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Editorial Editorial Editorial

La lección profunda
del 11 de Setembre

E l Onze de Setembre de este año se ha desarro-
llado, como en años anteriores, bajo el signo de
la mobilización popular y de la afirmación

nacional. •

Leyendo algunos diarios de Madrid, manipula-
dos por la derecha española centralista se tiene
una imagen de un Onze de Setembre de violencia,
crispación, discordia e independentismo domi-
nante.

Y esto no es cierto. A veces es necesario decir
cosas que por obvias se olvidan. Cosas que no
conviene olvidar. Este Onze de Setembre marcado
por una coyuntura política muy difícil y muy
compleja, ha sido a pesar de todo un Onze de
Setembre de unidad. Las fuerzas políticas mayori-
tarias v las centrales sindicales representativas
—UGT y CC.OO.—', coincidieron en un manifiesto y
en una convocatoria comunes, que reunió a la
inmensa mayoría de manifestantes. Hay que decir
esto porque —insistimos— hay sectores interesa-
dos en crear la imagen de una Catalunya política-
mente dividida, culturalmente escindida, social-
mente atomizada. Una Catalunya débil, disponible
a todos los enfrentamientos y a todas las aventuras
irresponsables. Sectores de signo muy diverso:
desde el centralismo más reaccionário hasta el
independentisme' ultraminoritario, violentó y fas-
cistizante. ¡' i i J j ;

Contra unos y otros hay en està tierra una
inmensa mayoría de los ciudadanos qüe.no quieren
ni tejeros ni etarras con barretina. ' i i «

i| , '• ' , • ' ,
A pesar de las'contradicciones existentes, las

tensiones y las incomprensiones, está' ha seguido
siendo la lección profunda del Onze de Setembre
de este año. ' ' < ' ! ' n i . -

La lliçó profunda
de ri 1 de Setembre

L f Onze de Setembre d'enguany s'ha desenvo-
lupat, com en anys anteriors, sota el signe de
la mobilització popular i de l'afirmació na-

cional.

Llegint alguns diaris de Madrid, manipulats per
la dreta espanyola centralista, hom té una imatge
d'un Onze de Setembre de violència, crispació,
discòrdia i independentisme dominant.

I això no és cert. A vegades cal dir coses que per
òbvies s'obliden. Coses que convé no oblidar.
Aquest Onze de Setembre, marcat per una conjun-
tura política molt difícil i molt complexa, ha estat
malgrat tot un Onze de Setembre d'unitat Les
forées polítiques majoritàries i les centrals sindi-
cals representatives —UGT i C C. O O.— van coinci-
dir en un manifest i en una crida comuns, que
aplegà a la immensa majoria dels manifestants. Cal
dir això, perquè —repetim-ho— hi ha sectors
interessats en crear la imatge d'una Catalunya
políticament dividida, culturalment escindida, so-
cialment atomitzada. Una Catalunya feble, dispo-
nible per a tots els enfrontaments i totes les
aventures irresponsables. Sectors de signe molt
divers: des del centralisme més reaccionari fins a
l'independentisme ultraminoritari, violent i feixis-
titzant.

Contra uns i altres hi ha en aquesta terra una
immensa majoria dels ciutadans que no volen ni
tejeros ni etarres amb barretina.

Malgrat les contradiccions existents, les ten-
sions i les incomprensions, aquesta ha seguit
essent la lliçó profunda de l'Onze de Setembre
d'enguany.
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Catalunya Catalunya Catalunya

Onze de Setembre del 1981

Encara cal consolidar la democràcia
Les circumstàncies que han

envoltat la celebració de l'On-
ze de Setembre d'aquest 1981
no han estat tot el positives i
unitàries que havien estat
en anys anteriors.

Les relacions no massa bones entre
les forces polítiques catalanes, l'antago-
nisme ideològic i pragmàtic entre l'es-
querra i la dreta per a la reconstrucció
nacional de Catalunya, el maniqueisme
impulsat pel partit del Consell Executiu
de la Generalitat a l'entorn de la concer-
tació autonòmica i el verbalisme eleeto-
ralista i fora de lloc del president del
Parlament Heribert Barrera, provocant
enfrontaments estèrils amb el govern i
amb ̂ altres institucions estatals i abo-
nant postures irresponsables d'afanys
independestistes, han fet que la Diada
Nacional de Catalunya es presentés
d'entrada sense aquell unitarisme del
poble de Catalunya del que havia gaudit
altres anys. Significativa ha estat la
convocatòria de l'Escala, recolzada úni-
cament per un partit parlamentari,
ERC, que arremet contra la immigració i
que defensa la preferència a l'ocupació
de llocs de treball per als "nascuts o
establerts a Catalunya", declaració que
fou qualificada de "racista i neo-feixis-
ta" pel diputat socialista gironí Lluís M."
de Puig.

Malgrat tots aquests prolegòmens és
just assenyalar que la manifestació con-
vocada a Barcelona per tots els partits

Malgrat tot, fou una manifestació unitària.
(Fotos cedides per El Periódico.)
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Girici, Reventas, Fuertes i Molas al cap de la manifestació.

parlamentaris catalans, llevat dels Cen-
tristes-UCD, les provocacions foren mar-
ginades i el civisme majoritari del poble
de Catalunya quedà un cop més demos-
trat. Incidents desagradables foren, per
exemple, l'intent per part del servei
d'ordre de la manifestació convocada
per les entitats, integrat bàsicament per
gent d'LCR, d'evitar que els socialistes
entressin a la manifestació unitària o
l'enfrontament que van haver de resol-
dre militants socialistes del servei d'or-
dre general davant d'un grupuscle d'in-
dependentistes que al crit de "Visca
Terra Lliure" volien evitar el pas dels
manifestants.

Les xifres foren inferiors a anteriors
convocatòries, però la participació en-
torn dels partis d'esquerra, dels partits
dels treballadors i, concretament, dels
socialistes, fou encara nombrosa.

Com ha afirmat Joan Reventós "és
preocupant que es produeixin situa-
cions desestabilitzadores a Catalunya
perquè l'objectiu actual no és guanyar
unes eleccions sinó consolidar la demo-
cràcia".

Aquest és precisament el sentit ex-
pressat en el manifest del PSC (PSC-
PSOE) per a la Diada i que cal esmentar
per a situar d'una manera clara quina és
l'opció socialista en aquests moments:
"...aquest Onze de Setembre ha de

significar, per damunt de tot, la vo-
luntat inqüestionable del poble de
Catalunya en defensa de la Lliber-
tat, és a dir, en defensa de l'Estatut
d'Autonomia i en defensa de la Cons-
titució... El moment present com-
porta dificultats i perills evidents
per a Catalunya, sorgits tant de dins
com de fora del nostre país. I és
urgent fer-hi front, posar en marxa
ràpidament una eficaç i irreversible
empresa col·lectiva de consolidació
del nostre autogovern... és impres-
cindible una política responsable
per part de tots els partits parlamen-
taris. I això vol dir, la formació d'un
Govern d'àmplia majoria parlamen-
tària i d'ampli suport social, capaç
d'impulsar aquesta política impli-
cant-hi tot el poble". I afegeix: "cal
que l'actual partit del Govern de la
Generalitat estigui a l'alçada del
país i de les seves necessitats. Cal
que abandoni la política de doble
cara que el caracteritza: la gesticu-
lació pseudo-radical a Catalunya i la
claudicació vergonyant davant la
dreta espanyola a Madrid, caljuiÊ no
es conformi a dir una í
amb to de gemec, que "j
una nació", sinó que
unir-se a l'esforç comi
ció de la nació cátala«
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Balanç polític de Catalunya als últims mesos

Defensar l'autonomia és
atacar els problemes reals del país

La darrera setmana de maig
començava un procés encap-
çalat pel Partit dels Socia-
listes de Catalunya per a
cercar solució als problemes
fonamentals de Catalunya.
L'intent de cop del 23 de fe-
brer posà en evidència moltes
coses; la primera d'elles que
calia enfortir la democràcia i
que a casa nostra no vol dir
altra cosa que reforçar l'au-
tonomia, l'autogovern.
I és en aquest marc en el que cal situar

la actitud dels socialistes catalans en el
seu apropament a les altres'forces par-
lamentàries catalanes i,' especialment,
amb les seves converses amb el partit
del Consell Executiu de la Generalitat

Abans de tot cal recordar les resolu-
cions de dues reunions del Consell Na-
cional del PSC (PSC-PSOE) hagudes
abans d'aquesta tanda de conver- !
ses. Així, el Consell Nacional de 8 de '
març deia en els seus acords 6 i-7: "Els
Socialistes de Catalunya eosiderem
que cal avui un esforç del conjunt de
les forces polítiques catalanes per j
tal d'arribar als '.màxims; nivells de
coincidència en una política de de-
fensa de la Constitució, l'Estatut ide
les nostres institucions; nacionals,
especialment el combet contra elt
terrorisme i una política econòmica*
capaç de fer front al creixent atur i a"
la reconversió industrial. Com en
altres moments critic« de la [nostra
història, cal fer el possible, perquè
les forces democràtiques de Cata-
lunya arribin a un plantejament res-
ponsable i comú de cara a la supe-
ració de I* actual, crisi, lin aquest
sentit, els Socialistes cle Catalunya
cridem les forces polítiques amb re-
presentació al Parlament per a coin-
cidir en un programa 'd'accio comu-
na en suport de laCon&titució, l'Es-
tatut i les institucions! democràti-
ques, amb continguts concrets i ter-
minis per a la seva realització".

: i
Les prioritats'polí tiques

' ' ' ' i ' • l " '

I el punt setè afirmava el següent "7.
Aquest acord general per a la defen-

. sa i enfortiment de les institucions

Els socialistes volem un govern d'àmplia base parlamentària i que ataqui els problemes reals
* i del país.

i catalánes i de l'ordre constitucional
ïhauriajd'aconseguir unes posicions
¡comunes pel que fa a la governabi-
litat democràtica de l'Estat, les tas-
ques de caràcter legislatiu i institu-

l'çionalitzador de Catalunya, un am-
ple suport als ajuntaments per tal
d'enfortir l'eficàcia del seu govern i

I l'autonomia municipal, les priori-
; tata politique!» de l'acció de govern
;'de la Generalitat i les accions a
/realitzar per tal d'enfortir la niobi-
' lització i el suport actiu del poble de
Catalunya. Els socialistes de Cata-
lunya estimem que la conclusió d'a-

' quest a política de coincidència per a
' l'enfortiment del procés democràtic
f i'de les nostres institucions ha d'o-
brir la possibilitat d'un govern de la
Generalitat amb la més ampla base

•parlamentària i social que $;igui
"possible".

, ' La posterior declaració del Consell
Nacional del 23 i 24 de maig d'enguany
acabaria de perfilar l'estratègia socia-
lista a;!'entorn d'una sèrie de prioritats

Apolítiques: "Política lingüística, cul-
* turai i'educativa que tendeixi a en-
fortir ' la unitat civil del poble de
Catalunya Política de defensa i de-
senvolupament legislatiu de l'Esta-
tut i de construcció d'una Adminis-
tració catalana capaç de guanyar la

confiança del nostre poble per la
seva funcionalitat i eficàcia. Delimi-
tació clara de competències i res-
ponsabilitats entre la Generalitat i
els ens locals, sobre la base d'una
col·laboració lleial i permanent i del
respecte a l'autonomia que corres-
pon a cada nivell institucional Ge-
neralitat al servei del poble: priori-
tat a l'acció de caràcter econòmic i
social, i lluita contra l'atur. Adequa-
ció de la tasca tìe govern n una
política dels partits dirigida a la
transformació de les estructures
centralistes, tant a nivell legislatiu
coni de govern o administrr.tiu.
Política intensa de comunicaeió i
participació ciutadana, en una línia
de reforçament de la mobilització i
el suport actiu del poble de Cata-
lunya a les sève;» institucions na-
cionals".

Llavors, són aquestes premises les
que condueixen a les converses políti-
ques amb el partit del Govern sobre els
principals problemes de Catalunya, les
quals es clouen pel juliol donat que Jordi
Pujol demana "un període de refle-
xió" que encara no ha finalitzat. Tot
apunta, llavors, a un interès de l'actual
president de la Generalitat a governar en
solitari.
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La polémica signatura

Això per un costat. Mentre, però, a
nivell d'Estat s'inicien unes converses
entre Govern i oposició per a concertar
una sèrie d'acords en la qüestió de les
autonomies. A la fi, això no obstant,
Coalición Democràtica i el PCE es des-
pengen de les converses i sols seran la
UCD i elPSOE qui, el 31 de juliol, siguin
bilateralment la concertació autonòmi-
ca Aquest fet origina a casa nostra una
forta reacció, tant pels propis acords
com pels dos projectes de llei que Go-
vern i oposició es comprometen a de-
fensar a les Corts: la del Fons de Com-
pensació Interterritorial i la Llei Orgàni-
ca d'Harmonització del Procés Auto-
nòmic (LOAPA).

Durant tot el mes de juliol es desen-
cadena a Catalunya una forta campanya
"anti-concertació", que acaba essent
" anti- socialista". S'inicia una campanya
de premsa contra els pactes, ala que s'hi
apunten CiU, ERG i PSUC. Hom parla
de "retalls de l'Estatut" i"del poder
de la Generalitat i del Parlament"
sense haver-se estudiat els acords. Així,
des de Convergència, mentre el con-
seller Trias Fargas ataca la qüestió del
Fons de Compensació, el diputat Macià
Alavedra ho fa amb els acords polítics i.
el propi Jordi Pujol insisteix en "mar-
ginació soferta per CiU a les nego-
ciacions". Finalment, aquest atac anti-
concertació acaba en una informació
subrepticia apareguda a un diari madri-
leny segons la qual l'acord UCD-PSOE
comportava un compromís d'eixugar el
dèficit del transport públic a Barcelona.

CiU, ERC i PSUC intenten formar un
bloc anti-concertació. El PSUC llença la
proposta d'un "Front de Defensa de
l'Autonomia", el qual dura sols unes
hores car CiU es desmarca de seguida.
Esquerra Republicana, per la seva part,
a més a més de titllar d"'anti-naciona-
listes" al PSC (PSC-PSOE) inicia una
campanya de provocació i de clienté-
lisme "radical", amb la figura d'Heri-
bert Barrera al capdavant i que culmina
amb la Diada. Els centristes catalans,
que evidentment no participen de l'opi-
nió d'aquells tres partits, intenten situar
el llistó del seu suport al Govern Pujol
més alt tot posant de manifest el seu
dubte en donar suport o no al Consell
Executiu a partir del nou curs polític,
que s'iniciarà amb el debat del dia 22 al
Parlament de Catalunya.

Finalment, enmig d'aquest garbuix
polític —en el que els socialistes ca-
talans no paren de posar de manifest la
necessitat de defensar la democràcia i
d'establir a Catalunya un Govern d'am-
ple base social— es posa de manifest
que, en el fons, la posició de CiU no és
més que una actitud gesticuladora i de
subordinació del que diu Madrid. I per

La política de Pujol no és més que una gesticulació clientelista.

això no cal més que recordar "la bona
impressió" que en tregue Jordi Pujol
després de la seva visita al president del
Govern, Calvo Sotelo, i deixant entre-
veure que la concertació no era tan
dolenta com hom havia pregonat

La carta de Reventes

Després de tot el rebombori, Pujol no
fa altra cosa que ratificar el que dies
abans, quan els tres partits intentaven
posar en marxa el front autonòmic, havia
manifestat Joan Revenios en una carta
dirigida als " conjurats" tot refusant la
participació socialista en aquell front
Revenios digué:

"Per a alguns, els pactes auto-
nòmics apareixen com una mena
d'agressió contra l'autonomia cata-
lana.

"Nosaltres —així ho hem fet cons-
tar públicament— fem una valoració
més matisada i en definitiva de ca-
ràcter positiu, ja que en una con-
juntura marcada molt fortament per
la necessitat de defensar i conso-
lidar la democràcia, aquests acords
ens apareixien no solament com a
convenients, sinó com a absoluta-
ment necessaris. D'altra banda,
pensem que aquests acords no sig-
nifiquen «a priori» una limitació del
nostre autogovern que vagi més
enllà de les ja existents i notòries
resistències, d'índole històrica i es-
tructural, pròpies d'un govern de la
dreta i, sobretot, d'un Estat auto-
ritari i centralista que cal anar trans-

formant en un sentit democràtic i
autonomista.

"Es precisament des d'aquesta
òptica d'una lenta i dificultosa trans-
formació democràtica de l'Estat que
ens sembla que els acords autonò-
mics del mes de juliol —que perme-
tran estabilitzar i accelerar l'esta-
bliment de l'Estat de les autono-
mies— són positius per a la demo-
cràcia espanyola i també pel nostre
autogovern nacional.

"En aquestes circumstàncies,
doncs, una reunió que es limités a la
simple constatació d'una valoració
discrepant dels acords autonòmics
del 31 de juliol, seria més aviat una
passa enrera que una passa enda-
vant en la necessària recerca de
coincidències.

Es per aquesta raó que creiem
oportú formular-vos la proposta de
centrar el nostre diàleg conjunt a
l'entorn de temes que ens puguin
apropar i que permetin tirar enda-
vant en l'enfortiment de la nostra
autonomia i de la política de govern
a Catalunya.

"Per a nosaltres —i creiem que
per a la gran majoria del poble de
Catalunya— els problemes que te-
nim avui plantejats no provenen es-
sencialment de fora, sinó que es
fonamenten en aspectes intrínsecs
de la política catalana. Abordant
sincerament aquests problemes,
com ja hem començat a fer bilate-
ralment amb el govern de CiU i amb
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Amb l'inici del nou curs parlamentari el President had 'exposar la política a desenvolupar pel
seu Govern. Els 'centriste* hi posaran nou preu al seu suport.

les diferents forces polítiques cata-
lanes, podrem avançar en l'enforti-
ment de les posicions de Catalunya,
amb fermesa i realisme, sense ama-
gar res darrera el como de expedient.,
dels hipotètics; enemics exteriors. \
L'enfortiment d'un autèntic poder
català, no pas 'gesticulant o victi-
mista sinó ferm, rsefpir i solidari,
depèn de la nostra capacitat per
a posar-nos d'acord sobre uns nous !

plantejaments de la política cata-
lana, j

"Sols aquestes coincidències po-J
den permetre emmarcar correcta-'
ment, sense exasperacions'ni opor-1
tunismes, una lectura catalana con- í
junta dels acords autonòmics i de la
seva ulterior aplicació". !

Al final de la carta, el primer secretari
del PSC (PSC-PSOE) cridava a una
nova política, amb ¡una majoria parla-
mentària estable, per a fer front amb
eficàcia els problemes reals que l'auto-
govern català ha de fer front, j ,

CiU confon el poble
. , „ , . _ !

Els problemes de Catalunya són mas-
sa grossos i importants com per inten-

tar-los amagar darrera de campanyes de
perills exteriors. Alegar la concertació
per a fer impossible un acord a Cata-
lunya és fer senzillament que l'actual
Govern de la Generalitat continuï en la
mateixa precària situació que, en defi-
nitiva, sols afavoreix a Martín Villa.
Atacar la concertació i donar suport al
Govern de Calvo Sotelo no és més que
provocar la confusió en el poble i amagar
els interessos partidistes i les depen-

. dències econòmiques.
, . Dins la pròpia Convergència hi ha
j tensions sobre la composició del Consell

Executiu de la Generalitat, ja que tots
els elements a l'abast donen indicis que
s'està gestant un pacte entre UCI) i CiU
pel qual CC-UCD demanaria l'entrada, i
no se li seria negada, al Govern de Jordi
Pujol. Aquest aspecte no pot comportar
més que una gran hipoteca política per a
Catalunya.
', El Partit dels Socialistes do Cata-
lunya ha demostrat, en les sevos valo-

t racions del moment polític, que els
problemes de Catalunya, els problemes

* reals que abans hem esmentat, han d'es-
' tar per sobre de tota mena de conside-
' racions. Davant la resposta convergent
de continuar en posicions minoritàries
no resta cap més altre camí que el de
l'oposició enèrgica i contundent.

J. ML C.

Informació
reservada

L

Pujol y la
guerra fría

Muy pedigüeño está esta temporada el
president Pujol que lleva solicitando va-
rias cosas al president de la Diputació de
Barcelona y a distintos ayuntamientos de
Catalunya

A Francesc Martí le pidió que en el
presupuesto de la Diputació se incluyeran
cien millones de pesetas para renovar el
armamento de los mossos d'esquadra, a
base de " cetmes". Francesc Martí se hizo
eP'longuis", seguramente por aquello de
no contribuir a la politica de guerra fría
entre Convergència i el gobierno de Cal-
vo-Sotelo participando en la carrera ar-
mamentística.

Pero el señor Pujol insiste. Ahora le ha
pedido a Martí que restaure una pequeña
ermita en el Tagamanent, desde donde el
padre del actual president le mostró la
Catalunya de la postguerra. Precisamente
en este mismo lugar los seguidores de
Pujol organizaron el año pasado un aplec
convergent.

Pero entre las cosas que se piden desde
la Generalitat, la que está provocando los
mayores incidentes es la solicitud de que
el retrato de Pujol presida los ayunta-
mientos de Catalunya al lado del retrato
del Rey. Uno de los conflictos más espsc-
taculares fue el protagonizado un el Ayun-
tamiento de Viladecans, en donde hubo
intercambio de palabras gruesas, voló
alguna silla por los aires y algún concejal
se fue a casa con morados. 13 a el Ayun-
tamiento de Calonges también Ib;*ó la
consigna del retrato y se armó "In parra-
la"; que sí, que no... y, al final, ante la
insistencia negativa de sus compañeros
de consistorio, uno de los concejales
promotores de la iniciativa dijo que, puas-
tas así las cosas, lo que se tenie que hacer
era tirar por la ventana los retrato3 <lel
Rey y la Reina. En la Roca tampoco sa han
quedado cortos con el tema y dospues de
una larga discusión para colgar el retrato
de Pujol, unos concejales decidieron des-
colgarlo y poner en su lugar el de Tarra-
dellas. Como ven, una "genial" idea de
algún "Prunafeta" del Palau quo está
originando un auténtico "sarao". ¡Qué
personal!

Anita Look
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España España España

Ni referéndum ni captación de la opinión pública. La
Unión de Centro Democrático ha decidido meter a
España en la OTAN, reduciendo un tema de tanta
trascendencia a un debate y a una votación en las
Cortes. Ya lo dijo Calvo-Sotelo poco después de tomar
posesión, queriendo confundir la vocación europea de
España con la opcioin a favor de una de las dos superpo-
tências que se reparten el mundo. UCD teme una movili-
zación contraria al atlantismo que condujera a un "no"
mayoritario a la OTAN si se convocara un referéndum.

La mayoría parlamentaria que apoya al gobierno Calvo-
Sotelo ese una salida más cómoda y más rápida para las
prisas atlantistas. La derecha española va confirmando
sus posiciones y así Convergència Democràtica ya ha
manifestado su voluntad "europeista" y atlantista de
todalavida". Mientras, los Estados Unidos prorrogan el

tratado de amistad y cooperación con España para
dedicarse a apadrinar la entrada española en el bloque
militar de Occidente.

La izquierda, y en concreto los socialistas, han lanza-
do una campaña en contra de la entrada de España en la
OTAN, exigiendo un referéndum para la decisión defini-
tiva, campaña combinada con acciones parlamentarias
previas al debate previsto para el próximo 22 de sep-
tiembre.

El Partit dels Socialistes de Catalunya, conjuntamen-
te con el PSOE a nivel estatal, ha lanzado a la calle
vallas, folletos, pegatinas y argumentaries con el lema
" OTAN, de entrada, NO", exigiendo que sea escuchada la
voz popular y se someta a un referéndum. La Joventut
Socialista de Catalunya precedió con una campaña
propia estas acciones.

Els socialistes i l'OTAN
L a nostra campanya no és una

campanya contra l'OTAN.
l' OTAN és un organisme interna-

cional que existeix des de l'any 1949 i
que respon a objectius determinats. La
campanya socialista és purament i sim-
plement contra l'entrada d'Espanya
a l'OTAN.

La decisió sobre l'entrada a l'OTAN
respon a un procediment d'urgència im-
posat pel Govern UCD. No respon a les
preocupacions actuals dels pobles d'Es-
panya.

El país es troba actualment confron-
tat amb tres problemes capitals:

•— La consolidació de la democràcia.
— La construcció de l'Estat de les

Autonomies.
— La crisi econòmica i l'atur.

Sobre aquests tres problemes existeix
la preocupació i la voluntat unànimes de
tot el país. Introduir en aquests mo-
ments la qüestió de l'entrada a l'OTAN,
qüestió que divideix Espanya en dues
actituds violentment enfrontades és no
solament un error, sinó una provocació
contra interessos profunds de la col·lec-
tivitat nacional

Gibraltar, Ceuta i Melilla

Gibraltar, des del segle XVIII, és un
tros d'Espanya convertit en colònia de
Gran Bretanya. És la darrera colònia
que es manté en el Continent Europeu.
UCD proposa l'entrada d'Espanya a
l'OTAN sense que aquest problema si-
gui definitivament resolt. Conseqüèn-
cia: Donat que el comandament de
l'OTAN està sota la jurisdicció d'un
general anglès, en cas de conflicte a la
zona de l'Estret les tropes espanyoles
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entrarien en lluita sota el comandament
d'un general anglès i sota la bandera
d'Anglaterra. Difícilment Espanya po-
dria encaixar una humiliació semblant.

Ceuta i Melilla no estan cobertes pel
sistema defensiu de l'OTAN. En conse-
qüència, Espanya necessitaria dotar-se
de dos sistemes de defensa: La part que
li pertoqués de l'OTAN i un altre dispo-
sitiu especial, i exclusivament espanyol,
pel qual pugui arribar un dia a les ciutats
de Ceuta i Melilla. Políticament i econò-
micament és una veritable aberració.

Els aliats europeus de l'OTAN

Fins fa poc existia un cert equilibri
entre l'OTAN i el Pacte de Varsòvia.

Els Estats Units i la Unió Soviètica
disposen d'un arsenal complet d'armes
nuclears "estratègiques" susceptibles
de pulveritzar el planeta en qüestió de
minuts. Era la solució desesperada i
suïcida. Les negociacions SALT I i
SALT n varen permetre la concertació
d'un equilibri nuclear en el terreny
d'aquestes armes "estratègiques".
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Posteriorment, han començat a mul-
tiplicar-se els conflictes locals entre els
dos blocs a l'Amèrica Llatina, Àfrica i
Àsia. Recórrer a les armes nuclears
"estratègiques" per cada una d'aques-
tes confrontacions, desembocaria tard o
d'hora al suïcidi col·lectiu de la humani-
tat sencera. Caldria inventar armes nu-
clears d'abast mitjà, destinades a possi-
bles guerres "limitades". La Unió So-
viètica està instal·lant des de fa mesos
els coets mòbils, dotats de tres caps
nuclears independents, SS-20, de 150
kilotons cadascun, capaços d'assolir
amb una relativa precisió, objectius si-
tuats en el radi de 4.000 o 5.000 kilome-
tres.

El 12 de desembre del 1979, l'OTAN
decideix la producció i instal·lació de
572 coets Pershing-2 i Cruise, tot al llarg
d'una línia que aniria de l'Atlàntic al
Mediterrà a través d'Anglaterra, Ale-
manya Federal, Holanda, Bèlgica i Ità-
lia, coets nuclears de gran precisió i
susceptibles d'un abast més enllà de les
terres siberianes. Tant els coets nu-
clears de la Unió Soviètica com els de
l'OTAN permetrien una guerra "limi-
tada", limitada a Europa, naturalment.
Es parla que una guerra "limitada"
evitaria la pulverització del planeta, amb
un cost de vides humanes relativament
"acceptable", que estudis tècnics situen
entre 3 i 22 milions de morts.

j ! ,

La instal·lació dels euro-coets ha pro-
vocat una crisi profunda en els aliats
europeus de l'OTAN. Suècia, Dinamar-
ca, Holanda, Bèlgica. Luxemburgo i Ale-
manya Federal exigeixen una negociació
de la Unió Soviètica i els Estats Units
abans de la instal·lació dels coets nu-
clears, instal·lació ^prevista; pel 1983.

Les manifestacions/ les declaracions i la
recollida de signatures os multipliquen
arreu d'Europa.; Aquesta es refusa a
convertir-se en el teatrs d'una guerra
nuclear "limitada". ' ;

És en aquest precís instant que el
Govern d'UCD vol imposar a Espanya la
seva entrada precipitada a l'OTAN. Vol
que ens convertim en els esquirols de la
majoria de pobles i Govsrns europeus!

L'OTAN no és una garantia
de democràcia

Espanya té lligams històrics, d'una
part, amb els pobles àrabs, d'una altra
part amb els pobles de l'Amèrica Llati-
na. Som, de fet, el pont i l'enllaç natural
entre aquests pobles i les Comunitats
Europees de demà. En el marc de l'Amè-
rica Llatina, els Estats Units sostenen
dictadors i dictadures, provoquen guer-
res civils i ajuden amb armes i consellers
militars a l'assassinat i a l'aixafament
dels pobles que lluiten per la seva auto-
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determinació i autogogovern. Són els
cassos de Nicaràgua, El Salvador, Xile,
Argentina, Uruguai, Bolívia. La nostra
entrada eventual a l'OTAN, del braç
dels Estats Units, ens fa còmplices de la
política americana a l'Amèrica Llatina.

Quelcom semblant passa amb els en-
frotaments americans contra la colla de
pobles àrabs. Espanya es juga, gratuïta-
ment, segles d'amistad i d'història co-
muna amb països, pobles i continents que
tornaran a pesar fortament en el món del
futur.

Ahir referèndum, avui no

Una gran part del partit UCD, davant
la llei sobre el divorci, exigia un referèn-
dum sobre el contingut de la llei, quan el
divorci, en definitiva, respon a la volun-
tat i a la decisió individual de les perso-
nes o parelles interessades.

Avui el Govern UCD refusa un referèn-
dum sobre l'entrada d'Espanya a
l'OTAN quan la decisió pot tenir conse-
qüències importants sobre el conjunt
dels espanyols.

Enric Adroher Gironella
(Secretari de Pol. Internacional)

OTAN no.
Referèndum sí

Que no hombre, que no. Que esta-
mos hartos de mentiras y comeduras
de coco. Que tenemos bien claro que
la OTAN es el clavo ardiendo al que
se intentan agarrar Calvo-Sotelo y su
gobierno para perpetuarse en el po-
der. Que buscan a través del exterior
el apoyo que no consiguen de sus
gobernados, del pueblo a quien pre-
tenden callar.

Nos dirán que los unos nos prote-
gerán del coco malo de Moscú, amén
de "Garantizar la democracia": Que
se lo digan a los turcos o griegos, a ver
si el ángel guardián de la OTAN ha
hecho algo por impedir los golpes
militares derechistas.

Pero, mira por dónde, no vamos a
callarnos. Porqué España es nuestra
y no nos da la gana verla convertida
en terreno de maniobras, blanco se-
guro ante una confrontación bélica,
salpicada de bases nucleares, empo-
brecida, gastando en armas lo que
necesitamos para herramientas,
puestos de trabajo, hospitales, es-
cuelas y libros.

Que no nos da la gana ir a hacer la
mili por ahí fuera, que no queremos
conocer a otros jóvenes de Europa
con un fusil en la mano, que preferi-
mos ser amigos para construir y ayu-
dar, que aliados para conspirar »y
destruir.

Que nuestro aire y nuestras costas
tienen ya bastante mierda como para,
encima, llenarlas de misiles y resi-
duos radioactivos. Que los queremos
limpios para que jueguen nuestros
crios y que sea posible amar en la
orilla de la playa sin ruido de reacto-
res que perturben una caricia.

Habrá quien, a pesar de todo, quie-
ra la OTAN. Pero, porqué en defini-
tiva, creemos firmemente en el dere-
cho a decidir por nosotros misinos
cual será nuestro destino, exigimos
se escuche la opinión de todos mani-
festada en referéndum popular.

Colabora en la idea. Colabora en la
campaña de recogida de firmas pro-
referéndum.

Joventut Socialista de
Catalunya
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La construcció de l'autogovern en el marc de la concertació ,

Autonomia i consolidació
democràtica de l'Estat

C atalunya té una experiència històri-
ca certa i trista: cada cop que da-
vant de dificultats greus hem avant-

posat les divisions internes i els conflic-
tes partidistes als objectius nacionals, el
resultat ha estat un retrocés fatal en el
procés de construcció nacional.

Les dificultats actuals són certament
considerables. Unes provenen de raons
externes i són principalment els proble-
mes de la democràcia espanyola i els de
la transformació de l'Estat centralista.
Una democràcia espanyola vacil.lant és
en efecte una font de dificultats perma-
nents pel procés autonòmic. Un Estat
que es resigna a l'autonomia però que no
transforma la seva estructura centralista
porta en ell mateix l'amenâça que fa
viure l'autonomia en precari. La cons-
trucció de l'autogovern no té res de la
construcció d'un oasi dins l'ermàs cen-
tralista; ans al contrari exigeix una vo-
luntat decidida i un programa coherent
de consolidació democràtica i de trans-
formació estatal.

Tot això era tan palès abans com
l'endemà del 23 de febrer. El que passà
és que mentre la UCD va trobar-se
flanquejada per l'antiautonomisme de
Fraga i els autonomismes particularistes
del PNB i de CDC, va ser incapaç de
portar endavant cap pla veritablement
d'Estat. Els nostres particularistes tan-
caven els ulls davant el desgavell auto-
nòmic espanyol i dels conflictes institu-
cionals constants de Catalunya amb el
poder central, gairebé tots ells anteriors
al 23 de febrer. O és que hem oblidat ja
les Cambres Agràries, el Delegat del
Govern i els Governadors Civils, el dèfi-
cit en les valoracions, les Caixes d'Es-
talvi, les Diputacions i tants altres?

Un gran acord autonòmic plasmat en
un programa de transformació de l'Estat
esdevenia, així, necessari tant per l'afer-
mament democràtic com per la garantia
de les autonomies.

El 23 de febrer no va, doncs, engen-
drar l'acord però sí el va precipitar per
unes vies que si no són les normals en
una democràcia consolidada eren les
que més s'esqueïen per a la consolidació
democràtica i la normalització autonò-
mica. Aquest acord, alguns l'han blas-
mat abans d'analitzar-lo. Avui, però,
resulta que les coses estan canviant
força. Del "front anticoncertació", que
va néixer i morir el mateix dia, CDC ha
passat a la simple voluntat d'inflexionar

la concertació i de col·laborar sense
embuts amb el Govern de la UCD, i és de
suposar que la seva "pseudoesquerra"
cridarà uns dies més encara per a veure
si aconsegueix amagar a l'electorat el
seu procés de dretanització literalment
ignominiós.

Una fita revolucionària
Pel que fa al sentit polític general dels

acords autonòmics cal dir amb tota cla-
redat:

1. Que l'objectiu d'assolir el
1983 una Espanya estructurada en
Comunitats Autònomes dotades to-
tes elles de poders legislatius i exe-
cutius i de Tribunals Superiors de
Justícia constitueix, des del punt de
vista històric, una fita senzillament
revolucionària, alhora que l'establi-
ment de les bases d'un procés de
veritable federalització.

2. Que l'homogenització dels po-
cessos autonòmics és una simple
exigència tècnica que no suposa cap
igualament ni atac a la nostra per-
sonalitat nacional, car es manté la
distinció entre els nivells competen-
cials del 151 i del 143 i es reconeixen
poders suficients per a desplegar
una voluntat d'ésser diferenciada i
solidària.

3. Que els acords polítics i econò-
mico-financers sols afectaran el
nostre procés d'autogovern en la
mesura que ens sembli convenient
d'incorporar-los, per bé que cal re-
conèixer que ens aportarien millo-
res considerables en el desgavell
administratiu que és avui la Genera-
litat.

4. Que la PLOAPA (Projecte de
Llei Orgànica d'Harmonització del
Procés Autonòmic) ni vol política-
ment ni podria jurídicament modifi-
car laConstitució ni l'Estatut; que és
una simple norma d'interpretació i
desenvolupament que ha de servir
per a estalviar-nos molts dels con-
flictes que avui fan viure a precari
les decisions de la Generalitat.

5. Que pel que fa al PLFCI (Pro-
jecte de Llei de Fons de Compensa-
ció Interterritorial) no poden criti-
car-lo legítimament els qui no tenen
alternatives globals. El Govern de
Convergència va acceptar xifres
més baixes fa encara pocs mesos i ha
oblidat el cinturó industrial siste-

La concertació autonòmica assenyala l'any
1983 com a fita per a la implantació de
totes les autonomies, la qual cosa, des d'un
punt de vista històric, és un fet revolucionari.

màticament en els seus plans d'in-
versions internes.

El reconeixement que acabem de fer
de la necessitat dels pactes autonòmics
no té res d'enlluernament pactista ni
suposa el fer de la necessitat virtud. Cal
una anàlisi acurada i sense prejudicis del
contingut dels acords. Cal una lectura
catalana dels pactes que ens porti a una
detectació raonada dels seus aspectes
més problemàtics per a Catalunya, com
són per exemple els referents a la Funció
Pública o a l'assegurament de la com-
pensació dels dèficits del cinturó indus-
trial o de les comarques més deprimi-
des. Davant de la concertació cal en
definitiva una actitud assenyalada i po-
sitiva, no arrauxada ni resistencialista;
cal la lectura i l'acord unitaris per tal de
guanyar la força i poder inflexionar rao-
nablement i amb eficàcia la seva aplica-
ció. Fer batalla partidista d'una exigèn-
cia objectiva del procés democràtic es-
panyol sols porta al confusionisme, a la
frustració, al que és més greu, a la
pèrdua del pes polític de Catalunya en el
procés de la política d'Estat.

Joan Prats i Català
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Comentari sobre el Fons de Compensació Interterritorial

Catalunya i les inversions de l'Estat

E ls Acords Autonòmics han originat
més aplaudiments i crits que estu-
dis i anàlisis seriosos. El crit ha

substituït la reflexió i, sobretot, l'acció po-
lítica sèria i eficaç. Un dels aspectes més
discutits és l'econòmic, el Fons de Com-
pensació Interterritorial.

L'objecte del Fons, tal com l'estableix
la Constitució és de corregir els desequi-
libris econòmics. Conseqüentment, els
diners que hom ha assignat a aquest Fons
els han de rebre exclusivament sofreixen
situacions de subdesenvolupament eco-
nòmic, i ningú més.

A Catalunya li ha estat assignada el
7,41% del total de 180 mil milions.
Aquesta quantitat significa, aproxima-
dament, un 8% dels Pressupostos de
l'Estat, un 22% del total d'Inversions i
un 40% de les Inversions de Nou Pro-
jecte. El que el Fons pretén és que men-
tre un 92% es reparteix amb criteri
proporcional a tot el territori espanyol,
aquest 8% sigui exclusivament per a
combatre el subdesenvolupament.

La xifra del 7,41% ha estat criticada
per algunes persones. El més lamentable
és que algunes de les que ho han criticat
no tenen tota l'autoritat m'orai per a fer-
ho. No m'agrada jugar superficialment
amb la paraula "moral", pel que vaig a
aclarar l'ús que en faig d'ella: no tenen
tota l'autoritat moral p e r a criticar
aquest 7,41% els qui han pactat i aprovat
xifres molt pitjors per a Catalunya per a
enguany. Si estudiem els, Pressupostos
Generals de l'Estat : dels últims anys
descobrirem que al 1979, 1980 i 1981
aquests han estat aprovats per tres
partits: Coalición Democrática, Unión
de Centro Democrático i Convergència-
UDC. Què aprovaren?. : ¡

El pacte socialista
millor que el de CiU i

La participació estiraeda —i no pas
per òrgans socialistes— de Catalunya va
ésser del 7,38% 611979, del 7,50% el
1980 i del 6,43% ell981. M1 estic referint
als Pressupostos de l'E sie t amb excep-
ció dels organismes autònoms. Totes
aquestes xifres són a l'alçada de la que
ara ha estat pactada. Naturalment, al
92% de la resta del Pressupost no s'hi
poden establir criteris re distributius
que posin a prova ;d'uiia manera tan
considerable la solidaritat dels catalans.
En conseqüència, qui varen'participar
en pactes o en votacions tan desfavora-
bles per a Catalunya penso que haurien
de tenir, almenys ara, la discreció de no
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I El Fons de Compensació haurà de servir per a combatre el subdesenvolupament del camp i
, dels barris obrers.

criticar qui intenta millorar les coses.
Algú pot afirmar, amb raó, que en

aquestes dades a les que m'estic refe-
rint. l'Estat central ho és en un sentit
estricte i que hi cal incorporar els or-
ganismes autònoms. Si ho fem, les xifres
augmenten, encara que no augmentin en

; relació als Acords Autonòmics ara apro-
vats. L'any 1979 fou del8,44%, ell980 del
7,4 í % i el 1981 del 8,93%. Si les xifres
del,Fons s'apropen a aquestes xifres
significa que quan hom parli del 92%, és
normal i comprensible l'exigir que s'in-
trodueixin criteris que ens acostin cada
cop més als percentatges que Catalunya
té dins d'Espanya en població i on ren-
da. El pacte dels socialistes, diguin el
que diguin, posa en millor situació a Ca-
talunya que el pacte subscrit amb el par-
tit del Govern per part de CD i CiU. Els
números cantea El propi Jordi Pujol en
unes declaracions a "El País" va reco-
nèixer que, durant els últims anys,,la parti-
cipació de Catalunya ha baixat És a dir,
des de que CiU ha pactat.

Uns diners per a
la Catalunya pobre

De tota manera, però, els 13.340 mi-
lions que ha de rebre Catalunya —el
7,4% del Fons— no han de beneficiar a
tots els catalans sinó, solament, a

aquells que estan vivint en zones de
subdesenvolupament. Haurem de vigi-
lar per que aquest diner vagi als cin-
turons industrials i als barris de treba-
lladors, siguin Cerdanyola, Cornellà o
Germans Sàbat de Girona, o els barris
equivalents de Manresa i Blanes. Pel
que fa a les comarques rurals, hauran
de quedar beneficiades la Terra
Alta i el Priorat, o bé el Ripollès i l'Alt
Pirineu. Que cap pesseta no vagi, doncs,
a altre costat. No desitjaríem que certes
cortines de fum emmascaressin on han
d'anar les inversions dels 13.340 mi-
lions. No vagi a succeir que tot es; cepipri,
com va ocórrer quan hom obtingué uns
vuit mil milions de pessetes peí1 a Barce-
lona en una negociació prèvia al pacte, i
algú ho trobà malament. Es que Barce-
lona no és Catalunya? I els que això fan
pretenen configurar-se com alternativa
municipal!

Sembla ésser que hi ha fora* po-
lítiques que solament parlen de barris
obrers i de comarques pobres, amb
potencial de desenvolupament, però, en
el moment de cridar contra Madrid. Si
portéssim l'esperit de la Constitució i de
la solidaritat, al Pressupost do la Gene-
ralitat s'hauria d'establir-hi també un
"fons de compensació inter-comarcal"."
Jo hi voto a favor.

Ernest Lluch
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Document Document

Texto íntegro de los Acuerdos Político-Administrativos

La concertación autonómica
En Madrid, a 31 de julio de 1981, se

reúnen el Presidente del Gobierno y el
Secretario General del Partido Socialis-
ta Obrero Español, y adoptan los si-
guientes acuerdos:
—"Acuerdos político-administrativos"
—"Acuerdos económico-financieros"
—"Anteproyecto de Ley del Fondo de
Compensación Interterritorial"
—"Anteproyecto de Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómico"

Y convienen:

1.° Examinados en su integridad los
textos de los Acuerdos que se adjuntan
a la presente Acta, consideran a los
mismos totalmente conformes con lo
establecido en las conversaciones cele-
bradas al efecto, y en consecuencia
aprueban dichos textos.

2.° Los Anteproyectos de Ley Orgánica de
Armonización del Proceso Autonómi-

*co, así como el de Ley de Fondo de
Compensación Interterritorial, cuyos
textos literales se adjuntan, serán pre-
sentados como Proyectos de Ley por el
Gobierno, comprometiéndose los Gru-
pos Parlamentarios de Unión de Cen-
tro Democrático y del Partido Socia-
lista Obrero Español a respetar todos
y cada uno de los extremos de ambos
Proyectos de Ley en la discusión y
votación parlamentaria en ambas
Cámaras.

Y en prueba de conformidad, firman
este Acta, así como cuatro ejemplares de
los diferentes Acuerdos.

—I—
MAPA AUTONÓMICO

El Mapa autonómico estará integrado
por las siguientes Comunidades Autó-
nomas:

1.- Andalucía, con las provincias de
Almería, Málaga, Granada, Jaén, Cór-
doba, Sevilla, Huelva y Cádiz.

2.- Aragón, con las provincias de
Zaragoza, Huesca y Teruel.

3.- Asturias, con la provincia de
Oviedo.

4.- Baleares, con la provincia de su
nombre que integra los Consejos Insu-
lares de Mallorca, Menorca e Ibiza-
Formentera.

Ha de hacerse notar que en Baleares
no ha habido iniciativa autonómica for-
malmente presentada.

5.- Canarias, con las provincias de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria,
que integran los Cabildos Insulares de
Tenerife, La Palma, Gomera, Hierro,.
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanza-
rote.

6.- Cantabria, con la provincia de
Santander.

7.- Castilla-La Mancha, con las pro-
vincias de Toledo, Ciudad Real, Cuen-
ca, Guadalajara y Albacete.

8.- Castilla-León, con las provincias
de Valladolid, Burgos, León, Salaman-
ca, Zamora, Palència, Segovia y Soria.

9.- Cataluña, con las provincias de
Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona.

10.- Extremadura, con las provin-
cias de Càceres y Badajoz.

11.- Galicia, con las provincias de La
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

12.- La Rioja, con la provincia de su
nombre.

13.- Madrid, como Comunidad Au-
tónoma Uniprovincial integrada por el
territorio de su provincia.

El procedimiento para constituirla
será el siguiente: 1.°) La Diputación
adoptará el acuerdo de que la provincia
de Madrid se constituya en Comunidad
Autónoma Uniprovincial según lo pre-
visto en el artículo 144 a), de la Cons-
titución y los partidos políticos presen-
tes en la Diputación formalizarán, a tal
efecto, la correspondiente Proposición
de Ley ante las Cortes Generales. 2.°) los
municipios de la provincia solicitarán la
autonomía y la elaboración del Estatuto,
todo ello por la vía del artículo 143 de la
Constitución. 3.°) El Estatuto así ela-
borado se someterá a la aprobación de
las Cortes Generales mediante la corres-
pondiente Ley Orgánica.

14.- Murcia, con la provincia de su
nombre.

15.- País Valenciano, con las pro-
vincias de Castellón, Valencia y Alican-
te.

16.- País Vasco, con las provincias
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En cuanto a las anteriores Comuni-
dades Autónomas debe procurarse lo
siguiente:

1.°) En la anterior relación con la
excepción de Cataluña, País Vasco, Ga-
licia y Andalucía, las restantes Comu-
nidades mencionadas se constituyen en

Comunidades Autónomas por la vía del
artículo 143 de la Constitución.

2.°) En el proceso para la aprobación
delEstatuto propio de las Comunidades
Autónomas Uniprovinciales, la Comi-
sión Constitucional del Congreso y del
Senado reconocerán su " entidad regio-
nal histórica", pronunciamiento que
será ratificado por el Pleno del Congreso
y de Senado, al tiempo que se aprueba
su Estatuto.

3.°) Deben adoptarse cuantas deci-
siones políticas y constitucionales sean
necesarias para hacer posible este mapa
autonómico.

4.°) Se establecerá mediante Ley
Orgánica, la solución constitucional que
permita la integración en una Comu-
nidad Autónoma de las provincias que
aún no estuvieran incorporadas a nin-
guna región. Esta Ley Orgánica deberá
estar en vigor antes del 30 de abril de
1982.

En Ceuta y Melilla, se aplicará una
de las siguientes soluciones:

Que se constituyan en Comunidad
Autónoma según lo previsto en la Dis-
posición Transitoria 5.a de la Consti-
tución; o que permanezcan como Cor-
poración Local, con Régimen Especial
de Carta.

En Navarra, se procederá por la vía
del Amejoramiento del Fuero y se res-
petarán las previsiones de la Constitu-
ción.

—II—
ELABORACIÓN DE

ESTATUTOS

Antes del 1.° de febrero de 1983
debenestar en vigor todos los Estatutos
de Autonomía. Para respetar y cumplir
este límite temporal, debe procurarse lo
siguiente:

1.°) Ultimados en la Comisión cons-
titucional los Estatutos de Asturias,
Cantabria y Andalucía se adoptarán las
previsiones necesarias para que los Es-
tatutos de Canarias, Murcia, La Rioja,
País Valenciano, Castilla-León, presen-
tados en el Congreso de los Diputados
antes dell.0 de julio de 1981, se ultimen,
al menos en la Comisión Constitucional
del Congreso, antes del 31
de 1981. > *-''

"^S
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2.°) Que los Estatutos de Aragón,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Ma-
drid, y en su caso Ceuta y Melilla estén
presentados en el Congreso antes del 31
de diciembre de 1981.

—III—
ELECCIONES

Para la celebración de todas las elec-
ciones de: las Asambleas de las .Co-
munidades Autónomas, se acuerda lo
siguiente:

1.°) Ha de estudiarse una solución
constitucional que positilite que todas
las elecciones en las Comunidades Au-
tónomas se celebren el mismo día

2.°) En los Estatutos de las demás
Comunidades, se establecerán mecanis-
mos que posibiliten la celebración de
sus elecciones en una misma fecha. Di-
cha fecha se situará para las primeras
elecciones entre el 1." de febrero y el 31
de mayo de 1983; ' ' ¡ ; ; '

3.°) Las elecciones • para 'las Asam-
bleas de las Comunidades Autónomas
podrán celebrarse independientemente
o coincidiendo con las elecciones gene-
rales o locales, i

—IV— • ' ;
TRANSFERENCIAS

i: ! l¡
Para las transferencias de la Admi- ;

nistración del Estado a los Entes Pré- l
autonómicos y a las Comunidades Au- ¡
tónomas, se procederá de la;manera;
siguiente: . i ! .

1.°) En lo relativo a las transferencias
alosEntesPreautonóinicos, se seguirán !
los siguientes calendarios y criterios:
a) En el mes de julio de 1981 se iniciará

la homogeneización (mediante las ¡
Comisiones Sectoriales) de las trans- \
ferencias realizadas por los Minis- >
terios de Trabajo, Sanidad y Segu-
ridad Social y de Agricultura y Pesca,
de modo que cada territorio preau-
tonómico reciba, aceptada y garan-'
tizada su gestión, tantas transferen-
cias como el Territorio Preautonó-
mico que mayor volumen de ellas
haya recibido de estos 'Ministerios.

i ' ! ' ; : ?

b) Antes del 1 de noviembre de 1981
debe estar elaborado el calendario
global de las transferencias a realizar
por cada Departamento ̂ Ministerial,
por áreas homogéneas con el criterio
señalado en el inciso final del apar-
tado anterior.

c) En las transferencias a los Entes
Preautonómicos se procurará, siem-
pre que sea posible, alcanzar el techo
previsto en el artículo 148.1 de la
Constitución.

2.°) En lo relativo a las transferencias
a las Comunidades Autónomas que se
constituyen, se atenderá especialmente a
los siguientes criterios:

a) Se debe seguir preferentemente, en
las Comunidades Autónomas que se
constituyan y en la medida que hayan
asumido competencias efectivas, el
orden adoptado respecto de las Co-
munidades ya constituidas.

b) Se debe asumir un cuadro relación o
bloque de competencias común que
permita a las Comunidades Autóno-
mas, asumir bloques orgánicos de
materias que posibiliten una racional
y homogénea atención de los servi-
cios públicos.

c) En todo caso se redactará, antes del
1.° de octubre de 1981, un calendario
completo de las transferencias a rea-
lizar antes del 31 de diciembre de
1981. Los calendarios de las poste-

; riores transferencias serán conoci-
dos, al menos, con un semestre de
antelación. A estos efectos se pro-
curarán; los oportunos acuerdos con
los Consejos de Gobierno de las
Comunidades ya constituidas.

; ; _v_
COMPETENCIAS

. Los Estatutos elaborados por la vía
del artículo 143 podrán incluir, en ar-
tículos separados, las competencias pro-
pias del artículo 148 de las que superen
el contenido de dicho artículo. Dichos
Estatutos afirmarán, expresamente,
que las competencias que exceden del
artículo 148 (mencionadas en el texto
literal del Estatuto), podrán insumirse
por la Comunidad en los siguientes pro-
cedimientos:

1.°) Transcurridos los cinco años pre-
vistos en el artículo 148.3 de la Consti-
tución, previo acuerdo de la Asamblea,
adoptado por mayoría absoluta, y previa
Ley Orgánica aprobada por las Cortes
Generales según lo establecido por el
artículo 147^3 de la Constitución.

2.°) Mediante delegación o transfe-
rencia por el procedimiento del artículo
150.2 de la Constitución, de un conjunto
competencial homogéneo, acordada por
Ley Orgánica aprobada por las Cortes
Generales. La iniciativa legislativa po-
drá corresponder al Gobierno, a las
Cortes Generales o a la Asamblea Legis-
lativa de la Comunidad Autónoma, si lo

considera necesario, mediante la inicia-
tiva prevista en el artículo 87 de la
Constitución.

En tal supuesto la delegación o trans-
ferencia a la que se refiere el apartado
anterior podrá iniciarse en los primeros
3 años contados a partir de la entrada
en vigor del Estatuto mediante, en su
caso, leyes sectoriales. Además, caso de
ser necesario, se podrá utilizar la pre-
visión contenida en el artículo 150.1 de
la Constitución.

3.°) Canarias, por la peculiaridad geo-
gráfica y su tradicional sistema de ré-
gimen económico y fiscal, exige el trata-
miento singular de su proceso autonó-
mico.

Simultáneamente al Estatuto de Au-
tonomía de Canarias, se tramitará una
ley orgánica conforme a lo dispuesto en
el artículo 150 de la Constitución que
transferirá a la Comunidad Autónoma,
en el marco de lo establecido por el
artículo 149 del texto constitucional,
aquellas competencias directamente re-
lacionadas con la especificidad y nece-
sidades del Archipiélago.

4.°) En lo que respecta al País Va-
lenciano, se procederá a la adecuación
de las previsiones competenciales del
Estatuto de Benicasim, según las fór-
mulas anteriormente señaladas, de ma-
nera que se respeten las competencias
que dicho texto establece en el marco de
la Constitución.

—VI—
INSTITUCIONES

1.°) El Consejo de Gobierno u órgano
ejecutivo no puede disolver la Asam-
blea, estimándose que será beneficioso
para el interés general hallar una fór-
mula que lo impida en las Comunidades
Autónomas ya constituidas.

2.°) El Presidente de las Comunida-
des Autónomas deberá ser designado
por la Asamblea por la mayoria absoluta
de sus miembros o, en su defecto, en el
plazo máximo de dos meses, por ma-
yoría simple.

3.°) Ello no obstante, en los futuros
Estatutos debe dejarse abierta la posi-
ble disolución de las Asambleas Legis-
lativas sólo en el caso de que, por
mayoría absoluta, o en su defecto, por
mayoría simple, la Asamblea electa no
pueda, en el plazo de dos meses, nom-
brar Presidente de la Comunidad Au-
tónoma. Si esta disolución se produce y
se convocan elecciones inmediatas, las
siguientes elecciones deberán celebrar-
se el mismo día que todas las de las
restantes Comunidades Autónomas, se-
gún lo establecido en el punto 4.° de este
documento.

4.°) Debe aceptarse la llamada moción
o voto de censura constructiva, apro-
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bada por mayoría absoluta y con pre-
sentación de candidato. La moción de
censura podrá presentarse, como mí-
nimo, por un 15% de los miembros de la
Asamblea.

—VII—
ELECCIONES PARA LAS

ASAMBLEAS

1.°) El sistema electoral comunitario
debe, en todo caso, hacer posible la
elección directa de todos los Parlamen-
tarios.

2.°) Con carácter general, a menos que
las fuerzas políticas del territorio pro-
pongan otra fórmula en su proyecto de
Estatuto, la corrección territorial entre
las circunscripciones con menor y mayor
censo electoral oscilará entre 1 a 1 y 1 a
2,75.

3.°) En las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, la provincia será la cir-
cunscripción electoral única, a menos
que sus fuerzas políticas con represen-
tación parlamentaria convengan otra
cosa por unanimidad.

En las Comunidades Autónomas plu-
riprovinciales la circunscripción electo-
ral será la provincia.

4.°) En el caso de Canarias y Baleares,
los Partidos firmantes tratarán de llegar
aun acuerdo, y caso de no conseguirlo, la
circunscripción electoral será la Isla.

Asimismo los Partidos firmantes se
comprometen a hacer compatible la con-
dición de Consejero de Cabildo o Con-
sejo Insular con la de Concejal, así como
la de Consejero de Cabildo o Consejo
Insular y la de Concejal con la de miem-
bro de la Asamblea Legislativa de las
respectivas Comunidades.

—VIII—
ELECCIONES PARA LAS

DIPUTACIONES

1.°) En relación con las Diputaciones
Provinciales, la Ley de Elecciones Lo-
cales deberá reformarse en las siguien-
tes cuestiones estrictas:

a) Los diputados provinciales serán
elegidos por sufragio universal, directo y
secreto, manteniéndose los partidos ju-
diciales actualmente vigentes como cir-
cunscripciones electorales, así como la
actual distribución numérica de puestos
a cubrir por distritos. Igualmente se
mantendrá lo previsto en el artículo 34
de la vigente Ley de Elecciones Locales.

b) Los partidos firmantes se com-
prometen a hacer compatible la condi-
ción de diputado provincial con la de
concejal, así como la de diputado pro-
vincial y la de concejal con la de miem-
bro de las Asambleas legislativas de las
Comunidades Autónomas.

2.°) La Ley Orgánica de Reforma de la
de Elecciones Locales deberá estar en
vigor antes del 30 de abril de 1982.

—IX—
FUNCIONAMIENTO

ASAMBLEAS

1.°) Los períodos de las sesiones de las
Asambleas .serán limitados. A tal fin se
procurará introducir en los Estatutos
una fórmula que diga:

La Asamblea Regional se reunirá en
sesiones ordinarias y extraordinarias.

Los períodos ordinarios de sesiones
comprenderán cuatro meses y se cele-
brarán entre septiembre y diciembre el
primer período, y entre febrero y junio el
segundo.

Las sesiones extraordinarias habrán
de ser convocadas por su Presidente,
con especificación, en todo caso, del
orden del día, a petición de la Dipu-
tación Permanente, de una quinta parte
de los Diputados o del número de Gru-
pos Parlamentarios que el Reglamento
determine, así como a petición del Con-
sejo de Gobierno.

2.°) Los miembros de las Asambleas
sólo deberán percibir dietas, pero no
consignaciones o sueldos fijos ni pe-
riódicos.

3.°) Debe estudiarse el número máxi-
mo de miembros de las Asambleas, a la
vista de los Proyectos de Estatuto.

—X—
ASAMBLEAS

En los Estatutos de Autonomía ha de
preverse, para los miembros de las
Asambleas la inviolabilidad, pero no su
inmunidad. Debe introducirse, además,
un fuero especial para conocer y juzgar
su posible responsabilidad por la comi-
sión de delitos.

—XI-
ORGANOS DE GOBIERNO

1.°) Los Consejos de Gobierno no
poseerán .más de diez miembros, con
cargos de responsabilidad ejecutiva.

2.°) No existirá más personal libre-
mente designado en las Comunidades
Autónomas que el estrictamente preciso
para el apoyo inmediato de los órganos
políticos. Todos los cargos con respon-
sabilidades administrativas directas,
desde el nivel equivalente a Director
General, serán designados libremente
entre funcionarios.

XII
COORDINACIÓN
COMUNIDADES
AUTONOMAS-

DIPUTACIONES
En los términos que establezca una

Ley de las Asambleas de las Comuni-
dades Autónomas en el marco de la
legislación del Estado, la Comunidad
Autónoma articulará la gestión ordinaria
de sus servicios periféricos propios a
través de las Diputaciones Provinciales.
La Ley establecerá los mecanismos de
dirección y control por parte de la
Comunidad.

La Comunidad Autónoma coordinará
las funciones propias de las Diputacio-
nes Provinciales que sean de interés
general comunitario. A estos efectos y
en el marco de la legislación del Estado,
por Ley de la Asamblea aprobada por
mayoría absoluta, se establecerán las
fórmulas generales de coordinación y la
relación de las funciones que deban ser
coordinadas, fijándose en su caso, las
singularidades que, según la naturaleza
de la función, sean indispensables para
su más adecuada coordinación.

Firma de los acuerdos autonómicos. Tanto el partido del Gobierno como el PSOE se
comprometieron a no variar un ápice los dos proyectos de ley concertados.
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La Comunidad Autónoma podrá trans-
ferir o delegar en las Diputaciones, me-
diante ley aprobada por mayoría abso-
luta, facultades correspondientes a ma-
terias de su competencia. Esta ley pre-
verá en cada caso la correspondiente
transferencia de medios financieros, así
como la forma de dirección y control que
se reserve la Comunidad.

XIII
COMUNIDADES

UNIPROVINCIALES

En las Comunidades Autónomas Uni-
provinciales, la Diputación se integrará
en la organización política de aquélla, y
sus servicios administrativos seguirán
siendo la base de la nueva Administra-
ción regional.

La integración de las Diputaciones en
las Comunidades Autónomas Uniprovin-
ciales ha de hacerse con eficacia, dado
que las Comunidades asumen las com-
petencias, medios y servicios de las
Diputaciones, desde su constitución y
que dichas Comunidades Uniprovincia-
les son, asimismo, las Corporaciones
representativas a que se alude en el
artículo 141.2 de la Constitución.

La Comunidad asumirá, desde su
constitución, las competencias, medios
y funciones, que según la Ley, corres-
pondan a la Diputación.

Una ley de la Asamblea determinará
qué funciones de las Diputaciones serán
asumidas, según su naturaleza, por los
distintos órganos de la Comunidad Au-
tónoma.

—XIV—
CASTILLA-LEON Y RIOJA

1.a) El mapa autonómico que debe
constituirse es el mencionado en el
número I de este documento.

2.°) En el caso de que Cantabria y La
Rioja así lo decidan debe hacerse posi-
ble su integración en Castilla-León. A tal
efecto en sus Estatutos es conveniente
introducir alguna cláusula que posibilite
la decisión de integración aludida.

Artículo indicativo, podría, en su caso,
utilizarse la siguiente clásula.

"La Comunidad Autónoma podrá
acordar su incorporación a la de Cas-
tilla-León mediante el procedimiento
siguiente:

1.- La iniciativa corresponderá a la
Asamblea Legislativa de la Comunidad
Autónoma mediante decisión adoptada
por dos tercios de sus miembros.

2.- El acuerdo favorable deberá ser
ratificado en el plazo de seis meses por
un número no inferior a los 2/3 de los
Ayuntamientos, cuya población repre-
sente, al menos, la mayoría del censo
electoral del territorio de la Comunidad
Autónoma.

3.- La integración precisará, en todo
caso, la aprobación de las Cortes Gene-
rales mediante Ley Orgánica"

El Proyecto de Estatuto de Castilla-
León, para hacer posible la integración
de Cantabria y de Rioja, contiene la
siguiente cláusula:

"En el caso de que una Comunidad
Autónoma decida, a través de sus le-
gítimos representantes, su disolución
para integrar su territorio en el de la
Comunidad Autónoma de Castilla y
León, la incorporación deberá ser apro-
bada por las Cortes de Castilla y León o
por el Pleno del Consejo General a que
se refiere la Disposición Transitoria
Primera.

Adoptado alguno de los acuerdos a
que se refieren los apartados anteriores,
la reforma del Estatuto, que sólo podrá
extenderse a los extremos derivados del
acuerdo correspondiente, deberá ser
aprobada por las Cortes Generales
mediante Ley Orgánica."

—XV—
COMISIONES

Ha de introducirse en los Estatutos de
Autonomía pendientes de aprobación
una cláusula con el siguiente tenor lite-
ral:

"Para preparar los traspasos y para
verificarlos por bloques orgánicos de
naturaleza homogénea, la Comisión
Mixta de Transferencias estará asistida
por Comisiones Sectoriales de ámbito
nacional, agrupadas por materias, cuyo
cometido fundamental será determinar
con la representación de la Adminis-
tración del Estado, los traspasos de
competencias y de medios personales,
financieros y materiales que deba recibir
la Comunidad Autónoma.

Las Comisiones Sectoriales traslada-
rán sus propuestas de . acuerdo a la
Comisión Mixta, que las habrá de rati-
ficar."

Debe suprimirse la delegación pre-
vista en el artículo 2.°.2 del Real Decreto
1968/1980, de 12 de diciembre.

Es necesario que en estas Comisiones
Sectoriales se vayan integrando de
modo automático, la representación de
cada Comunidad Autónoma desde el
momento de su constitución, hasta
quedar integradas en estas Comisiones
Sectoriales todas las Comunidades Au-
tónomas que desde ahora se constitu-
yan.

—XVI—
HOMOGENEIDAD

Y SIMULTANEIDAD

Los criterios de "homogeneidad" y
"simultaneidad" deben aplicarse a las
Comunidades Autónomas y a los Entes
Preautonómicos. Se formulan dos sal-
vedades al contenido de esta recomen-
dación.

1.a) Ambos criterios deben aplicarse
no sólo a las Comunidades Autónomas,
sino también a los Entes Preautonó-
micos, aunque sea distinto el ejercicio
de competencias por dichos Entes.

2.°) La simultaneidad de las trans-
ferencias no debe ni puede producirse
de modo automático para todas las
Comunidades ni Entes Preautonómicos
ni imponerse, porque, en todo caso,
deberá atemperarse al grado de orga-
nización de la Comunidad o Ente para
asumirlas y ejercitarlas responsable y
eficazmente.

—XVII—
ESTATUTOS EN VIGOR

En el absoluto respeto a los Estatutos
de Autonomía en vigor, el Gobierno de la
Nación y los representantes de los Par-
tidos firmantes se proponen acordar con
los Consejos de Gobierno de las respec-
tivas Comunidades Autónomas y con las
fuerzas políticas con representación en
las Asambleas o Parlamentos de las
distintas Comunidades las siguientes
cuestiones:

1.- Dado que Cataluña y el País Vasco
tienen ya establecidas sus propias fe-
chas electorales y que las elecciones de
Galicia y Andalucía se celebrarán con-
forme a sus Estatutos, se procurará
acordar la celebración en el futuro de sus
elecciones en una f echa común para toda
España.

2.- Deberán establecerse contactos
con los Consejos de Gobierno y las
fuerzas políticas de Cataluña, País Vas-
co y Galicia con la finalidad de hallar una
fórmula que impida al Consejo de Go-
bierno u Órgano Ejecutivo disolver al
Parlamento o Asamblea.

3.- En relación con el apartado IV de
este Acuerdo, debe buscarse la inte-
gración en las Comisiones Sectoriales de
las representaciones de las Comunida-
des Autónomas de Cataluña, País Vasco
y Galicia.

4.- Es preciso establecer los criterios
de "homogeneidad" "simultaneidad"
en los procesos de transferencias a las
Comunidades Autónomas de Cataluña,
País Vasco y Galicia. •
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El trasllat del
Gernika

per Alexandre Girici

E ls diaris han donatun gran èmfasi
al èmfasi trasllat del Gernika, la
famosa pintura de Picasso, des de

Nova ïbrk fins a Madrid Entorn d'aquest
fet els comentaris han estat, molt sovint,
basats en una inconscient acceptació
dels slogans oficials. Hem llegit a la
premsa expressions singulars, a conse-
qüència d'això, com aquelles que s'han
referit a un suposat "retorn" del Gerni-
ka, com si alguna vegada hagués estat a
Castella i alguns dolents se l'haguessin
endut i ara uns bons el tornessin.

El Gernika no havia estat mai a
l'Estat espanyol. Havia estat pintat per
Picasso, durant la Guerra d'Espanya, a
l'estudi que el govern republicà va posar
a la seva disposició a Paris, a l'antic
palau dels Savoie-Carignon, al 7 dels
Grands Augustins, a la Rive Guache,
prop del centres més vius del Barri Llatí,
a mig camí entre la Sorbona i l'Escola de
Belles Arts.

Va figurar al Pavelló de la República,
a l'Exposició Internacional de Paris del
1937, al costat del Segador de Miró i la
Montserrat de Juli González, dintre
l'estructura construida per Josep Lluís
Sert. També hi havia fotimuntatges de
Josep Renau. Era bàsicament una gran
afirmació de l'arquitectura, l'escultura i
la pintura del nucli català de l'art, on
Picasso s'havia format.

Acabada l'exposició, Picasso va recu-
perar la pintura i va tenir l'oportuníssi-
ma idea d'estalviar-li els perills de l'agi-
tada vida europea confiant la seva cus-
tòdia al més important museu d'art
contemporani del món, el Museu d'Art
Modern de Nova York, dinàmica entitat
privada, muntada per entussiastes, sen-
se cap connexió amb la vida oficial del
país.

Era emocionant, quan visitàvem
aquest Museu, veure la gran cura, el gran
respecte, la consciència de la importàn-
cia de la peça, que manifestava el Museu
en la manera de presentar-la. D'altra
banda, la satisfacció pel fet que, a la
pràctica, presidís amb el seu prestigi el
museu contemporani més visitat del
món i, per tant, amb una irradicació
màxima. Era evidentment el lloc millor
on podia trobar-se si només penssesim
en el Gernika com a obra d'art, com a
objecte cultural propi d'un món interna-
cionalitzat i de masseson han esdevingut

fonamentals, per a la vida de la cultura,
les possibilitats de comunicació.

Com a obra d'art, doncs, haurien volgut
que romangués a Nova York que, a més,
en aquests moments, és el centre més
vivent de creació d'art contemporani,
com ho va ésser Paris a la primera meitat
de segle.

Ara bé, el Gernika té també una
significació històrica, política i social,
molt forta.

Es sabut que si bé els sublevats espa-
nyols eren moguts per interessos del
gran capital, el reflex emotiu que aquest
va tocar-los per a fer-los créixer en
armes era el gran prejudici imperialista
contra la llibertat de les nacionalitats
sotmeses. Per això el bombardeig de
Gernika pels avions alemanys al servei
de Franco agafava tota la significació
simbòlica de l'agressió imperialista con-
tra un poble indefens, que no podia
comptar més que amb l'exèrcit improvi-
sat dels seus treballadors.

Era aquest aspecte simbòlic el que féu
que el bombardeig de la ciutat, símbol
de la llibertat d'Euskadi, passés a ésser el
gran tema del pavelló de la República a
Paris.

Considerant aquest aspecte històric,
polític i social, hauria estat un gest
meravellós que els responsables de la
famosa pintura haguéssim decidit, ara
que Euskadi torna a tenir una mica
d'autonomia, d'oferir-li el Gernika,
com una mena d'indemnització senti-
mental pel crim comès per l'imperialis-
me centralista de l'època de Franco.

La ciutat de Gernika, al costat de
l'Arbre i de la històrica Casa de Juntas,
hauria sabut crear un centre per al culte
de l'obra d.'art que perpetua la protesta
contra l'estultícia, la violència, la inhu-
manitat i l'imperialisme centralista.

Hauria estat una indemnització hu-
mana i d'un gran abast polític. La família
Picasso potser no podia sentir-ne l'abast,
però el Govern hauria hagut de com-
prendre que el centre de l'Estat, que ha
pecat tant per culpa del centralisme,
havia de realitzar d'alguna manera un
acte de "demanar perdó", fent que
l'obra anés a Euskadi.

El 1977, en una de les primeres ses-
sions del Senat, a Madrid, algú suggerí
que el Senat reclamés la portada del

A Madrid, s'han quedat el Gernika.

Gernika a l'Estat espanyol. Aquell dia
va ésser la primera vegada que vaig
demanar la paraula al Senat, i ho vaig fer
amb apassionament, per a dir que m'ad-
heria a la idea; i era per a portar la peça a
la ciutat de Gernika i realitzar amb
aquest acte un acte de reparació. Molts
d'altres, després, han defensat la matei-
xa idea.

No ens han fet
cap cas

Artísticament, culturalment, el tras-
llat és una gran pèrdua. Passar del gran
centre mundial que és Nova York a una
capital relativament marginal com és
Madrid, evidentment és baixar de nivell.
Passar del més significant museu ,d'art
modern del món a la "tarte à la creme"
del Casón, encara és baixar més.

D'altra banda, el clima de la ciutat del
.23-F no és el que pot garantir una
màxima seguretat a una peça tan signifi-
cativa. A més, políticament i històrica-
ment refusar l'obra a la ciutat de Gernika
i instal.lar-la a Madrid és un acte de
centralisme.

El centralisme imperialista va cremar
la ciutat, al temps franquista. El centra-
lisme, de nou, li escamoteja ara una
reparació a la qual moralment tenia
dret.«

* Senador i crític d'art
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Exijamos un referéndum
La entrada de España en la OTAN es una decisión lo

suficientemente importante como para que no sea resuelta con
una votación en las Cortes, como pretende el gobierno de
UCD. Entrar o no en la Alianza Atlántica es un problema que
afecta a todos los que vivimos en el Estado español. Exijamos
que se nos escuche. La Constitución garantiza una consulta

popular para aquellas decisiones políticas de especial impor-
tancia. La OTAN lo es. Exijamos un referéndum. Necesitamos
tu firma y la de muchos más. Recorta o fotocopia esta hoja y
envíanos todas las firmas que te sean posibles. A la OTAN de
entrada, no. Queremos que se oiga nuestra opinión.

SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO:

EJERCITANDO EL DERECHO DE PETICIÓN QUE RECONOCE A TODOS LOS ESPAÑOLES EL
ARTICULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN, SOLICITO LA CONVOCATORIA DE UNA CONSULTA
POPULAR PREVIA SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE INTEGRAR A ESPAÑA EN LA
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN).

Nom/Cognoms
Nombre/Apell.

Adreça/Població
Dirección/Población DNI Slanatura

Firma
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Municipal Municipal Municipal

Por su actitud en el Ayuntamiento de Barcelona

Triginer critica
duramente a CiU

En el transcurso del Consell
de la Federación de Barcelo-
na, que tuvo lugar el sábado
día 5 de este mes, el primer
secretario de la misma, Josep
M.a Triginer, presentó un am-
plio informe, en el cual se cri-
ticaba duramente la actitud
de CiU en el Ayuntamiento de
Barcelona, y se señalaba lo
que esta actitud podía supo-
ner para el futuro del "Pacte
de Progrés" firmado tras las
elecciones municipales.

A continuación os ofrecemos un resumen
de dicha intervención de Josep M." Triginer,
quien al principio de la misma manifestó:
"En el último Conseil de Federación
insistíamos en la necesidad de reforzar
la Democracia, de mantener el Pacto de
Progreso. Creo innecesario recordar las
razones que exhaustivamente fueron ex-
puestas. Basta con retener la idea de que
entonces y ahora es necesario democra-
tizar la administración, y el país, como
paso previo a cualquier otra iniciativa
política, pues sin democracia ni siquiera
nos dejarían protestar. Si no tenemos
una Administración democrática no po-
dremos tampoco utilizar el poder público
para introducir cambios de política, ni
realizar cualquier tipo de proyecto.

El desarrollo de estos criterios en el
área de gobierno del Ayuntamiento han
supuesto un importante inconveniente:
El pequeño peso específico de la oposi-
ción de los centristas y su poca voluntad
para ejercer, ha dado lugar, en la prác-
tica, a un gobierno de la ciudad sin
oposición política. Un gobierno de con-
centración que excluye a los centristas
de la responsabilidad de gobernar. Sin la
existencia de oposición, ha sido muy
difícil que cada partido diferenciara po-
siciones en la práctica cotidiana Con
ello ha resultado que, para la opinión
pública, los socialistas no nos diferen-
ciamos de posiciones de los demás".

Más adelante, Triginer afirma que: "Hay
también aspectos positivos que conviene
subrayar. El Pacto de Progreso ha su-
puesto el desarrollo de una política diri-
gida a la ciudad de Barcelona. Los in-
tereses de la Ciudad han prevalecido
sobre los intereses de Partido".

CiU obstaculiza la labor
de gobierno

"Esta política ha dado lugar a que
nuestro alcalde, el compañero Narcís

Serra, sea respetado por amigos y por
adversarios. Es, para entendernos, lo
contrario que ha sucedido con el señor
Pujol, que no ha conseguido ganarse el
respeto y consideración de sus adversa-
rios; y ésto, que tal vez sea bueno para su
Partido, no lo es para el cargo y re-
presentación que ostenta."

Tras manifestar que el hecho de que el
Ayuntamiento de Barcelona funcione sin
oposición provoca contradicciones, y recor-
dar pasadas tensiones vividas con los comu-
nistas, Triginer pasó a analizar la política de
CiU en el Ayuntamiento:

"Todo parece indicar que los conce-
jales de CiU tienen interés en hacer
naufragar el gobierno de la ciudad.
"Los inconvenientes y dificultades que el
área de Hacienda pone a la gestión y
tramitación de los expedientes, son in-
terpretados por esta C.E. como conse-
cuencia de una política deliberada. Las
dificultades encontradas en la definitiva
aprobación del presupuesto extraordi-
nario de inversiones, es sólo una cons-
tatación.
"CiU no puede aceptar que el Ayunta-
tamiento de Barcelona desarrolle gestión
eficaz. CiU teme la comparación de la
gestión de la Generalitat y la del Ayun-
tamiento de Barcelona. Este es el proble-
ma de fondo. Como consecuencia de ello,
su estrategia tiene tres ejes perfecta-
mente detectados: —Erosionar la ges-
tión de los socialistas y obstaculizarla.
Esta es una tarea que se lleva desde
dentro del Gobierno, sin ruido, pero es
más peligrosa que las críticas externas.
—Criticar la gestión del Ayuntamiento,
incluso en el supuesto que afecte a sus
propias responsabilidades. —Presentar,
prematuramente, un candidato a la Al-
caldía, el señor Trías, para que el com-
pañero Serra pueda compararse con
Trías y en ningún caso con Pujol."

Preocupaciones diferentes

Más adelante dice el informe: "Hay una
gran diferencia entre las preocupaciones
que expresan nuestros compañeros so-
cialistas, y las expresadas por los señores de
Convergència, pues mientras los socia-
listas hablamos de realizaciones concre-
tas, los convergentes hablan de dinero.

"Con esta referencia, hay una serie de
menajes que se repiten por parte de CiU y
vamos a examinarlos brevemente. Dicen
así: «Disgusto y disconformidad con el
acuerdo que el alcalde llevó a cabo con el
Gobierno en Madrid, y que supone la apor-
tación de un crédito extraordinario de 8.000
millones para el Ayuntamiento de Barce-
lona». Dicen, ademas, que es un acuerdo
secreto, pero esto lo dijeron el día 7 de

agosto, y no se atrevieron a afirmarlo
tres días antes con motivo del Pleno
municipal en el que se habló extensa-
mente del tema.

"El acuerdo, que va más allá de los
8.000 millones, es casi equivalente a la
cantidad que el Estado invierte anual-
mente en Catalunya. Para ser más pre-
cisos, el Estado invierte del orden de los
13 ó 14 mil millones de pesetas anuales
en toda Catalunya, y si esta cantidad es
insuficiente, es necesario recordar que
fue votada favorablemente por CiU en los
presupuestos del Estado.

"Sanear las deudas del Ayuntamiento,
aceptar el control del gasto, e igualar las
retribuciones del funcionariado del Ayun-
tamiento con los del resto de la Adminis-
tración, es interpretado por el señor
Comas como la venta de Barcelona al
Gobierno de Madrid. Para nosotros es
algo mucho más simple: Racionalizar la
administración económica del Ayunta-
miento, y si este acuerdo lo hemos sus-
crito con el Gobierno de Madrid y no lo
hemos intentado con la Generalitat, es
porque sólo se puede resolver el pro-
blema en Madrid. De estas cosas el Sr.
Roca tiene mucha experiencia.

"... Dentro de la concepción de los
gastos del Ayuntamiento, hay algo en lo
que el Sr. Comas tiene parte de razón.
Dice que el Ayuntamiento administra
servicios que en otras ciudades paga el
Estado, y que deberíamos exigir que
fueran pagados íntegramente por* éste.

Digo que en parte es cierto, porque el
señor Comas olvida que estos servicios
han sido transferidos a la Generalitat y
que, por consiguiente, debería ser "allí....
donde deberíamos exigir que se nos pa-
garan tales servicios."

Dos alternativas al problema

"... La otra crítica se refiere a la pre-
sión fiscal del Ayuntamiento de Barce-
lona sobre sus habitantes. Esta es una
cuestión que se plantea falazmente, por-
que los criterios de CiU suponen que el
mejorar la recaudación sin subir los tri-
butos, significa aumentar globalmente
los impuestos. Este es un problema de
filosofía, pues mientras a nosotros nos
interesa saber quién paga y cuánto paga,
en función de sus posibilidades econó-
micas y de los servicios recibidos, a los
señores de CiU les interesa saber a cuán-
to sube la presión fiscal."

Plantea, finalmente, Josep M." Triginer,
dos alternativas ante la situación actual: "...
la mejora del control del área de Hacien-
da (para lo cual hay que ver las posibi-
lidades reales) y aceptar la crítica reci-
bida como una servidumbre a nuestra
voluntad de poner por delante los inte-
reses de la ciudad, con un gobierno de
amplia participación. La segunda, supo-
ne mandar a CiU a la oposición reálzala
función que tanto parece
Yo os aseguro que en este úlj,
capacidad de oposición
inferior a la de los centrist
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Per avançar-se a la degradació de la ciutat

Pla d'Ordenació a Terrassa
Seguint amb la nostra ron-

da de converses amb els alcal-
des socialistes d'arreu de Ca-
talunya, ens hem dirigit avui a
Terrassa, una ciutat que està
desenvolupant, actualment,
una molt important tasca cul-
tural, per tal de parlar una
estona amb en Manuel Royes,
i conèixer l'actuació del con-
sistori que ell presideix, les
seves inquietuds, les realitza-
cions i les necessitats d'aques-
ta important població valle-
sana.
Comencem el diàleg valorant els pac-

tes de govern municipal que a Terrassa
han passat per diverses vicissituts:

— Aqui a Terrassa va haver-hi dificul-
tats per a fer el "pacte de progrés",
degut a les reticències de Convergència
respecte al PSUC i aleshores vàrem fer
un pacte sols amb els comunistes, però
amb el recolzament crític de Convergèn-
cia, que em varen votar a mí per a
l'alcaldia, però no participaven del go-
vern municipal. Aquesta situació va du-
rar un any i per una sèrie de circumstàn-
cies aquest pacte es va trencar i vàrem
passar un altre any governant sols, i jo
diria que ens va anar niés bé. Després
vàrem veure la necessitat de tornar a
renegociar el pacte, per tal de cercar una
garantia d'estabilitat en el govern, và-
rem parlar indistintament amb el PSUC
i amb Convergència... Els comunistes,
degut a problemes interns, varen demo-
rar la resposta, i en canvi els convergents
es van mostrar receptius, per la qual
cosa en aquests moments estem gover-
nant amb aquest darrer partit.

— Quants regidora hi ha de cada
partit?

— Hi ha 10 socialistes. 9 comunistes,
5 de CiU i 3 de Centristes.

— I quins problemes van sorgiren
la vostra primera etapa de govern
amb el PSUC?

— Hi va haver, en primer lloc, una
espècie de tancament de cadascú en la
seva parcel·la de responsabilitat i una
postura per part del PSUC, de practicar
el doble joc de govern i oposició; hi va
haver algunes arbitratietats per part
seva, nosaltres volíem saber exactament
amb qui comptàvem; vàrem trobar la
situació insostenible i aleshores decidí-
rem governar en solitari. Hi ha haver
problemes de persones concretes, deri-
vats de les divergències internes del

PSUC a Terrassa que són molt fortes, i
que de fet repercutien a l'Ajuntament.

S'ha doblat el pressupost
— Parlem del tema finances...
— Bé, cal dir primer que en aquest

tema hem aconseguit potser, la més
important fita de la nostra etapa a l'ajun-
tament, i d'una manera molt ràpida
perquè teniem unes quantes idees molt
clares. Vàrem trobar uns 600 milions de
deute i 600 que ens devien. Hi havia,
però, uns gravíssims dèficits d'infraes-
tructura. Les xifres de pressupost eren
molt baixes —uns 900 milions per a tot
un any—i ja en el segon semestre del
primer any vàrem fer pressupost nou,
vàrem tocar ordenances, i això ens va per-
metre funcionar durant els sis primers
mesos. Paral·lelament vàrem fer una
emissió d'obligacions de 360 milions,
per a cobrir els primers dèficits d'inver-
sions públiques. L'any passat vàrem fer
un nou crèdit de 160 milions per a
urbanisme i, ja aquest any, el pressupost
d'inversions s'apropa als 500 milions. I
amb tot això, no esgotem la nostra
capacitat d'endeutament sinó que la
tenim pràcticament intacta.

Hem creat un òrgan de gestió, que és
la gerència d'urbanisme —penso que és
la primera que es crea a Catalunya— que
ens permeti esgotar aquesta capacitat
d'endeutament per anar, entre aquest
any i el que ve, fins al màxim de les
nostres possibilitats. Al mateix temps
hem encarregat un estudi dels dèficits
urgents i necessaris de la ciutat que s'ha
avaluat en uns 2.000 milions de pesse-
tes, en la solució dels quals arribàrem a
un nivell molt important. El pressupost
d'aquest any és de 2.002 milions, que ens
situa al doble de que vàrem trobar, i això
sense pujar pràcticament els impostos.
Paral·lelament hem fet una inspecció
per adequar el padró, i ens hom trobat
un 25% de gent que no estaven donats
d'alta (10.000 vivendes, 1.000 comerços
i 100 indústries), la qual cosa, junt amb
els tocs que hem fet a les ordenances i
l'augment de l'aportació de l'Estat, ens
ha permès aquest doblament dels pres-
supostos amb 2 anys.

— Us heu trobat amb moltes irre-
gularitats urbanístiques?

— A Terrassa hi ha hagut una absèn-
cia absoluta de normes. Estem treba-
llant amb un pla dels anys 60, que, de
fet, ja era un refregit de l'únic pla seriós
que s'ha fet a la ciutat, elaborat per un
mestre d'obres abans de la guerra i que

encara no es va aplicar del tot. Per tant,
les irregularitats hi són totes però, Llei
en mà, són difícils de detectar perquè no
existia una normativa clara. El que vam
fer, només arribar a l'Ajuntament, fou
encarregar l'elaboració d'un pla general
d ordenació de Terrassa, que ja ens
estan a punt d'entregar i que ens donarà
l'eina per a regularitzar tot el caos que hi
ha a la nostra població.

Funcionament amb set àrees

— Què heu fet en el terreny de la
reforma administrativa?

— Mira, a l'ajuntament teniem una
gran manca de quadres, perquè no s'ha-
via adaptat, en els darrers temps del
franquisme, el funcionariat a les necessi-
tats reals que imposven el creixement de
Terrassa.

Vàrem encarregar a una empresa es-
pecialitzada, un estudi sobre la situació
del funcionariat, i els circuits adminis-
tratius vam llogar un director de serveis
de règim interior per a fer front a la
reforma administrativa, reforma que va
anar a aprovació a un ple poc abans de
les vacances. Hem aconseguit trencar
l'estructura clàssicament piramidal de
tots els ajuntaments (el secretari és a
dalt de tot i d'ell emanen tots els altres
poders), i ho hem convertit en set àrees,
de les quals la secretaria n'és una més.

— I, quines son aquestes àrees?
— Seguretat ciutadana, Urbanisme i

obres, equipaments (cultura, esports,
joventut, lleure...), economia i hisenda,
secretaria, règim interior i presidència.

Hem canviat també l'estructura dels
negociats per una sèrie d'oficines depe-
nents dels caps d'àrea.

— Heu iniciat alguna cosa on el
tema de la descentralització?

— Be, hi ha alguns barris amb necessi-
tats molt específiques, com Sant Llo-
renç, Ca'n Parellada de Les Fonts que
està a tres quilòmetres de Terrassa...
Nosaltres, com a grup socialista tenim
pensat el tema dels consells de districte,
però ens trobem amb el problema de no
poder afrontar la mínima dotació de
personal que es necessitaria pels 8 ó 10
districtes a crear. Per això ens plantejem
fer-ho progressivament, començant
per un o dos districtes, aquells en que es
vegi més urgent, com és el cas de Ca'n
Parellada de Les Fonts.

— Parlaves abans de la fixació de
les necessitats més urgents en matè-
ria d'infraestructura. Què és el més
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important que heu fet quant a obres
públiques i què és el més urgent que
manca per a fer?

— El primer any, vàrem aguantar
l'estructura de Terrassa, amb actua-
cions sobre algunes places, descampats
cèntrics, vàrem tapar forats, netejar la
ciutat i arreglar algunes coses urgents
sobre clavegueres etc...

Però ja a partir de mitjans de l'any
passat ens vàrem avançar a la simple
contem ció, a la degradació, de Terrassa,
Hem fet noves zones verdes als barris,
una de molt important aquí a la Rambla,
hem fet jardins... Seguint amb el tema
de la contemció vàrem arreglar els col.-
legis, doncs n'hi havia alguns que s'en-
sorraven. Ara fa uns 15 dies hem iniciat
potser l'obra de més envergadura, que
és tota una avinguda (pendent des de
l'any 62), una via d'enllaç que acabarà el
cinturó de ronda de Terrassa. De fet
estem en un procés, fins arribar als
2.000 milions que t'he dit abans, en que
es van cobrint els dèficits bàsics que té la
ciutat; es tracta d'avançar-se al deterio-
rament de la població. A partir d'aquí es
podrà iniciar el camí vers el canvi real de
Terrassa. Si conjuminem els diners que
tenim i els que tindrem (endegant la
qüestió de les contribucions especials),
la gerència d'urbanisme i el pla en por-
tes, la perspectiva és molt favorable.

Amplia labor cultural

— De quina manera teniu plante-
jada la participació dels veïns a les
tasques de l'Ajuntament?

— S'ha fet mitjançant la creació d'una
sèrie de consells municipals. El de cul-
tura, que està funcionant molt bé, recu-
perant la Festa Major que està en un
autèntic procés ascendent de participa-
ció i altres festes populars com el carnes-
toltes... Aquest consell de Cultura ha
organitzat la campanya "Fem l'estiu a
Terrassa", amb una importantíssima
varietat d'actes a diversos punts de la
ciutat, durant els mesos estiuencs i que
està suposant un èxit sense precedents.
Tornant a la Festa Major, aquest any
hem assolit unes fites molt importants,
quant a les activitats que s'han organit-
zat, de gran qualitat, i quant a conseguir
que la gent es quedés a Terrassa per la
seva Festa Major, mentre que abans el
que feien era marxar fora. Com a dada
prou eloqüent et diré que el dia que va
cantar "La Trinca" vàrem vendre 19.450
entrades a deu duros, omplint de gom a
gom el camp del Terrassa.

En aquest consell de Cultura hi estan
representades les entitats i associa-
cions, tothom que es velluga una mica
als diferents barris i això també és una
manera de vertebrar aquestes zones
específiques de la ciutat, a través de la
seva participació als actes culturals i

populars, i de fer créixer entre els veïns
la consciència de barri. S'ha creattambé
el consell d'ensenyament on hi estan
representats els pares, els mestres...

— Parlem una mica de l'escolarit-
zació?

— La tenim resolta. Els nens de
Terrassa poden anar a escola a Terrassa
i, àdhuc, en recollim d'altres poblacions
veïnes com Viladecavalls. A E. G. B. les
necessitats estan cobertes, a l'ensenya-
meent mitjà hi ha alguns dèficits d'equi-
paments (classes a alguns barracons
etc...). El que passa és que el percentat-
ge d'escolarització amb escola pública
és baix respecte a d'altres llocs (aproxi-
madament estem a un 50%).

Pla d'ordenació
plurimunicipal

— Heu establert algun tipus de
col·laboració amb els altres ajunta-
ments de la comarca?

— Hi ha el tema del Pla, que és.
plurimunicipal i que es fa conjuntament
amb tots els ajuntaments del Partit
Judicial, excepte Sant Cugat i Olesa. El
que passa és que, en el moment que
vàrem decidir fer el pla conjunt, cada
ajuntament tenia un grau diferent de
planejament. Ara bé, no s'ha perdut el
grau de coordinació, per tal de fer les
coses amb coherència, entre els diversos
consistoris.

— I la mancomunitat amb Saba-
dell?

— L'alcalde de Sabadell i jo ens
alternem en la presidència de la Manco-
munitat, cada dos anys. De fet, s'ha
convertit en una mancomunitat de ser-
veis, hi ha unes pistes d'exàmens, un
mercat a l'engròs, un centre d'ensenya-
ment mitjà, una escola d'arquitectura i
una de formació professional. Ara estem
en converses amb Sabadell per fer un
excorxador mancomunat per les dues
poblacions, que estaria en terme de
Terrassa perquè ja teniem els terrenys.
Havíem parlat de mancomunar altres
serveis com l'abocador d'escombraires,
però a l'hora de fer números no surten.
Realment s'havia pensat amb molts ti-
pus de serveis, però després s'ha vist
que no resultava, que eren més cars si es
mancomunaven.

— Seguim amb les comissions que
existeixen...

— Sí, hi ha també el Consell de
Jubilats i pensionistes, una comissió de
manipuladors d'aliments, un consell de
la joventut, una comissió de seguiment
de l'elaboració del pla, una altre per
seguir el tema dels fons d'ocupació... I,
per altra banda s'ha donat entrada a les
empreses municipals, a representants
dels veïns, com a la Junta de Govern de
l'Hospital de Sant Llàtzer.

Consorci d'hospitals

— Ja que has parlat de l'hospital,
què hi ha del consorci d'assistència
hospitalària de Catalunya?

— Sí, això ho hem organitzat des
d'aquí Terrassa i es tracta d'agrupar tots
els hospitals de caire benèfic o benèfic-
municipal, o amb participació munici-
pal, de gairebé tots els caps de comarca
de Catalunya. Són més de 20 hospitals,
des de Tortosa a la Seu d'Urgell, amb
uns tres mil llits, amb la idea de negociar
conjuntament el concert amb el ministe-
ri, per tal de fer més pressió i alhora,
coordinaries experiències hospitalàries,
per tal d'aconseguir una dignificació de
l'assistència a la gent. Àdhuc està inte-
ressat en el tema, l'Ajuntament de Bar-
celona per participar-hi amb els seus
hospitals, la qual cosa li donaria al
Consorci una envergadura molt impor-
tant.

— Quina política informativa por-
ta l'Ajuntament?

— Es desenvolupa tant amb mitjans
d'edició pròpia, com els programes que
tenim a Ràdio Terrassa o el butlletí
d'informació municipal, com amb l'es-
tructuració d'una Oficina de Premsa per
a fer arribar les notícies municipals a
tots els mitjans de comunicació.

— Per acabar, seria interessant
que ens sintetitzessis les qüestions
més bàsiques que abordarà el pla
general que esteu preparant...

—• Nosaltres partim de la base que el
desarrollisme dels anys 60 s'ha acabat, i
que Terrassa podrà mantenir, amb sort,
la població actual i els fills que aquests
tinguin. Aleshores no creiem que es
pugui plantejar un creixement desaforat
i, per tant, pretenem fer un pla de
contenció que prevegui el creixement
vegetatiu, lligant això amb l'ordenació i
amb el posar dins la llei tots aquests
plans que ara hi ha per Terrassa, posar en
només tot el que ja està construït I amb
aquesta filosofía inicial, hi ha tota una sèrie
de barreres que hem d'eliminar. Les dues
filosofia inicial, hi ha tota una sèrie de
barreres que hem d'eliminar: Les dues
vies del tren i les rieres. Al marge d'aca-
bar de fer els enllaços que passen per
empalmar la autovia de La Bauma amb
l'autopista B-29, que està previst en el
Pla d'Obres de la Generalitat per l'any
vinent. Està previst, també, el soterra-
ment del tren dels catalans, i queda més
pendent, si bé hi estem molt a sobre, la
supressió dels quatre passos a nivell de
l'estació del tren del Nord. Respecte a
les rieres, ja hi ha previstos sis ponts
inicialment i després en vindran d'al-
tres. Amb tot això crec que canviarà la
imatge de la ciutat, i s'augmentarà la
qualitat de vida dels ciutadans.

Albert Mussons
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Per iniciativa dels municipis

L'estiu ja és diferent
Durant l'estiu que hem dei-

xat enrera, han estat diver-
ses les iniciatives que els
ajuntaments han desenvolu-
pat per tal d'aconseguir que
els mesos de vacances fossin
més creatius i divertits, en
definitiva "diferents". D'en-
tre aquestes iniciatives n'hem
escollit, a tall d'exemple, tres:
les dels ajuntaments de Bar-
celona, Vilanova i Terrassa.

L'àrea de Joventut de l'Ajuntament
de Barcelona fa una valoració global-
ment positiva de la campanya " Què fem
aquest estiu?" que ha ofert serveis di-
rectes a uns 5.000 nens i nenes i a uns
2.000 joves. I diem serveis directes,
perquè cal remarcar la difusió —de 12 a
13 mil exemplars— de la publicació que
sota el nom genèric de la campanya,
suposava una completissima guia d'ac-
tes culturals, viatges, camps de treball,
festes etc... que els joves podien tenir a
l'abast a diversos puntr, de Catalunya,
Espanya i l'estranger.

Els responsables de joventut de Bar-
celona creuen que el servei de vacances
comença a consolidar-se, que comença a
haver-hi una important demanda social
d'aquests serveis. Pràcticament la tota-
litat de les places que oferia la campanya
han estat cobertes, i en el cas de les
colònies i campaments infantils, el ter-
cer o quart dia ja estava tot ple.

Fent un balanç do leí1, diferents par-
cel.les han tingut molta participació els
viatges a l'estranger "amb motxila", i els
camps molt específicament creatius.
Èxits importants els assolits pel camp
d'aprenentatge de teatre, els camps
d'Esport i Natura i els jocs d'estiu per
adolescents a Barcelona. Per edats
sembla que els més grans s'han decantat
pels viatges a l'estranger, els joves de 18
a 20 anys, pels camps creatius, i els de 16
ó 17, pels d'esport i natura.

Quant als casals d'estiu desenvolu-
pats a diversos barris de Barcelona,
s'han cobert pràcticament totes les pla-
ces essent un servei que ja comença a
tornar-se habitual. Vegem, sinó, l'evolu-
ció de les xifres: L'any 79 hi va haver 800
participants; l'any 80, 1.800; i aquest
anys, 2.800.

Diguem, finalment, que els de l'àrea
estan globalment satisfets amb el treball
dels 600 monitors col·laboradors de la
campanya, i pensen que de cara a l'any
que ve, cal anar creant un determinat
estil de treball i relació.

Esplai a la vora del mar

A Vilanova, l'ajuntament de la pobla-
ció i sota la coordinació del company
Josep Rocabert, va portar a terme una
iniciativa que a França fa ja molts anys
que funciona: Un centre d'esplai de dia,
al mar.

Es tracta d'oferir uns serveis per als
nanos de 2 a 12 anys, perquè s'ho
puguin passar bé sense estar lligats als
seus pares. L'experiència —primera
d'aquest tipus a Espanya— va tenir lloc
en un en un tros de la platja de Vilanova
on hi havia el servei de guarderia, atraccions
infantils, jocs, concursos, un mini-bar,
un petit envelat etc...

El centre d'esplai municipal estava
obert des de les 9 del matí fins a les 8 del
vespre i al mateix s'hi tenia accés, mit-
jançant la carta de membre del Club
creat amb el nom de "La Tortuga Ale-
gre", i que costa 400 ptes. anuals (360
de les quals se'n van per a cobrir l'as-
segurança del nen), o bé mitjançant l'entra-
da diària de 25 ptes., que també inclou
l'assegurança. Com veieu el cost per a
les famílies és pràcticament inexistent En
aquesta primera ocasió han passat pel
centre de Vilanova, unes 4.500 perso-
nes, havent-hi 50 socis.

Durant un cap de setmana el centre va
regalar joguines a tots els nanons, cedits
pels comerciants de Vilanova, i un altre
dia va anar-hi a filmar la TV.

Aquesta iniciativa, que s'inserta dins
el programa d'acció social de l'Ajunta-
ment, es voldria que tingués continuïtat
a Vilanova, durant l'hivern, habilitant
algún local gran abandonat, posant-hi
diverses atraccions, sorra, etc..., oferint
serveis a les hores de sortida d'escola o
els dissabtes i diumenges.

A partir d'aquesta acció del municipi
de Vilanova, en Josep Rocabert pensa
que seria interessant que s'ampliés a
d'altres ajuntaments, creant una mena
de Federació de Municipis socialistes de
Clubs de Platja, per coordinar les activi-
tats i disposar de millor infraestructura
per aquest servei pels nanos.

Campanya ferma a Terrassa

"Fem l'estiu a Terrassa" és el títol
genèric d'un àmplia campanya oferint
als ciutadans d'aquesta ciutat del Vallès,
un interessant programa d'actitivtats
culturals i recreatives a l'aire lliure, per a
disfrutar gratuïtament del temps de va-
cances. La campanya, llançada pel con-
sistori de Terrassa, han estat organitza-
da pel Consell Municipal de Cultura, i ha
ofert 80 actes diferents a 8 zones de la
ciutat, repartits en 16 punts, pels quals
hi han passat uns 40.000 espectadors.

Dins d'una gran labor cultural de
l'ajuntament, el "Fem l'estiu a Terras-
sa" ha ofert cinema, teatre, música, balls
al carrer, espectacles infantils, dansa •
etc..., en un intent, també, de vertebrar
els diversos barris i d'integrar-los a la
vida cultural de la ciutat i de potenciar la
labor de les entitats i associacions ter-
rassenques, que constitueixen el Con-
sell Municipal de Cultura. •

Presó de La Roca

Interpel·lació
socialista

Rudolf Guerra, diputat socialista al
Congrés, ha formulat una Interpollació
al ministre de Justícia, sobre la desas-
trosa situació de la mal anomenada pre-
só "model" de Barcelona, i el seu pos-
sible trasllat a la població de la Floca del
Vallès, convertint-la en un "macro-
centre", centrali a la voluntat expres-
sada moltes vegades a la Cambra que els
centres no acullin mai més de 250 in-
terns.

Després de recordar l'estat lamen-
table que es troben les presons espa-
nyoles i, en especial la de Barcelona,
formula tres preguntes sobre la situació
actual del trasllat de la "model" a la
Roca, sobre les normes de seguretat
vigents als establiments penitenciaris
de l'Estat espanyol, i sobre les carac-
terístiques d'ubicació i nombre de pre-
sos que han de tenir els diversos cen-
tres. •

20 L'Opinió Socialista/ 1." Quinzena de setembre



Canviar la vida Canviar la vida

En Sevilla, organizado por la UGT

II Encuentro Mundial de
la Juventud Trabajadora

E n 1963 se celebraba en Gratz (Aus-
tria) el I Encuentro de Jóvenes Tra-
bajadores afiliados por medio de sus

sindicatos a la Confederación Interna-
cional de Organizaciones Sindicales Li-
bres (CIOSL).

Dieciocho años después se ha cele-
brado el II Encuentro, esta vez en Sevi-
lla. Después de tres años de intensas
negociaciones por parte del Departa-
mento Confederal de la Juventud de
UGT y el secretariado de la CIOSL, se
dio luz verde al proyecto recayendo la
responsabilidad de la organización en la
UGT.

Desde el 22 al 29 de agosto se desarro-
llaron en el Cortijo El Cuarto de Bella-
vista (6 Kms. de Sevilla) propiedad de la
Diputación Provincial, una de las con-
centraciones más singulares y especta-
culares de los últimos tiempos; 5.000
jóvenes de 69 países, distribuidos en
480 tiendas, confraternizaban, discu-
tían nuevos proyectos, se divertían y
participaban en jornadas culturales,
todo ello bajo el sofocante calor sevi-
llano.

Cuatro grandes temas ocuparían los
espacios que dedicaba el Encuentro a la
discusión de documentos elaborados
por la CIOSL, derechos humanos y li-
bertades sindicales, desempleo juvenil,
las multinacionales, y por último paz y
desarme. La comisión sobre los dere-
chos humanos sería la que acapararía
más la atención; la delegación española
presentó un texto alternativo al presen-
tado por CIOSL. Fue elegido presidente
de esta .comisión Txiqui Benegas. El
documento de UGT señalaba en su pri-
mera parte la violencia de los poderes
políticos en los Estados dictatoriales, la
discriminación racial y la violencia terro-
rista en los países democráticos. En su
parte final el documento pone de relieve
el compromiso militante de la juventud
trabajadora, de combatir por los dere-
chos sindicales constituyendo las orga-
nizaciones de trabajadores que ellos
crean convenientes, independencia para
redactar sus estatutos, libertad de afi-
liación, el derecho a la educación y
formación, el derecho al empleo y a la
protección social. Asimismo, debe reco-
nocerse los derechos de igualdad en el

trabajo, de las mujeres, los inmigrados,
las minorías étnicas y culturales.

El documento sobre el desempleo
juvenil elaborado por CIOSL, recogía
varias aportaciones de los jóvenes de la
Federación del Metal de UGT, así el
documento expresaba una fuerte crítica
a la política económica de los gobiernos
occidentales, que se preocupan más por
detener el proceso de la inflación que el
paro. Una clara política de formación
profesional, con la consiguiente creación
de puestos de trabajo alternativos en los
sectores en crisis; y como medidas prio-
ritarias para la disminución del paro
juvenil debería elaborarse una ley refe-
rida a las contrataciones en condiciones
especiales de jóvenes sin experiencia.

Las noches del Encuentro fueron
aprovechadas para una serie de actos
culturales y musicales, que se realizaron
en un impresionante escenario instalado
en un anfiteatro natural gracias al terre-
no. Pudimos ver a Quilapayún, José
Alfonso, Salsa del Mediterráneo, Dan-
zas rituales del Japón, un corrido meji-
cano, y hasta la danza del tigre de
compañeros sindicalistas de Sudáfrica.
La delegación israelí fue la más aplaudi-
da, bailó una serie de danzas tradiciona-
les acabando con la danza de la paz.

El viernes 28, se clausuró el Encuen-
tro con una gran manifestación por las
calles de Sevilla, que acabó en la plaza
del Ayuntamiento. Hablaron Bruno
Kreisky, canciller de Austria venido es-
pecialmente a la ceremonia de clausura;
Pipi Narayanan presidente de la CIOSL,
y Alfonso Guerra, que en un gran discur-
so destacó el papel de la juventud como
fuerza del futuro, y recurrió a Machado:
"el hoy es malo, per el mañana es mío".
Emocionante porias mezcolanza de len-
guas fue el canto de la Internacional por
jóvenes de 69 países.

Anécdotas del Encuentro

Desgraciadamente el Encuentro tuvo
su crónica negra; la compañera María
Rozas de ^Coordinadora Chilena Sin-
dical después de hacer unas declaracio-
nes a la SER, denunciando la represión
sindical en su país, fue apercibida por su

Joves del món manifestant-se a Sevilla per
la pau i el desarmament.

embajada de que no podía volver a su
país.

Francisco Laína supervisó personal-
mente la seguridad de la acampada, dos
compañías de la policía armada vigila-
ban día y noche todo el contomo y los
accesos, aparte de los trescientos compa-
ñeros de seguridad que vigilaban cons-
tantemente todo el cortijo. Todo estono
bastó para que a los fotógrafos de El
Socialista, les desapareciera material
fotográfico por valor de 200.000 pese-
tas. A Manuel Simón secretario de rela-
ciones internacionales de UGT, de un
tirón en una calle de Sevilla se le llevaron
una bolsa de mano con cien mil pesetas y
toda su documentación.

Mientras en el aeropuerto de Barajas
la policía detenía a un colombiano que
llevaba 8 Kgs. de cocaína para el En-
cuentro. Ya la policía un día antes del
encuentro tuvo que realizar una redada
en Bellavista, y aprehender varios Kgs.
de grifa y "chocolate" que estaba reser-
vado también para el Encuentro.

Las insolaciones y la bebida helada
acabó hospitalizando a 70 participantes,
lo que hizo cundir el temor entre las
delegaciones extranjeras que temieron
que el famoso aceite tóxico hubiera
hecho su aparición.

Joan Salas
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Crisi i joventut proletària
O rganitzada per la Secretaria de

Política Sectorial, tindrà lloc el
proper dia 17 d'octubre una tro-

bada que sota el títol: La influència de
la crisi a la joventut de les grans
àrees urbanes; intentarà estudiar en
profunditat els problemes que afecten
els joves del cinturó industrial de Barce-
lona a causa de la crisi econòmica en que
es troba la societat capitalista en
aquests moments i, al mateix temps,
trobar les solucions més inmediates per
a resoldre aquesta preocupant situació.

Per a conèixer concretament quin és
el sector social a considerar, són neces-
sàries unes notes preliminars que de-
terminin la seva situació social i el seu
àmbit geogràfic.

Joventut proletària
i el seu àmbit

Encara queia crisi econòmica afecta
tota la joventut prescindint de la seva
classe social, és precisament la joventut -,
proletària dels grans nuclis urbans que j
envolten Barcelona la que rep els efectes !
més greus d'aquesta crisi. Per joves pro- '.
letaris es pot entendre el grup social
integrat per aquells que no poden tenir ¡
altres rendes relevants i legítimes que ;

les que obtenen de llur treball com.
obrers, jornalers i funcionaris dels nivells ¡
inferiors o de la explotació de petits ,
negocis (comerç'de barri), i

L'àmbit geogràfic on trobem aquests
joves proletaris ¡es situa a là primera
corona proletària,que envolta Barceló-'
na, excluint els barris de la'ciutat (a ' j
excepció dels districte I i V que per les I
seves característiques socials i històri-'
ques mereixen uria reflexió apart) bé pel!
seu component intercla.s.sista^o bé perì
ser marcadament burgesos. A la resta -t
dels municipis d'aquesta primera coro-
na proletària, que coincideix amb l'àm-
bit que comprèn l'actual'corporació i
Metropolitana, només caldria excloure :
Sant Cugat i alguns petits municipis com j
Tiana, Papiol, Sant Climent o Santa
Coloma de Cervelló. La,resta tenen un
marcat caràcter proletari; els barris dels
municipis com Badalona, Santa Coloma ¡
de Gramenet, Sant Adrià, Hospitalet,
Esplugues, Cornellà etc... ¡¡on¡el nucli
principal d'aquesta prunera corona pro-
letària. ; ; ' • ' i

Encara que el problema no es cir-
cumscriu tan sols en aquesta zona, exis-
teix també una segona corona proletària
que abarca les comarques ,del Vallès
occidental i oriental més l'àrea de Mar-
torell. Moltes de les consideracions que
es faran en aquesta trobada també són
vàlides per a aquesta zona i per a d'altres
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"Aquesta generació ha crescut dins d'una ciutat desordenada, inacabada... "

móït concretes de la resta de Catalunya.
Tenint en compte les xifres del cens/81
per, bé que les dades encara no són
oficials, sembla que uns tres-cents
mil joves de 15 a 24 anys estan compresos
en el grup social a estudiar. Si a més a
més considerem que aquesta xifra va
augmentant, com ho demostren els estu-
dis demogràfics de la zona, resulta que
pel 1990 la xifra pot situar-se als vol-
tants dels' quatre-cents mil joves.

, i * ' ' ' . ; ;
' De la crisi a la marginació !
•r,::1 ; : ; > i"i¡

; D'aquests tres-cents mil joves aproxi-;
rhadamentel 50% estan aturats (sense1

comptar els que realitzen Formació Pro-
fessional o altres estudis); és ; aquest,1'
realment el-problema més j greu que

j troben els joves del cinturó, ¡el que els
1 aboca cap a' la marginació social en tro-
' bar-se ambones condicions materials de
vida inferiors a la mitja de la societat, en
no complir cap funció social <que es

\ consideri necessària o convenient i, en
, i conseqüència,1 no ser acceptats'tal i com
'Ísón, elements socialment vàlids i, per
1 tant, no participar de cap manera en la

vida institucional, política, productiva,
cívica o cultural de la societat, bé perquè
no se'ls hi permet o bé perquè ells
mateixos rebutgen aquesta participació.

Quan la marginació social obeeix, no a
les limitacions físiques o psíquiques dels

individus, sinó a causes socials i políti-
ques, el grup social tendirà a afirmar-se
en sí mateix, generant valors propis,
morals, culturals i ideològics que empa-
rin el seu comportament diferenciat (es-
tar sense servir per a res).

Si aquests joves proletaris del cinturó
de Barcelona "no compleixen funció
social" es pot parlar seriosament de que
s'està formant un grup social marginat,

>nou per a nosaltres, que tendirà a afir-
mar-se en el mateix grau en el que no
sigui acceptat. ;

1 Aquesta generació sub-urbana ha
¡crescut dins d'una ciutat desordenada,
inacabada, amb urbanitzacions per aca-

jbar o prematurament deteriorado.*; els
•barris on viuen estan organitzats en
funció al poc espai del sòl per construir
vivendes, sense espai per esbarjo, des-

;cans o relació social. Aquesta situació
•comporta la fragilitat i mance de serveis
'personals així com relentifc-.a les obres
¡públiques necessàries per acabaria ciu-
!tat, per aconseguir el "cosit" urbà in-
^rescindible. Les vivendes on habiten
volten els 42 m2, i hi conviuen tres
generacions; aquesta situació dificulta
la convivència i obliga a "expulsar" al

i carrer als individus més febles, nens,
adolescents i vells, que utilitzen el carrer
com espai d'esbarjo, relació o per de-
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Política socialista y
marginación juvenil

C uando se examinan, volviendo la
vista atrás, los últimos cinco o
seis años no es difícil descubrir

que, coincidiendo con la transición
politica, la crisis econòmica está pro-
duciendo grandes fenómenos de
marginación social.

Las mutaciones sociales que la
crisis comporta habrán de tener, o
están teniendo ya, unas consecuen-
cias políticas que los socialistas no
podemos ignorar. En particular, el
proceso de marginación juvenil de-
rivado del desempleo en este sector,
plantea una diversidad de problemas
cuya importancia se agrava si consi-
deramos que las situaciones más agu-
das se presentan en las grandes áreas
urbanas de las dos coronas industria-
les que rodean Barcelona, zonas emi-
nentemente obreras y de capital im-
portancia para el espacio político
socialista.

En primer lugar, para la consoli-
dación democrática en la que los
socialistas están comprometidos, es
muy preocupante que un sector im-

portante de la juventud, llamada a
ser trabajadora (pero que no consi-
gue serlo o que lo es en forma in-
segura), se aleja de la vida institucio-
nal, asociativa, sindical y política,
adoptando actitudes de inhibición
que derivan lógicamente de una mar-
ginación de la que ellos mismos no
son responsables.

Pero además, en relación al pro-
yecto nacional de Catalunya, estos
fenómenos ponen en peligro la incor-
poración activa de las nuevas promo-
ciones que alejadas de la actividad
laboral no encuentran las' circunstan-
cias propicias para que cristalice su
conciencia y su voluntad de partici-
par en la reconstrucción nacional,
desde la óptica específica de los tra-
bajadores

Por otra parte, el interés partidario
más inmediato exige que los socialis-
tas tomen posición activa ante el
proceso de marginación juvenil que
sin ninguna duda ha de erosionar
tanto la base organizada del partido
como del sindicato y afectar direc-
tamente su espacio electoral.

por José Ignacio Urenda *

Y finalmente, en el campo de la
convivencia ciudadana, del curso de
estos procesos dependerá la calidad
de las relaciones humanas que han de
prevalecer en la ciudad a lo largo de la
década. Barcelona, la ciudad real,
cuenta ya con más de tres millones de
habitantes concentrados en muy po-
co espacio con densidades que son
más asiáticas que europeas. La or-
ganización de la convivencia en estas
condiciones no es fácil y, pese a que el
crecimiento de la población esté con-
tenido, su estructura sin embargo es
muy joven. Las consecuencias de
esta situación, el desarrollo humano
de una juventud que crece en duras
condiciones ambientales y en la zo-
zobra de la inseguridad laboral, son
fácilmente previsibles. Sólo una e-
nérgica política encaminada a la inte-
gración social podrá detenerlas.

* Vicepresidente de la
Corporación Metropolitana

de Barcelona

desenvolupar la seva necessària autono-
mia Però el carrer no satisfà aquestes
necessitats.

Amb independència de l'atur, aques-
tes circumstancies que han rodejat els
joves proletaris durant la seva infància i
adolescència ja representen per sí soles
un problema d'assimilació. Tota aques-
ta situació social els hi crea una sèrie de
trets culturals que es destaquen per
algunes característiques exteriors, lleu-
geres i superficials i per altres més
profundes, encara que més difícils de
verificar.

De les primeres, sobresurt l'intent .de
creació d'un lèxic propi, un argot di-
ferenciador voluntàriament exagerat;
una inconfundible vestimenta, molt més
austera que les modes llançades pels
conjunts musicals de rock o punk, que
van dirigides a un públic més interclas-
sista. La preferència per les llums i
combinacions de sons i el desconeixe-
ment i la mínima utilització de la lectura i
f escriptura

Sobre les característiques més pro-
fundes podríem parlar de la seva prefe-
rència pel comerç —generalment ilegal
—sobre el treball assalariat i mal pagat;
el consum de drogues des de l'alcohol
fins a l'heroïna; la preferència, per la
relació informal sobre la convencional;
la negació que les institucions i la indife-
rència o rebuig de les ideologies de
qualsevol mena. I sobretot, el desig de
satisfacció immediata de les seves neces-
sitats —"tot i ara"—.

La combinació explosiva de totes
aquestes característiques, conjunta-
ment amb les seves condicions de vida,
poden donar una barreja incontrolable
que no se sap per on pot petar. Ja hem
tingut un petit avís amb els enfronta-
ments produïts als carrers de Liverpool i
altres ciutats angleses. Perquè la
situació no es deteriori més cal trobar
solucions polítiques immediates. Espe-
rem que la trobada del dia 17 serveixi
per a conèixer més aquesta situació
marginalitzant i al mateix temps serveixi
per a trobar aquestes anhelades solu-
cions.

Xavier Sabaté
La joventut urbana prefereix "la relació
informal sobre la convencional".
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Cultura Cultura Cultura

Jordi Font i la Politica Cultural

it El govern de Ci U està
avorrint el personal"

CURTO voi dir quarto, que
segons el Diccionari General
de la Llengua Catalana, és una
mesura agrària equivalent a la
quarta part d'una vessana.
També, per extensió, pot signi-
ficar una porció de terra de
conreu, és a dir un àmbit de
treball. Finalment, hi ha una
nova significació que és la que
li dóna l'Àngels Garriga al seu
llibre per a infants "Un rètol per
a Curto", nom fictici referit a
Saifores.

El nom de les jornades es refereix a
"àmbit de treball", ¡i a la darrera ex-
cepció especialment, ja que se celebra-
ran a Saifores els dies 3 i 4 d'octubre. I
de les jornades, entre altres qüestions,
és del que hem parlat amb Jordi Font,
secretari nacional : del partit, estreta-
ment relacionat amb la temàtica cultural
i amb CURTO-1. v : ; i

" \ i " !

La intercomunicado entre els ajun-
taments, un dels objectius què segons el
programa de les 'jornado.s cal treballar
més a fons, "es fá especialment im-
prescindible en tota la conurbació
barcelonina—Barcelona i cinturó—,
que és l'àrea on es donen amb major
contundencia els; problemes cultu-
rals més gruixuts que tenim plante-
jats com a paí s: el fet imini Datori i el
seu just tractament; :i l'encara poc
assumit fenomen de la "joventut ur-
bana", desencaixada tant;de la cul-
tura dels pares iinini^rats —gene-
ralment rural— conii da; la cultura
autòctona del país; ois seus refe-
rents culturals són més aviat els de
la dita "cultura urbana", caracterís-
tica de les grans ciutat» del món
occidental, atapeïdes ; i infradota-
des. Davant d'aquestes realitats,
són fonamentals la coordinació d'es-
forços i el seguiment i comú d'expe-
riències". ' ! '' ; i :

> ! ! ; ' , • •
Joventut urbana/ ¡

Seguint amb el tema de la "joventut
urbana", Jordi Font afegeix: "és molt
greu la pressió que exerceix damut
seu la crisi econòmica que els con-

demna, en el millor del casos, a
l'atur intermitent quan no perma-
nent. Aquest fet i la manca de retí-
cula cívico-cultural que caracteriza
l'hàbitat on creixen fan evident el
perill de cristal·lització d'amplis
sectors marginalitzants, aliens a
qualsevol projecte col·lectiu".

La pregunta immediata és quin tipus
de política es pot seguir des de l'Admi-
nistració al respecte: "A part la ur-
gència d'una acció política seriosa
enfront l'atur juvenil, en el camp
de la cultura cal en primer lloc dei-
xar de practicar la política suïcida
d'ignorar la realitat; la política de
l'estruç tan pròpia de certs sectors
benpensants; seguir per aquest camí
ens avocaría irremissiblement a
T espiral de la revolta i la repressió,
és a dir Liverpool. És inútil també
una polí tica de "casa de caritat", enei
sentit d'ajudar avui aquest i demà
aquell altre. El tractament del pro-
blema no pot ser individualitzat sinó
col·lectiu, cal adreçar-se al grup.

¡ Fins i tot així, encara hi cabria una
política cínica de pactar i facilitar la
vida a part, "la reserva". O bé una
política a la inversa, d'intervenció
''colonitzadora", de "conversió dels
salvatges". Crec que, d'una òptica
progressiva, només hi ha una polí-
tica cultural a aplicar-hi: equipar,

• posar a l'abast resorts culturals que
puguin ser utilitzats per qui vulgui i
que donin la possibilitat als joves
de ser més autònoms en relació a la
pressió conformadora dels mass-
media, dels grans circuits; tot, dins
d'un estricte respecte a la seva iden-
titat actual".

'Aquest mateix tema, ja tractat en
altres planes d'aquesta mateixa secció,
desvetlla d'altres problemes, especial-
ment la planificació urbana i social. Diu
Jordi Font que "el nostre partit és
l'únic a Catalunya que en aquests
moments està estudiant seriosament
aquesta realitat. Això es deu en gran
part, cal dir-ho, al treball i a la
valentia de plantejar-ho del com-
pany José-Ignacio Urenda".

Pel que fa a la política cultural muni-
cipal afegeix: "A Catalunya, en aquests
moments, tenim fórmules per a les

Jordi Font: "El nostre partit és l'únic que
està estudiant seriosament la realitat de la
'joventut urbana"'.

poblacions mitges i petites sobretot
de més enllà del cinturó industrial.
També tenim models, assajats i pro-
moguts per l'Ajuntament de Barce-
lona, per als barris-distrietes de la
ciutat. On cal centrar ara l'esforç és
en aquestes grans ciutats del cinturó
com poden ser L'Hospitalet del Llo-
bregat, Cornellà o Santa Coloma,
per exemple, on també hi ha diver-
sos intents per a resoldre una reali-
tat molt més dura, i on caldrà esmer-
car-s'hi i aportar-hi tota la imagi-
nació".

El Consell Executiu, «ense
política cultural

Un altre nivell fonamental per a fer
possible una política cultural eficaç i
coherent al llarg i ample de Catalunya és
la Generalitat, el Consell Executiu per a
ser mes exactes: "El Consell Executiu
no sembla tenir cap política cultural
seriosament plantejada cap a la rea-
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litat social exterior, més aviat sembla
una política de consum particular. La
por i l'absentisme envers realitats
culturals cabdals com el fet immigra-
tori, la "joventut urbana", etc., així
com la manca de respecte i d'una
política coherent envers els grups
amb iniciativa cultural i artística del
nostre país són fets significatius.

"El govern de CiU està avorrint el
personal; i un país avorrit no està en
situació de posar en marxa una em-
presa de l'envergadura de la cons-
trucció nacional de Catalunya. En el
món de la cultura, això es tradueix en
una veritable ofensiva de la dreta, de
la grisor i del cofoïsme més impúdic,
mentre la frustració fa presa dels
sectors més actius i avançats. Es
l'hegemonia del provincianisme i del
kitsch. L'actual Consell Executiu
presideix aquesta situació i es mos-
tra incapaç de generar dinàmiques
noves, detonants capaços de ressi-
tuar aquest país a l'avantguarda cul-
tural d'Espanya, com ho ha estat
sempre que s'ha autogovernai i com
ho ha estat no fa gaire, durant la
mateixa resistència antifranquista."

Perquè les característiques dels mu-
nicipis catalans confegeixen una tipo-
logia diversa, "les ponències secto-
rials de CURTÓ-1 —ens segueix ex-
plicant Jordi Font— intenten dibui-
xar models d'actuació en funció dels

diferents tipus de municipis. I in-
tenten, en cada camp, distingir dos
eixos fonamentals en tota pob'tica
cultural: la política de subvencions,
és a dir d'ajut a les iniciatives cul-
turals autònomes, i la política d'in-
tervenció directa de l'Administra-
ció. Tenir clara aquesta diferència i
els criteris per a aplicar-la és la
pedra filosofal de la política cultu-
ral".

En relació a la preparació i a l'orga-
nització de CURTÓ-1, Jordi Font ens
diu: "la comissió organitzadora ha
estat convocada per la Secretaria
d'Informació i Cultura, i formada
per Joan-Francesc Marco, Eduard
Delgado, Rosa M." Dumenjó, Miquel
Lumbierres, Toni Verdaguer i jo ma-
teix. Aquesta comissió ha elaborat
les tres ponències bàsiques relati-
ves a la política cultural municipal i
ha encarregat a persones concretes
la resta de ponències: una sobre
política cultural general i setze so-
bre els diferents sectors de la polí-
tica cultural municipal".

CURTÓ-1 seran unes jornades molt
interessants, no cal dir-ho. No estarà de
més que prengueu nota de què s'ha de
fer per inscriure's. Parleu amb Kati
Carreras, de l'Àrea de Cultura, als locals
centrals del carrer Nicaragua, 75, telè-
fon 321 01 00. •

CULTURA I MUNICIPI
saifores, 3-4 d'octubre del 1981

Coberta de les jornades, realitzada per
Albert Ràfols Casamada.
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CINEMA

Ja fa dies que no repassàvem ple-
gats la cartellerà de Barcelona i, lògi-
cament, ens trobem amb un munt de
novetats. Les vacances i F exili de la
ciutat han impedit que les seguíssim
al moment, però encara som a temps
de recuperar-les.

No tot són novetats, també hi ha
reposicions importants: el cicle Bo-
gart, que diuen que és el darrer—per
qüestions de drets d'autor—, "La
jungla del asfalto", un thriller d'en
Huston que compta amb la breu
aparició de la Marilyn Monroe, etc.

Hi ha hagut una estrena que mereix
un esment especial; es tracta de "To
be or not to be" (Ser o no ser), una
comèdia d'Ernst Lubitsch realitzada
fa gairebé quaranta anys, que pel
sentit de l'humor amb què tracta la
realitat del feixisme a l'Europa d'a-
bans i durant la segona gran guerra,
mereix totes les recomanacions.

Dues pel·lícules catalanes "Puta-
pela" de Jordi Bayona, ¡"Barcelona
Sud" de Jordi Cadena, posen de
manifest l'interès del públic per la
cinematografia catalana. Són dues
pellicules ben diferents que, ben
segur, ja haureu vist o veureu d'aquí
pocs dies. De "Barcelona Sud" pot-
ser caldria comentar la llunyania evi-
dent de la realitat, en una cinta que
pretén cenyir-s'hi. L'argument ha
acabat fugint del plànol real, potser
també ajudat per una cambra que no
acabem de veure clar des d'on es
mou, i cap a on.

Una novetat que ha estat realment
important és l'estrena del famós
"Crimen de Cuenca", de Pilar Miró.
Aquest film, estrenat a mitjans d'a-
gost, està assolint un nivell d'assis-
tència de públic més que notable, i
des del primer dia, durant les vacan-
ces. É s aquest un fenomen que no pot
passar per alt.

Altres pel·lícules que mereixen ser
esmentades són "El cartero siempre
llama dos veces", realitzada per Bob

Rafelson i protagonitzada per Jes-
sica Lange i Jack Nicholson; "Lili
Marleen", de Rainer W. Fassbinder,
protagonitzada per Hanna Schygulla
i Giancarlo Gianni; "Moscú no cree
en las lágrimas", de Vladimir Men-
shov, amb Vera Alentova i Alexei
Batalov.

FESTES
POPULARS

El dia 24 celebrarem les Festes de
la Mercè a Barcelona. El programa
d'actes que es presenta és més que
atractiu; de moment, quan encara no
és definitiu del tot aquest programa,
podem recomanar-vos el concert
d'en Serrat al Moll de la Fusta —pel
que sembla actuarà a una barca si-
tuada a uns trenta metres del moll—,
la tanda de recitals que ens oferirà en
Lluís Llach al Palau de la Música del
14 al 24, i les actuacions simultànies
de tres companyies de teatre est
geres a l'antic escorxador.

'<£.'
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Debat Debat

L'Estat de
les Autonomies

Lf article segon de la Constitució diu
textualment "La Constitución se
fundamenta en la indisoluble uni-

dad de la Nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles, y
reconoce y garantiza el derecho a las
autonomías de las nacionalidades y re-
giones que la integran y la solidaridad
entre todas ellas".

No pretenc negar que la Constitució
del 1978 forma part de la historia, però
res no autoritza creure que la substi-
tueix.

Per exemple, l' article 1 er. de l'E statut
d'Autonomia del 1932 diu: "Catalunya
es constitueix en regió autònoma d'a-
cord amb la Constitució de la Repúbli-
ca". I l'article 1 de l'Estatut de Cata-
lunya del 1979 diu: "Catalunya com a
nacionalitat i per a accedir al seu auto-
govern es constitueix!éh'Comunitat au-
tònoma d'acord amb la Constitució".

La història que registra, ambdós tex-
tos ha donat un pás que va des de regió a
nacionalitat. Un'pas de conseqüències
polítiques importants en la mesura que
el reconeixement j de la nacionalitat es
refereix a un grup concret que incorpora
entre els seus drets, cl i d'autodetermi-
nació. Dret inherent'a una'nacionalitat
que no queda alterat històricament pel
fet de no ser explicitat en els textos de la
Constitució ni de l'Estatut que deixen
clar, en canvi, un procés constituient de
l'Estat de les Autonomies;. •

La Constitució, en el seu¡ article 2,
reconeix el dret a l'Autonomia de les
nacionalitats i les regions; sense assumir-
lo com un procés històric i! sense dis-
tingir, per altra banda, entre nacionali-
tats i regions, amb la clara intenció
d'obviar el caràcter'polític: de les Co-
munitats nacionals, reduint-ne l'Auto-
nomia a una descentralització adminis-
trativa, pròpia de les répons.'Això equi-
val a no admetre l'Estat de les Autono-
mies com l'obertura 'd'un procés histò-
ric. Les coses queden més clares, o
clares del tot, per la'hite ne ió i la filosofia
que li serveix de suport,' |en¡ el propi
article 2 de la Constitució que comença
dient: "La Constitución_se fundamen-
ta en la indisoluble unidad de la Nación
española, patria común e'indivisible de
todos los españoles'./.". '•' • j

Jo penso que el procés d'unitat de la
Nació espanyola comença amb la di-
nastia borbònica, i acompanya la polí-
tica com una constant, però és un procés

Per Joan Cornudella (*)

en curs que no admet, o no admet
encara, la rotunditat de l'afirmació cons-
titucional El temps no ha passat en va,
evidentment» i el procés ha fet camí i fins
ha obtingut uns certs resultats, no tots
positius, com per exemple l'etapa d'ex-
cés d' unitarismo franquista que no va fer
avançar precisament la unitat com l'es-
clat reivindicatiu postfranquista demos-
tra.

Ara tenim una Constitució democrà-
tica, votada democràticament, malgrat
haver estat informada principalment per
la dreta, i que per democràtica podia
haver evitat un llenguatge de ressonàn-
cies anacròniques, i podia haver estat
més atenta a la realitat històrica i no
intentar substituir-la Per exemple l'ar-
ticle 2 de la Constitució podia haver
adoptat una expressió més d'acord amb
la realitat, com la següent "La Consti-
tución fundamenta —o tiene por ob-
jeto, o se propone fundamentar— la
unidad de la Nación española por medio
del reconocimiento de la Autonomia de
las Nacionalidades que la integraa.."

Un text, per altra part, concordant
amb el del preàmbul que diu: "La Na-
ción española... proclama su voluntad
de garantizar la convivència democrà-
tica dentro de la Constitución y las
leyes...". "Establecer una sociedad de-
mocrática avanzada".

El text proclama la voluntat de garan-
tir la convivència democràtica, però
no diu que queda establerta en virtut
del text. Perquè l'assoliment tìe la de-

' mocràcia és també un procés conflictiu,
com han demostrat en excés els fets
ocorreguts des del 1975, abans de la
Constitució i després del 1978, data de
la proclamació de la Constitució.

Tot això dit, serveix de preliminar a la
consideració dels dos processos d'inte-
gració en curs del nou Estat democràtic
de les Autonomies.

a) les formes democràtiques d'inte-
í;ració política de l'Estat espanyol, a
l'objecte d'aconseguir l'estabilitat de
l'Estat i la consolidació de la democràcia.

b) pel que fa a Catalunya: les
formes d'integració de la societat ca-
talana a objecte de consolidar i d'esta-
bilitzar la Nació catalana. A objecte de
conjurar les amenaces de ruptura histò-
rica de la població catalana.

(*) Diputat al Parlament

Debat

QpiniooÉSlKQPINIÓ

QUE FEM!
Companys:
En aquests anys he treballat dins el

nostre Partit i pel seu programa, inten-
tant treballar pel programa socialista de
transformació de la societat.

De mica en mica he vist com anàvem
aparcant els diferents projectes moltes
vegades per un pragmatisme polític i
d'altres pel condicionament electoral.

Ara em sembla estar tan lluny
d'aquests plantejaments primers i dels
pròpiament personals que em trobo en
un contradicció interna permanent i que
hi ha moments en els que se'm fa inso-
portable.

Sé que em direu que hi ha circumstàn-
cies en les que cal deixar de banda
l'idealisme, tocar de peus a terra i fer el
que és factible d'ésser portat a la pràcti-
ca. Perdoneu-me però en discrepo, con-
sidero que en el projecte socialista hi ha
quelcom d'important que hem oblidat.

Quan parlem de transformació de la
societat, tots sabem que això només és
possible per una concienciado i un con-
venciment personal i col·lectiu de la
majoria del poble, que això no és factible
de fer-ho amb l'obtenció del poder exe-
cutiu, que hi pot ajudar, però..., si no és
l'objectiu primer i si la nostra oposició a
tot el que no es correspongui amb un
programa de justícia i llibertat, està per
sobre dels interessos electorals i és el
que fa que el poble senti la necessitat de
la nostra presència en el govern, que
d'alguna manera seria l'inici d'uria con-
cienciado profunda.

Per tant i en bé del socialisme, en lle-
tres majúscules, crec que puc dir perquè
ho penso així, que la política que extern
portant està fonamentalment equivo-
cada.

Considero que el nostre paper fona-
mental en la societat actual, a més de
posar homes en la gestió pública per
intentar de millorar l'administració, si-
gui al nivell que sigui, ha d'ésser el d'un
protagonisme polític d'oposició per po-
sar sobre la taula, en cada moment, la
política que s'està fent amb tota trans-
parència i per dir d'una manera clara on
ens porta aquesta política i el sistoma
social que la comporta. I d'una manera
fonamental fer aquella tasca tan ingrata
de donar a conèixer amb paraules i fets i
d'una manera constant, quin és el pro-
grama socialista, amb una tal transpa-
rència que no es pugui dir que el que fem
és, com tots els polítics, anar a buscar
vots amb falses promeses.

Ens hem dit sempre un partit que vol
l'autogestió i això vol dir compromís i
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responsabilitat per la que cal un conven-
ciment en el programa i que qquest
respongui a la voluntat popular. Es per
això que considero que si darrera de
cada vot del PSC no hi ha una persona
que vol fermament portar a terme el
programa socialista, potser sí que gua-
nyarem les eleccions, però, mai aconse-
guirem fer del nostre poble un poble
socialista. És així que contra el que
s'està plantejant de fer curses pel poder,
el que entenc s'hauria de fer com tasca
primera, és una reflexió profunda del
programa del partit i veure què cal fer
perquè aquest s'ajusti en la realitat al
programa socialista. Si hi ha sinceritat i
el que prima és una voluntat socialista
decidida s'hauran acabat les lluites pel
poder en el sí del partit i en cada moment
sortiran els homes més vàlids per encap-
çalar i dirigir el nostre moviment. I sense
necessitat de buscar imatges falses, se-
ran acceptats pel poble perquè el que
tindrà credibilitat serà el programa, la
transparència i l'eficàcia política que ens
haurem guanyat, de defensa d'una idea i
d'uns interessos comuns.

Alfred Pérez de Tudela i Molina
Valls (Alt Camp)

Política Pagesa

La Secretaria de Política Agrària, vol posar-
se en contacte amb vosaltres per tal de
explicar-vos el que hem fet fins ara i quin és el
nostre programa fins a final d'any.

En aquesta primera etapa hem posat en
funcionament l'estructuració orgànica
d'aquesta secretaria, consistent en l'equip de
política agrària, els serveis administratius,
l'equip tècnic de recolzament cooperatiu,
l'equip tècnic de recolzament agrari, que són
la constatació de les línies bàsiques d'actua-
ció d'aquesta secretaria.

— Cooperativisme.
— Iniciativa Parlamentària.
— Sindicalisme agrari (Unió de Pagesos).
— Estructura Front Pagès del Partit.

Els nostres objectius fins a finals d'any,
estan especificats en documents que tenim a
la vostra disposició; per ésser assolits, cal
que tots hi treballem per això si a la vostra
agrupació i federació no teniu responsable de
política agrària encara, cal que en el més breu
termini de temps sigui elegit, i en cas de no
fer-ho, que ens digueu quin membre de
F executiva es fa responsable.

A partir d'ara es faran uns tramesos periò-
diques de documentació a aquests responsables,
aia com també, es faran reunions en les zones
agràries que anomenem en els documents,
per això insistim en la importància d'aquests
companys a cada executiva.

Agrairem qualsevol suggerència i idees per
a fer actuacions en les vostres zones agràries,
de tota mena, aquesta secretaria coneixent
les diverses problemàtiques, realitzarà
accions puntuals arreu de Catalunya. •

.Havaneres i rom cremat no hi podien mancar.

Festa Socialista de les Vacances, a Roses

"Què és Catalunya",
per als turistes

La primera Festa Socialista de les
Vacances va celebrar-se amb gran ani-
mació a Roses el passat 8 d'agost, orga-
nitzada per la federació de les comar-
ques gironines del PSC.

El marc de la festa va ser la plaça
Botxes, al costat del castell i a ran de mar
i, malgrat la forta plujada que va precedir
el seu començament, per ella hi desfila-
ren més de 3.000 persones de distintes
nacionalitats.

L'objectiu fonamental de la Festa de
Vacances fou el donar a conèixer el "Què
és Catalunya" als turistes de diferents
països que passen les vacances a la
Costa Brava. Així va fer-se una presen-

tació de l'acte en diversos idiomes expli-
cant la realitat nacional i diferenciada de
Catalunya. Tot seguit intervingueren
breument el batlle de Roses Jaume
Noguer, el diputat Lluís'M." de Puig,
l'economista Joan Cals, el primer secre-
tari del PSC (PSC-PSOE) Joan Reven-
tes, un representant del PS de França i
un del PS italià.

Una cantada d'havaneres, un ball fins
a la matinada i parades de les distintes
agrupacions gironines amb llibres, men-
jar, begudes i cremat constituïren l'en-
torn d'aquesta Festa Socialista de les
Vacances. •

Joan Reventas a la Festa de les Vacances
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Reunió de primers secretaris
de Federació

El passat 4 de setembre als locals
centrals del Partit a Barcelona se ce-
lebrà una reunió de primers secretaris
de -federacions convocats pel primer
secretari del PSC (PSC-PSOE) Joan
Reventes. A l'acte hi assistiren gran
nombre de dirigents del Partit d'arreu
de les comarques catalanes.

L'objectiu de la reunió era informar a
les federacions de la situació política
després de les vacances i de cara al curs
que comença. És a l'ànim de la Comissió

Publicaciones del PSOE

Política Social y
calidad de vida

La Secretaria Federal de Política Sec-
torial del PSOE publica los "Cuadernos
de Política Sectorial" de los que han
aparecido ya siete títulos. Se venden a
200 pesetas y pueden recibirse contra
reembolso enviando este anuncio a la
Secretan a F. de Política Sectorial del
PSOE, e/. Sta. Engracia, 165. Ma-
drid-3.

D Cuaderno 1 "Minusvalías Psíquicas".
D Cuaderno 2 "Centros Asesores de la

Mujer".
D Cuaderno 3 "Ecóloga, Medio Am-

biente y Socialismo"
D Cuaderno 4 "La Defensa de los Con-

sumidores"
D Cuaderno 6 "Los Socialistas ante la

Educación"
D Cuaderno 7 "Los Padres y la Escuela

(APAS)"

Nombre y Apellidos
Dirección
Localidad
DP Provincia

La Defensí) do los
Consumidoniî

PSOE
UCMTMU FIOBUt Oí KJtmSA XX1OMM.

Executiva —segons va dir el primer
secretan— sovintejar més aquest tipus
de reunions perquè el contacte i el diàleg
entre la direcció del Partit i les seves
organitzacions territorials sigui més in-
tens i constant.

El tema central de la reunió fou el
parlament de Joan Reventós que valorà
la situació política a Catalunya i analitzà
la concertació autonòmica signada a ni-
vell d'Estat pel govern d'UCD i els
socialistes. Al terme del seu discurs

Reventós contestà les preguntes que li
formularen els assistents.

A més de la informació política, a la
reunió es va presentar la campanya
socialista contra l'entrada a l'OTAN, i
s'informà sobre la diada de l'li de
Setembre i sobre el proper Congrés
Federal del PSOE. Acompanyant a Re-
ventós, per part de l'Executiva Nacio-
nal, prengueren part a la reunió Josep
M.a Sala, Joan Blanch, Enric Adroher i
Ramon Vilalta. •

'Wo passi* de tot i passa't a Ui -JSC", campanya dels joues socialistes del Bcrsùiac' '

' • i : - i j X!-"
Eïl'ï soci n listes bergadans no paren ; < !___ j t (

Dimecres CuQttiurals isil Be-
La Joventut Socialista i el Departa-

ment de la Joventut d'UGT de la co-
marca del Berguedà han llençat la ini-
ciativa dels "Dimecres culturals", or-
ganitzant actes diversos cada dimecres a
les 6,30 de la tarda al local de l'UGT de
Berga.

Els "Dimecres culturals" comença-
ren el dia 9 d'aquest mes amb una
xerrada sobre l'OTAN. El dia 16 es
projectà i es va debatre la pel.lícula"Un
nombre llamado caballo". Pel dia 23. hi

, ha un disc-f o rum sobre , ]p! historia
! del jazz, i el die 30, una xerrada;sobre
¡la fotografia ! A quests ¡ictó ' pensen
' tenir continuïtat'cada dimcenk- !, •
i j f :

Paral·lelament la JSC del Berguedà
ha iniciat una campanya d'afiliació amb
un seguit de cartells convidí n't als joves
de la comarca a fer-se de la Joventut. La
campanya, de moment, ha comportat
l'ingrés d'una trentena de joves a la
JSC. •
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