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Ja hi ha llei
de divorci
(Entrevista amb
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El socialisme a
l'Europa occidental
( p. 20 i 21)

Després de l'acte
del Camp Nou
(Article de Solé
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Jornades de
Moviments Associatius
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Cooperado Cooperado Cooperado

L'estructuració de les cooperatives

Uns organismes "neutres"?

D urant massa temps s'ha insistit en el
caràcter neutre de la cooperativa en
matèria social-politica.

Aquest fet ha portat com a conse-
qüència el que el món cooperatiu a
Catalunya i més específicament a les
comarques de Tarragona es trobés lligat
a velles estructures. La inèrcia de tants
anys, aquella concepció completament
blanca en la ideologia de la cooperativa,
la insistència dels sectors més dretants
em aquells extrems ens han donat una
situació actual difícil de sortir-ne.

Hem sentit insistir tant en l'unitaris-
me del moviment cooperatiu que a la fi
no es donem compte que aquest uni-
tarisme ens ha fet perdre la unitat.
Només el seny i el bon fer dels sectors
més progressistes en el sí de les coopera-
tives han impedit un divorci definitiu à
canvi d'una submissió total i absoluta als
dictats de les majories de la por i del
silenci.

Evindenment que s'han fet avenços
importants en el grau de conscienciació
dels cooperativistes. La tendència és
ben clara vers l'augment lent però cons-
tant en l'accesió dels sectors més des-
perts a les tasques de responsabilitat a
les cooperatives de cada poble. Aquesta
direcció cal aprofondir-la bo :i cercant
estructures noves i maneres de fer me-
nys encarcarades en l'associació i l'aju-
da mútua intercooperativa. ' ;

La unitat en el sí del món cooperatiu
és el símbol de la força i la voluntat
d'afrontar conjuntament el repte del
capital comercial en tots els hàbits d'ac-
tuació. Quan aquesta unitat comporta
l'anar massa poc a ;poc en el "caminar
cooperatiu, quan comporta l'estar mas-
sa quiets davant de situacions massa
flagrants, aquesta, unitat cal que sigui
contestada i debatuda. Potser les origi-
nalitats de les diverses concepcions tro-
barien una millor manera de realitzar-se
de manera autònoma, convergint sem-
pre que fos necessari i en funció de cada
moment ¡ i

Situacions coni l'actual només podem
contribuir a fer perdre esperances joves
de les que tant necessitades estan les
cooperatives si volen afrontar el repte
del futur amb una certa garantia d'èxit.

El panorama cooperatiu en el camp a
Catalunya permet de dir tal com s'afir-
mava en les "Jornades de Cooperació"
de la Generalitat, que: tenim unes em-
preses cooperatives fortes i capdevan-

Demanar cooperatives populars no és llençar els mots a l'aire.

teres'dins el sector agro-alimentari del
país^però estem mancats d'un movi-
ment1 cooperatiu fort per causa de la
disgregació i manipulació interessada
d'aquests focus cooperatius per part
d'oligarquies i caciquismes forts, here-

> dats del passat.

Tendències en
; l'esdevenidor de les
cooperatives

; En un primer estadi les cooperatives
' cal què cerquin la millor manera per a
i agrupar-se ajnivell de Catalunya. No

podem imposar una estructura rígida a
la cooperació al camp, car seria posar el

l'moviment en'mans de les oligarquies
'. caciqúils de sempre que detenten avui
'< encara 'una marge massa àmplia de po-
! der. Aquest primer intent de creació
'd'un autèntic moviment cooperatiu no-

;'més pot ésser impulsat de dels sectors
j més oberts i progressistes en el sí del
món cooperatiu a Catalunya.

Si aquest primer pas assoleix un de-
¡terminat nivell d'èxit; les cooperatives
de Catalunya caldrà que es donin un
recolçàment financer a través de la crea-
ció de llur Banca Cooperativa de Cata-

\ lunyá amb l'ajut del capital públic que
caldrà sigui possibilitat des de la Gene-
ralitat bé directament o a través de
l'Institut Català del Crèdit Agrari (orga-
nisme similar al Banco de Crédito Agrí-
cola de l'Estat).

- Si els punts anteriors són assolits a
bastament; serà l'hora que els homes de
les cooperatives de Catalunya comencin
a pensar que cal aprofundir en el fer o ser
cooperatius bo i tendint vers la coope-
rativa de producció.

La tendència del camp vers la coope-
rativa de producció en comú, amb l'es-
pecial caractereologia del pagès català,
no constitueix una tasca massa fàcil.
Caldria proposar un marc legal idoni que
possibilités aquesta tendència amb l'as-
soliment d'estadis intermitios com per
exemple els GAEC francesos que es
constitueixen com Grups Agrícoles
d'Explotació en Comú-fiscal; legalment
protegits i financerament recolçats.

Només aquest procés dut fins les
últimes conseqüències serà capaç d'as-
solir el projecte de la cooperativa: La
consecució de l'home nou cooperatiu que
es el motiu i el motor de tota la ideologia
cooperativa des dels seus inicis.

Només aquest home podrà copsar
amb tota llur ampiaría quin és el paper
de la ruralia a Catalunya. Des d'aquesta
posició assolirà la dimensió solidària al
costat dels companys cooperadors d'ar-
reu del mon i serà un testimoni de pau i
entesa en un món hostil i mancat do la
convivència i solidaritat necessàries al
bé comú.

Conclusions de les Jornades
Agràries del Front Pagès del

PSC (PSC-PSOE). Desembre-80
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Han d'ésser les conductores de la política alimentària

Les cooperatives agràries
i la nostra societat actual

E l fenomen cooperatiu en agricultura
és el resultat d'un intent vertebrador

d'una estructurra productiva agrària ba-
sada en la petita explotació familiar (mo-
dus de producció camperol) amb un en-
torn dominant pel mercat (modus de
producció capitalista).

Per tant, això ens permet de situar el
fenomen cooperatiu a la cruïlla dels mo-
dus de producció capitalista i camperol
Aquesta síntesi, realitzada en la coopera-
tiva, la sitúa en una existència incòmoda
que no contradictòria.

L'alimentació del país ha esdevingut
pedra fonamental en la política pel fet de
que toda una estratègia alimentària a
nivell mundial ha capgirat els tradicionals
conceptes de seguretat internacional fins
al punt d'utilitzar l'arma alimentària com
una ofensiva en esdeveniments recents.
Degut això i en el marc d'una política
d'alimentació progressista les cooperati-
ves cal que accedeixin a la més alta
responsabilitat de -vetllar, assegurar i
planificar l'alimentació dels ciutadans de
Catalunya. D'aquest fet cal que al sub-
sector cooperatiu les institucions de Go-
vern li possibilitin un desenvolupament
ràpid i ordenat que el situi a curt termini
com a sector testimoni bàsic en el sí de
F economia alimentària del país.

Ens cal una política d'ordenació i po-
tenciació de les cooperatives d'elaboració
i comercialització en comú al costat d'una
tendència creixent a les cooperatives de
producció per una millor ordenació dels
conreus, de l'estructura de la propietat,
racionalitat de les explotacions i possibi-
litat de les economies d'escala.

Les cooperatives són elements essen-
cials en una estructura de producció
agrícola a base d'explotacions familiars
en un entorn econòmic de tipus capitalis-
ta, can asseguren el funcionament d'a-
questa economia i permeten llur evolució.
Tanmateix les cooperatives intervenen
en la conservació de les explotacions
familiars i de les agricultures comarcals,
en la protecció de la renda dels agricul-
tors i en la modernització d'aquestes
explotacions; és per això que contribui-
ran a la reducció de les disparitats comar-
cals, valoritzant l'espai ruraL

La política alimentària

El sector cooperatiu cal que esdevin-
gui l'encarregat de l'aplicació de la polí-
tica alimentària del país. El Govern i els

Un apropament entre pagesos i consumidors no pot més que afavorir a ambdós i perjudicar a
qui se n'aprofita d'ells.

sindicats anualment elaboraran amb les
cooperatives un balanç alimentari del
país i les cooperatives seran les encarre-
gades d'executar el pla subvenint a les
necessitats de la manera més idònïa,
tindran la responsabilitat de l'importa-
ció, exportació i control de les matèries
alimentàries. En definitiva, si volem que
l'alimentació del país no caigui en mans
de les multinacionals de l'alimentació
(amb tots els perills de dependència que
comporta) una de les fórmules més idò-
nies és el potenciar al màxim el sector
cooperatiu, que a casa nostra té una
vigència ancestral i la pagesia en coneix a
bastament llur doctrina.

Si el sector públic veu en les coopera-
tives uns col·laboradors eficaços en llur
administració de l'alimentació i per tant
incentiva el moviment dotant-lo de recur-
sos financers, tecnològics i humans sufi-
cients que li permetin un desenvolupa-
ment armonie i accelerat; podrà col·la-
borar directament amb el moviment
cooperatiu per tal de possibilitat aquella
escomesa. Les cooperatives proposaran
quantes mesures creguin convenients a
l'Administració per tal d'assegurar l'au-
tonomia alimentària del país, tanmateix
la política general d'importacions i ex-

portacions de productes alimentaris.
La qual política els hi serà encomana-

da d'aplicar bo i controlant-ne les des-
viacions, corretgir-les i cercan de mini-
mitzar els costos d'aplicació d'una polí-
tica general de rendes, maximitzar l'efi-
ciència del sector públic per una col·la-
boració directe amb el privat, optimit-
zant d'aquesta manera els costos econò-
mics i socials derivats de la gestió de
l'alimentació del país.

Dins la línia dibuixada d'antuvi caldrà
potenciar quants organismes siguin ne-
cessaris per tal de tenir en compte
l'opinió majoritària del moviment, per-
què no existeixin interferències i perquè
tant les majories com les minories tin-
guin, dins el moviment cooperatiu, opció
a explicitar llurs posicions. Amb aquesta
fi, i a proposta de les cooperatives ac-
tuals, l'Administració del país tindrà
com a metal'unitat del moviment coope-
ratiu, si aquest així ho vol. Posant a llur
disposició quants instruments pugui per
tal d'aconseguir una ràpida vertebració
del moviment cooperativista a Cataju-
nya.

Sota la garantia de democ
bertat a totes les opinions d^lsísocis.
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Cooperado Cooperado Cooperado

Cooperació, culturització

Una de lês tasques que es consideren
mês importants i que caldrà potenciar
és; l'elevació del grau de cultura de les
poblacions rurals adultes i d'una manera
molt especial la de les Juntes de les
Cooperatives a les que caldrà aportar'ls-
hi els elements necessaris al control i
gestió de llurs entitats, que com empre-
ses que són necessiten d'una tecnologia i
metodologia de la gestió adaptada a la
realitat empresarial del món d'avui.

Les cooperatives seran impel.lides a
ocupar tots i cada un dels segments de la
cadena comercial dels productes ali-
mentaris per tal de que llurs economies
es vegin afavorides pels marges elevats
de que gaudeixen les empreses situades
al final de les cadenes comercials vora
els consumidors quins segments són ben
cobdiciats pel capital multinacional.
Així, tant la producció com el consum
veuran beneficiar-se de la possesió i
control d'un instrument de defensa de
llurs interessos i podran contribuir al
control del capital multinacional implan-
tat sobre el país.

L'empresa cooperativa serà per tant
la cèllula del sistema agro alimentari del
país, considerant-ho com f;l«balista es a
dir:

— Proveïments.
— Agricultura.
— Indústries Agrícoles i Alimentàries.
— Distribució i consum.
La Banca Cooperativa wiia col·labo-

radora de l'Administració i per ella cal-
dria que circulés la major quantitat pos-
sible de mitjans de papimont del com-
plexe agro-alimentari.

Aquesta Banca neixeria do les neces-
sitats financeres de les cooperatives i
començaria per una voluntat lliurement
expresada per les entitat? cooperatives
que operen actualment en d sector, a les
que l'Administració potenciaria i contro-
laria (com ho fa ja actualment a través
del Banc d'Espanya) per tal d'aportar al
mon rural els mitjans fimuicers necessa-
ris a llur desenvolupament i equilibri
integral.

Per acabar i resumint t'í, tractaria de
que la pagesia, mitjançant el control
integral del instrument cooperatiu, acce-
dís a les tasques de més alta responsabi-
litat en la política d'alimentació dels
ciutadans de Catalunya, àdhuc de l'Es-
tat espanyol.

Conclusions de les Jornades
Agràries del Front Pagès del

PSC (PSC-PSOE) Desetíibre-80

La manca de finançament, principal problema

Cooperatives de
consumidors:

per a guanyar el futur

S i deu anys enrera les cooperatives
de consumidors de Catalunya ha-
guessin iniciat un procés seriós de

concentració d'empreses i després, un
d'expansió sucursalista, com per exem-
ple van fer les cooperatives basques,
avui hauríem assumit la capçalera dels
mercats de distribució, com ha passat a
Euskadi. La realitat ha estat molt
diferent, doncs només fa dos anys que
unes poques cooperatives han començat
aquest procés, però avui hem de con-
templar el futur amb certa esperança,
perquè aquest procés ha donat bons
fruits.

La Cooperativa Catalana dels Con-
sumidors, on treballo, a l'any 80 ha
multiplicat per quatre les vendes del 79,
i enguany doblarà les del 1980. Al 1979
teníem tres punts de venda i avui en
tenim dotze. Aquesta experiència, com
altres que hi ha hagut, ens demostren
que tenim capacitat per a fer moltes
coses. Tenim pocs recursos humans,
pero si aprofitem bé els que tenim
podem conquerir una parcella de futur
Tampoc tenim recursos financers, però
sí capacitat de crear-los, posant en joc
els enormes patrimonis immobiliaris de
]es nostres cooperatives, que entenem
han estat l'herència dels vells coope-
radors que amb aquests edificis van
volguer assegurar el futur.

EÎ: tendre el fet cooperatiu

Si bé sóc conscient que avui hi ha molt
pocs cooperadors, això és el que niés em
fa creure en la necessitat d'expansió,
doncs si d'ací uns anys hi han con-
sumidors preocupats pel nivell de qua-
litat de vida, però les cooperatives no
tenen un pes específic en el mercat de la
distribució, la guerra de la defensa dels
consumidors està perduda, ja que no-
més es podrà defensar a crits sense
instruments útils per a incidir en els
mercats.

Cal aconseguir una mentalització de
tots els ciutadans, en el sentit que re-
colzar avui el cooperativisme és invertir

per Josep CALVO

esforços en el futur de tots i aquesta és
una tasca que hem de fer tots els qui
estem preocupats per la nostra societat.
Com a exemple diré que avui hi ha una
Cooperativa que aspira i pot aspirar a
ésser la primera empresa del seu sector
a Catalunya. Es tracta de la Cooperativa
Abacus, que es dedica a la venda de
llibres i material escolar, i que té guanyat
el futur, gràcies a la decisió de fer
aquesta aposta que un dia van prendre
bona part dels que es dediquen a l'en-
senyament.

D'ara endevant, les cooperatives que
ja han assolit una dimensió d'empresa
mínimament aceptable, convé treballin
en dos fronts: Un el de continuar el propi
creixement, obrint nous punts de venda i
incorporant al procés a altres coope-
ratives que encara resten adormides.
L'altre, el de tractar d'integrar les mol-
tes possibilitats que avui tenim disper-
sades.

La distribució, tema clau

En aquest últim sentit em consta que
s'estan posant un marxa iniciatives de
gran volada, destinades per una banda a
integrar producció i consum, en base a
enteniment entre les cooperatives del
camp i les de consumidors, que amb una
mica de decisió poden incidir de for.na
important sobre el mercat, millorant la
qualitat dels productes i els preut , al
suprimir els intermediaris innecessaris.

Per altra banda, es tracta de croar una
central de distribució que puj fu i abarcar
tota Catalunya i subministrai tot tipus
de béns de consum, partint de les es-
tructures de les cooperatives de con-
sumidors i incorporant les produccions
de les cooperatives de treball associat

En resum, disposem de molts mitjans
que són poc útils perquè estan disper-
sats, i hem de tractar de concentrar-los,
per tal que només una persona tingui
que pensar en una determinada cosa, i
per tant, poguem aplicar esforços i la
imaginació a crear unes empreses coo-
peratives serioses i fortes.

L'Opinió Socialista/ 1.a Quinzena de Juliol



Ja fa tres anys que s'havia de tornat

La confiscació del
patrimoni de

cooperatives i ateneus

Q uasi dues-centes cooperatives, ate-
neus i altres centres foren confiscats
a Catalunya després de la Guerra

Civil, en una discutible aplicació del
Decret de 12/9/1936 i de la Llei de
23/9/1939 d'"Incautación de bienes de
organizaciones marxistas, anarquistas y
similares".

Amb la confusió i amb la caça de
bruixes que va seguir a la Guerra, es
procedí a l'apropiació de molts centres
populars que, sota cap concepte, varen
tenir el caràcter polític que almenys
legalment hauria justificat l'aplicació
d'unes lleis de botí de guerra.

La repressió i el terror sofert a molts
dels nostres pobles a la fi de la contesa
va paralitzar qualsevol acció per a impe-
dir la consumació d'unes apropiacions
injustificables. A la mort del general
Franco, però, amb la dissolució de la
Organització Sindical de FET y de las
JONS, la qual amb la majoria dels casos

Cooperativa "La Hermandad", a la popu-
lar barriada de la Barceloneta, una de les
més veteranes.

per Joan FERRÉ (*)
s'havia atribuït aquells béns, molts an-
tics socis i els seus fills tornaren areunir-
se per a reivindicar la devolució dels
patrimonis incautats.

Al Parlament de Madrid el grup de
Socialistes de Catalunya demanà, i es va
aconseguir, l'aprovació al 18 d'octubre
de 1978 d'una moció en la que el Govern
s'obligava a remetre a la Cambra, en un
plac de 3 mesos, un projecte de llei que
establís els procediments legals per a la
devolució dels bens incautats. Fins ara,
els successius Governs d'UCD no han
acomplert el seu compromís.

' El 6 d'octubre de 1978, el Consell
Executiu de la Generalitat aprobà la
realització d'un inventari d'Entitats
Confiscades mitjançant la conselleria de
Treball, més tard es celebrà una reunió
de moltes d'aquestes entitats, però el
resultat de totes aquestes gestions està
encara per veure.

Mentre, el patrimoni confiscat s'està
degradant de manera alarmant per l'a-
bandò al que es troba sotmès. Els antics
socis es troben impotents, enganyats i
frustrats en tots els seus intents per
aconseguir la devolució de llur patrimo-
ni, que avui ja no pertany a ningú o que,
en tot cas, s'ha atribuït a entitats que no
tenen res a veure amb els seus legítims
titulars.

Des d'aquí demanem a les nostres
autoritats democràtiques, als nostres
representants polítics, que emprenguin
totes les actuacions que siguin necessà-
ries per a la devolució dels patrimonis
confiscats als seus legítims titulars o a
llurs descendents o, en els casos que
això no sigui pas possible, s'apliquin
aquells béns en benefici de la comunitat
del lloc on es troben localitzats.

* Jurista. Tècnic en cooperació.

El Partit dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC-PSOE) té elaborada una pro-
posició de llei per a presentar al Parla-
ment per a la "Devolució del Patrimoni
immobiliari i de bens confiscats a la fi de
la Guerra Civil a cooperatives i centres
culturals' ', l'esperit de la qual està refle-
xada a l'article precedent.

Cooperació
i socialisme

L a cooperació moderna neix a Eu-
ropa del tronc comú de l'associa-
cionisme obrer i camperol de finals

del segle XVTII com a defensa i resposta a
la creixent opressió explotadora del
capitalisme ascendent.

Té, per tant, les mateixes i profundes
arrels que el sindicalisme i els partits
obrers i socialistes. Com ells, el moviment
cooperatiu es perpetua al llarg dels dos
darrers segles en una continuada acció de
transformació de la societat.

Aquests són fets que no pot oblidar mai
un militant socialista quan es troba da-
vant o participa en les experiències i
pràctiques o el cos de doctrina social del
cooperativisme. Els darrers anys del
nostre segle la recuperació de la unitat
d'origen de les diverses formes del mo-
viment obrer, camperol i popular és una
de les característiques del socialisme
renovat. Recuperació positiva i enriqui-
dor per al conjunt del moviment obrer, ja
que suposa el reconeixement de les pecu-
liaritats pròpies de les formes organitza-
tives dels treballadors i consolida la
concepció del bloc social capaç d'impul-
sar les grans transformacions socials.

Es des d'aquesta perspectiva que el
socialisme, de forma innovadora, assu-
meix la cooperació i el cooperativisme
com l'expressió concreta i específica més
aconseguida de les pràctiques autoges-
tionàries desenvolupades pel conjunt del
moviment obrer ¿reconeix, en el complexe
d'experiències pràctiques i tècniques del
moviment cooperatiu, una de les bases
per al desenvolupament dels projectes
socialistes autogestionaris. Aquest posi-
cionament socialista fa que quedi supe-
rada la vella divisió proposada per Fou-
quet de dividir en tres sectors l'economia:
públic, privat i cooperatiu. Superació que
queda raonada en base a tres conside-
racions: a) que l'avenç de la transformació
social exigeix un marc global que s'ex-
pressa en la planificació econòmica; b)
l'ampliació del sector social de l'economia
ha de produir-se en fórmules plurals des
de l'empresa pública (estatal, regional,
comarcal o municipal), les sindicalitza-
des, les col·lectives i tota la gran família
d'ernpreses cooperatives; i c) la consta-
tació que el que relaciona al conjunt dels
sectors socials de l'economia, és l'obj ectiu
essencial de transformació de les rela-
cions de treball.

Es des d'aquesta perspectiva i des del
socialisme que la cooperació recupera el
seu rang històric i pren noves i grans
perspectives de -futur, com un mètode
pràctic i ja experimentat per a donar
satisfacció a l'afany humà de participaren
la gestió de tot el que afecta a les con-
dicions de vida, treball i existència.

Joan REVENTÓS
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Cooperado Cooperado Cooperado

Entrevista amb Andreu Cortinas, vicepresident del Consell Assessor

"El futur està en el control
de la qualitat i el preu just"

L'OPINIÓ ha parlat
amb Andreu Cortinas, vi-
cepresident del Consell
Assessor de la Coopera-
ció i president de la Fe-
deració Catalana de Coo-
peratives de Consum, i
ens ha plasmat la seva
llarga trajectòria en
aquest moviment i escola
de democràcia que són
les cooperatives.

Andreu Cortinas ingressà en el movi-
ment cooperatiu cap els anys 30 a través
d'una organització'de forca envergadura
d'aleshores, les Joventuts Cooperativis-
tes, i de les que en fou president fins les
acaballes de la Guerra C;.vil. "LLavors
— ens diu Cortinas— les: cooperatives,
majoritàriament,ide consum, duien
també unes activitats socials: actes
culturals, d'esbarjo, festes, excur-
sionisme... com la «l 'a i 1 i Jutícia»
del Poble Nou, quo encíj-a conserva
la seva sala d'actes". 1 és a partir
d'aquell ambient que os formen les
Joventuts Cooperativi < i os, les quals
comencen a plantejar oi que era i el
que havia d'ésser 11 u se perativisme,
els seus principis i el seu paper en la
inserció social. ; M

Després vingué la Guerra i després
l'exili. "Allí vaig mant«MÍr !—explica
Andreu Cortinas— una sèrie de con-
tactes internación i ls , que ja els
havia tingut abans pjr oarreu aqui, i
per això vaig viure un temps a Lon-
dres i després a France, fins 1974,
any en el que vaig fornir. !A l'exili
creàrem , un cop acabe d î la guerra
europea i creguts qiu »' niava a can-
viar la situació politica a Espanya,
una associació quo ¡>s'n deia Acció
Cooperativista Catalana (de la que
en vaig ésser el seu secretari gene-
ral). Al mateix temps, junt amb coo-
peradors espanyols'constituírem la
Federación de Cooperadores Espa-
ñoles en el Exilio, ja que la nostra
intenció era Ici de mantenir contac-
tes, intercanviar idees per a prepa-
rar el nostre retorn i poder treballar

de seguida per tal de reparar el mal
que havia fet el franquisme. Hi ha-
vien totes les branques del movi-
ment cooperatiu". (1944-1955).

Paral·lelament, Cortinas també mili-
tava políticament. Al'exili va col laborar
estretament amb Josep Rovira i amb el
moviment de la resistència. Ja havia
militat al Bloc Obrer i Camperol (BOC),

''Léu cooperatives de consum són qui de-
fensem de'veritat els consumidora".

: després al Partit Obrer i d'Unificació
I Marxista (POUM). "Quan horn arribà
¡ a la necessitat de canviar l'estructu-
rà del pensament del partit, ¿lo mas-
ses, i poder seguir la vida col país,
copiàrem í la'necessitat do fer un
partit socialista, que li po|raessmi

' donar una orientació més a la tlresta
. b més a l'esquerra segons ens deter-
! minés el moment polític dol país, i

j ü: d creàrem el Moviment Socialista
do Catalunya (MSC)".

j . Quan torna a Espanya viu a Palafru-
' geli i allí comença a"re-adaptar-se" a la
, nova: realitat • d el país. Un dia, un amic
! dol seu barri natal, barceloní de Sant
.Andreu, l'anima a incorporar-se al mo-
i viment cooperatiu: ocupa una vacant a la
Fundació Roca i Gales (de divulgació i
promoció del cooperativisme). Després,
amb el Govern Proviisional de la Gene-
ralitat és un dels assessors de Josep
Tarradellas i, amb la creació del Consell

Assessor de la Cooperació, el conseller
de Treball, Joan Codina, el crida per a
formar-ne part i rebré'n el nomenament
de vice-president primer.

"El Consell Assessor es planteja
la necessitat de vertebrar el movi-
ment, desmuntat arran del franquis-
me— diu Cortinas—. Juntament amb
un equip de juristes ha redactat la
nova llei catalana de cooperatives,
s'ha creat una comissió d'estudis
cooperatius, i el proper pas, un cop
s'hagin constituït democràticament
les federacions, serà la Confedera-
ció de Cooperatives de Catalunya. A
la llei esmentada es preveu, a l'igual
que la de 1934, la constitució del
Consell Superior de la Cooperació
(organisme de discusió i resolució de
conflictes dins el moviment)". La llei,
però, encara no ha entrat al Parlament.

— Com a president de la Federació
Catalana de Cooperatives de Consum,
quina actualitat, quina vigència en veu
en aquest sector en relació a la societat
dels anys 80.

—El cooperativisme neix d'una
necessitat de la classe treballadora,
la qual, al segle passat, cerca una
forma per sortir de la gran misèria
en la que es troba: no té drets polí-
tics, ni d'associació, res. Es desen-
volupa especialment a Gran Breta-
nya, sobretot ales; importants zcnes
tèxtils de Manchester i Hoxdelle, a
partir dels idearis de Robert Owen i
d'altres que havien fet alguns ussat-
jos de vida col·lectiva. A Europa
s'extén, essencialment, do la irà de
lasocialdemocruciai, ara també, del
social-cristiania me (encara que amb
un percentatge més petit, com suc-
ceeix a Itàlia on hi han dos movi-
ments cooperatius: l'un dirigit per
socialistes i comunistes, il'altrspels
demòcratacristians; a Bèlgica presa
el mateix). Catalunya no ós una ex-
cepció i també neix amb els social-
démocrates.

Al nostre país», mitjançant el mo-
viment cooperatiu de consum, hi han
grans realitzacions a nivel local (hi
han pobles en els que el40% o més de
la seva població són membres d'una
cooperativa), encara que originà un
cert trencament de mercat, per la
competència que es fa entre elles i
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l'afany queda reduït sols a treure'n
guanys. Això no és l'esperit de soli-
daritat cooperativa. Forma part,
però, d'una època.

— Com funcionaven llavors les coope-
ratives?

—Dins de cada una d'elles hi ha-
via, sense que cap llei els hi ho
imposés, un tant per cent de fons de
reserva o capital "no repartible"
(fons de creació de grans patrimo-
nis, com per exemple "La Flor de
Maig", la més gran de la seva època
a Barcelona: a més de les seves
instal·lacions del Poble Nou tenia
també tretze o catorze sucursals per
la ciutat; cas similar era el de "Pau i
Justícia" i altres).

Llavors s'hi genera un moviment
de cooperadors que viuen de la seva
pròpia cooperativa, amb idea d'ob-
tenir-ne uns beneficis. Són, la major
part d'ells, uns idealistes "inspirats"
més que per reflexió ja que no hi
havien lectures de cooperació a Es-
panya. A l'Ateneu Politècnic (que
estava al carrer de Baix de Sant
Pere) es va crear, arran de la dicta-
dura de Primo de Rivera, quan els
seguidors d'aquest ocuparen l'Esco-
la de Treball (avui Escola Industrial
0 d'Ingenyeria Tècnica), que era di-
rigida pels socialista Rafael Campa-
lans i altre gent d'avantguarda, una
escola per a continuar donant clas-
ses nocturnes als obrers. A la vega-
da, però, a l'Ateneu s'hi va crear un
Seminari Cooperatiu, en el qual hi
havien estudis sobre idees i organit-
zació cooperativista, sociologia eco-
nòmica, economia política, compta-
bilitat, etc. I jo hi vaig anar i, des
d'allí els joves vàrem començar a
criticar els vells: els dèiem que eren
compradors de la seva pròpia co-
operativa i que no eren cooperadors
en el sentit de formar part d'un
moviment a canviar la societat.

—I com es pot desenvolupar el coope-
rativisme de consum avui en una socie-
tat que té uns mercats dominats per les
multinacionals de distribució i venda?

. —Aleshores estàvem molt millor
les cooperatives que el comerç pri-
vat, que estava molt esmicolat en la
"botigueta de la cantonada", i les
cooperatives oferien amb els seus
productes en primer lloc, qualitat i,
en segon, el que avui nomenem "su-
per-mercats": s'hi trobava pa (mol-
tes en tenien un forn propi), mataven
1 venien el seu bestiar. Estàvem en
una situació de superioritat respec-
te a els botiguers, i inclus recordo
una campanya de la Lliga contra
l'esquerra, que donava suport a les
cooperatives, perquè anaven a "fer
comunisme".

Cortinas: "Crec en el futur de la coope-
ració ".

Avui les coses han canviat i ens
trobem davant de grans super-mer-
cats i de múltiples cadenes de distri-
bució que compren en grans quan-
titats. Els hiper-mercats, alguns
d'ells amb capital multinacional, es
poden permetre el vendre per sota
del preu de cost. Per què?. El benefi-
ci el fan amb la circulació dels capi-
tals: venen cada dia productes per
un import de milions i compren a
plac determinat (30 dies) articles
que no passin d'un période de circu-
lació de 10 dies, i si hi ha un article
que dura massa als aparadors ja no
els interessa, jano el venen. Llavors,
els diners el fan amb aquest capital
circulant.

No es podrà guanyar als hiper-
mercats, a menys que hi hagi una llei
que els limitL·La nostra força està en
la lluita contra l'adulteració de la
Copperativa Orozki, del País Basc,
que té 60 ó 70 punts de venda i que
posseeix uns laboratoris d'anàlisi
dels productes que venen i això és el
que hem d'arribar a fer aquí (recor-
deu el cas de les gambes i l'àcid bòrie
denunciat per ella i que ocasionà la
seva retirada de la venda).

Hi ha més, però, cal apropar, su-
mar, donar una nova visió del que ha
d'ésser el cooperativisme en aques-
ta etapa: refusar els articles i, àdhuc,
fer campanyes en contra dels qui
atemten contra la salud pública. A la
vegada, però, no ens hem d'oblidar
del cooperativisme, en totes les se-
ves branques, que és la seva condi-
ció d'entitat col·lectiva i que s'unei-
xen per a un servei, no pel lucre.
Aquestes idees crec que les hem de
tenir molt en compte, car és un sis-
tema i un instrument d'exercir la
democràcia per a fins concrets en la
realització constant de cada dia.

Els hiper-mercats no ens mataran.
Quan parlem de consum parlem
d'aquells de l'alimentació i ús do-
mèstic (no del vestit, que també es

fa: a Anglaterra les cooperatives
tenen 110 fàbriques; com aquí .tam-
bé en tingueren abans de la guerra:
sabó, pastes de sopa i aigües carbò-
niques-quatre). Avui ja tenim dues
cooperatives a Barcelona impor-
tants, la Cooperativa Catalana de
Consumidors i la Unió de Coopera-
tives (UCOOP), de dotze a deu punts
de venda al cinturó de Barcelona.

El vell tipus de cooperativa-socie-
tat recreativa desapareix per a con-
vertir-se en botigues, a l'entorn de
les quals s'hi crea un nucli de gent
que les administren i que han de
donar la següent imatge: cooperati-
va igual a qualitat i, a la vegada, amb
un preu regulat; és a dir, vendre a un
preu just, si pot ésser inferior al
mercat i sense pèrdues. La classe
treballadora no està avui dia tan
necessitada com abans i la re-destri-
bució dels excedents (beneficis) ja
no és tan important com l'altre.

—Llavors, les cooperatives de con-
sum han d'acabar essent organitzacions
de defensa dels consumidors?

—El que jo vull dir és que si tenim
un moviment de cooperatives de
consum fort podrem ésser molt efi-
caços en benefici de la societat. La
setmana que ve (del 5 al 12 de juliol)
tindrem una reunió amb el director
general de Comerç, senyor Carbo-
nell, i un dels temes que sorgirà serà
la qüestió de la representació dels
consumidors, ja que les que estan
constituïes com a tais no se sap
quanta gent agrupen. Aquí, si hi ha
algú que es pot dir "defensor del
consumidor" som les cooperatives:
sols a Catalunya se'ns hi relacionen,
directa o inderectament, unes 50 mil
famílies, per tant som la millor or-
ganització per a la seva defensa.

—No podem acabar, però, sense par-
lar del cooperativisme agrari...

— Són molt importants, encara
que moltes amb deficiències demo-
cràtiques: entre el 60 i el 70% de
l'activitats econòmica del camp ca-
talà es fa amb elles, i això és una
gran esperança. I això ho dic perquè
el dia en el que els cooperadors
agrícols i de consum ens entenguem
per a fer coses en conjunt podran
canviar moltes coses a la nostra
societat. Cal, però, que la mentalitat
del pagès canviï i que nosaltres si-
guem més forts.

Andreu Cortinas és un gran conversa-
dor, i moltes coses se'ns han quedat per
plasmar en aquestes planes, però les
idees d'un cooperativisme que reneix
valenment i l'esperança en aquella llei
que la Generalitat ha de trametre al
Parlament, fan que aquesta vella tradi-
ció de la classe treballadora i base ele-
mental de la democràcia, es torni a refer.

J. ML CAMPILLO
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Cooperado Cooperado Cooperado

Per una profunda democratització d'elles

Cap a una nova Ilei catalana
de les cooperatives

A lguns es pregunten el motiu pel
què els cooperadors de casa nostra
hem estat demanant una llei es-

pecífica per a les cooperatives de Ca-
talunya, diferent de la llei vigent a la
resta de l'Estat.

Doncs bé, dos són els motius que
justifiquen l'existència d'una llegislació
diferenciada. El primer, de contingut
abstracte, es el mateix que recolza la
pròpia existència d'una autonomia po-
lítica, és a dir, les notables diferències
socials i econòmiques que existeixen
entre les diverses comunitats d'arreu
l'Estat espanyol que, en el cas de les
Societats Cooperatives, és d'especial
aplicació; doncs a diferència d'altres ;
nacionalitats, a Catalunya, el coopera- .
tivisme ultrapassa notablement el fet
econòmic que significa, per:a passar a ;

convertir-se en un fenomen social no- ;
tablement arranjat entre nosaltres. ' :

El segon motiu és molt més concret. Si j
analitzem la història de la Catalunya
dels anys 30 veurem que el coopera-
tivisme va prendre una importància ;
imprressionant, en base a una fortíssima <
adhesió popular i a un recolzament j j
important per part de la Generalitat. La'
llei de cooperatives del 1ÍKÏ4 aprovada
pel Parlament de .Catalunya, segons
diuen els cooperadors de l'època, era la
més avançada d'Europa. Es per això,
que molts ciutadans pensem que la re-
cuperació de l'esperit d'aquella llei de ;
cooperatives forma pari: del repte de
reconstruir la nació, i concretament els
cooperadors hem d'exigir del nostre
Parlament que ens doti d'una llei que
potser no tornarà a ésser la més avan- ;
cada d'Europa, però que tenim la ne-
cessitat i la il·lusió que .sigili la més • i
progresista d'Espanya. ;

: ;
Hi ha un avantprojecte de llei que ha ;

estat elaborat p el Consell Assessor de la , ;
Cooperació de la Genwnlitat de Cata-
lunya, en quina redacció hem participat i
que tracta fonamentalment de recupe-
rar tot el contingut filosòfic de la llei del ;

34, adaptant-lo a la realitat,d'avui. A
més a més, hem intentil i resoldre sis
temes fonamentals: la puresa de les
Societats Cooperatives, la seva feblesa
econòmica, la participaciói dels assala-
riats en les seves estructures, la defi-
nició de la cooperativa com a empresa, la
estructuració d'un moviment fort i com-

pacte i la necessària intercooperació
entre totes les branques.

La llei del 34 al dia

L'error més important que hem trobat
a la llei del 34, i que potser aleshores
estava justificat, és el d'instituciona-
litzar les "cooperatives mercantils", és a
dir, permetre que utilitzin la denomi-
nació de "cooperativa" aquelles socie-
tats quin únic objectiu és millorar el
rendiment lucratiu dels negocis parti-
culars dels socis. Nosaltres hem aspirat
ara a definir un únic model de coope-

¡ratives quan es refereix als seus ob-
jectius: la voluntat de servei a la co-
munitat i l'absència d'afany de lucre. Els
qui'acceptirí aquestes condicions seran
cooperadors de debò i els que no hi
estiguin d'acord que s'agrupin sota una
altra fórmula de societat. En resum, no
volem negocis capitalistes disfressats de
cooperatives.

.Com a tal empresa, hem d'enfortir-la
econòmicament per tal que pugui su-
portar lesífortíssimes pressions de la
crisi; econòmica. Així hem establert
l'obligatorietat de dedicar partides im-
portants de diners a crear el Fons de
Reserves/i per tal que les cooperatives
estiguin en condicions d'invertir, de
crear llocs,de treball i siguin societats
econòmicament fortes,, més tenint en
compte la quantia de les inversions que
caldrà fer per no perdre la competivitat
davant l'entrada d'Espanya al Mercat
Comú, especialment en el terreny agrari.

Hem volgut encetar un tema de fons
tan important que pot posar en tela de
judici la pròpia filosofia cooperativista.

; Es. tracta de i la participació dels qui
•treballen a la cooperativa, en el fun-
'cionament d'aquesta. Si estem parlant
d'una societat amb exclussiu finim de
servei i no pas de lucre, no podem pas
entendre qu'e la relació entre la coo-

'perativa i els seus treballadors sigui
només unarela'ció laboral (1), es per això
que pensem que aquests assalariats han
de t enir la condició de socis-treballadors
i han de participar en la gestió de la
cooperativa (2).

Si bé som conscients que un tema tan
important i delicat com és la integració
dels treballadors dins de l'empresa coo-

per Ferran ESTEBAN
perativa, no el solventarem per via de
llei, hem volgut començar a posar les
bases necessàries per a la solució
d'aquest problema que també cal dir
que no hem descobert nosaltres, sinó
que al darrer congrés de l'Aliança
Cooperativa Internacional, l'any passat,
a Moscú, ja en varen parlar.

Lavertebració cooperativa

Per últim, hem tractat de definir un
moviment cooperatiu, que respectant la
llibertat associativa, reuneixi la carac-
terística fonamental d'ésser unitari, i
quina estructura de Federacions per
branques, Confederació i Consell Su-
perior de la Cooperació, tingui la so-
lidesa necessària per a estar per sobre
de les crisis polítiques que el podrien fer
trontollar. A més, també hem intentat
insistir en la necessitat d'una forta
interrelació de les diverses branques,
doncs aquesta serà la fórmula conve-
nient per a dotar de fortalesa social i
econòmica a un moviment, que en cas
contrari estaria exposat a desaparèixer a
la primera ventada.

Ara, en definitiva, la paraula la té el
Parlament de Catalunya, veurem si la
majoria creu de debò en el model
cooperatiu d'empresa o únicament vo-
len fer ball i teatre. En qualsevol cas, cal
dir que la major part dels temes delicats
d'aquest projecte de llei varen estar
aprovats l'any 34. Veurem si avancem o
retrocedim.

Membre del Consoli Asíí-utn-
de la CoDpwíioió

(1) Doncs això, d'alpina manera, significa
explotació de l'homo per l'home, i la
veritat, perquè una comunitat millori Iti
seva situació a base d'explotar a uns
altres, no necessitem cooperatives, i
tampoc és vàlid el model paternalista de
tractar bé els empleats.

(2) De tota manera pensem que aquesta
integració a més del suport filosòfic
presenta l'avantatge de contribuir a
millorar la productivitat i la responsa-
bilitat dels treballadors. A Mondragón hi
han molts exemples.
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Escuela de democracia y base para la nueva sociedad

La política socialista para
la cooperación

El Cooperativismo jue-
ga, y ha de jugar cada día
más, un papel fundamen-
tal en el camino hacia el
socialismo. Y ello porque
este socialismo que pre-
tendemos no puede s¿r
burocrático y centraliza-
do, sino auto gestionário
y descentralizado, firme-
mente basado en una de-
mocracia directa y total.

La tarea de ampliar y profundizar la
democracia no es para mañana, sino
para hoy, dado que en suma no significa
sino acercar el socialismo, hacerlo cada
día más posible. Es por tanto, dentro de
esta perspectiva, que cobra una gran
importancia el cooperativismo en cuan-
to medio prioritario de ir desde esta
misma hora dando viabilidad al socialis-
mo autogestionario, que es nuestra meta.

En esta perspectiva, el cooperativis-
mo puede jugar un gran papel en el
camino hacia el socialismo, siempre que
esté basado en una absoluta democracia
interna que sea capaz de ser ejemplo
para el resto del movimiento obrero y de
la sociedad en general. Y ello porque
aspira a ser:

1. Una excelente escuela de formación
de la práctica de lo que es la democracia,
la toma de decisiones en común y en
resumen una pequeña célula autogestio-
naria aún en el seno de la sociedad
capitalista, y pese a todas las contradic-
ciones que habrá de padecer por esta
circunstancia.

2. La mejor forma de difundirlas ideas
democráticas y de hacer comprender a
todos lo que es la solidaridad obrera y la
responsabilidad conscientemente asu-
mida vinculan dola de continuo a la lucha
obrera en todos los frentes.

3. Un mecanismo necesariamente
competitivo y capaz de enfrentarse en
determinadas circunstancias a las gra-
ves consecuencias de la inhumanidad
del sistema: paro, precios exhorbitan-
tes, créditos inalcanzables, etc., rom-
piendo incluso con su propia lógica, y
demostrando, que aún dentro del capita-

lismo, es posible que los propios traba-
jadores se autogobiernen.

4. Un factor de ejemplificación y de-
nuncia de las contradicciones de la clase
dominante. Las cooperativas deberán,
dentro de sus posibilidades, demostrar
que los males sociales no son irremedia-
bles sino lógica consecuencia de la natu-
raleza del sistema que basa el poder de
unos pocos en la explotación de la in-
mensa mayoría.

5. Un método capaz de crear cuadros
con capacidad de entender y practicar lo
que ha de ser la autogestión en la empre-
sa y en la economía.

El trabajo institucional

Nuestro apoyo a los cooperativistas, a
las cooperativas y al movimiento coope-
rativo debe ser lo más amplio y completo
posible, abarcando todas las facetas y
entre ellas: íntima relación con el Parti-
do propiciando y desarrollando campa-
ñas políticas y acciones parlamentarias
que permitan trasladar las inquietudes y
necesidades del sector a las Cortes y al
Gobierno. E special importancia tiene en
este caso la inmediata discusión de la
futura Ley de Cooperativas en la que
deberemos ser cauce y portavoz de las
inquietudes progresistas del mundo de
la cooperación.

A nivel general procurando la difusión
de nuestras ideas sobre estos aspectos,
apoyando la difusión en todos los cam-
pos, presentándolo como una solución
auténtica para los problemas de muchas
empresas conducidas al cierre por la
mala gestión o el abandono de los em-
presarios, apoyando y asesorando las
grandes reivindicaciones y las negocia-
ciones con la Administración.

A nivel específico, local o de centro de
trabajo teniendo siempre presente la
solución cooperativa no como una pana-
cea capaz de eliminar los problemas,
pero sí como una solución posible y
realista, posibilitando el apyo de los
poderes locales y de las instituciones
autonómicas cuya colaboración puede
ser inestimable.

Una labor dinámica
En el interior de las cooperativas, en

concreto, en las de trabajo asociado,
nuestra actividad se deberá encaminar a
un estricto cumplimiento de los princi-
pios cooperativos que consideramos
que son una concreta aplicación de los
generales del movimiento obrero.

Por otro lado, puesto que no se da en
este caso, la dialéctica trabajador-em-
presa, las reivindicaciones estrictamen-
te económicas deberán dejar paso a una
labor de ej ercicio de la democracia inter-
na y de la dinamización política, cultural
y social que potencie la mayor participa-
ción de todos en las decisiones que a
todos afecten.

Por otra parte, la labor de los sindica-
tos en las empresas cooperativas nos
ofrecerá excelentes lecciones sobre los
problemas y actividades que los sindica-
tos deberán desarrollar en la sociedad a
la que aspiramos.

En una situación como la actual, las
posibilidades de desarrollo de las coo-
perativas aisladas son muy escasas. Es
fundamental, y a ello deberemos dedicar
nuestros mejores esfuerzos a desarrollar
y estructurar el movimiento asociativo
cooperativista.

Desde este punto de vista, deberemos
en primer término intentar que la discu-
sión de la futura Ley traiga un esquema
de movimiento cooperativo sólido, de-
mocrático e integrador.

Conseguido esto, los socialistas debe-
remos ponernos a la cabeza del proceso
de creación que permita la articulación
de una Federación Cooperativa que sur-
giendo de abajo a arriba nos permita
reconocer en ella los principios demo-
cráticos y de clase que nos inspira desde
siempre.

Esta propiciación objectiva cuyo de-
sarrollo corresponde a otro lugar, será la
auténtica piedra de toque del período
que se avecina y de nuestro triunfo o
fracaso en este campo puede depender
la existencia de un movimiento coopera-
tivo autónomo, eficaz y democrático,
basado en las cooperativas reales pero
de ámbito e importancia estatal, en
suma, un movimiento cooperativo capaz
de vencer el desafío de un sistema que
aún no ha sido capaz de sustituitse a sí
mismo. •
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Editorial Editorial Editorial

Todo el Partido
t í Hfl antener el grupo parlamentario Socialistas de

III Catalunya es una condición indispensable para
el establecimiento de un acuerdo que haga

posible la aprobación del Reglamento del Congreso".
Este es uno de los puntos de la resolución aprobada
unánimemente por el Consell Nacional del PSC (PSC-
PSOE) en su última reunión.

Los Socialistas de Catalunya, como grupo propio del
Congreso de los Diputados desde la formación del
primer parlamento democrático, siempre han estado
mal vistos desde los escaños de la UCD. No es esta la
primera ocasión en que el partido mayoritario de la
cámara intenta, con sus votos, hacerlo desaparecer; el
propio Calvo Sotelo hizo una amenaza nada velada de lo
que calificó "polifonía socialista", el mismo día de su
toma de posesión. Ahora parecen dispuestos a no
perder la batalla.

¿Pero qué puede significar la desaparición del Grupo
Parlamentario Socialistes de Catalunya?

En primer lugar, significaría negarle la voz y la
existencia al grupo que ha obtenido el más amplio apoyo
del pueblo catalán en las dos elecciones legislativas a las
Cortes españolas que se han celebrado, es por ello el
grupo que representa mas ciudadanos de Catalunya en
Madrid. ! , , : :

Significaría que el único grupo catalán en el Congreso
sería la Minoría Catalana, es decir que la representación
de Catalunya en Madrid estaría monopolizada por los
hombres de Roca Junyent. El único nacionalismo que
tendríamps propio en Madrid sería el nacionalismo
" barretinaire" y de escaparate proclamado por Jordi
Pujol. / i ' ;

La desaparición del grupo de los Socialistes de
Catalunya, acompañada de. la de los socialistas vascos,
significaría que en el Congreso de los Diputados serían
calladas dos voces progresistas; la izquierda quedaría
únicamente presentada por el PSOE y t el PCE, y en
cambio la derecha mantendría intacta su "polifonía"
actual: UCD, Coalición Democrática, Mino ría Catalán a, '
PNV y una buena parto del Grupo Mixto. '.

Ningún pacto, ninguna contrapartida, 'ningún acuerdo.
Ningún pacto, ninguna contrapartida, ningún Acuerdo
patético puede restarle evidencia a la injusticia que
catalanes. Los compañero:) ¡socialistas de todo él Esta-
do, han repetido firme y Hificientemente:que defende-
rán la permanencia de, los grupos parlamentarios cata-
lán y vasco. La confianza que tenemos en los compro- ,
misos de solidaridad con los compañeros'socialistas de ;
todo el Estado constituye hoy la más firme esperanza de
que la voz de los socialistas catalanes en el Parlamento ;
español no sea amordazada. La respuesta clejmiles de
firmas, entre las que se encuentran las de'representan- !

tes de todos los estamentos culturales y¡ cívicos de la ;
sociedad catalana, abonando la defensà del grupo
refuerzan esta esperam a. ; ' ! ¡, ; ..'••

Este es el objetivo unánime que hoy tenemos fijado,;
con carácter prioritario, todos los socialistas catalanes
La resolución del Consell ha sido una muestra suficien-
temente inequívoca y clara.

Tot el Partit
i í FI manteniment del grup parlamentari Socialistes

b de Catalunya és una condició indispensable per a
l'establiment d'un acord que faci possible l'apro-

vació del Reglament del Congrés". Aquest és un dels
punts de la resolució aprovada unànimament pel Con-
sell Nacional del PSC (PSC-PSOE) en la seva darrera
reunió.

Els Socialistes de Catalunya, com a grup propi en el
Congrés de Diputats des de la formació del primer
parlament democràtic, han estat sempre malmirats des
dels escons d'UCD. Ño és aquesta la primera vegada
que el partit majoritari a la cambra intenta amb els seus
vots fer-lo desaparèixer; el propi Calvo Sotelo va fer una
amenaça no gens velada del que qualificà "polifonia
socialista", el mateix dia de la seva presa de possesió.
Ara semblen disposats a no perdre la batalla.

Però, què pot significar la desparició del grup par-
lamentari dels Socialistes de Catalunya?

En primer lloc, significaria el negar la veu i l'existèn-
cia al grup que ha obtingut el més ampli suport o be
recolzament poble de Catalunya a les dues eleccions
legislatives a les Corts Espanyoles que s'han celebrat,
és per tant el grup que més ciutadans de Catalunya
representa a Madrid.

Significaria que l'únic grup català al Congrés seria la
Minoria Catalana, és a dir que la representació de
Catalunya a Madrid estaria monopolitzat pels homes de
Roca Junyent. L'únic nacionalisme que tindria veu
pròpia a Madrid seria el nacionalisme "barretinaire" i
d'aparador proclamat per Jordi Pujol.

La desaparició del grup del Socialistes de Catalunya,
acompanyada de la dels Socialistes Bascos, significaria
que al Congrés de Diputats es farien callar dues veus
progressistes; l'esquerra quedaria únicament repre-
sentada pel PSOE i pel PCE, mefctres que la dreta
mantindria intacta la seva "polifonia" actual: UCD,
Coalición Democrática, Minoría Catalana, PNV y una
bona part del Grup Mixte.

Cap pacte, cap contrapartida, ni cap acord tàctic pot
treure evidència a la injustícia que suposa acallar la veu
a Madrid dels socialistes catalans. El;; companys socia-
listes de tot l'Estat, han repetit amb fermesa i abasta-
ment que defensaran la permanència del grup català i del
grup basc. Es la confiança que tenim eh els compromi-
sos de solidaritat amb els companys socialistes de tot
l'Estat, constitueix avui la més ferme esperança de que
la veu dels Socialistes Catalans al Parlament espanyol
no sigui emmordas.sada. La resposta de milers de
signatures, entre les que s'hi trobem les de represen-
tants de tots els estaments culturals i cívics de la
societat catalana, abonant la defensa del grup, reforcen
aquesta esperança.

Aquest és l'objectiu unànim que avui tenim fixat amb
caire prioritari tots els socialistes catalans. La resolució
del Consell n'ha estat una mostra prou inequívoca i
clara.
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Catalunya Catalunya Catalunya

Importante resolución sobre el AIME

El Consell, unànime en la defensa
del grupo parlamentario

Con 48 votos a favor, 25
en contra, 14 abstencio-
nes y un buen número de
consellers fuera de la sa-
la, el Consell Nacional
del Partit del Socialistes
de Catalunya (PSC-
PSOE) aprobó el informe
de gestión de la Comi-
sión Ejecutiva que fue
presentado por el primer
secretario Joan Reven-
tes, en la reunión del
máximo órgano del par-
tido celebrada el domin-
go 5 de julio.

Como es habitual, al informe del primer
secretario siguió un amplio debate en el
que participaron buen número de conse-
llers. Revenios destacó en su discurso,
de entre la actividad del partido en este
último período, los contactos manteni-
dos con el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, contactos que finalizarán
próximamente, elaborándose luego un
balance de los mismos

El Consell aprobó a continuación, tras
otro debate, la siguiente resolución en
torno ala posible desaparición del grupo
Socialistes de Catalunya en el Congreso
de los Diputados:

"El Consell Nacional del Partit
dels Socialistes de'Catalunya (PSC-
PSOE) considera particularmente
graves los sucesos producidos en el
Congreso de los Diputados de Ma-
drid el día 23 de junio y que han
obligado a la suspensión'del debate
sobre el nuevo Reglamento de la
Cámara.

"El Consell Nacional del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) considera que el manteni-
miento de su grupo parlamentario es
una condición indispensable para el
establecimiento de un acuerdo que
haga posible la aprobación de este
Reglamento. Cualquier otra situa-
ción significaría que el partido polí-
tico que ha obtenido el más amplio
apoyo del pueblo de Catalunya en

las últimas elecciones legislativas,
se vería injustamente impedido en el
ejercicio de su acción parlamenta-
ria, representando a una mayoría de
los ciudadanos de Catalunya.

"Ante esta situación, el Consell
Nacional del partido encarga a la
Comissió Executiva y a la Perma-
nente del Grupo Parlamentario que
lleven con la màxima energía todas
las acciones encaminadas a la defen-
sa del Grupo Parlamentario " Socia-
listes de Catalunya", y a lavez espé-
ra con confianza que los compromi-
sos de solidaridad de todos los socia-
listas del Estado, expresados en di-
versas circunstancias, consigan la
aprobación de un Reglamento de la
Cámara que garantice el manteni-
miento de nuestro Grupo Parlamen-
tario".
Santiago Riera, secretario de Política
Sindical, presentó al Consell una pro-
puesta de resolución en torno al recien-
temente firmado Acuerdo Nacional de
Empleo, cuyo texto dice así:
"El Consell Nacional del Partit dels
Socialistes de Cataluña (PSC-
PSOE), consciente de la delicada
situación de crisis económica que
atraviesa el país y del elevado índice
de desempleo a que se está llegando,
y consciente también de la inciden-
cia que todo ello comporta para la
propia consolidación democrática
del Estado de las Autonomías, valo-
ra muy positivamente la firma del
Acuedo Nacional de Empleo. Este
Acuerdo expresa la capacidad de las
instituciones democráticas
(Administración, sindicatos y orga-
nizaciones empresariales) para po-
ner en común más medidas, necesa-
rias para combatir el paro y mejorar
la cobertura del subsidio de desem-
pleo y para recuperar la confianza
de la sociedad en sus propias insti-
tuciones. Consciente también el
Conseil de que los sacrificios de los
trabajadores se cumplirán inexora-
blemente, se compromete firme-
mente a exigir el cumplimiento de
los compromisos adoptados por las
otras partes firmantes del Acuerdo
(Administración y CEOE).

"Los socialistas damos nuestro
más firme apoyo a la UGT y a su
estrategia sindical iniciada el año

1979 con el Estatuto de los Trabaja-
dores y la firma del Acuerdo Marco
Interconfederal, que ha constituido
la base de trabajo y responsabilidad
que ha permitido llegar a esta con-
certación con compromisos concre-
tos por el empresario y la Adminis-
tración. Por vez primera en la demo-
cracia, la acción sindical de UGT ha
hecho posible que la Adminstración
y el Gobierno de UCD se comprome-
tan en acciones para el empleo y
contra el paro.

"Asimismo damos nuestro más fir-
me apoyo a los esfuerzos y al trabajo
que está desarrollando la UGT en
Catalunya, para conseguir un
Acuerdo sobre el Empleo en Catalu-
nya, que además de recoger los con-
tenidos del ANE se extienda a todo
lo que se ha conseguido ya en el
acuerdo UGT-Fomento firmado el
pasado mes de abril, que comporta
la progresiva configuración de un
marco democrático de relaciones la-
borales en Catalunya, así como la
articulación de políticas responsa-
bles frente â los problemas más prio-
ritarios de los trabajadores y, por
tanto, elementos básicos para la
consolidación nacional de nuestro
pueblo.

"Constatamos que el Consell Exe-
cutiu de la Generalitat no ha tenido
como objetivo prioritario a desarro-
llar globalmente la lucha contra el
paro, como se demostró con claridad
en el transcurso del debate sobre el
paro recientemente celebrado en el
Parlament de Catalunya, así como
su constante incumplimiento de los
compromisos adquiridos.

"En este sentido instamos al Go-
bierno de CiU para que cumpla con
la máxima urgencia la resolución del
Parlament y dé apoyo y favorezca la
consecución de este acuerdo que la
responsabilidad nacional y de clase
de UGT de Catalunya ha iniciado".

Tanto la resolución sobre el grupo
parlamentario como la referente al ANE
fueron aprobadas por unanimidad de
todos los consellers.

Al margen de estos temas el Consell
nombró delegado general para el tema
cooperativo a Víctor Porgas. Se de-
batieron sendos informes •
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En la darrera sessió del Parlament

Allau de preguntes socialistes
al Consell Executiu

El darrer Ple del Par-
lament de Catalunya
abans de les vacances
d'estiu, que va tenir lloc
els dies 25, 26, 29 i 30 de
juny, fou especialment
interessant; primer, per
un seguit de preguntes i
proposicions fetes pel
Partit i, segon, pel debat
sobre l'atur.

El debat de l'atur, element central de
la darrera sessió del Parlament no pre-
sentà grans sorpreses a l'hora de les
ressolucions finals, encara que Jes posi-
cions dels diferents grups parlamenta-
ris, àdhuc del Govern, s'hagueren de
clarificar més nítidament en aquest "te-
ma fonamental"; segons va dir el por-
taveu socialista, Eduard Martín. Avui,,
però, per manca d'espai l'is ¡e a L'OPINIÓ
no tractarem la qüestió do l'atur, que la
deixarem pel proper número per tal de
poder donar-li l'extensió informativa i i
l'anàlisi polític que es mereix. ;

 f

Així, la primera proposició de llei
presentadapel Grup Socialista en aquest
darrer Ple abans de vacances parlamen-
tàries ho fou a l'entorn del »Servei Sis-
mològic de Catalunya, i va ésser de-
fensat pel diputat Esteve Tomàs'. Aquest
diputat argumentà'que un servei de tais
característiques "ens fa molta falta al
nostre país, ja que no n'hi ha cap que
permeti recollir els moviments sís-
mics", i per això aquest servei serà
dotat d'una xarxa de registres sismo-
tectònics, que ho i f ara n segons dades
reals i en la seva escala, i estarà enllaçat
amb el Servicio Sismográfico Nacional.
Fou aprovat per unanimitat i's'acordà
que pel proper Pressupost de la Genera-
litat es tindria en compi e i se li dotaria de
partida. ; ' ]

La següent proposició, presentada
pel diputat Joan Ganyet, feu referència a
una moció per a que el,Corneli Executiu
de la Generalitat continuât les negocia-
cions iniciades que permetin resoldre en
un plac de sis mesos les (desigualtats
existentes entre les tarifes urbanes
amb les rurals, les quals perjudiquen a
aquests darrers pobles. Ara, però, cal-

Î Jocri Comas defensà ¿aproposta de les caixes

; drà esperar que hi hagi una bona acollida
i per part del ministeri de Transports i
\ Comunicació, qui és qui té la competèn-
' «eia sobre la companyia telefónica, i men-
¡tre la instal·lació del telèfon a poblets

, 'petits o a masies continuarà essent quasi
prohibitiva pel seu preu de luxe.

El diputat Joaquim Jou, per, la seva
,'part, interpela al Consell Executiu sobre
îles mesures que s'havien preí) per a

i ¡impedir l'acció de les bande« sirrna-
i i des terroristes;, segons una ressolució
í aprovada'pel Parlament el passat 8
' :d'abril, manifestant que "les; reí solu-

ción« no han d'ésser paper mullat",
tot considerant la reiterada aparició d'a-
temptats i complots militars i que "mal-
grat les limitacions competencials,
la Junta de Seguretat de Catí junya

! té alguna cosa a dir". El conseller de
Governació, Vidal Gayola, el va respon-
dre 'que "la Junta estava fent tot el
que estava en la seva mà per est ablir
fornies de col·laboració amb les. auto-
ritats de l'Estat". És a dir, en aquest
sentit, la Junta de Seguretat de Catalu-
nya com si no existís.

En el capítol de preguntes, el diputat
Luis García abordà el tema de la des-

centralització del Fons de Garantia
Salarial. Tema sobre el que el conseller
de Treball, Rigol, "tirà pilotes fóra" tot
dient que el traspàs de competències
anava "anòmalament", que "Madrid
entén la política d'ocupació d'una
manera centralitzada" i que "hi han
grans dificultats pel traspàs de l'Ins-
tituto Nacional de Empleo (INEM)".

Els crèdits, discriminats

Finalment hem de destacar, a part del
debat sobre la central nuclear d'Ascó
(de la que ha en parlem en aquest
número), la interpel·lació feta al Consell
Executiu pels diputats Joan Comas i
Joan Prats en nom del Grup Socialista
sobre l'aplicació del conveni Caixes
d'Estalvi-Generalitat per a la con-
cessió de crèdits als ajuntaments. La
interpel·lació feia esment als retards i
dificultats que troben aquests per a
l'obtenció de crèdits degut a la discrimi-
natòria intervenció que a l'efecte realit-
za el Consell Executiu. "Així, digué
Comas, els mecanismes de concessió
estan plens de defectes, limitacions
y restriccions", i demanà que es don-
guessin a conèixer els diversos tipus
d'interès així com les possibüitats'd'ac- >
ces dels ajuntaments a tipus preferents
d'interès i l'interès de la conselleria de
Finances per controlar el procés. Comas
també preguntà per la no publicació
encara del conveni al Diari Oficial do la
Generalitat.

El conseller de Finances, Trias Far-
gas, respongué al diputat socialista que
els tipus d'interès que s'aplicava és del
12%, tot afirmant que "les; restiic-
cions pels crèdits venen condiciona-
des per la reducció que en aquests
coeficients estan experimentant les
caixes" i que "si s'obliga a Iti; caixus
a invertir amb interessos babeos los
duem a una competència negativa
amb la banca de fóra". Aquestes irn-
precissions ocasionà la presentació
d'una moció sobre el tema, refusada pels
vots de CC-UCD, CiU i ERC. Això no
obstant, el conseller es va comprometre
a publicar al DOG el conveni "malgrat
que jano és necessari car ja l'ha anat
publicant la premsa". Llavors, per
què serveix el Diari Oficial de la Genera-
litat? Hi ha qui es demana. •
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Les esmenes de l'esquerra, escombrades del Parlament

CiU-UCD-ERC: "Sí, gràcies
a les nuclears d'Ascó'a

La dreta que dóna su-
port al govern de la Gene-
ralitat, va beneir tècnica-
ment la seguretat i la le-
galitat de les dues cen-
trals nuclears que es cons-
trueixen a Ascó, en la
última sessió plenària
del Parlament de Cata-
lunya abans de les vacan-
ces.

Els vots de CiU, UCD i ERC aprovaren una
per una les vint conclusions a les que havia
arribat la Comissió Parlamentària d'Investi-
gació sobre la Central d'Ascó. Totes les
esmenes i vots particulars proposats per
socialistes i comunistes per a modificar la
majoria de les conclusions foren sistemàti-
cament derrotades pel "corró" dretà domi-
nant al Parlament. Socialistes i comunistes ja
havien votat en contra del conjunt de conclu-
sions a la Comissió per no estar d'acord en la
seva majoria. Solament una proposta de
l'esquerra, concretament del PSUC, va acon-
seguir "colar-se" en el debat del plenari, una
proposta d'addició de poca trascendencia per
la qual el Parlament "recomana" al Consell
Executiu la realització d'un informe tècnic
que avaluï els costos del màxim accident
previsible entorn de les centrals nuclears
d'Ascó; els vots d'Esquerra Republicana van
permetre aquesta inclussió trencant per una
vegada el pacte dretà, en un tan imprevist
com estúpit gest de "desmarcament", preci-
sament a l'última votació del llarguíssim ple,
quan ja es ratllaven les 11 de la nit. Algunes
de les conclusions —poques— foren aprova-
des amb els vots unànims de tota la cambra, i
la resta amb l'abstenció o el vot negatiu —la
majoria— de socialistes i comunistes.

Posicions ben definides

Jesús Prujà d'ERC presentà les conclu-
sions de la Comissió de la qual ell n'era
president; Comissió creada el 30 de juliol de
l'any passat i que ha treballat durant quasi
nou mesos en la investigació de l'estat de les
obres de la central, de les instal·lacions, de les
llicències i del compliment de les normes en
matèria de seguretat nuclear. Joaquim Pi-
bernat d'Unió Democràtica i Pérez-Guerra
d'UCD foren els encarregats de defensar les
conclusions de la ponència, alhora que pre-
sentaren els arguments en contra de les
esmenes socialistes i comunistes amb repe-
tits atacs de catastrofisme i temences infun-
dades a les objeccions que uns i altres aporta-
ren a la seguretat i conveniència de les
centrals d'Ascó. Per part del PSUC, va ser
Matías Vives qui defensà la majoria de les

seves esmenes, i per part del PSC foren Joan
Maria Roig, Laurea Pérez, Josep Maria Simó
i E steve Tomàs qui van defensar les posicions
socialistes entorn a les conclusions de la
Comissió.

Tot i que el resultat dels treballs d'investi-
gació de la Comissió d'Ascó tenen una tras-
cendencia relativa i d'ells no deriva cap
ressolució executiva que afecti a la construc-
ció o no de les dues centrals, el debat del
Parlament serví, si més no, per a definir
clarament les postures de cada un dels grups
parlamentaris entorn de l'energia nuclear.
Mentre que el PSUC demanava fins la para-
lització de les obres que no se solucionessin
els problemes pendents, els socialistes pro-
posaven que el Consell Executiu de la Gene-
ralitat instés al Consell de Seguretat Nuclear
la creació d'auditories tècniques prèvies a
l'entrada en funcionament de les nuclears, al
marc de la proposta de moratòria nuclear que
els socialistes venen defensant des de fa
temps. La dreta en canvi, insistia en tenir
plena confiança en les garanties de seguretat
presentades per l'empresa, en les mesures
l'Administració central i en la plena legalitat
de les construccions d'Ascó.

El "radicalisme" d'ERC

Curiosa i significativa va ser l'actitud de
l'Esquerra Republicana de Catalunya que
per la seva condició de "partit frontisa" va
decidir amb els seus vots el triomf continuat
de les tesis de CiU i UCD en totes les
votacions, ¡corraborà així una actitud neta-
ment favorable a l'energia atòmica, malgrat el
suposat "radicalisme" que en temes com
aquest ha mantingut verbalment l'ERC so-
bretot en èpoques electorals per atreure's
sectors ecologistes i radicals del país. El preu
dels pactes amb la dreta el pagava l'Esquerra
amb el seu "sí" decidit a les dues centrals
d'Ascó, en un ple seguit amb espectació per
representants del moviment ecologista i pels
preocupats batlles de la Ribera d'Ebre, amb
el d'Ascó al front, presents a les tribunes. La
fragant contradicció podia contribuir a l'evi-
dent nerviosisme que denotà el president del
Parlament i màxim dirigent d'ERC, Heribert
Barrera, en alguns moments del plenari,
nerviosisme que es traduí en interpretacions
autoritàries del reglament i fins i tot a negar la
paraula al portaveu del PSUC, Rafael Ribó,
per la qual cosava rebre queixes del portaveu
del PSC i la "serena protesta" del PSUC.

Malgrat els desconeixements tecnològics
que envolten encara l'energia nuclear, mal-
grat la dependència exterior"que ella compor-
ta, malgrat l'explosiu xec en blanc que la seva
presència pot significar per a les futures
generacions, el govern de la Generalitat i amb
ell els grups que li donen suport acaben de
pendre una opció clara i inequívoca en aquest
debat nuclear que avui tan preocupa a amplis
sectors de Catalunya.

El reactor d'Ascó I que pot començar a
funcionar abans d'un any, amb el beneplà-
cit de CiU, UCD i ERC.

Les conclusions aprovades
La síntesi de les conclusions de la Comissió

d'Ascó aprovades amb els vots de la "troika"
CiU-UCD-ERC és la següent:

— La seguretat d'Ascó no està comprome-
sa ni en el cas de la màxima inundació
prevista pel desbordament del riu Ebre.

— La zona tecnològica i el disseny antisís-
mic de la central no té cap problema d'expan-
sió ni de moviment del terreny.

— El control de qualitat donat per la Junta
d'Energia Nuclear i per l'empresa Westing-
house és satisfactori.

— La tria de la central de North Anna com a
referència de les d'Ascó és correcte.

— El límit de radioactivitat i les condicions
imposades pel MOPU i el ministeri d'Indús-
tria i Energia són correctes.

— Els efectes de contaminación ambiental
són tranquil·litzadors.

— L'Administració central ja decidirà so-
bre els residuus radioactius, el seu reproces-
sament i el desmantellament final de la cen-
tral, dintre de 40 anys quan deixi de funcio-
nar, confiant que aleshores la tecnologia ja
estarà més preparada que no pas ara per a
preveure el que ara és imprevisible.

— Que la zona d'exclusió només serà de
750 metres i no de 2.000.

— Que el pla d'emergència exterior ha de
ser previ a l'autorització de posada en marxa.

— Que la possible militarització de la
central no és motiu de preocupació.

— Que la Generalitat assolirà funcions del
Consell de Seguretat Nuclear i es coordina-
ran els plans de protecció radiològica.

— Es reconeix la legalitat administrativa
dels dos grups nuclears, malgrat hi ha pen-
dents tres contenciosos al Tribunal Su-
prem. •
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Municipal Municipal Municipal

Joaquim Nadal, alcalde de Girona

"Hem reforçat molt
la política d'inversions

Joaquim Nadal, de 33
anys, historiador, profes-
sor d'Història de Cata-
lunya a la Universitat
Autònoma de Bellaterra.
Ha viscut dos anys a An-
glaterra, treballant a la
Universitat de Liverpool.
Autor de diversos llibres
sobre la Història de Ca-
talunya i d'una tesi doc-
toral sobre les relacions
comercials entre Espa-
nya i Anglaterra. Anima-
dor de nombrosos movi-
ments cívics a Girona,
d'on és fill i des del 3
d'abril de ¡ 1979, alcalde.

— Quina valoració fas del funcio-
nament del pacte de go vern a l'Ajun-
tament, fins arribar a l'actual situa-
ció?

— El pacte ha funcionat sempre molt
bé, sense cap problema. De fet, Girona
havia estat un ajuntament modèlic, as-
sumint molt bé tots els partits llur paper.
El pacte de govern funcionava amb els
socialistes, el PSUC i CiU, quedant els
centristes en un paper d'oposició molt
correcte. ; :

Darrerament s'ha plantejat un tema
relacionat amb l'àrea d'Urbanisme, vin-
culat a qüestions no tan polítiques com
personals, de incoherència, d'incapaci-
tat política, de manca de visió de política
de govern, de criteris personals més que
polítics i tant nosaltres com el PSUC
hem pensat que això no pot seguir així, i
ens trobem amb una situació delicada en
les relacions amb CiU que posa en perill
la continuïtat d'aquesta coalició dins
l'equip de govern. De fet, ells són els que
han de decidir la seva: actitud. L'Àrea
d'urbanisme està en màns d'una regido-
ra d'Unió Democràtica.

— Com heu portat el tema de la
descentralitz ació?

— Mira, aquí el tema és polèmic,
perquè més que dos barris, dos pobles
grans —Salt i Sarrià— tenen planteja-

des unes reivindicacions independentis-
tes. Nosaltres, al cap d'un mes d'entrarà
l'Ajuntament, vàrem crear els consells
municipals d'aquests dos pobles, cons-
tituïts proporcionalment segons els vots
obtinguts a cada lloc, pels diversos par-
tits. L'experiència ha estat positiva, pe-
rò al mateix temps ha servit com a pista
de proves perquè aquests pobles veies-
sin els problemes que tindrien, funcio-
nant independentment. En alguns as-
pectes aquests consells municipals no
han donat la talla suficient i han esgotat
una mica les capacitats polítiques que
tenien. Aquestes són les principals ex-
periències de descentralització ja que en
la resta, Girona és prou petita com per
no necessitar; consells de barri o de
districte. E1 qu e sí s'ha mantingut és una
relació molt estreta amb les associacions
de veïns i amb la seva coordinadora per
tal de donar resposta a tots aquells
problemes que mancomunadament pre-
senten davant el consistori.

Millores financeres

— Parlem de la participació...
— Més que una política d'informació,

d'extendre i d'explicar l'actuació muni-
cipal, i de mantenir la participació amb
aquests contactes, dels que et parlava,
amb les associacions de veïns i amb tot
tipus d'entitats que representin sectors i
interessos d'un barri concret, intentant
ésser receptius enfront dels seus pro-
blemes. • -

— Tornant al tema de Salt i Sarrià,
quin nombre d'activitats tenen?

—Mira, Girona en té uns 90.000, Salt
uns 17.000 i Sarrià 4.000.

— I, creus que al final s'arribarà a
una independència d'aquests muni-
cipis enfront de Girona?

— Amb això jo soc molt pragmàtic i
penso que algun tipus de solució política
sí que s'aconseguirà. Si això serà o no
l'independència total, encara no ho sé,
però el que tenim molt clar és que
qualsevor^solució que s'hi doni ha de
ser contemplada amb la futura Llei d'Or-
denació del Territori de Catalunya, i la
veritat és que ens movem en la contra-
dicció entre els models italians i angle-
sos, en que s'està reduint el número de

"Hem trencat la barrera existent entre el
ciutadà i el govern de la ciutat".

municipis i creant grans entitats de ges-
tió que són més eficaces; i el cas contrari
que és el pensar que el millor administra-
dor dels propis recursos és qui està al
damunt dels mateixos, qui està al mat fix
costat. Aquest darrer cas és el que es
canalitza en el tema de Salt i Sarrià.
Penso que, per moltes coses, la piona
independència no serà mai més possi-
ble, que hi haurà d'haver fórmules polí-
tiques de reconeixement històric, però
que una mancomunació de serveis i una
certa coordinació des de Girona haurà
de ser evidentment necessària.

— Quin tipus de relación;» mante-
niu amb la Diputació de Girona?

— Girona, com a ciutat gran de la
província, té poc accés als recursos que
la Diputació remena. Aleshores, jo diria
que sempre que hem demanat alguna
subvenció (pel pla d'obres i serveis, per
alguna construcció esportiva etc...) la
Diputació ha respost positivament. De
fet, el respecte entre dos grans encara
que un sigui de Convergència i un altre
socialista, ha permès mantenir unes re-
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lacions cordials, i obtenir més recursos
que en èpoques anteriors.

— Parlem de les finances...
— A Girona hi havia una situació

financera dolenta, però no catastròfica,
no era alarmant. El que hem aconseguit,
mitjançant millores en la gestió, mitjan-
çant la reforma administrativa, intro-
ducció d'un nou interventor, modifica-
ció dels procediments de cobrament, i
també, en part, pels decrets del Govern
que s'han anat aconseguint sobre el
finançament de les hisendes locals, hem
arribat a una situació molt millor que la
de fa dos anys. Estem a les portes de
pressupostos amb superhàbit i sense
necessitat de pressupostos de liquidació
de deutes. Girona té molt més poder,
me's fluidesa, més disponibilitats de tre-
soreria que no tenia, una capacitat de
gestió de diners molt més forta... En dos
anys, pràcticament, s'ha doblat el pres-
supost.

Un ample programa
d'inversions

— En quines xifres us moveu, de
pressupostos?

— Mil doscents milions de pessetes,
de pressupost ordinari.

— Parlem d'inversions realitza-
des i de les que teniu previst dur a
terme fins al final del vostre mandat...

— Tots els ajuntaments, i el nostre no
va ésser una excepció, es van trobar amb
una inèrcia decreixent dels ajuntaments
franquistes que no havien començat nous
temes, no havien tramitat molts crèdits i
que es trobaven amb el Banc de Crèdit
Local tancat a aportacions noves. No-
saltres, en dos anys, hem aconseguit
prous diners d'aquestBanc i hem cregut
que calia reforçar una política d'inver-
sions, tant per reforçar el sector públic i
disminuir els efectes de la crisi econòmi-
ca, com perquè hi havia unes necessitats
d'infraestructura pública que calia sol-
ventar. Això ens va permetre fer dues
coses: El primer any funcionar amb
crèdits de dues caixes d'estalvis i del
Banc de Crèdit Local, que ens permete-
ren fer algunes obres per a reprendre
així l'activitat, que havia restat morta
durant els dos darrers anys del franquis-
me. Però, per altra banda, vàrem definir
un pla d'inversions dels anys 80 i 81, que
ara estan en la seva plenitud d'execució,
gairebé per una xifra voltant els 800
milions de pessetes. Aquest pla s'ha
finançat amb una emissió de deute pú-
blic municipal que han cobert les caixes
d'estalvi.

Aquest pla permet una llista molt
llarga d'inversions que contempla obres
d'urbanització (deu o dotze carrers pe-
tits, fets, remodelació de serveis a barris
perifèrics...), compra d'un edifici per a la
policia municipal per 55 milions, un

museu d'història de la ciutat, una certa-
infraestructura esportiva, que no es te-
nia, inversions en sanejament, centres
socials, guarderies, menjadors de guar-
deries, cementiri... etc. Es tracta d'un
autèntic rellançament de la política de
realitzacions de l'Ajuntament de Girona
que ja s'està notant. Ja tenim carrers
acabats, clavegueres acabades, jardins
fent-se, enllumenats inaugurats, pistes
esportives fent-se, edificis construint-
se. Penso que en els propers dos anys, el
panorama de la ciutat de Girona haurà
canviat substancialment.

— En què ha notat el ciutadà mig el
canvi d'ajuntament?

— Jo diria que, sobretot, es nota en un
autèntic canvi d'estil. El ciutadà ha
pogut desmitificar l'alcalde i l'ajunta-
ment. Ha pogut canviar la imatge del que
és l'alcalde i l'ajuntament. L'alcalde ja
no té una imatge distant, ja no existeix
aquella barrera entre la població i el
govern de la ciutat. La casa de la ciutat
és dels ciutadans i això ara tothom ho
sap i ho comprova. El ciutadà pot acudir
a l'aiuntament i si els funcionaris no li
fan cas, li fan cas els polítics, i els polítics
són, en definitiva, la darrera garantia
que el vot que ell va donar-li serà respec-
tat. I la nostra tasca, la dels polítics, està
en contrapesar les opinions personals,
fins i tot égoïstes en determinats casos,
de ciutadans que van a detensar ei nur
propi tema, però que no contemplen la
globalitat dels problemes i aquell altre
plantejament que parteix de la base que
la ciutat és una col·lectivitat, que els
interessos col.lectius són els que s'han
de primar i que, quan uns interessos
particulars passen per damunt dels
d'aquesta col·lectivitat, no es poden te-
nir en compte.

Crec que ho ha notat en temes de
seguretat ciutadana, en la política d'a-
parcaments i de multes (això darrer ho
valora negativament però reconeix que
totes les multes que se li posen estan ben
posades). Ho està notant en serveis
socials, en la política cultura, en la
presència de l'ajuntament al carrer, a les
festes populars. Ho està notant en equi-
paments (Girona ha adquirit patrimoni
municipal entre 100 i 120 milions de
ptes.).

Potenciar la vida cultural

— Heu tingut molts problemes
quant a les irregularitats urbanísti-
ques?

— Bé, a Girona hi ha hagut moltes
irregularitats consolidades, amb les
quals ja no hi havia gaire a fer. Girona és
evident, que urbanísticament, ha estat
una ciutat illegal, tal com diuen els
"Quaderns d'Arquitectura", en un arti-
cle ré'cent. Girona ha estat una ciutat
amb un urbanisme desgraciat... El pro-

" blema més greu amb el qual ens hem
trobat és la manca d'un plantejament
estable. Després de molts problemes
hem aconseguit l'elaboració d'unes nor-
mes subsidiàries per a corregir els de-
fectes del Pla de 1971 i al mateix temps
no entorpir la marxa de l'indústria de la
construcció i de la dinàmica a la ciutat.

— Hi ha xifres molt elevades
d'atur?

— No, en tota la província, amb
400.000 habitants, n'hi ha uns 12.000
d'aturats i sembla que d'aquests n'hi ha
molts ( 7 0 8 mil) que tenen realment
feina, malgrat estar apuntats a l'atur,
segons m'ha dit fa poc el delegat de
treball de la ciutat.

— Com teniu resolta la qüestió
sanitària?

— No tenim cap hospital de compe-
tència municipal. Aleshores, són la Ge-
neralitat, la Diputació i la Seguretat
Social els qui es reparteixen les compe-
tències sanitàries.

La nostra política sanitària l'hem por-
tat més cap a la prevenció, política
sanitària educativa, creació de centres
de salut, guarderies, revisions escolars i
control del medi ambient.

De fet, la política hospitalària està
prou ben coberta per la Seguretat Social
i la Diputació.

— I l'ensenyament?
— Girona és una ciutat sense massa

problemes d'escolarització. La política
de construccions escolars segueix enda-
vant. Hi ha potser una excessiva concen-
tració de determinades escoles i altres
infra-utilitzades, però globalment, en
termes absoluts, la ciutat de Girona no
té manca de places escolars, si bé estan
mal distribuïdes geogràficament.

— Concretem algunes coses en
matèria d'actuació cultural...

— L'ajuntament té un teatre munici-
pal que és el quart teatre d'Espanya
quant a representacions i de públic assis-
tent, salvant els grans teatres de Madrid
i Barcelona. Hem estat treballant en la
construcció d'un nou Museu d'Història
de la ciutat, que s'inaugurarà la propera
tardor. Vàrem inaugurar, molt aviat, una
sala d'exposicions per arellançar el barri
antic. Tenim encarregat un pla especial
del barri antic, a un equip d'arquitectes,
perquè plantegi la seva remodelació glo-
bal. Hem collaborât activament amb
entitats de la ciutat que porten una
dinàmica cultural pròpia molt interes-
sant i que poden oferir determinats
serveis a l'Ajuntament. Hem creat un
servei municipal de publicacions, hem
renovat totalment l'arxiu històric muni-
cipal, i hem dut a terme una política de
descentralització cultural, de potencia-
ció de l'activitat als barris, de les biblio-
teques i centres culturals, i de les festes
populars de la ciutat.

Albert Musons
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Amb recolzament de la Diputació de Barcelona

La premsa comarcal es coordina
S'han presentat a Bar-

celona les conclusions
del Congrés de la Prem-
sa Comarcal cel.lebrat a
Canyamars del 15 al 17
de maig d'enguany. El
congrés, inspirat per la
Diputació de Barcelona,
ha estat una mostra molt
clara de l'interès
d'aquest organisme per
la problemàtica i futur de
tantes i tantes publica-
cions editades arreu de
Catalunya.,, , »

Cal dir, en primer lloc, que el congrés
no va quedar, clos amb les jornades de
Canyamars, sinó que durant la propera
tardor es desenvoluparan noves troba-
des per a tractar temes específicis^de
premsa comarcal com són: Publicacions
culturals; Premsa de les associacions de
veïns i barris; Butlletins! d'informació
municipal i problemàtica del correspo-'
nsal. , h , . , i

De moment, els fruit;? del Congrés Han
estat i seran considerables: per sobre de
tots, el naixement d'una Associació Ca-
talana de la Premsa Comarcal (ACPC); 1
la creació d'uns Serveis Tècnics d'Ajut a
la Premsa Comare al al s i de la Diputació;
la creació de l'Hemeroteca de la Premsa
Comarcal de \ Catalunya al* marc de la
Biblioteca de, Catalunya; la'dotació de
700.000 pessetes per a un premi anyal a !
la Premsa Comarcal. > { ! ' '

Al final del Conp-íü; os va elaborarci
aprovar un comunicat en el qual es diu el •
següent: T [ , -, ; t

"a) El Congrés de la Premsa Comar-, \
cal de Catalunya, des de! l'experiència '
d'un fort i immediat arrelament a la ;
realitat de les comarques de la nació
catalana, es manifesta conscient, con-
vençut i bel·ligerant de la necessitat del
normalització de - l a llengua catalana, ! .
com a una part fonamental.i indispen- ¡
sable del procés1 de reconstrucció na- '
cional. • . ; ' '

b) Per tant, reclama de les institucions,;

catalanas de govern administratives i
socials, un esforç màxim* en direcció a
aquesta normalització, no pas amb mit-.
jans que puguin ser entesos com a coer-

citius, sinó a través d'impulsar el pro-
gressiu protagonisme social de la llen-
gua catalana.

c) El Congrés ha acordat demanar la
definitiva derogació de la Llei de Premsa
de 1966, l'ambigua subsitència de la
qual és un permanent entrebanc per a la
vida quotidiana de les publicacions co-
marcals, i es reafirma en la plena vigèn-
cia del reconeixement de la llibertat
d'expressió, proclamada per l'article 20
de la Constitució. En el cas que es fes
una nova regulació de l'activitat perio-
dística, caldrà que es contempli el fet
diferencial i específic de la premsa co-
marcal.

d) Urgim de l'Administració de l'Estat
i del govern de la Generalitat plenes
competències a aquest darrer, sobre la

' normativa legal que ha de contemplar la
premsa;comarcal de Catalunya.

e) Demanem que l'Associació de la
Premsa Comarcal, nascuda del Congrés,
sigui considerada l'organisme interlocu-
tor vàlid davant les institucions, tant a
nivell de Catalunya com a nivell d'Estat.

i f) El; Congrés ha analitzat la proble-
màtica tant de la premsa comarcal més
desenvolupada i de més periodicitat,
com la de les publicacions més petites, i
la gestora'de l'Associació de la Prema
Comarcal • de Catalunya assumeix el
compromís de treballar en la solució
dels problemes comuns i dels específics
d'uns i altres, d'acord amb el contingut
de les ponències aprovadas al Congrés."

Les ponències presentades foren cinc
i tractaren els temes: "Questions ad-
ministratives-juridiques", elaborada

, per:la gentide la revista "Regió 7";
"Gestió,! Administració, Distribució i
Publicitat", preparadaper"EL9NOU"
i ' í Grama"'; "Redacció i Premsa Comar-
cal", preparada per "KEGIO-7" "TO-
THOM", "DELTA" i Josep M." Huer-
tas; Estatuts de l'Associació Catalana
de la Premsa Coamrcal; i "La petita
publicació", .coordinada per la revista
"Arada", de Castellbisbal.

, Tambéies varen presenter una sèrie
de comunicacions: Paco Montalvo va
parlar delitema 'Una barrera insalvable
per a las revistes comarcals: La publi-
citat de les grans marques"; Jordi Úbe-
da, va analitzar la problemàtica dels

, costos de producció; Eugenio Madueño,
de la revista Grama, va explicar l'expe-
riència de col·laboració entre aquesta
revista i el departament de perioHisme
escrit de la Universitat Autònoma de

Barcelona; Rafael Vallbona va exposa
el tema dels corresponsals a la prems
comarcal, amb "El Maresme" com
exemple; Josep M." Figueres va parla
de "L'aportació cultural d'una public£
ció en la seva comarca o àrea d'incider,
cia; Ernest Udina, cap del Servei d
Premsa de la Diputació, va analitzar le
prespectives d'uns serveis tècnics d'aju
a la Premsa Comarcal; Núria Balagué
Mola, bibliotecària de l'Hemeroteca d
la Facultat de Ciències de la Informaci
de l'Universitat Autònoma, va parlar d
"Què és la premsa catalana"; Enri
Tomàs va tractar el tema de " L'Esglési
i l'altra Premsa Comarcal".

En el decurs de la presentació de le
conclusions del Congrés, Josep M.
Huertas va explicar l'elaboració del pri
mer cens de revistes comarcals, qu
també es va presentar durant l'acte.

Aquest primer cens agrupa 186 publi
cacionSjde les comarques de El Mares
me, Osona, Bages, Baix Llobregat, Va
lles Occidental i Oriental, Gironès, Al
Penedès, Baix Camp, Baix Empordà
Berguedà, La Selva, Anoia, LaNoguera
Urgell, Baix Ebre, Montsià, Alt Empor
da, La Garrotxa, La Segarra, Alt Camp
Baix Penedès, El Priorat, Barcelonès
Alt Urgell, Les Garrigues, Conca di
Barberà, Tarragonès, Garraf, La Cer
danya, Ripollès, Pallars Jussà, Alti
Ribagorça i Ribera d'Ebre.

El cens conté una fitxa de totes lei
publicacions, amb el nom, població, pe
riodicitat, data d'aparició del prime
número, tipus de propietat, abt s;t de 1¡
publicació, nombre de pàgines, tiratge
finançament, punts de venda, subscri
pcions, tant per cent de català i castellà
adreça, telèfon, í nom d e l director <
responsable.

Josep M." Huertas va destaci r l'im
portància que l'elaboració d'aquest ceni
que es reeditarà cada any per tal d<
posar-lo al dia en tots els aspectes
tindrà per a institucions, editors, publi
cistes, periodistes, estudioses, etc... qui

Cal destacar, també, que la Diputació
ha creat un premi anyal per a la premsE
comarcal sota el nom de "Tasis-Tor-
rent", dotat amb un total de 700.000
ptes. (500.000 a la millor publicació
d'informació general setmanal o supe-
rior a la setmanal; 100.000 a la milloï
publicació de periodicitat inferior a l£
setmanal; i 100.000 a la millor publica-
ció especialitzada, cultural, ecològica
de barris, etc.).H
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La conferencia de regions
pirinenques

L a història de la Conferència de
Regions Pirinenques comença el
mes de novembre de 1978, quan

el Consell d'Europa orgnitza a la ciutat
suïssa de Lugano una conferència de
regions alpines. En una de les reso-
lucions finals d'aquesta conferència es
demanava que les experiències obtin-
gudes s'extenguessin a d'altres zones
muntanyenques d'Europa, en especial
als Pirineus.

És per això que, a través de dues de
les seves seccions —l'Assemblea Par-
lamentària i la Conferència de Poders
Locals i Regionals— el Consell d'Eu-
ropa inicia l'organització de la Confe-
rència de Regions Pirinenques.

I, amb aquesta Conferència, el Con-
sell d'Europa pretén coordinar els ha-
bitants de les regions del Pirineu
—Catalunya, Aragó, Navarra i Euzkadi,
a la vessant sud; i Aquitània, Midi-
Perenees, Llenguadoc-Rosselló, a la
part nord— per tal que en el futur
estudi'n conjuntament la seva proble-
màtica.

No es tracta, doncs, d'una conferència
sobre els Pirineus, sinó d'una confe-
rència entre els habitants de les regions
pirinenques.

El Consell d'Europa va crear un grup
de treball organitzador de la Confe-
rència, format per membres de l'As-
semblea Parlamentària i de la Confe-
rència de Poders Locals, que s'ha reunit
una vegada a València i dues a Es-
trasburg. Però els treballs de preparació
anaven molt lents, i això va coincidir
amb la presentació d'una moció al
Parlament de Catalunya, per part del
Grup Socialista, fent una declaració a
favor de la Conferència, i que fou apro-
vada per unanimitat.

La moció demanava la participació de
les regions del Pirineu i encarregava al
Consell Executiu que fés els passos
necessaris perquè fos assolida la pre-
sència de la Generalitat.

La presentació d'aquesta moció dels
socialistes fou realment molt important,
i va fer agafar a tot el procés una nova
dinàmica.

Aleshores, Catalunya va demanar al
Consell d'Europa que una de les seus de
treball i, també, la seu final, es de-
senvolupés a una ciutat catalana. A la
reunió del grup de treball, realitzada a
Estrasburg el 27 de gener, es va decidir
que la primera de les reunions prepa-
ratòries tingués lloc a la Seu d'Urgell.

Abans hi havia hagut importants de-
claracions públiques sobre el tema: Per
exemple, a la reunió mantinguda a
Organyà entre els ajuntaments del Pi-
rineu, 56 d'aquests ajuntaments es van
pronunciar a favor de la Conferència i a
favor que els entes locals, com a repre-
sentants dels interessos dels habitants
del Pirineu, poguessin participar, tam-
bé, en les sessions finals.

Un cop ja s'havia decidit que la
primera reunió preparatòria tindria lloc
a la Seu, els dies 24 i 25 de maig, es va
crear a Catalunya una comissió organit-
zadora, amb un representant del Consell
Executiu de la Generalitat, un de l'A-
juntament de la Seu d'Urgell, un del
Consell d'Europa, més els dos mem-
bres catalans que formen part del grup
de treball, Antoni Ciurana i Llibert Qua-
trecases.

Les reunions de la Seu van anar molt
bé; totes i cadascuna de les regions dels
Pirineus van enviar una delegació; la
delegació catalana fou l'única que va
presentar un dossier escrit, així com
dues noves propostes a afegir a les
quatre grans àrees de treball de la
Conferència, que són: El rol dels Pi-
rineus en la construcció d'Europa; les
comunicacions viàries i ferroviàries; la
cooperació transfronterera; i l'orde-
nació dels territoris i els espais pro-
tegits. La nostra delegació hi va afegir
els temes de la cooperació cultural i la
coordinació de les polítiques de mun-
tanya de les regions del Pirineu, que
foren acceptats per unanimitat per tots
els assistents.

A la trobada de la Seu d'Urgell, que es
pot considerar històrica, doncs era la
primera vegada que es reunien entorn
d'una taula representants de totes les
regiones pirinenques, es va decidir crear
una comissió emanada del grup de
treball, perquè ordenés totes les apor-
tacions escrites que les regions trametin
a Estrasburg, per tal d'ésser estudiades
a la propera reunió preparatòria, que
tindrà lloc a finals d'octubre o primers
de novembre a Perpinyà

Es d'esperar que després d'aquesta
segona reunió en vingui una tercera, per
anar ja després a les sessions finals,
probablement durant el mes de maig de
l'any 82. De moment hi ha dos propostes
per a ciutats seu d'aquestes jornades
finals: Jaca, presentada per Aragó, i la
Seu d'Urgell presentada per Catalunya.

I, ara cal preguntar-se, perquè pot
servir, realment, la celebració d'aquesta
Conferència?

Pot servir per dues coses: En primer
lloc cal dir que el Consell d'Europa ha
promogut la redacció d'un conveni-marc
de cooperació transfronterera, entre els
estats europeus, per afavorir els con-
tactes entre les regions veïnes que sont a
diferents estats, conveni que no ha estat
ratificat, fins al present, ni per França ni
per Espanya. D'aquesta manera si es
pogués aconseguir, mitjançant aquesta
conferència, s'haurien institucionalitzat
els contactes a banda i banda de la
frontera.

La segona aplicació pràctica de la
Conferència és que, a partir d'ara, els
habitants de les regions del Pirineu es
coordinin, crein una comissió de relació
normal entre ells, perquè no es bo que es
donguin l'esquena ni les regions d'un
mateix Estat, com passa a vegades, ni
les regions d'Estats diferents, i que
aquesta comissió s'organitzi després en
diverses subcomissions, d'ordenació del
territori, de comunicacions, de coope-
ració cultural, etc...

Esa dir, l' esforç del Consell d'Europa
consisteix en posar en comunicació a
gent que sont veïns, però que no es
relacionen prou, perquè desprès ja
organitzin els seus mètodes de treball
conjunt.

Cal dir que les resolucions d'aquesta
conferència no son vinculants ni per
Espanya ni per França, com no ho és res
del que fa el Consell d'Europa per als
diversos Estats; poden no fer-ne cas.

Malgrat tot, el Consell d'Europa té
una enorme força moral, i de les de-
cisions del comitè de ministres és molt
extrany que els respectius governs no en
facin cas.

Una conferència d'aquest tipus no
s'havia fet mai, i és d'esperar que les
resolucions que emanin de la mateixa,
siguin respectades pels governs afec-
tats. I és a les hores, quan serà possible
la coordinació entre les polítiques de
muntanya, les polítiques de conservació
i protecció d'espais naturals, la coor-
dinació de les comunicacions viàries, els
possibles túnels, la producció agrícola,
ramadera, forestal...

Joan GANYET
Diputat al Parlament de Catalunya
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Organizadas por el Grupo Federal de Salud

Seminario sobre la salud mental
Últimamente se han celebrado unas jorna-

das federales sobre Salut Mental, las cuales
se han desdoblado en una sesión para exper-
tos y otra de políticos. Fruto de dichas
Jornadas y de la importante aportación de
nuestros compañeros ha sido la elaboración
de un documento que recoge la linea política
aprobada y los pasos para su puesta en
práctica.

Así mismo, se acordó añadir y aprobar unas
conclusiones que sirvieran para la difusión y

resumen de nuestra posición, siendo las que
se adjuntan a dicho artículo. El Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), pien-
sa abrir un proceso de discusión de dicho
documento, para llegar a una concreción del
mismo en Catalunya.

El derecho a la protección de la Salud,
reconocido en la Constitución, exige la exis-
tencia de dispositivos asistenciales adecua-
dos. Actualmente no existe en nuestro país _
ningún sistema de atención sanitaria que •

, procure dicha protección en el campo de la
Salud Mental. Los dispositivos públicos ac-
tuales no sólo no cumplen esa función sino
que ejercen una acción contraproducente. La
atención sanitaria que dispensa la Seguridad
Social en los Ambulatorios 'es totalmente
ineficaz e inadecuada, entre otras cosas por:
a) estar unificadas lì.) especialidades de Neu-
rología y de Psiquiatií.i: b) la escasa dedica-
ción de tiempo a cada paciente; c) la inexis-
tencia de equipos plundisoiplinarios. Todo
ello hace que su 'función quede reducida a
tareas burocráticas de expedición de recetas
y concesión de'bajas peí enfermedad. •

Por otra parte, tan sólo eri dos de sus
residencias y hospitales ofrece servicios de
hospitalización psiquiátrica, lo que traduce la
carencia de planteamientos asistenciales en
este sector sanitario. La? instituciones psi-
quiátricas existentes eri JÍspaña(manicomios
dependientes en su mayoría de Diputaciones
Provinciales y¡ Ordenes Religiosas), perpe-
túan una función custodial más o menos
disfrazada ligada a esquemas socio-sanita-
rios sin ninguna vigencia actual. ',

Los intentos de transformación de la asis-
tencia psiquiátrica a pai tir deilas institucio-
nes manicomiales, con independencia de la
buena voluntadle sus pioraotores, han fra-
casado por reproducir en la comunidad el
mismo esquema; que intentaban superar..
Frente a este estado de cosas,1 los socialistas^
asumiendo la responsabilidad pública que
nos corresponde en cuanto a la protección de
la salud de la' población, propugnamos el
desarrollo de una acción en Salud Mental
centrada en la comunidad, integrada en
el sistema sanitario general y al margen
de la institución man ico miai. '

Para los socialistas, el cuidado de la Salud
Mental se entiende como un, subsistema
integrado en el sistema de salud que propug-
namos. En esta perspectiva deben contem- ;
piarse los niveles de promoción, prevención,
asitencia y reinserción social.

Para alcanzar los objetivos de que ha-
blamos la Seguridad Social debe asumir la

financiación de la asistencia completa a todos
sus beneficiarios y asegurados. Las Comuni-
dades Autónomas, y en su caso las Diputa-
ciones Provinciales, serán las encargadas de
la gestión de la atención sanitaria en su
territorio, en el marco de la planificación por
ellas elaborada.

En este proceso se hace necesaria la inicia-
ción inmediata de un plan de salud mental
territorial inexistente con las siguientes prio-
ridades: Creación de Institutos territoriales
de Salud Mental en las Comunidades Autó-
nomas y Diputaciones Provinciales que, de-
pendiendo directamente de ellas, asuman las
responsabilidades y competencias que le co-
rrespondan en materia de Salud Mental;
creación de equipos comunitarios de Salud
Mental dependientes de los Institutos Terri-

toriales, que deberán integrarse en el sistema
sanitarios general. Las necesidades de hospi-
talización serán cubiertas por los hospitales
generales; creación y desarrollo de progra-
mas para la formación , promoción y profe-
sionalización del personal sanitario orientado
hacia las nuevas tareas a desarrollar en este
campo; y en la perspectiva del modelo alter-
nativo que propugnamos y que incluye la
desaparición de los manicomios resulta im-
prescindible que las Diputaciones garanticen
una adecuada utilización y orientación de los
recurso existentes, en el camino de disminuir
progresivamente el n° de pacientes interna-
dos en sus instituciones. En este sentido
desarrollaán paralelamente los. Servicios So-
ciales necesarios para hacer posible la con-
secución de dichos objetivos. •

Un cas de barra
;1 président de la patronal espa-
nyola — el qual, per cert, té cog-

( noms catalans, cosa que lamen-
', tem— ha posat els esgarips al cel
» perquè el govern central diu que
' compensarà, tard i malament, les
. centrals sindicals per la confiscació
( de llur patrimoni durant la dictadura
•de'quatre decennis.

Aquest patrimoni es compon de
dues parts: una, els béns requisats als

'organismes sindicals per la dictadu-
ra; F altra, els acumulats per les cotit-

'zacións obrera i patronal tot aquell
•temps, fins avui.

• 'Els patrons alleguen que van co-
titzar rn é s que els treballadors, per
reunir aquells béns, i prenen pretext
d'això per a posar obstacles als acords
'acabats de signar amb,els sindicats i
el' govern.1

i ' Pel que fa als béns segrestats, la
cosa no,ofereix dubtes. Quant als
acumulats en més de quaranta anys,
la patronal oblida un element essèn-
cia. Tant la cotització 'patronal com
l'obrera á la Seguretat Social i orga-
nismes similar són allò que els eco-
nomistes anomenen "salari diferit".
És á dir, un salari guanyat pel treba-
llador però retingut a aquest, a fi

; d'assegurar, més tard, uns drets
: eventuals d'ell o dels seus familiars a
serveis socials per malaltia, materni-
tat, atur forçós, accident, invalidesa,
jubilació^ etc. En bona lògica, aquests
fons, propietat dels treballadors,
haurien d'ésser administrats exclusi-

vament pels sindicats representa-
tius, sobretot en una societat com la
nostra, que segons la Constitució es
proposa defensar la propietat priva-
da. Ja és molt que en realitat els
administri un organisme d'Estat i
que hi hagi una supèrflua intervenció
patronal.

Però hi ha més. Com han recordat
els companys del PSOE, els patrons
han anaf incorporant les que anome-
nen "càrregues socials", o sigui, en-
tre altres despeses, aquelles cotitza-
cions, al preu de venda de llurs pro-
ductes o serveis i, per tant, no poden
reclamar per segona vegada aquells
diners, en foiraa de subvencions, de
locals ni de res. Per cert que, tot i
oposar-se a la restitució niés o menys
justa dels béns sindical;;, ois orga-
nismes patronals també utilicen lo-
cals o serveis pagats amb aquells
fons, encara que no els falten locals ni
diners propis. No ens hi oposem.
Però quan el Foment del Treball
"Nacional" o una Cambra de la Pro-
pietat o de Comerç, Indústria i Nave-
gació insinuen que estan a punt de 1er
bancarrota tothom esclafeix a riure.

La patronal espanyola hauria de
buscar-se un altre pretext si vol sabo-
tejar, ja des d'ara, els recents acords.
La seva falsa indignació ous recorda
allò que deia algú —potser Àngel
Samblancat— a principis de segle.
Tractava els conservadors — en cas-
tellà, perquè ho entengui la CEOE—
de "conservadores de lo ajeno".
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Josep Verde: Gràcies a les pressions socialistes

Una bona llei de divorci
El Congrés dels Dipu-

tats acaba d'aprovar de-
finitivament la Llei de
Reforma del Codi Civil
per la Modificació del
Règim Matrimonial i de
les Causes de Dissolució,
Nulitat i Separació de
Matrimoni, un títol molt
llarg per a una llei que
hom ha simplificat amb
un mot que ha esdevin-
gut repetidament bande-
ra de reivindicacions:
"la llei del divorci".

La llei aprovada és pràcticament ieual a la
que va elaborar la Comissió de Justícia del
Congrés millorant sensiblement el projecte
presentat per UCD. Tan a la Cambra Baixa
com al Senat, el partit del govern, i més
concretament el seu sector demòcrata-cristià
han mantingut una dura batalla per tal de fer
el més limitativa possible la llei; al Senat
aconseguiren " colar" un article de " duresa"
que ha estat escombrat de la llei novament en
la votació última del Congrés, gràcies a la
indisciplina de les pròpies files de UCD. El
ministre Fernández Ordonez, cap del sector
ucedista més progressista s'ha sortit amb la
seva, gràcies fonamentalment a les pressions
dels socialistes per fer una llei avançada. La
UCD ha sortit d'aquests debats més "divor-
ciada" que mai i el país estrena una llei de
divorci similar a la de qualsevol país demo-
cràtic i en alguns aspectes més avançada que
la d'alguns països europeus.

Josep Verde i Aldea que ha treballat en
l'elaboració d'aquesta llei al Congrés des del
començament, ens la comenta.

— El projecte presentat pel govern no
reconeixia el divorci per mutu acord i
complicava molt els tràmits, que final-
ment han quedat en un procediment sen-
zill. El divorci per mutu acord, que en
temps de la República se'n deia per
"desacord mutu", quan els conjugues
estan els dos d'acord en demanar el
divorci, no és una disbauxa com prete-
nien dir alguns atacants, no és allò de
casar-se i a la tarda anar al jutjat i dir
"sap què?, ens ho hem pensat més bé,
esborri'ns i ja no estem casats". El mutu
acord és donar una sortida en els casos
en que els dos volen separar-se i evitar un
tràmit d'emfrontament de l'un i l'altre.
Han d'estar d'acord no només en divor-
ciar-se sinó també en com regulen la seva
situació econòmica, han de presentar un
conveni, i la situació dels fills, si no hi ha
acord en tot això, no hi ha divorci per
mutu acord. Sempre, doncs, serà el jutge
en definitiva qui declara el divorci.

De fet fins ara, moltes nul·litats i separa-
cions ja es feien per "mutu acord".

— Sí, simplement s'havia de fingir de
que no s'estava d'acord. Es posaven da-
vant del tribunal i s'intentaven que un
dels dos no volia tenir nils, que un o
l'altre eren adúlters, etc., i es posaven
d'acord en si un o l'altre acusaria a
l'altre. Això és d'una hipocresia extraor-
dinària.

L'article 87 que és el que comté la dita
"clàusula de duresa" ha estat el cabali de
batalla de la UCD.

— En el projecte aquesta clàusula
donava atribucions al jutge per denegar
el divorci si creia que un dels dos en
podia sortir perjudicat. Això podia pro-
duir situacions extranyes, segons la
mentalitat de cada jutge i podrien crear-
se sectors, províncies o "bosses" més
divorcistes i altres menys, creant-se una
situació jurí dicapoc normal. A Alemanya
i França existeix aquesta clàusula i pre-
cissament tenen molts problemes amb
ella. Nosaltres sempre vern votar en con-
tra d'aquesta clàusula i també hi votà un
sector important d'UCD. Un altre punt
que es va modificar al Senat era la dispo-
sició adicional sisena, establint-se que
en el divorci per mutu acord hi havia
d'intervenir el Ministeri Fiscal, això su-
posa una complicació de procediment
que sempre han volgut col·locar les dre-
tes en les lleis de divorci; al final la
pròpia UCD va proposar retirar això.

Els terminis i costos per a poder divorciar-
se, com han quedat?

— Això queda supeditat a la creació
dels jutjats de família creats a rel de la
Llei de Filiació, Pàtria Potestat i Règim
Econòmic del Matrimoni, precisament
vam ser els Socialistes de Catalunya que
consideràvem que tots aquests temes
havien de tractar-los un jutge de família i
no un jutge que ordinàriament ja porta
altres plets. El jutge de família serà
important respecte als terminis, perquè

si s'ha d'anar als jutjats actuals amb els
retards que porten i la feina que tenen
pendent. Aquesta especialització dona-
rà, a més, una mentalitat diferent a
aquest tipus de jutges. Un divorci per
consentiment rnutuu i amb un conveni
ben fet pot estar resolt en 30 dies o un
mes i mig. Hi ha el problema de les
despeses oficials; la llei preveu que sigui
el 50% dels costos judicials normals; en
el cas de consentiment mutuu no hi ha
necessitat de que intervinguin advocats
per cada banda, però si que hi ha proble-
ma en el cas de no convivència en comú o
d'abandó, quan es presenta una deman-
da s'ha de fer una citació per edictes,
publicada al Butlletí Oficial de la Provín-
cia i a un diari important i això és molt
car, això entre tot plegat pot elevar-se a
unes 80.000 pessetes; és difícil fixar un
preu quan es tracta de divorci per discus-
sió, en el que cal investigació.

Les pressions que ha exercit l'Església
sobre la llei de divorci les veu Josep Verde
així.

— El projecte inicial elaborat per
l'aleshores ministre Caverò era un pro-
jecte "concordat" amb l'Església que
acceptaria una llei de divorci complicada
i poc estimuladora. El text però va variar
molt a la ponència sobretot gràcies als
socialistes. L'Església va veure que
aquell no era el seu el seu text i va iniciar
una campanya engegada per la perma-
nent de la Conferència Episcopal, la vin-
guda del nou nunci, que més tard no ha
insistit perquè la reacció es va fer sentir,
el nunci és un embaixador estranger i no
pot posar-se en qüestions internes si no
vol que el col·loquin a la frontera.

Ara les declaracions van més sobre las
conseqüències que per als catòlics pot
tenir l'acceptació del divorci...

Aquí com que anem amb un segle i mig
de retard estem repetint les discussions
que va haver-hi a Europa fa 150 anys. Hi
ha un text legal que és prou clar, els
acords de l'Estat Espanyol amb la Santa
Seu, en el qual el matrimoni queda regu-
lat per l'Estat i només hi ha un adverti-
ment als catòlics recordant-els-hi les se-
ves obligacions. Té els mateixos efecte
civils el matrimoni canònic que el ma-
trimoni civil.

La llei contempla a més del divorci altres
aspectes importants.

— Sí, no és com algú creia una llei que
obliga a tothom a divorciar-se, sinó que
el tema més important és la regulació del
matrimoni que s'ha adequat a la realitat
espanyola. Fins ara hi havia un predomi-
ni del matrimoni canònic i el matrimoni
civil sempre ha estat mal vist i dificultat
legalment.

A partir d'ara el matrimoni és únic i és
civil, al marge de la forma civil o canò-
nica en que es vulgui fer la celebració, i
l'única llei que se li aplica és la llei de
l'Estat.

X.C.
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Internacional Internacional

Després de les eleccions franceses

Perspectives del socialisme
a l'Europa occidental

El triomf dels socialis-
tes francesos i la neta
progressió dels socialis-
tes italians en les darre-
res eleccions del 21 i 22
de juny, així com l'entra-
da de ministres comunis-
tes en el govern de Fran-
ça, obliguen a plantejar-
se quines són les pers-
pectives del conjunt de
l'esquerra en l'espai po-
lític europeu. S ¡

La pregunta és vàlida tant pel que es
refereix al socialisme a la socialdemo-
cràcia com als'comunistes; i a l'eurò-
comunisme. ¡ ; ;

El problema és, particularment, im-!
portant quan es tracta de diversos;
països del Mediterrani, com França,,
Itàlia, Espanyat Portugal, degut a les
particularitats ' històriques \ d'aquests:
països i a les característiques del mo-,
viment obrer, amb la presència de par-:
tits comunistes més o menys forts. No és'
aquest el cas en els països nòrdics, on
predomina un corrent socialdemòcrata
que monopolitza, de fet , la representa-i
tivitat obrera. ¡, " ; , :

Les opcions í polítiques de la social-;
demcràcia són, també, diferents de les
pròpiament socialistes. Els primers
tracten de treure tots els beneficis pos-
sibles pels treballadors del sistema
capitalista en els dominis'polític, eco-,
nòmic i social sense, però, recusar les
essències mateixes dol sistema. En
canvi, els socialistes, ultra aquests avan-
tatges, volen reformar, a fons, el sistema
i obrir la via a un nou t ipús.de societat;
orientada cap el socialisme'. :En la pràc-,
tica, i personalitzant, la primera opció:
estaria representada pel canciller ale-
many Helmut Smith i la segona pel
president de França, François Mitter-
rand. ; [ , ' •

Segons opinió de destacats socialistes
internacionals, l'opció socialdemòcrata
correspon a una fase dé_"boom" eco-
nòmic, com la que visqué el món oc-
cidental en els 25 anys que seguiren de
prop el final de la segona guerra mun-

fíerrc Mauroy, primer ministre, amb manu lliures per a fer una política de fun'crn Biciclista.

dial, és a dir, fins als començaments dels
anys 70. I, encara, només factible a
països di> capitalisme desenvolupat i
quin cas mos característic és Alemanya
Federal. La socialdemocràcia nòrdica
formada per la convergència d'un ca-
pitalisme en plena expansió i d'un
moviment obrer homogeni i puixament
organitzat en el triple aspecte polític,
sindical i cooperatiu, és difícilment imi-
table en cl països del sur d'Europa, de
tradicions històriques i polítiques molt

' diferents.

De fet, l'experiència francesa és la
primera que s'aplica des del punt de

i vista socialista, a l'època actual, en un
país del Mediterrani. Per això té una
gran importància política per Europa,
inclosos els països de l'Est, però,
principalmente, pels països que poden

assimilar-la més directament, En aquest
sentit, és interessant la recuperació
iniciada pel socialisme italià després
d'un llarg pulsatori consecutiu a col.-
laboracions governamentals desafortu-
nades amb la dreta, a divisions i lluites
internes i a confusions programàtiques,
així com a l'existència dol part i t co-
munista més fort d'Europa occidental.

L'evolució italiana no pot ésser, evi-
dentment, la mateixa que la franco sa, on
un partit socialista rebaixat que obtenia
difícilment el 12 per cent dels vots fa 15
anys en front d'un partit comunista fort,
s'ha convertit, gràcies a una estratègia
política eficient i a una gran claretat
programàtica, en el partit més fort de
França i amo dels ressorts de poder de
l'Estat. Es difícil preveure l'evolució
italiana però ja és important que la
relació de forces entre socialistes i
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comunistes millori en benefici dels pri-
mers. En tot cas, sembla que una ex-
periència purament socialdemòcrata en
Italià, assajada ja, està històricament
superada i que el debilitament del po-
derós partit comunista i de la dreta en
benefici del l'opció socialista depengui
de la claredat l'alternatives que aquest
darrer sàpiga oferir al país.

A Portugal, el P.S. s'ha debilitat els
darrers anys degut a les conseqüències
combinades de l'ofensiva de la dreta,
dels errors polítics del mateix partit i de
l'existència d'un partit comunista sec-
tari, de caire arcaicament estalinià. Però
també aquí sembla que el socialisme ha
entrat en un període de recuperació i ha
sotmès a una forta autocrítica la seva
política passada.

La lliçó princial que és pot treure del
que succeeix actualment a França, Itàlia
i Portugal és que l'enfortiment dels
partits socialistes depèn de la credi-
bilitat que sàpiguen guanyar davant de
l'opinió per a transformar la societat en
sentit progressista, superar la crisis eco-
nòmica i ampliar els espais de llibertat.

Pel que respecte a Espanya, seria
important encetar, per damunt de les
situacions conjunturais, un gran debat
politico-teorie sobre el tipus de socia-
lisme que més convé al país i l'estratègia
a seguir per obrir-li camí. Hi ha, és
evident, partidaris de l'exemple social-
demòcrata nòrdic. N'hi ha d'altres que
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Lionel Jospin i Georges Marchais, els dos líders départit de l'esquerra, de l'opció política que
han elegit els francesos.

veuen, amb un interès creixent, l'ex-
periència recent iniciada del socialisme
francès. I altres, en fi, que creuen en una
via socialista original que correspongui a
la situació actual del país i a les seves
tradicions històriques, assimilades i
modernitzades. Es un debat que no
podrà esquivar-se gaire temps, si és
volen crear militants segurs de les seves
posicions, guanyar més credibilitat en el
país i no distanciar-se encara més de
l'evolució europea.

Afegim que la actitud de Mitterrand al

Uruguay: La represión llega
a los intelectuales

Más de una decena de profesionales y
técnicos uruguayos, vinculados a un
Centro de Documentación e Investiga-
ción en Ciencias Sociales han sido
detenidos y se encuentran en situación
y paradero desconocidos acusados de
estar vinculados al Partido Socialista de
Uruguay por la dictadura militar que
gobierna aquel país desde hace ahora
ocho años. Entre los detenidos se en-
cuentran el profesor e historiador Carlos
Terzaghi, el sociólogo Daniel Aljanati y
el arquitecto Hugo Rodríguez.

Esta nueva ola de detenciones de-
muestra que los militares fascistas
uruguayos no sólo tienen proscritos a los
partidos, a los sindicatos y a toda
opinión contraria a su régimen, sino que
su represión se dirige también contra
toda actividad de investigación o cul-
tural que ellos consideren atente contra
la seguridad del Estado totalitario.

Después del rotundo fracaso en el
referéndum del 30 de noviembre pa-
sado, en el que el pueblo uruguayo dio
un "no" rotundo a una farsa para
perpetuar y legitimar el régimen de los
militares, la junta que gobierna Uru-

guay, ignorando tan insólito resultado
para un referéndum dictatorial, se dis-
pone a designar nuevo presidente para
un mandato de cinco años.

Mientras, en Méjico un comunicado
conjunto ha sido firmado por la Unión
Mundial Demócrata Cristiana, por la
Internacional Liberal y por la Interna-
cional Socialista en la que se reclama
una apertura democrática para Uru-
guay, el respeto a la voluntad popular y
se llama a todas las organizaciones
políticas del mundo para que refuercen
su apoyo a las fuerzas democráticas
uruguayas que luchan por el restable-
cimiento de sus libertades.

Por su parte, la representación en el
exterior del Partido Socialista de Uru-
guay ha hecho un llamado a todas las
fuerzas democráticas del mundo para
exijan la inmediata libertad de los
intelectuales detenidos, mientras que
denuncia el nuevo atropello contra los
más elementales derechos humanos
perpetrado por la dictadura que acabó
hace ocho años con una experiencia de
democracia tan poco común en la
América Latina. •

plantejar, en la recent cimera europea, la
necessitat d'una Europa social, influirá
perquè el conjunt del socialisme eu-
ropeu és formuli nous plantejaments
sobre la seva política nacional i inter-
nacional, de la mateixa manera que
l'existència a França d'un govern so-
cialista amb participació comunista
tindrà, a la llarga, repercussions im-
portants en el països de l'Est.

Així, la discussió sobre l'opció so-
cialista o socialdemòcrata, sobre la
creació eventual de governs amb par-
ticipació comunista o no, ha baixat del
món de les abstraccions per entrar en el

1 terreny de la política concreta, i és
raonable pensar que aquestes opcions
es precisaran cada dia amb més ur-
gència, a mesura que maduri la situació
política dels països interessats, en par-
ticular els del Mediterrani. Aquesta
perspectiva ens obliga, també, a ana-
litzar de l'anomenat eurocomunisme,
per a afinar posicions.

En resum, com a conseqüència dels
esdeveniments de les darreres setma-
nes, el panorama polític d'Europa ha
variat substancialment, en sentit posi-
tiu, i a obert noves perspectives pel
socialisme, alhora que ha plantejat a
l'ordre del dia problemes fins fa poc
oblidats.

Per acabar, cal mencionar, encara que
només sigui de passada, el triomf del
Partit Laborista israelí en les recents
eleccions si bé la relació de forces global
facilita per un temps la presència de
Begin a la direcció d'Israel. El fet té la
seva importància si més no per demos-
trar quan encertats estaven els que
creien que no hi ha cap determinisme
fatal que orienti, irressistiblement, cap a
la dreta les societats actuals. Més ben
dit, l'orientació dretana ha pogut triom-
far en la mesura que el socialisme ha
mancat de combativitat i no ha ofert
sortides crédibles.

Carmel ROSA
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Cultura Cultura Cultura

Rentem la cara a (avella memòria
E n T edició especial de L' OPINIÓ per a

la Festa de la Rosa, maig 1981, po-
dem llegir a la pàgina 29 una breu

sinopsi de la pel·lícula "La velia me-
mòria" del director català Jaume Ca-
mino. Dels personatges que són entre-
vistats al llarg d'aquesta cinta hi surten
tots, menys els que representaven l'únic
col·lectiu socialista que va testimoniar
sobre la batalla de Barcelona i de la
sortida cap a Aragó de les Milícies
Antifeixistes de Catalunya. Per a sub-
sanar aquest inexplicable oblit l'òrgan
del Partit Socialista de Catalunya(PSC-
PSOE), intentaré rentar la cara a la
vostra retallada informació.

El dia 4 de febrer de 1977 en Jaume
Camino i el seu equip tècnic va fer una
llarga entrevista col·lectiva que va durar
tota la nit a un grup de sis antics com-
batents del POUM durant la guerra
civil. Quan es va filmar l'entrevista, tots
ells eren militants del Partit Socialista
de Catalunya. La filmació tingué lloc a
Valldoreix, domicili'del matrimoni Ut-
gés. Els entrevistats érem:' Miquel Ut-
ges, Maria Teresa'Utgés, Maria Mano-
nelles "Maria Rovira";'Miquel Casa-
blancas, Francesc Benages i Fernández
Jurado. Com es pot veure a la pel·lícula
tots hi prenguérem part i a mi em tocà la
" butifarrada" més llarga explicant, mà a
mà, amb el falangista Garcia Teresa, la
pallissa que la classe treballadora i les
forces lleials a la República vam infligir a
les forces sublevados. En la nostra in-
tervenció destaquem la covarda inhibició
de la burguesia barcelonina,, amagada
darrera les cortinetes dels balcons men-
tre els militants i «els ¡petits'grups de
falangistes lluitaven al carrer contra el
defensor de la República. i

També destacàrem IE sortida de les
columnes obreres i de la primera artille-
ria, de la qual l'Utgés era el responsable,
cap a Saragossa i Osca. La Maria Rovira
recordà que la guàrdia civil comanada
per l'Escobar, es posà al costat de la
República quan ja s'havia esclafat els
sublevais a les Places de la Universitat i
de Catalunya. Tots els sis militants del
Partit Socialista, vàrem poder veure els
companys que veieren "La vella memò-
ria" en la Festa de la llosa, ¡tenim una
actuació destacada en aquesta pel·lícula
considerada comi la millor producció
sobre la guerra civil espanyola. No ente-
nem com se'ns pot desconèixer en qual-
sevol sinopsi sobre' l'esmentat film.
Quan la guerra esclatà tots érem obrers,
sense càrrecs públics, i tal, com se'ns
anuncia en els titulars de la'pel·lícula
Cal destacar que totes les nostres inter-
vencions foren fetes en català i filmades
a Catalunya. Per entrevistes a l'Escofet,

La Pasionaria, Frederica Montseny, Ri-
card Sanz, Enrique Lister i Josep Ta-
rradellas, en Camino va viatjar a Franca
Bèlgica i Rússia.

Els sis companys socialistes entrevis-
tats pel Camino vàrem jugar el nostre
paper en la guerra civil des de la matina-
da del 18 al 19 de juliol de 1936. De la
mitja dotzena de companys que som
entrevistats a "La vella memòria" en
Miquel Utgés i Miquel Casablancas ja
ens han deixat.

Tots el altres continuem al nostre
Partit Socialista, fidels a les idees que fa
quaranta cinc anys ens portaren a agafar
les armes contra els qui es revoltaren
contra el govern legítim de la República
Espanyola i contra la Catalunya autò-
noma.

En aquesta sinopsi incompleta que
motiva aquestes aclaracions hi ha una
cosa que cal desmentir. Quan parla d'en
Julià Gorkin diu: "membre trotskista
del Partit Obrer d'Unificació Marxista".
És increïble que tal cosa pugui ser
publicada en un òrgan socialista. En
Gorkin mai ha estat trotskista, ni ara ni
abans. Fou, des de la seva fundació,
membre del Bloc Obrer i Camperol i
després del POUM. Ja fa anys que va
ingressar al Partido Socialista Obrero
Español on hi continua. En Julián Gó-
mez Gorkin ha traduït diverses obres de

Trotski i fou qui escrigué el llibre " Com
assassinà Stalin a Trotski", però mai ha
estat un seguidor de la línia política del
dogmàtic Lleó Trotski. El qualificatiu
de "trotskista" fou aplicat per Stalin a
tots aquells qui no estaven d'acord amb
els seus procediments brutals. Però cal
entendre que els trotskistes tenen tant
dret a ésser-ho com ho poden ser els
arribistes, els reformistes tenen tant
dret a ésser-ho com ho poden ser els
arribistes, els reformistes, els assenti-
mentistes i altres istes que ara estan de
moda. El que no val és, per desconei-
xement p mala fe, anar seguint aplicant
les consignes stalinistes d'altres temps.
Continuar dient que els poumistes eren
trotskistes com a mínim és desconèixer
la història d'aquest país i embrutar la
cara de la vella memòria col lectiva.

Això és només el que volia aclarir
referent a la desafortunada sinopsi pu-
blicada al nostre òrgan "L'OPINIÓ
SOCIALISTA", de la pel·lícula "La ve-
lla memòria". I no dubto veure publicat
aquest aclariment en bé de la realitat
històrica d'una vella memòria de la qual
els socialistes hem d'estar ben orgu-
liosos.

RAMON FERNANDEZ
JURADO

Opinió recomana, L'Opinió suggereix

MUSICA
A aquesta secció li falta l'epígraf de

l'Opinió comenta; de fet, encara que
no sigui molt sovint, introduïm al-
guns comentaris, i aquest és el cas.
En Joan Manuel Serrat ha protago-
nitzat una tanda de concerts a Ma-
drid, simultàniament a la presentació
del seu darrer llarga durada, en cas-
tellà, "En Transito".

Dels concerts que ha fet a la capital
del regne, no n'hi hagut cap que s'hi
pogués anar a darrera hora; totes les
localitats esgotades, i un plé fins a la
bandera.

Pel que fa a l'àlbum, "En Trán-
sito", estem convençuts que el senti-
rem, i molt, aquest estiu; especial-
ment a les ràdios. Destaquem els
temes "A quien corresponda", "Una
de piratas", "Esos locos bajitos" i en
general l'àlbum sencer. El disc és
d'Ariola i es ven per vuitcentes pes-
setes.

CINEMA
"El Crack", de José Luis Garci, és

un intent bastant reeixit de cinema
negre espanyol, si bé, a priori, parteix
d'una dificultat cabdal: qui pot ima-
ginar-se l'Alfredo Landa —el prota-
gonista de la història— en plan Hum-
phrey Bogart?

Però entrem al cinema i comença la
projecció de la cinta. No hi ha cap
mena de dubte que la professiona-
litat d'en Landa supera amb escreix
qualsevol possible impediment o di-
ficultat. Però no per això cal pensar
que ja tot sigui resolt. "El Crac];"
peca d'américanisme, i molt; si bé
considerem que als USA s'han realit-
zat els grans films negres, tampoc
podem caure en el plagi.

Quant a l'argument, pensem que si
bé és típic de qualsevol novela negra,
aconsegueix de distreure'ns, que és
la principal finalitat d'aquest gènere,
o no?
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"Som una nació'

L'acte del Nou Camp
per Felip SOLÉ SABARÍS

El doctor Felip Solé
Sabarís, regidor de l'A-
juntament de la ciutat, va
ser el presentador de
l'acte celebrat el dia de
Sant Joan al Nou Camp.
En aquestes ratlles Solé
Sabarís analitza l'es-
mentat acte, però trans-
cendint de la concreció
del dia, per a tractar el
tema situat en la Cata-
lunya d'avui.

es del meu punt de vista, la va-
loració de l'acte del dia 24 de juny,
que aplegà en el Camp Nou més de

80.000 persones, és positiva.
N'hi ha prou amb Ile gir 1'" Alcázar", el

"Diario 16", l'editorial del "Ya" ("No
son una nación"), i escoltar les mani-
festacions radiofòniques del Sr. Fraga
amb els seus atacs histèrics, per donar-
nos compte de les veritables intencions
de les dretes espanyoles i dels sectors
reaccionaris centralistes.

Després de fortes pressions i ame-
naces, es va arribar a l'acte de cloenda
de la campanya de mobilització popular
nascuda el 18 de març, al Paranimf de la
Universitat Central de Barcelona, i que
constituïa una manifestació unitària de
masses en defensa de la democràcia, la
llibertat i les institucions nacionals
catalanes, contant amb el suport de la
majoria de partits catalans, més d'un

miler d'entitats cíviques i culturals i
d'una bona part de centrals sindicals.

Érem conscients que la unitat de
l'acte no era completa, perquè hi
mancaven catalans que no havien entès

' el significat de la crida, i aquest fet
comportava que cadascú, des del seu
lloc, haurà de continuar exercint les
seves pròpies funcions en una societat
democràtica per tal que el nostre poble
arribi a superar tot allò que encara el
divideix.

I allò que ens divideix no és ni més ni
menys que una incomprensió històrica
atiada pels que volen enfrontar pobles
amb pobles, comunitats amb comuni-
tats, essent el nostre desig el de con-
viure, constructivament, amb tots els
pobles d'Espanya que acceptin els
nostres drets nacionals.

En aquest acte hi havia el perill de
marginar un sector del poble català, la
comunitat immigrant castellano parlant,
manipulada pel Sr. Martín Villa a través
de les cases regionals, i enfrontar-la amb
les justes reivindicacions catalanes,
comunitat a l'ensems víctima d'una
situació creada per una política burgesa
i centralista.

Crec que, en part, això no va arribar a
succeir, però tal situació es va posar de
manifest amb el conflicte dels treba-
lladors de l'Olivetti que, per sort i a
petició de socialistes i comunistes, va
ésser superada fàcilment, però que no hi
ha cap mena de dubte que en el futur
tornarà a ésser un element pertorbador
a casa nostra. I donarà joc perquè serà
utilitzat des d'un fals internacionalisme
amb el pretexte d'un pseudo-socialisme,
com si el socialisme no representés la

La senyera, un símbol unitari per o una Catalunya que no es pot dividir.

llibertat de tots els homes i, òbviament,
la llibertat de tots els pobles; i com si de
fet les reivindicacions nacionals fossin
sempre un fet revolucionari que han
d'assumir les forces progressistes de
qualsevol país.

Altres vegades, la manipulació vindrà
acompanyada d'un patriotisme folklo-
rista que intentarà remoure fàcilment la
fibra sensible de tot ser humà desplaçat
de la seva terra, i moltes vegades ex-
plotat i incomprès, quan no marginat.
Aquesta és una situació difícil que ne-
cessitarà molt de tacte, comprensió i
prudència per part de tots.

També se'ns ha titllat de provoca-
dors, quan nosaltres estem segurs que
hem estat els provocats.

No creiem que sigui l'hora de redactar
un memorial de greuges, entre altres
coses perquè a "L'Opinió Socialista"
s'hi denuncia sovint un ample ventall de
fets provocadors que estan en la me-
mòria de tots.

També creiem que planeja per tot
l'espai polític, des del 23 de febrer, una
espècie de por, possiblement constatant
la institucionalització dels poders, el civil
i el militar, que comporta que tard a
d'hora un d'ells intentarà suplantar a
l'altre, com són exemples relativament
recents els casos de l'Uruguai, Argen-
tina, Xile i Bolívia, força demostratius.

Aquesta por ha impulsat els polítics a
establir una espècie d'autocensura, amb
la qual cosa no fan més que afeblir la
vida democràtica quan nosaltres creiem
que aquesta s'enforteix en l'exercici
quotidià. ,

No sé quin futur ens espera, però si
que sé que el de la dignitat humana no
passa pel silenci dictat per la ppr.

I crec que aquest és un seitit so-
cialista del viure, com també ho i is l'acte
del 24 de juny, com així ho vam e itendre
milers de socialistes que hi acunirem, i
crec que aquesta afirmació pot i ha
d'ésser assumida pels socialistes de tot
Catalunya, i és una tasca i up deure
T aconseguir-ho.

El contrari seria un greu erroj històric
de cara al futur, del que en pagjtríem les
conseqüències.

L'Opinió Socialista/ 1.a Quinzena de Juliol 23



Canviar la vida Canviar la vida

Als caputxins de Sarrià

Commemoració de la
primavera del 66

per Jordi LLIMONA

E n una tarda calorosa del proppassat
mes de juny, concretament dimarts,
16, s'esdevingué una commemoració

altament significativa, la dels fets que
passaren a Barcelona en els primers
mesos de l'any 1966. Per aquella època
la dictadura franquista s'anava esber-
lant i les forces democràtiques, cada
dia més actives i organitzades, prenien
empenta en la seva lluita antifranquista.
Tres fets marcaran per sempre aquell
any: la constitució del Sindicat Demo
cràtic dEstudiants, la Marxa dels Cape-
llans i la creació del Grup Democràtic de
Periodistes. Tot això s'ha volgut recor-
dar en un acte senzill,1 ; no pas amb ¡
sentiments nostàlgics sinó amb renovat
esperit de vella amistat i sentit d'unitat;
sentit que no hauríem'd'haver perdut*
car el procés democràtic no està acabat, i
ni la democràcia ¡consolidada. Són mas- i j
ses els obstacles i les limitacions que =

s'oposen a la marxa de la da niócràcia, són' i ¡
massa els perills, les nostàlies feixistes i
la perfídia "golpista", com perquè no
estiguem alertats i'no mantinguem l'es- , *
perit unitari en la lluita per la consolida-j I
ció i l'aprofundiment de la democràcia i;
de les autonomies. La commemoració de' -
la primavera del.6(5, tot i essent un1,
simple retrobament dols seus protago- j
nistes, de retop, implícitament, ens re-¡j
corda aquestes urgències. ' ¡ ,

L'acte se celebrà al convent dels ca-;
putxins de Sarrià,, concretament a la .
mateixa sala on e's constituí el Sindicat j ¡
Democràtic d'Estudiants. Unes quatre- ,
centes persones hi assistiren. Malgrat I
ser un grup tan nombrós, s'hi notaren' j
moltes absències .dels qui, fa quinze * j
anys, hi foren presents. Diversos polítics '• '
i homes de la cultura hi assistiren; entre
ells s'hi veié a Joan Reventes, Lluís
Armet, Antoni Gutiérrez, Francesc Vall-
verdú, Joan Colo'mines, Maria'Aurèlia

umiliimi

Capmany, Sergi Vilar, etc., així com
nombrosos militants del PSC, PSUC,
CDC. Si el lloc era el mateix, les cir-
cumstàncies foren ben diferents. Al 1966
fórem rodejats durant tres dies per la
policia i molts dels assistents anaren a
parar a la garjola; ara uns guàrdies urbans
molt d'amables s'encarregaren de man-
tenir l'ordre de la circulació i la seguretat
dels assitents; abans les autoritats ens
perseguiren, ara el batlle, Narcís Serra,
acompanyat d'en Lluís Reverter, ens vin-
gué a visitar. No podem negar, doncs, que
les coses han millorat
| - L'acte s'inicià amb unes paraules del
. Basili de Rubí, que donà, de part dels

frares, la benvinguda als assitents. Re-
ï cordà com-els estudiants s'havien posat
, en contacte amb ell per a obtenir l'ús de la

sala, com els caputxins feren tot el que
i pogueren per a assistir els estudiants i els
invitats, de com el cuiner quedà esgotat

j de fer tants menjars. Amb les seves
' simpàtiques anècdotes distregué a tots
' els ;qui escoltaven tants records.

Seguidament prengué la paraula Ra-
¡mon Torrent,, que havia estat el delegat
1 de dret a la " caputxinada". Recordà com
'ala tarda del dia 9 de març s'havien reunit
j en aquella mateixa sala 400 delegats dels
1 estudiants de la Universitat de Barcelona
per a un acte'Universitari i polític a la
vegada: la constitució del primer sindicat
democràtic cl' estudiants a tot F E f .t at. Féu
;una anàlisi del significat d'aquell fet, que
indubtablement ultrapasava el simple
àmbit estudiantil. Va comparar l'esperit
de llavors, unitari i desinteressat, amb
l'esperit què regna avui a les universitats,
més aviat inclinat a fer carrera i a situar-
se/ ' s ,

j : Mossèn Galvany, en nom dols cent
trenta sacerdots i religiosos qua partici-
paran en la marxa a la delegació cl« policia
• •' ! . ' ! j ' ¡
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de la Via Laietana, explicà l'origen
d'aquest fet, provocat per les tortures
que es perpetraven a la delegació, en
aquest cas concretament les que s'im-
partien en aquells moments a Joaquim
Boix. Explicà que la intenció dels sacer-
dots era lliurar una carta de protesta a
l'inspector Creix, i que en lloc de ser
rebuts per aquest, varen ser dispersats a
estossinades, i recordà com la premsa i la
ràdio varen tergiversar els fets.

Finalment Josep Pernau, president de
l'Associació de Premsa de Barcelona,
clogué els parlaments pròpiament dits.
Exposà la situació de la premsa en aque-
lla època i com es constituí el Grup
Democràtic de Periodistes, per tal de
palliar la censura, les consignes i pres-
sions que se sofriea Posà de relleu que
els seus esforços s'havien de limitar, de
vegades, a un simple canvi d'adjectiu.
Prengué també la paraula en Francesc
Vallverdú per recitar algunes poesies
escrites amb motiu de la "caputxinada". I
clogué l'acte la Maria Aurèlia Capmany.
Ens va revelar un secret que Invia iran-
tingut durant 15 anys: les trifulgues de la
seva sortida del convent.

Amb un ressopó de coca i xampany i
amb animades conversacions sobre el
passat i el present es clogué aquesta
commemoració. Semblava que havia res-
suscitat l'esperit unitari. Tant de bo!

i i i imiii im
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En la Jornada del Orgullo Gay

Por el derecho a la diversidad

R eflexionar sobre la'homosexualidad
no es tarea fácil ni frecuente para los
que estamos inmersos en la comple-

ja y difícil realidad de la política presen-
te, con sus graves y acuciantes proble-
mas: la crisis económica y el paro, la
construcción del Estado de las Autono-
mías, los peligros de una involución y la
defensa del sistema democrático. No
obstante si algo útil tiene las celebracio-
nes a plazo fijo es el obligarnos, ni que
sea de pasada, a detenernos en temas
menores y en los que descubrimos en-
tonces que ni lo son tanto ni están tan
lejos de esos grandes y graves proble-
mas, sino que los contienen y son conte-
nidos por ellos; por eso conviene ahora,
cuando se celebra aquí y en el mundo
entero la jornada del Orgullo Gai, refle-
xionar un momento tan solo, sobre la
homosexualidad, sobre el derecho a la
diferencia.

Hace ya algunos años, en 1974, los
homosexuales españoles leíamos con el
rostro cubierto, no eran tiempos cómo-
dos, en la Universidad de Edimburgo,
un informe sobre nuestra situación en el
Estado español que acababa con estas
frases:

"De lo dicho hasta aquí, tanto en el
informe sobre la situación legal de la
homosexualidad en España, como
en la génesis histérico-política, se
desprende la idea de que los homo-
sexuales españoles se enfrentan a
una realidad agobiante de persecu-
ción y discriminación, en un medio
legal caracterizado por la más abso-
lu ta imposibilidad de defensa, some-
tidos a la acción incontrolada de un
aparato policíaco que está acostum-
brado a no encontrar ninguna corta-
pisa a su brutalidad, base de su
supuesta eficacia. Pero no sólo es el
homosexual la víctima de esta fuer-
za ciega encargada de velar por el
«orden y la paz de los españoles», lo son
también cuantos se oponen a la per-
manencia de un sistema político he-
redero de Hitler, Mussolini, Sala-
zar, y los Coroneles Griegos. Por
ello, afirmamos aquí que las reivin-
dicaciones de los homosexuales es-
pañoles deben integrarse en los del
pueblo español para que les sean
reconocidos sus derechos como
hombres y ciudadanos. La transfor-
mación política de España es la úni-
ca fuente de esperanza para los ho-
mosexuales españoles". Y esa espe-
ranza, no ha sido vana, hoy podemos

pasear por las calles nuestra voz que
exige, nuestras organizaciones han de-
bido ser legalizadas y frente a las reda-
das y agresiones podemos hacer uso de
nuestros derechos de ciudadanos, se ha
cerrado una etapa, pero no se ha acaba-
do el combate. Somos, pero a pesar de
tantas voces que aún pretenden silen-
ciarnos o reducirnos a anómala diver-
gencia que se debe tolerar, pero en sus
Emites valgan dos ejemplos: Cuando el
año pasado "I/Opinió Socialista"
publicó un breve artículo mío sobre el
tema en el que reclamaba el debate
sobre la homosexualidad dentro del par-
tido, no tardó en aparecer un curioso
escrito anónimo por supuesto que tras
reunir a todos los tópicos habidos y por
haber, alentaba a los obreros a no dejar-
se influir por las artimañas de la masone-
ría gai, y a evitar que se infiltraran en las
organizaciones de clase, preservando así
una supuesta moral proletaria, que mira
por donde coincide punto por punto con
lo que expresa Don Manuel Fraga Iri-
barne, oigámosle: "Las sociedades
tienen un sistema en el cual, para
conseguir ciertos fines, se producen
ciertas disfunciones. Bueno, pues la
marginación es algo parecido a eso,
un fenómeno de mal funcionamie-
nto". "A esas personas, en lugar de
darles la facilidad de exhibirse, ha-
bría que decirles: «Hombre, por lo
menos no incordien ustedes con sus
problemas ni escandalicen». Eso es
lo que hay que decir". Pero, lo, lamen-
tamos, seguriemos incordiando y escan-
daizando, y lo haremos, tal como el
F.A.G.C. ha demostrado a lo largo de;

por Germà PEDRA

estos años, con y desde las organiza-
ciones de la clase obrera.

Las organizacionesque suponen un
avance en la libertad y la justicia, mas
allá de mezquinos temores a aceptar la
riqueza de la diversidad, o de imposicio-
nes a la uniformidad en aras de esos
" ciertos fines" que una " sociedad anó-
nima" pretende imponernos.

Si, la jornada del Orgullo Gai ha
tenido en nuestro país, este año, una
doble vertiente; mostrar una vez más
nuestra existencia, reclamar el lugar que
nos corresponde, pero también renovar
ese compromiso con el pueblo español
que se formulaba en Edimburgo hace
siete años, en los momentos en que la
esperanza común ha sido amenazada
por las voces que reclaman silencio e
inmovilidad. Los homosexuales sabe-
mos que esa amenaza no va dirigida sólo
a los "políticos" sino que atenta cotra
todos y cada uno de nosotros, que ame-
nazan las pequeñas cosas que forman
nuestra actual vida diaria, y que por
simple no apreciamos hasta que esta-
mos a punto de perderlos, ni recordamos
lo mucho que costó conseguirlos.

Frente a quienes pretenden devolver-
nos a un pasado de "orden y paz"
impuestos a base de terror, los homose-
xuales respondemos con la muestra de
nuestra diversidad y nuestros compor-
tamientos Gais (gai=alegre).

En una de las ponencias aprobadas en
nuestro II Congreso se puede leer "El
socialismo no supone tan sólo la
mejora de las condiciones materia-
les, sino también la transformación
de las relaciones humanas". En esa
transformación los homosexuales, junto
alas mujeres, tenemos mucho que decir;
todos los que hemos quedado al margen,
a causa de la norma represiva que ha
reducido la sexualidad a reproducción,
debemos comrpometernos para garan-
tizar que no "se cometiera el error
histórico de transformar las condi-
ciones materiales, pero mantenien-
do las relaciones sociales de una
sociedad represora". Por ello quiero
acabar estas reflexiones haciendo una
llamada a los homosexuales que nos
hemos comprometido, ahora y aquí, con
el socialismo a que trabajemos como
tales, a que sepamos aportar al partido
nuestro esfuerzo como militantes, pero
también, abierta y decididamente como
gais. •

L'Opinió Socialista/ 1.a Quinzena de Juliol 25



Primeras Jornadas sobre el
Movimiento Asociativo

Los pasados 4 y 5 de
julio se han celebrado en
un hotel de Valldoreix
las Primeras Jornadas
del Movimiento Asocia-
tivo, organizadas por la
secretaría nacional del
mismo nombre, del par-
tido.

Por primera vez, a nivel nacional, se
han abordado los temas referentes a la
presencia de los militantes socialistas en
el movimiento asociativo en general, y
especialmente cuáles deben ser los cri-
terios de actuación que les guíen.

Inauguró las jornadas Pasqual Ma-
ragall quien, en su intervención, insistió
en la necesidad de una mayor coor-
dinación entre todos los socialistas, es-
pecialmente los que trabajan desde el
movimiento asociativo y los que desem-
peñan su labor desde áreas de gobierno;
señaló además que esta coordinación •
evitaría desagradables enfrentamientos ì
entre unos y otros. '

Asimismo insistió también en la ne- '
cesidad de que el movimiento asociativo
tienda, progresivamente, a participar en
la descentralización mediante la gestión j
de parcelas de poder administrativo y la i
participación en ¡entidades públicas.

T . '.. . , < • ; . ' - i íLas asociaciones de .vecinos ;
íi I

Seguidamente se pasó a'discutir la
comunicación presentada sobre las aso-;
ciaciones de vecinos, y la Federación de,
AA.VV.; Carlos Castro, secretario aso-* <
ciativo de la Federación de Barcelona »
del partido, fue ¡él encargado de pre- (
sentar el tema. De entre las conclusiones
adoptadas al respecto cabe destacar: la*
potencialización de la militància de los !
socialistas en la'AA.VV. para conseguir j
que éstas sean unitarias, democráticas, "
independientes y autónomas; la delimi- '
tación clara de, sus ámbitos' de com- '
petencia; la defensa de una;dinámica,
seria y responsable, tanto en Ja fórmula '
como en el método de tratamiento, de '
los problemas suscitados; exigir que la ""
Administración sea rigurosa en el cum-
plimiento de los plazos dados, así como ¡
en la transparencia informativa; man- -
tener actitudes firmes en cuanto a cla-
rificar y delimitar là responsabilidad de
los problemas; impulsar la coordinación
firme entre la institución municipal y el
movimiento asociativo, así como la
participación de éste y del ciudadano en

26
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Parte de los asistentes a las jornadas, en pleno trabajo.

, la administración de la ciudad; promo-
ver una mayor sensibilidad en todos los
niveles organizativos del partido, para
conseguir que las Agrupaciones inclu-
yan en sus planes de actuación las rei-

i ^indicaciones y directrices planteadas
p por las AA.VV. y movimientos asocia-
' tivos ! en general; potenciar la lucha
'ideologica.tanto en las AA.VV. como en
el seno ,'del' partido; buscar, nuevas
fórmulas de motivación y participación

' i (culturales, deportivas, etc.). '
i ' ' A continuación Salvador Padrós pre1 ;
• ' sentó la comunicación de_ las Asocia-;
1 ciones Padres de alumnos; do su in-

tervención fcabe destacar:'las AA.PP.
como, elementos útiles y eficaces para la

, democratización de la enseñanza ysen su i
-, (calidad; incrementar nuestra presencia j

en! las AA.PP."ya que nuestro partido!
dispone de un potencial Relevado de!
militantes-padres; coordinación organi-,
ca de todos los;militantes que trabajen,

i ¡en éste terreno,' así copio la elaboración
I de'un censo; y apoyo a los objetivos de la i
'Federación! de Padres-de Alumnos.
"' ' ! i ;

¡ Las cooperativas . j
'dé consumo : •'

\

El segundo día se debatió en primer
lugar la comunicación sobre Coopera-
tivas de consumo en donde destaca: la

lucha por la supervivencia de las coo-
perativas existentes; la lucha por la
calidad de los productos y la expansión
del cooperativismo para fortalecer el
nivel económico; y la necesidad urgentes
de reclamar el patrimonio cooperativis-
ta, y difundir en el seno del partido las
ideas cooperativistas, así como de los
servicios que ofrece el partido a este

• nivel. , , . . ' • • • ,
¡ La lucha ideológica como uno de los
medios más importantes 'del'coopera-
tivismo para lograr la solidaridad, la
autogestión, y - , 1 a ¡ participación. Los
niveles de Actuación son: jurídico legal,
'actuación en las leyes a aprobar por el
^Congreso de los Diputados;}' el Par-
lament de Catalunya; ideológico, mili-

i tancia en los centros de decisión (Jun-
tas, técnicos, etci); en la formación de

i socios y, en los medios de comunicación;
económico, buscar los recursos de fi-
nanciación (cooperativas! del campo,

: cooperativas de(crédito, etc.);'estable-
cer mejores niveles de coordinación; y

' profundizar en la acción social: trabajo
¡ cultural, social,'etc. " . ' : ¡ \ '
- , Cerró l a s primeras jornadas Juanjo
Ferreiro, secretario nacional de Movi-
mientos Asociativos, quien destacó la
necesidad de que se hicieran jornadas
parciales para cada uno de los temas
tratados en las que acababan de con-
cluir.
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Se celebro en Bellvitge

Éxito de la Semana Socialista
Del 15 al 21 de Junio se ha celebrado

la Ia Semana Socialista de Bellyitge,
organizada por la agrupación Ia de la
Federación VH" del PSC (PSG-PSOE)
que corresponde al populoso barrio de
l'Hospitalet.

Las jornadas socialistas consistieron
en una serie de actos políticos acom-
pañados de fiestas populares, verbenas,
festivales infantiles, exposiciones, con-
cursos y competiciones. No obstante, la
asistencia de vecinos, que fue creciendo
a medida que avanzaba la Semana, fue
mayor y más participativa en los actos
políticos que en los de puro esparci-
miento. Un servicio de bar y atracciones
infantiles dieron continuidad a los actos
que se iban celebrando en la plaza del
Mercado de Bellvitge.

Los actos políticos se desarrollaron de
lunes à domingo y en ellos los vecinos del
barrio agotaron, en muchos casos, el
tiempo dedicado a preguntas tras las
intervenciones de miembros del Partido
que cubrieron todas las áreas de nivel
político tanto nacional como federal A
lo largo de la semana intervinieron: el
grupo municipal socialista de l'Hospi-
talet, con el alcalde Ignacio Pujana al
frente; Germà Pedra que expuso la polí-
tica urbanística del Ayuntamiento; Luigi
García y Esteban Casado que expusie-
ron la política en el Parlament de Cata-
lunya; la Joventut Socialista de Catalu-
nya y la Comisió de la Dona; Ernest
Lluch, Rudolf Guerra, Lluís Solana,
Josep Subirats y Virtudes Castro, que
expusieron la política en el Congreso y
en el Senado; Joan Codina, J. Neira y

Amb els socialistes,
la veritat

Al llarg del darrer cap de setmana de
juny diputats, senadors, batlles, regi-
dors i dirigents del Partit dels Socialis-
tes protagonitzaren sengles actes pú-
blics a una vintena de ciutats catalanes
entorn de la campanya endegada pel
nostre partit en defensa de la demo-
cràcia, l'autonomia i la llibertat, contra
el terrorisme i el colpisme sota el lema de
"Amb els socialistes tota la veritat". La
campanya anava relacionada amb una,
iniciada pels socialistes de l'Estat, per a
sensibilitzar els ciutadans en la defensa
de la llibertat i en l'esclariment total dels
intents colpistes i desestabilitzadors.l

SEMANA SOCIALISTA
Lugar: Plaza Mercado Bellvitge

Organiza:
Agrupación Belh/¡tge-Gornal-Can Pi

PSC (PSC-PSOE) y JSC
Este es el cartel que anunció la Semana
Socialista de Bellvitge.

José Luis Corcuera que hablaron de la
política sindical; y finalmente, Manuel
Hernández, Joan Reventós, Raimon
Obiols e Ignacio Sotelo hablando en
nombre de la Comisión Gestora de
l'Hospitalet, de la Ejecutiva Nacional
del PSC (PSC-PSOE- y de la Ejecutiva
Federan del PSOE, respectivamente.

A juicio de Antonio Ortiz, conseller
nacional y miembro de la Ej ecutiva de la
Agrupación de Bellvitge, la Semana So-
cialista ha constituido una experiencia
altamente positiva y clarificadora de las
posiciones de los socialistas, tanto por la
gran participación registrada en todos
los actos, como por los que de experien-
cia significa para próximas ediciones o
para actos similares en otras agrupacio-
nes. Los socialistas —nos decía Ortiz—
han informado a la población dando la
cara como tienen que hacer. La idea de
celebrar esta Semana surgió a raíz de la
intentona golpista del 23 de febrero, tras
la cual era imprescindible la información
directa al pueblo por parte de los socia-
listas.

El resultado positivo de la Semana
aconseja la celebración de actos seme-
jantes impulsados por las agrupaciones
o por la propia dirección del Partido. •

Opinions à L'OPINIÓ

Desde la base

Soy un hombre que me considero de la
base y considero que la base socialista es o
son sus militantes, y puesto que el consi-
derar no es estar seguro de lo que uno
piensa, he echado mano a un modesto
diccionario en el cual textualmente se
dice: "BASE: Fundamento o apoyo prin-
cipal en que estriba? descansa una cosa".
De esto he sacado la conclusión de que la
Base de nuestro partido la constituyen
todos sus militantes.

Pero ahora mi pregunta es ésta: ¿Hay
militantes de base y militantes de cús-
pide? Aclararé la pregunta: Cuando en
una entidad o empresa, donde los socialis-
tas tengamos alguna incidencia en más o
menos número de militantes, surgen pro-
blemas que afectan a la entidad en su
conjunto y a los militantes en particular,
creo que lo ideal, lo justo, lo socialista,
sería que esos problemas los conociesen
todos los militantes, a través de reuniones
dentro del partido, tomándose en ellas las
medidas oportunas a través de diálogos y
debates entre todos los afectados de esa
entidad o empresa perteneciente a la
militància socialista del PSC (PSC-
PSOE).

La segunda pregunta sería: Puesto que
esto no es como indico en la primera
pregunta, ¿qué papel jugamos los que no
estamos en la cúspide? (la de las respon-
sabilidades políticas), los que no somos
diputados, alcaldes, concejales, secreta-
rios, etc. Si como he dicho, los militantes
somos la Base y esta Base somos todos, lo
menos que debemos conocer es nuestra
función en el partido que, según mi crite-
rio, es la colaboración, el diálogo y la
amistad.

Como conclusión, aclararé que el día 25
de abril de este año, tuve que elevar un
informe a la Secretaría General del Par-
tido ante las trabas burocráticas que se
me ponían para convocar una reunión en
la que estuvieran presentes los responsa-
bles del partido en la entidad donde yo,
con los demás socialistas, trabajamos; no
se consiguió a pesar de ello una colabora-
ción socialista.

Resumiré como final: En ningún mo-
mento pretendo con estas líneas otra cosa
que no sea prestar una colaboración al
partido, y, al mismo tiempo, sirva para
comprender que en el Partido Socialista
no puede haber jerarquías de diputados,
alcaldes, concejales, secretarios, etc. Sólo
puede haber compañeros y amigos socia-
listas del PSC (PSC-PSOE). Este es mi
criterio y por esto soy socialista.

Los socialistas luchamos por una socie-
dad sin clases. Si esto es así, empecemos
de nuestro partido.

Pedroj
(Agrup. ?, la/
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De Figueres amb humor
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AVUI A
FRANÇA

DEMÀ
AQUÍ

Giscard-81 Calvo-Sotelo-83
La política, l'humor i la traça no sem-

pre han d'estar renyides. Vet aquí un
exemple ben evident L'Agrupació del
PSC (PSC-PSOE) de Figueres ha inter-
pretat amb bon humor i esperança el

triomf dels socialistes francesos a les
darreres eleccions presidencials i legis-
latives que han situat a Mitterrand al
front de l'Estat Francès i han donat al
PS la majoria absoluta a l'Assemblea

Francesa. Aquest són alguns dels car-
tells que els socialistes figuerencs col. lo-
caren a les parets de la seva ciutat. Avui
a França, demà aquí!

Escola Socialista d'Estiu
Sentmenat - 20-21-22 de julio
Colegio de los Salesiarios.

•T . ;L ! :!
Seminarios;

Las perspectivas del sindicalismo en la década de
losSO • ' , n J , !

; i ¡ - ' • .h ''í '. ! ' s ' '
Día 20: La crisis'económica internacional.¡Causas y efectos.
Su influencia en nuestro país. I ¡
Ponente: Santiago Roldan. •'•. !

Una estrategia adecuada,para la acción sindical socialista.
Ponentes: Santi Riera -.Antonio Guevara! ¡
Día 21: La lucha socialista contra el paro.1 El paro juvenil.
Ponente: Emili Ferrer. , \ ; , 5
Los jóvenes y la hegociación'colectiva. La legislación vigente.
Ponente: Jesús Salvador.', .
Día 22: Los jóvenes y el cooperativismo., ; , ¡

 s •
Ponentes: Víctor Forjas - Domingo Nieto. i

' ! ' . > i { - ' . • . ; .
La política de izquierdas y la estabilidad
democrática en España ; :

Día 20: La transición. Ni ruptura ni reforma.
Ponente: ' ; i ; i ' ! ¡ '•
Los poderes fácticos'hoy. Fuerzas Armadas ^—Iglesia - Buro-
cracia estatal. . ] '< i : ¡ •
Ponente: Julio Busquets. '•' s , ,
Día 21: Burguesía y partidos de derecha. El movimiento
obrero y las fuerzas de izquierda frente a la transición.
Ponente: Isidre Molas.
Terrorismo. Causas y política de la izquierda frente a él.
Día 22: El programa socialista de los 80. El socialismo:

Utopía o única vía realista para cambiar.
Ponente: Raimon Obiols.

Analisis de dos años de política municipal
socialista

Día 20: El punto de partida de los Ayuntamientos electos en
abril 79.
Ponente: Jordi Vallverdú.
La política de alianzas municipal surgida de las elecciones del
79.
Ponente: Ignacio Urenda.
Di a 21: Los ejes del programa planteado por los socialistas y
un balance de lo realizado.
Ponente: Joan Comas.
Las perspectivas de los dos años próximos.
Ponente: Pasqual Maragall.

La política exterior de España y la OTAN

Día 20: España y Europa. El ingreso en la CEE y sus
consecuencias económicas y políticas.
Ponente: Josep Verde Aldea.
España —El norte de África y los países árabes. Historia.
Presento. Futuro.
Ponente: Javier Nart.
Día 21: España y América Latina. Un posible proyecto.
Ponente:
Las alianzas militares de España. La Otan.
Ponente: Jordi García Petit.
Día 22: La Europa de la década de los 80.
Ponente: Enric Adroher Gironella.

Inscripciones: Secretarías de Formación de Federacio-
nes y Agrupaciones. Secretaría Nacional de Formación.

28 L'Opinió Socialista /1.a Quinzena de Juliol


