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Tercer Congrés del Partit: Mirant endavant

III Congrés del Partit

L'assemblea, hora per hora
Quan la Comissió Executiva sortint va

entrar a la sala de plenaris eren tres quarts
de dues, i ja feia unes quatre hores que la
major part dels delegats corrien amunt i
avall intentant acreditar-se i comentar la
previsible marxa del nostre III Congrés.
En aquest moment —el de l'entrada de
l'Executiva— tots vam començar a cantar
La Internacional i Els Segadors per a
saludar-nos els uns als altres.

Tot seguit, i és que no podia ser d'altra
forma, vam felicitar la delegació dels
socialistes andalusos; els crits de "Visca
Andalusia socialista" eren crits de solida-
ritat i d'esperança, i com a tais van ser
agraïts pels qui representaven l'esmentat
partit

L'Executiva sortint, representada per
Josep Maria Sala, va ser l'encarregada de
saludar les delegacions convidades que
assistien a l'assemblea dels socialistes
catalans. Aquestes delegacions, foren, pel
Comitè Federal del PSOE. Carmen Gar-
cia Bloise, Carmen Mestre i Guillermo
Galeote; Joan Codiivi i José Valentín
Antón per la UGT de Cau-J unya; Joaquín
Leguina per la Federació Socialista de
Madrid, i diversos representants dels so-
cialistes d'Andalusia, Euskadi, Cantà-
bria, Astúries, Aragó i t-i Rioja. Xavier
Soto, coordinador de la JSC. i com a
convidats fraternals van assistir delegats
dels MIR bolivians, deh PS de Xile,
Uruguai i França, de la Confederació
Socialista argentina i de l'Aliança Socia-
lista del Poble Treballador de la Repú-
blica d'Eslovènia (Iugoslàvia).

Després de la salutació, feta a cor per
totes les delegacions, la Comissió de
Credencials, representada per Lluís de
Batlle, va fer públic el dictamen d'aquesta
i va tornar la paraula a en Josep Maria
Sala, qui declarà constituït el plenari.

Constitució de la Mesa

D'entre els 465 delegats que assistien al
Congrés n'hi va haver cos que, en nom de
les seves delegacions, \ an manifestar el
seu mandat exprés de proposar per a
President de la Mesa del Congrés l'Isidre
Molas, que fou refrendat psr l'assemblea,
juntament amb els vice-presidents Antoni
Dalmau i Agustí Marina, els secretaris
d'actes Josep Subirats i Mercè Gabizón, i
els secretaris de notes Jordi Labòria i
Miquel Pananas. La Mesa, recent consti-
tuïda, va donar pas al primer recés amb la
finalitat de poder dinar.

Informe de Gestió
de l'Executiva

Després de dinar va reanudar-se la
sessió. Va prendre la paraula el president
de la Mesa, Isidre Molas, per a saludar els
representants del PSF i de l'Aliança So-
cialista iugoslava d'Eslovènia; a conti-
nuació el president de la Mesa va cedir la
paraula a Joan Revenios, que s'adreçà a
tots els delegats per a defendre la gestió de
l'Executiva.

En primer lloc, Joan Reventes va salu-
dar els delegats i, tot seguit, expressà el
seu "desig que les tasques del Congrés
es desenvolupin de la manera rigorosa,
responsable i fraternal que ens ha
d'ésser pròpia i que les circumstàncies
del moment present ens exigeixen més
que mai.

Aquest tercer Cogrés del partit
s'obre, en efecte, en un moment en el
qual a les dificultats pròpies d'una si-
tuació de crisi econòmica i de crisi
política, s'hi afegeixen unes expectati-
ves de canvi i uns elements d'esperança,
que han tingut la seva manifestació més
esclatant en els resultats de les elec-
cions autonòmiques celebrades fa pocs
dies a Andalusia. La impressionant
victòria socialista, que hem sentit coma
pròpia, marca sens dubte l'inici d'una
nova fase de canvi, en el conjunt de
Testat."

No volem destacar més punts del
discurs del nostre primer secretari, en-
tre d'altres coses perquè en aquesta
mateixa plana hi trobareu un extracte,
però creiem que és important d ; desta-
car una frase que, en si, resumeix d'una
manera concisa l'esperit que ha guiat la
política del PSC fins ara i davant l'acti-
tud de CiU: "Nosaltres... hem estat
contra l'explotació emotiva i insolidà-
ria dels sentiments nacionals catalans
que posessin en perill el difícil procés
d'assentament de la democràcia espa-
nyola".

En acabar l'esmentada intervenció
Joan Reventes es va retirar, mentre ITsi-
dre Molas feia conèixer que s'obiiriendos
torns de paraules pels delegats; el primer
per a les discrepàncies globals i el segon
referit a les parcials.

El tom de paraules critiques envers la
gestió global.de l'Executiva sortint el va
encetar Didac Fàbregas, delegat per Nou
Barris, que va criticar, fonamentalment,
dos aspectes: el primer és la divergència
entre la credibilitat del socialisme es-
panyol enfront del socialisme català;
aquesta pèrdua d'imatge del PSC Fà-

bregas la va atribuir a l'escassa diferen-
ciació del nacionalisme del nostre partit
respecte al de CiU. La segona crítica,
sempre segons Fàbregas, va ser la poca
rendabilització que el partit havia fet de la
tasca global socialista als municipis.

Tot seguit va intervenir Xavier Guitart,
delegat per Tossa, qui va denunciar la
manca de suport que, al seu entendre,
havia realitzat la Comissió Executiva
respecte de la UGT; va protestar també
per la falta d'explicació de la necessitat de
la LO APA i la progressiva crisi d'afiliació
del partit.

Jesús Pérez, del Carmel, va protestarei
poc suport a la definitiva unificació de la
base del nostre partit, i la manca d'expli-
cació de la retirada de confiança al qui fou
cap del grup parlamentari de Madrid,
Ernest Lluch. Tot seguit Juan Fernández,
de Premià, va centrar la seva intervenció
en el fet que no s'havien acomplert les
resolucions fixades en l'anterior congrés.
Igualment va manifestar que molts repre-
sentants socialistes als ajuntaments s'ha-
vien apartat d'una manera considerable
del que era el programa socialista munici-
pal, i que en casos de conflicte la Comissió
Executiva havia donat suport d'una ma-
nera sistemàtica als grups municipals, i no
a les agrupacions locals.

Marcos Royo, de Montcada, va assegu-
rar que no s'acompleixen les resolucions
congresuals, que el nostre partit és cada
cop més dèbil en militància i formació, tot
censurant no solament la Comissió Executi-
va, sinó també el conjunt del partit i els
representants socialistes a les institucions
municipals.

Antonio Sánchez, de Bellvitge, va ba-
sar la seva crítica en la manca de direc-
trius clares pel que fa al món d il treball,
.alhora que va manifestar la seva creença
que l'activitat parlamentària no arriba
clarament als treballadors. Per Santa
Eulàlia va intervenir Celestino Corbacho,
qui va criticar la pèrdua de militància, per
la qual cosa va responsabilitzar la secreta-
ria d'Organització, alhora que criticava
també la falta de clarificació de les rela-
cions entre el nostre partit i el PSOE.

La darrera crítica global la va formular
Joan Codina. El president de la UGT de
Catalunya, com a delegat pel Pcble Sec,
va insistir en la necessitat que el PSC
tingués una clara projecció en el socialis-
me espanyol i l'internacional. Així mateix
va manifestar el seu desacord amb la
marxa de la LOAPA, específicament
quant a l'explicació de la necessitat de la
llei i el seu contingut real. Darrerament va
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La Mesa del Congrés: d'esquerra a dreta els companys Pananas, Labòria, Dalmau, Molas, Marina,
Gabizón i Subirats.

parlar d'incapacitat a l'hora de fer explí-
cits els projectes en els que els socialistes
portem la vanguardia, com la correcta
política lingüística o la política d'unitat
civil a Catalunya.

La primera de les intervencions en el
torn de paraules parcials a la gestió de
l'Executiva la va fer l'Ernest Lluch, qui va
afirmar que el problema fonamental és
que els militants i els electors dels socia-
listes desconeixen les preses de posicions
de la Comissió Executiva, i que aquesta
no ha comptat amb el suport suficient de
tots els sectors del partit Va parlar també
sobre el doble caràcter del PSC, és a dir,
sobre el partit dels treballadors i el partit
nacional català; va dir que cap dels dos
caràcters distintius del PSC ha de passar
per damunt de l'altre, tot i que va reconèi-
xer que cal recuperar la tradició del "cata-
lanisme intervencionista". Va anunciar
també que s'abstindria en la votació sobre
la gestió de l'Executiva.

Seguidament va intervenir M. Estévez
que va criticar la política informativa i la
propaganda del partit, qualificant-les de
molt deficients. Pere Alcover va insistir
en el poc encert que ha suposat el fet de no
donar prioritat absoluta a la política mu-
nicipal, com a punta de llança de la gestió
dels socialistes. Va considerar també la
política parlamentària, de la que va dir
que no havia estat la d'una força d'oposi-
ció, tot lligant aquesta idea amb la desmo-
bilització generalitzada del poble.

Jordi Casanovas, de l'agrupació de
Sarrià de Barcelona, va incidir fonamen-
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talment en tres aspectes diferents: en
primer lloc va criticar el desdibuixament
de la imatge del partit; en segon lloc va
lamentar la incapacitat de fer comprendre
realment el que havia estat la gestió de
l'Executiva i, en darrer terme, va protes-
tar per la manca d'autoritat amb que havia
actuat la C.E. Malgrat tot, Jordi Casano-
vas va demanar als delegats el seu vot
afirmatiu per la gestió realitzada.

Seguidament va intervenir Raimon
Martínez Fraile, regidor de l'Ajuntament
de Barcelona i cap de la delegació de
l'Esquerra de FEixample. En primer lloc
va dir que no tota la responsabilitat de la
gestió havia de recaure damunt les espat-
lles de l'Executiva, sinó que també calia
criticar al Consell Nacional del Partit La
seva intervenció va criticar en primer lloc
les tensions produïdes entre el PSOE i el
PSC i, en segon lloc el desdibuixament de
la imatge pública del nostre partit Darre- •
rament va anunciar el vot afirmatiu de la
seva delegació a la gestió.

Juan Díaz, delegat de Sant Boi, va
centrar les seves crítiques sobre la gestió
de la Secretaria de Política Municipal; va
afirmar que calia més informació del que
feien els ajuntaments socialistes, i que la
Secretaria Nacional havia de dialogar
més amb les agrupacions locals i els grups
municipals, per tal de resoldre conflictes
com el que s'havia plantejat a Sant Boi.

El cap de la delegació de Tàrrega, Pep
Ball, va denunciar la poca clarificació de
la línea política del PSC, així com la
confusió que suposen les relacions del
nostre partit amb el PSOE; i va acabar la

seva intervenció pregant a l'Executiva
entrant que doni un impuls suficient al
PSC per tal que sigui el primer partit de
Catalunya, d'Espanya i del món.

Anastasio Sánchez, delegat de Santa
Coloma de Gramenet, va criticar unes
declaracions a la premsa d'un membre de
l'Executiva sortint, per la qual cosa fou
amonestat pel President de la Mesa, que li
va recordar que es tractava de fer crítiques
al funcionament de determinades secreta-
ries i no a determinades persones. En
insistir el delegat de Santa Coloma en
criticar la mateixa persona, la presidència
va reiterar el que ja havia manifestat
prèviament, per la qual cosa Anastasio
Sánchez va renunciar a l'ús del seu torn.
- Jordi Pedret, delegat de la tercera agru-
pació de Barcelona, va començar la seva
intervenció demanant més fermesa amb
les actituds indisciplinados, especialment
si aquestes trascendeixen als mitjans de
comunicació. Va afirmar tot seguit que
s'havia desaprofitat la potencialitat dels
grups parlamentaris i, referint-se a la
secretaria de Documentació i Estudis, va
dir que només havia servit per a desman-
tellar el Gabinet Tècnic. En darrer lloc, i
seguint la tònica de les darreres interven-
cions, ya anunciar el vot de la seva
delegació, que seria afirmatiu.

El cap de la delegació de Blanes, el '
company Sureda, vá intervenir tot seguit
Va referir-se a la secretaria Municipal, de
la que va dir que havia deixaLdetErrorai
algunes situacions fins a pums ftreverst
bles; quant a Relacions Po
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*3:[ue havia oblidat la necessitat de la lluita
le classes i, en darrer terme, i pel que fa a

Relacions Internacionals, va afirmar que
s'havia oblidat en excés el moviment per
l'alliberament nacional, especialment els
centroamericans i llatinoamericans.

La darrera intervenció la va fer el
representant de l'Agrupació Socialista
Universitària, Miquel Iceta, que va afir-
mar que tant la Comissió Executiva com
el Consell Nacional eren responsables
d'una pèrdua considerable de profunditat
política així com d'una manca d'imatge
socialista; tot seguit va anunciar el seu vot
favorable a la gestió de l'Executiva.

Les respostes de
l'Executiva

Esteve Tomàs, com a secretari sortint
de Política Municipal, va ser el primer en
intervenir en aquest torn de paraules. En
primer lloc va negar l'actuació de que
s'havia actuat sense una línea política
clara; al seu entendre la quantitat de
documents que han sortit de l'esmentada
secretaria al llarg dels darrers mesos —
com a prolongació-aprofondiment de les
tesis aprovades al II Congrés— consti-
tuïen una prova definitiva de la tasca
realitzada i de la linea politica seguida.

També va referir-se als conflictes soferts
en alguns municipis a partir dels enfron-
taments entre el grup municipal socialista
local i l'agrupació local; al respecte, Este-
ve Tomàs va manifestar que s'havia in-
tentat d'esgotar la via del diàleg abans de
prendre mesures més dràstiques, tenint en
compte que mai no es podia aturar la feina
d'un ajuntament. En darrer lloc va parlar
també de la Federació de Municipis de
Catalunya, de la que va recordar que el
president és un socialista, el batlle de
Girona, Joaquim Nadal.

Pere Ayguadé, secretari de Política
Pagesa, va succeir en l'ús de la paraula a
l'Esteve Tomàs. Va començar per referir-
se a les acusacions personals que havia
estat objecte de la intervenció del delegat
de Santa Coloma de Gramenet, però la
Mesa va anunciar que no ho considerava
procedent. Pere Ayguadé va respondre
que com a "home disciplinat que sóc,
accepto la indicació de la Mesa", i tot
seguit es va retirar al seu lloc.

El succeí Lluís Armet, secretari sortint
de Política Informativa i Cultura, qui
afirmà que totes les critiques són sempre
positives.

Tot seguit va afirmar que el 23-F no és
un fet aïllat que la crisi econòmica pesa
en quant que ha pres unes dimensions

desmesurades. Els socialistes, en el marc
limitat de l'Estatut —va dir Armet—
s'han esforçat en potenciar al Parlament
una política contra la crisi, exigint, per
exemple, més inversió i menys burocràcia
i una política dirigida prioritàriament a
combatre l'atur, en una línia coincident
amb l'UGT, la reconstrucció nacional de
Catalunya ha d'anar lligada a la sortida de
la crisi, sinó caurem —va afirmar— en el
projecte de la dreta nacionalista que aca-
barà escindint el país. Sobre TANE va dir
que no era una alternativa política engres-
cadora sinó de responsabilitat i fermesa;
criticant tot seguit la política de "benefi-
cència" sobre 1 atur propiciada pel conse-
ller Rigol. Sobre els acords autonòmics va
dir que eren positius en la política clara
que han defensat els socialistes de Cata-
lunya en que no afectin l'Estatut; va
criticar el maniqueisme de la majoria
conservadora del Parlament que va apro-
fitar el rebuig popular a uns pactes fets a
Madrid per fer valer l'emocionalitat per
damunt de la racionalitat i l'efectivitat.
Sobre les relacions amb UGT va manifes-
tar que és bo el reconeixement inherent en
les critiques del salt qualitatiu que s'ha
produït. Finalment, Lluís Armet va refe-
rir-se a les relacions dels socialistes cata-
lans amb els socialistes de l'Estat afir-

Joan Revenios presentà
l'informe de gestió

J oan Reventes, en el f cu discurs de presentació de la gestió
de la Comissió Executiva sortint va fer el següent balanç
"d'aspectes inqüestionablement positius":

"S'han reordenat les bases financeres del partit, amb un
pla comptable, es tabl int uns pressupostos generals deta-
llats, refinançant el:; nostres deutes, i fixant un rigorós
control de despeses.

S'ha impulsat la funcicnalització i la racionalització dels
mecanismes organitzatius del partit, tractant d'enfortir les
federacions i els seus òrgans, impulsant la creació de noves
agrupacions i assajant zones d'actuació preferent. El partit
ha crescut, no pas d'una manera'espectacular, però sí
significativa si emmarquem aquest creixement en un con-
text general de reflux i crisi en altres organitzacions de
l'esquerra, cosa que ha donat per resultat que el nostre sigui
avui el primer partit d'esquerra en nombre de militants.
S'ha regularitzat l 'appiieió del nostre portaveu, l'opinió
socialista.

S'ha potenciat la base patrimonial del partit amb unes priori-
tats i donant suport a l'esforç de les federacions en aquest sentit.

S'ha posat de manifest en diverses ocasions una renova-
da capacitat mobilitzadora del partit.

I, en fi, s'ha generat en el conjunt del partit una actitud,
protagonitzada pel conjunt dels militants, de clara apertu-
ra, de voluntat integradora, de refús d'actituds excloents,
que ha anat superant d'una manera clara l'estat d'enfron-
taments que tingué en el darrer congrés el seu moment més
crític."

La UGT

"En un altre ordre de coses, la gestió ha estat orientada a
potenciar la intercomunicació entre el nostre partit i el
sindicat socialista, la unió general de treballadors.

Avui la sensibil i tat global del partit envers les qüestions
sindicals ha augmentat notablement en relació a períodes
anteriors, tot i que és un fet que els resultats assolits on
aquesta via de sensibilitat sindical no són encara plenament
satisfactoris i ens cal recórrer un bon tros de caní fin;;
arribar a una plena participació del partit en la necessària
tasca de donar suport a un combat sindical ple de dificultats
i que comporta unes dosis de dedicació i sacrificis, que
moltes vegades des del partit no es perceben en tota la seva
dimensió.

En aquesta via hem estimulat els contactes, les reflexions
en comú, la preparació i celebració de la I cpnfeiència
nacional d'acció sindical que ha marcat una fita important.

En el ple respecte a l'autonomia d'ambdues organitza-
cions. La col·laboració establerta amb la UGT de Cata-
lunya s'ha expressat també durant les eleccions sindicals,
en les mobilitzacions realitzades, en el suport a l'Acord
Marc Interconfederal i a l'ANE, i preferentment amb la
voluntat d'intercanviar informació, valoracions i opinions,
que han servit per a orientar les activitats polítiques,
parlamentàries i municipals del partit que afectaven els
interessos dels treballadors."
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mant que és greu comparar la subordina-
ció de CiU a UCD amb una subordinació
del PSC al PSOE; va recordar que el pes
qualitatiu dels socialistes a Catalunya no
és el mateix de l'any 77 després de la
derrota del 20 de març del 80, destacant,
però, que encara el 68% de la població
catalana depèn de batlles socialistes. La
potenciació de les relacions amb el PSOE
i de la r'ncidència en el socialisme espa-
nyol —va afirmar Armet— només s'acon-
seguirà reforçant al màxim la personalitat
del PSC, amb un partit fort tècnicament,
sectorialment i políticament; no volem
unanimitats incondicionals —va afegir—
però si voluntat d'entesa i d'acord. La
nostra esperança —va dir— és que estem
segurs que la voluntat de tot el Congrés és
refermar aquesta personalitat del nostre
Partit

Raimon Obiols va prendre la paraula
tot seguit, congratulant-se per haver arri-
bat ja a aquest punt del Congrés sense
haver-se trencat en cap moment l'esperit
fraternal i haver pogut anar al fons en
molts temes; va definir al Congrés de
didàctic ja que si bé es produien dures
crítiques, també és cert que aquestes es
donaven d'una forma constructiva i amb
anhel unitari.

Va considerar el debat que havia prece-
dit la seva paraula d'incomplert, alhora

que assenyalava que les critiques realitza-
des ja havien estat contestades, per la qual
cosa ell incidiria en els temes que s'havien
quedat fora del debat.

Va partir del punt què quan començà
aquesta Executiva la seva gestió es trobà
amb un partit dividit, una derrota electoral
i l'existència a Catalunya d'una forta
ofensiva conservadora contra l'esquerra i
contra els socialistes en particular.

Considerà que són injustes les aprecia-
cions de qui acusava 1 Executiva de se-
guidisme respecte de Convergència, i la-
mentà que fossin els mateixos companys
que frenaven l'oposició que plantejaven a
la política de CiU els que ara fessin
aquestes acusacions. El que s'ha fet, digué
—és oferir una proposta d'àmplia base
parlamentària per a evitar entre altres
coses la progressiva degradació econòmi-
ca; mai, però això va estar acceptat per
Convergència.

En quant als acords autonòmics consi-
derà que la posició dels socialistes ha estat
enèrgica en tot moment i clara en contra
de la companya plena de falsedats que des
del passat estiu ve patint aquest partit,
campanya orquestada per la dreta i amb el
suport, moltes vegades, del PSUC.

Per finalitzar, plantejà les direccions
que a partir d'ara pot prendre el partit —
Ser un partit més lligat als treballadors,

més solidari amb la classe obrera i més
unit a l'UGT;
—Que es potencïi la imatge del partit com
a organització catalana, solidària amb el
PSOE, però que no hagi de rebre lliçons
de catalanitat per part de ningú; i —Un

Partit més ferm a l'hora d'incidir en la
oli tica Federal, però primer potenciar-se

més a Catalunya per a dur fins aquí un
model de partit català.

En acabar la intervenció de Raimon
Obiols la Mesa va considerar llesta la fase
de contestacions a les crítiques per part de
l'execuüva sortint, per la qual cosa va
posar a votació l'informe de gestió; la
votació fou nominal, és a dir de delegació
en delegació, essent els resultats els se-
güents:
vots favorables ... 5.417 mandats (63,48%)
vots en contra 349 mandats ( 4,09%)
abstencions 2.768 mandats (32,43%)

El Consell Nacional,
la Comissió de Conflictes
i la de Control Financer

La Mesa va donar la paraula a Joan
Cals que, en nom del Consell Nacional,
va llegir el corresponent informe. Només
una delegació, la de Premià de Mar, va.
impugnar la totalitat de l'informe, adduint I

Joan Revenios presentà l'informe de gestió de FExecutiva sortint;
aquí el veiem en un moment de la seva intervenció del plenari.

CiU contra els socialistes
"Tots nosaltres hem pogut experimentar ía virulenta

campanya anti-socialista que enfront de l'actitud
responsable del nostre partit han tirat endavant la dreta
nacionalista í sectors que li han fet el joc. Les reaccions
d'una campanya interessada i demagògica basada en
l'explotació d'una manca de coneixement real dels con-
tinguts dels acords ï de les necessitats que implica la
generalització del procés autonòmic i democràtic en el
conjunt de l'estat. Amb les crítiques a la llei sobre
harmonització del procés autonòmic, una dreta nacio-
nalista i insolidària ha intentat crear un enemic exterior a
Catalunya i una posició d'enfrontament sistemàtic entre

Catalunya i Madrid, ha intentat amagar el seu suport
vergonyant a la dreta centralista, la seva coincidència plena
d'interessos amb els sectors més centralistes i reaccionaris
de la política espanyola, ha volgut aixecar una cortina de
fum per tal d'amagar una gestió impresentable en el govern
de la Generalitat i ha volgut presentar-nos a nosaltres, els
socialistes catalans, com una mena d'enemic interior que
abdicava de la seva fidelitat als interessos nacionals del
nostre poble. (...)

Si se'm permet un incís voldria assenyalar com Tensor»-
rada del PSA a Andalusia mostra clarament com el poble
no es deixa enganyar dues vegades per les fal·làcies, la
demagògia i les gesticulacions d'aquests partits que es
diuen més nacionalistes que Déu però han fet i fan el joc a la
UCD cada vegada que .arriba l'hora de la veritat."

L'oposició socialista
"Permeteu-me companys, una ràpida valoració en rela-

ció a la nostra política enfront d'una Generalitat amb un
govern minoritari de Convergència i Unió. El parlament de
Catalunya ha estat el centre neuràlgic on hem exercit la
nostra acció en tant que primer partit de l'oposició. Ens
hem enfrontat en aquesta cambra a un front conservador,
constituït per Convergència, la UCD catalana i encara que
sembli increïble per Esquerra Republicana, amb la bene-
dicció dels centres de poder més reaccionaris de Catalunya,
que han constituït una majoria lamentable que ha permès a
la dreta nacionalista tirar endavant els seus designis.

Entre aquests designis, un de molt important: reduir al
màxim el pes i la tasca del nostre parlament nacional,
empobrir la seva tasca legislativa, dividir-lo en tot moment
i en definitiva contribuir a que sectors molt amples de
l'opinió popular de Catalunya no s'hi sentissin identifi-
cats". •
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D'esquerra a dreta, els companys que presentaren els informes de la Comissió de Control Financer—F.
Adam, i F. Raventós—, de la Comissió de Conflictes —J. Roig i F. Sardà— ideï Consell Nacional —J. Cals
i F. Esteva—. I !

í s,¡ >
tL la poca atenció 'que s'havia' demostrat vots favorables 74,57% reprendre les seves activitats amb l'infor-
W envers dels problemes socio-économies. „„,„ „„ „„„*..., 7 <w. me de gestió de les comissions de conflic-

,!' - i votscncontra l¿iA> tes i de control financer. La sessió va
El representant del Consell vamanifestar abstencions .., 17,90% iniciar-se amb l'informe de gestió de la
que assumia la critica i, tot seguit es va Comissió Nacional de conflictes, informe
passar a votar, tarnhc nominalment; els Després del parentesi obligat per sopar, que va presentar el seu president, Joan
resultats foren: í v el plenari del III Congrés Socialista va Roig Plans.
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Els àpats foren dels pocs moments de descans del Congrés, si bé Atenció ala Presidència del Congrés!
tothom comentava la seva marxa.

6 / L'Opinió Socialista I." i 2.a Quinzenes de juny del 1982



Tercer Congrés del Partit: Mirant endavant

Entre els punts més destacats d'aquest
informe, figura el coneixement en segona
instància de diversos expedients que ia
havien estat fallats per les comissions de
conflictes de federació. També la Comis-
sió Nacional de Conflictes va resoldre
alguns expedients endarrerits, que havien
quedat pendents de ressolució per part de
1 anterior Comissió.

Consultat el Plenari per la Presidència
del Congrés entorn a possibles paraules a
favor o en contra de la gestió de la
Comissió Nacional de Conflictes, cap
delegació va fer ús del seu dret, posant-se
seguidament a votació la gestió de l'es-
mentada Comissió Nacional de Conflic-
tes. L'escrutini va donar el següent resul-
tat:
vots a favor: 5.829 (77,95%)
vots en contra: 651 (8,71%)
Abstencions: 998 (13,35%)

A continuació es va procedir a la lectu-
ra de l'informe de gestió de la Comissió
Nacional de Control Financer per part del
seu portaveu Francesc Raventós. El
company Raventós va fer una profunda
anàlisi de la situació econòmica del Partit,
fent una sèrie de recomanacions que el
Congrés va recollir i fer seves després
d'una votació en aquest sentit.

La gestió de la Comissió Nacional de
Control Financer va ser aprovada amb els
següents resultats:

Vots a favor: 7.145 (92,80%)
Vots en contra: 25 ( 0,32%)
Abstencions: 529 ( 6,87%)

Passada la 1 de la matinada quedava
suspesa la sessió plenària, per constituir-
se, mitja hora més tard, les diverses
ponències. Com és conegut, aquestes
ponències foren: Estratègia política; Or-
ganització i Estatuts; Política Municipal i
Territorial; Política Sindical; Política
Econòmica; Formació, Cultura, Ense-
nyament, Esports, Joventut i Turisme;
Alliberament social de la persona i Ser-
veis Socials; i Cooperació, Ecologisme,
Pesca i Política Pagesa i Pesca; i Medi
Ambient. El plenari va quedar convocat
de nou per les sis de la tarda de l'endemà
diumenge.

El diumenge dia 30 al matí van cons-
tituir-se les diferents comissions, com
dèiem per avançar el debat que les
diferents ponències haurien de veure a la
Üum del plenari; un cop van anar quedant
llestes les ponències van anar passant al
plenari, mentre d'altres comissions se-
guien amb el seu treball.

El plenari, però, no va començr fins a
les vuit del vespre; malgrat aquest retard
van poder ser estudiades i aprovades totes
les ponències excepte les d'Estratègia
Política, Estatuts i l'Econòmica. De fet
aquesta era la previsió que el President de
la Mesa, Isidre Molas, va manifestar en

roda de premsa davant tots els mitjans
de comunicació el diumenge a les quatre
de la tarda.

La primera ponència que va arribar al
plenari fou la de Política Agrària; el
ponent va llegir l'informe corresponent i,
tot seguit, fou passada a votació. Va ser
aprovada sense vot en contra i només amb
dues abstencions.

A continuació va sotmetre's al plenari
la ponència de Salut, que fou aprovada
sense discussió després de separar la part
relativa a la Seguretat Social per enten-
dre's que mereixia un tractament especial.
Tot seguit va passar al plenari la ponència
de Formació, que també fou aprovada
sense discussió, amb dues abstencions.

Després d'un breu recés va entrar al
plenari la ponència de Cooperativisme
que, després de ser llegit el seu informe, va
ser aprovada amb una sola abstenció. La
ponència següent, la de la Dona, també
fou aprovada, si bé aquesta va comptar
amb tres vots en contra i vuit abstencions.
La ponència Sindical fou la següent:
després d'escoltar la lectura del corres-
ponent informe, la Mesa va comunicar
que hi havia un vot particular referent a la
impossibilitat d'exercir un càrrec públic si
s'està afiliat a un sindicat que no sigui
UGT; després del torn de defensa de
l'esmena i la rèplica del ponent el vot
particular va ser retirat i es va passar a
votar el text inicial de la ponència El
resultat de la votació fou de quatre vots en
contra, vuit abstencions i la resta a favor.

La ponència sobre l'Alliberament So-
cial de la Persona fou la següent en passar
al plenari; va ser aprovada sense vots en
contra i amb cinc abstencions. En darrer
lloc, per aquesta sessió, va votar-se la
ponència d Esports que també va ser
aprovada sense cap vot en contra i amb
dues abstencions. El president de la Mesa
va anunciar, en aquest moment, que tenint
en compte queja eren quarts de tres de la
matinada, la sessió del dia següent no
s'obriria fins a tres quarts de deu.

El plenari del dilluns va començar amb
un cert retard respecte de l'horari previst, i
es va encetar amb la discussió de la
Ponència Econòmica. El ponent va llegir
l'informe de la ponència i tot seguit van ser
defensades dues esmenes parcials de l'A-
grupació del Poble Sec que foren rebutja-
des, en votació, pel plenari. A continuació
es va votar el text de la ponència, que fou
aprovat amb dos vots en contra i catorze
abstencions.

La ponència d'Estratègia Política va
assumir una esmena durant la sessió del
plenari; l'esmena en qüestió la presentava
l'Agrupació de Bellvitge i consistia en
substituir l'expressió "alliberament na-
cional de Catalunya" per "llibertats
nacionals de Catalunya". Amb aquesta
modificació va ser aprovat el text de la
ponència amb un vot en contra i vint-i-
dues abstencions.

La darrera ponència fou la d'Estatuts i
Organització que també va assumir esme-
nes en el seu pas pel plenari; l'esmena en
qüestió fa referència a la sectorialització»

El Congrés en ple va celebrar la presència dels companys fraternals d'arreu de l'Estat
espanyol i de l'estranger.
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»del partit i la va presentar en Josep Maria
Sala; el torn en contra el va fer l'Eduardo
Martin, i la votació següent va donar-li la
llum verda. Una alta esmena assumida
fou la que parla del 12% de representació
femenina en els òrgans de direcció del
partit, que fou presentada por Arma
Castells, de l'Agrupació de Gràcia. La
votació final de la ponència va comptar
amb disset abstencions i dos vots en
contra.

Felipe González

No cal dir que la intervenció de Felipe
González era esperada per tots els as-
sitents al Congrés, perquè és cert. Quan
va entrar a la sala del plenari tot va
canviar, la gent va començar a aplaudir,
mentre el president de la Mesa ho anun-
ciava a tothom:

Felipe González, poc abans d'entrar al
plenari, va oferir una roda de premsa en la
que va manifestar la seva esperança perla

justícia de les sentències del 23-F, si bé no
va fer supòsits per a "no contaminar més
l'ambient al respecte". Alguns infor-
madors van intentar que manifestés oberta-
ment la seva opinió sobre CiU, però
González va mantenir-se lluny de la con-
demna explicita, tot i que, amb molta
habilitat, i un pel de cinisme, va expres-
sar la seva admiració per la petita es-
quizofrènia convergent: entre Madrid i
Barcelona es mantenen posicions sustan-
cialment diferents, i a sobre aconseguei-
xen que el seu electorat ho entengui com a
coherència humana.

Contestant sobre l'opinió que li mereixia
el desenvolupament del nostre lu Congrés,
Felipe Gonzalez va manifestar que la
lectura que ell en feia era molt positiva. Va
destacar els esforços en favor de la in-
tegració de tots els sectors del partit en la
nova direcció. Finalment es va referir a la
potencialitat electoral del PSC, de la que
digué que tenia moltes més possibilitats de
les que es creien, ja que el PSC "és
l'única força política que fa una autèn-
tica oferta integradora a la societat
catalana"

Després, ja davant del plenari, Gon-
zález va parlar de la crisi econòmica i
politica i del concepte d'Estat; això li donà
peu a preguntar-se sobre el paper dels
socialistes. I es contestà que "el moviment
socialista és Particulado positiva de la
solidaritat entre els diferents pobles
d'Espanya; no hi ha ningú que no
representi al socialisme o la seva força
sindical que estigui tan arrelat arreu
dels pobles d'Espanya, i que per tant
pugui aglutinar un projecte polític de
solidaritat." Tot seguit va afegir, al·ludint
la dreta, "hem de tenir l'alça moral
suficient per a veure alguna cosa de
l'Estat més enllà de les mamelles, que
és el que veuen uns quants, ara, per a
poder mamar."

Votació de l'Executiva
i del Consell Nacional

Quan Felipe González va acabarei seu
diseurs del Congrés ja tocava a la seva fi.

El President del Congrés, Isidre Molas, va oferir una roda de premsa per a informar als periodistes de la
marxa del Congrés. Era la primera nova de la tarda del diumenge.
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Només mancaven encara les votacions i
els comiats. Per tant la Mesa va disposar-
se a preparar la votació. Quan la votació
ja formava part del passat del Congrés i
encara faltava una estona per a conèixer
els resultats va prendre la paraula davant
del plenari el coordinador de la JSC,
Xavier Soto, que després de saludar els
congressistes va repassar la problemàtica
global del jovent, fent especial esrmnt de
la prevenció que sent la societat pel jove
en general; en aquest sentit va presentar
l'exemple que a les activitats juvenils
sempre hi ha molta més policia que a
d'altres tipus d'activitats. Xavier Soto va
cloure la seva intervenció citant Salvador
Rspriu.

Valentín Anton, secretari general de la
UGT de Catalunya també va intervenir,

El 12% de dones

Ja en la sessió plenària del Congrés,
dels dilluns ala tarda, la companya del
Partit Anna Castells va presentar una
esmena a la Ponència d'Estatuts que
va ocasionar un cert rebombori. L'es-
mena deia que, a partir d'ara, quedés
establerta l'obligatorietat que a tots els
òrgans de direccó del Partit, llistes
electorals, etc... hi hagués com a mí-
nim un 12% de dones.

L'esmena fou aprovada per un
40'56% de Sí; 40% de no; i un 19,44%
d'abstencions, i ha quedat recollida airi
als Estatuts del nostre Partit. De fet,
aquest tema ja havia quedat recollit en
el Segon Congrés, a la Ponència de la
Dona —igual que ara— però no havia
passat als Estatuts.

Aquest aobligatorietat del 12% es
considera com una mesura correctora
provisional per a corregir el desequi-
libri entre la militància de dones i el seu
accés a càrrecs de responsabilitat, i no
s'ha d'entendre com un privilegi.

Sembla que una mesura similar fou
adoptada al Partit Socialista Francès, i
que va servir per incrementar forta-

- ment la militància de les dones socia-
listes franceses. Esperem que passi el
mateix al nostre Partit.

Aquest 12% no ha pogut ésser
inclòs, encara, en els òrgans de direc-
ció elegits pel Tercer Congrés, ja que
quan l'esmena fou aprovada ja s'havia
cios el termini de presentació de les
candidatures, i el plenari va decidir que
la mesura comencés a tenir vigència
d'ara en endavant. •

tot seguit Va destacar la col·laboració
decisiva del partit amb el sindicat durant
les eleccions sindicals, després d'afirmar
que Nicolás Redondo li havia encomanat
que trametés la seva salutació al Congrés.
Finalment va afirmar que els socialistes
tenim la raó, perquè tenim els programes,
las alternatives i les persones que poden
fer canviar el país.

La Mesa, en acabar la intervenció de
Valentín Anton, va agrair la bona marxa
del Congrés al Servei d'Ordre i als com-
panys d Organització, i va donar a co-
nèixer les primeres xifres, referents a la
Comissió de Control Financer, la Co-
missió de Conflictes i la Comissió Exe-
cutiva Nacional. Els resultats referents
al Consell Nacional es farien esperar més.

Joan Revenios, després d'ésser proclamat
primer secretari del partit, va adreçar-se

als delegats tot agraint la confiança que
havien demostrat als nous components de
la Comissió Excutiva. Seguidament va
parlar de les diferents maneres en que pot
acabar un Congrés polític destacant que el
cas del III "sembla que comença a ser
possible allò que tots portem al cor".

Va demostrar la seva satisfacció per la
feina feta durant els tres dies que va durar
el Congrés, afirmant que el partit sortia
del Congrés considerabement més madur
pel treball responsable, constant i, alhora,
reposat Va repassar alguns temes d'ac-
tualitat i, per acabar, va dir que "està
arribant Priora del socialistes, 1 hora del
canvi; l'hora està arribant, ja és molt
aprop." Eren quarts de set del matí del
dimarts que els companys encarregats dels
•darrers recomptes deixaven en silenci el
gran envelat on havíem fet el Congrés. La
d'ara endavant. •

El company Felipe González va afirmar que només el PSC fa una oferta coherent de
solidaritat catalana amb tots els pobles d'Espanya, destacant que és aquesta la nostra
força.

1.a i 2.a Quinzenes de juny del 1982 L'Opinió Socialista/9



Tercer Congrés del Partit: Mirant endavant

Castelldefels fou la seu del socialisme català durant 1res dies.

Comissió Executiva
Aquests són els companys elegits pel Tercer Congrés com a

membres de la nova Comissió Execuü'va, així com els vots que
varen treure cadascun d'ells.

Primer Secretari: Joan Reventes 80320091,7%

Secretaries de coordinació o macroàrees

—ORGANITZACIÓ: Josep M.» Sala 7731 88,2%
—PROGRAMACIÓ I COMUNICACIÓ:
Raimon Obiols 7823 84,396
—POLÍTICA DE GOVERN I INSTITUCIONAL:
Lluís Armet' ,7876 89,9%
—POLÍTICA'ECONÒMICA I SINDICAL:
Ernest Lluch 5545 63,396
—POLÍTICA MUNICIPAL I TERRITORIAL:
Narcís Serra .6713 76,6%
—POLÍTIC Ai SECTORIAL: Higini Clotas 6332 72,2%
—ESTUDIS.I DOCUMENTACIÓ: Isidre Molas
7373 84,190!'

, ' Secretaris nacionals
Pere Ayguade -, i ¡
Josep Alvarez '. j ;
Mercè Aro/. ¡ ¡ '
Anna B al let bo
Joan Blanch
Joan Comas > '
Antoni Dalmau:
Juanjo Ferreiro j
Lluís Fuertes , 1 1
Josep Font' s i i - ' "
Jordi Font . ;
Pasqual Maragall
Agustí Marina : '
Francesc Marti
Eduard Martin; '
Carles Navarro
Carles Palop
Santiago Riera.
Manuel Royes í
Josep M.a Simó
Esteve Tomàs •
Josep M.a Triginer
Josep Verde Aldea

7239
6459
7849
7584
7120
6581
7819
7417
5798
7465
7663
6859
6170
5992
4881
5234
4826
7183
7555
7107
7777
4597
7924

82,6%
73,7%
89.696
86,5%
81.2%
75,1%
89,296
84,6%
66,2%
85,2%
87,4%
78,3%
70,6%
68,4%
55,7%
59,7%
55,1%
82, %
86,2%
81,1%
88,7%
52,4%
90,4%

Consell Nacional

Membres elegits directament
pel Congrés

A continuació us detallem la llista
dels consellers nacionals —50 en to-
tal— elegits directament pel Tercer
Congrés del nostre Partit, així com el
nombre de vots obtinguts per cadascú
d'ells:

Enric Adroher Gironella 6039
Lluís Andreu Garafi 5646
Albert Batlle Bastardas 5707
Marina Bru Puron 6070
Joan Cals Güell 5731
J. Manuel Campillo Monzó 5582
Ismael Carbó 5215
Jaume Casanovas Escussol 6015
Enric Casas Gironella 5448
Carlos Cigarran Rodil 2759
Antoni Siurana Zaragoza 5813
Joan Colom Naval 5800
Salvador Corominas 5756
Amadeo Fernández 4679
Ramon Fernández Jurado 6523
J. Antonio García España 2412
Lluís Ginés Pasqual 2691
Lluís Miquel Gonzalez 2675
Pere Jover Pressa 5963
Joaquim Julià 5216
Jordi Laboria Martorell 5641
Joaquim Llach Mascaró 5126
Àngel Llobet Díez 5693
Pedró Lloret López 2624
José Luis López Segura 2583
Rafael Madueño Sedano 6130
Josep Majoral 5315
Jordi Marsal Muntalià 5993
Raimon Martine/. Fraile 5582
Joan Carles Mas Bassa 5767
José Montilla Aguilera 5797
Julio Morera Romero 5438
Pere Narbona Coll 5768
Oriol Nicolau 2625
Joan Pàfila Valls 4270
Jordi Parpal M ai f à 5927
Jordi Pedret Grenzner 5587
Jordi Pérez Picas 5052
Lluís Pibernat Riera 2677
Ignacio Pujana Fernández 2760
Antoni Roig Pere?, 5285
Manuel Salmerón Salas 2805
Miquel Sánchez 2718
Miquel Sanlley García 5302
Antoni Serra Isert 5697
Francisco Sicilia León 2450
Enric Termes Beltran 5639
Misericòrdia Vallès 5235
Julio Villacorta García 5321
Constancio Zamora Moreno 2329
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Josep Vidal (Pep Jai) i Marta Mata, junts; dos companys que han deixat l'Executiva, com d'altres, i que estan
disposats a seguir treballant de valent

Comissió de conflictes Comissió Control
Financer

Comitè Federal
Representants escollits pel

Tercer Congrés

Francesc Borja Aragay
Joan Buxeda Padrosa
Joan Ferrer Muñoz
Manel Esteva Rios
José Vicente Vela
Josefina Vidal Aznar
Frederic Pau Verrier

4902
4452
5136
5514
5822
4874
6334

Francesc Adam
Armand Baquero
Armand Higueras
Carles Munné
Francesc Raventós
Jordi Vallverdú

6879
6215
6256
7555
7942
7631

Teresa Cunillera
Didac Fàbregas
Francesc Martí
Eduard Martín
Ferran Sánchez
Narcís Serra
Manel Nadal

6431
2990
4679
3808
3198
5720
6011
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La nova Executiva
¿iiW'"rls- \\

«»'
lil

Joan Revenios i Carner -
Primer Secretari ,

Va néixer a Barcelona el 26 de juliol del
1927. És casat, té set fills i és doctor en
Dret

La seva trajectòria'de lluita per Cata-
lunya i pel Socialisme s'inicia a l'època
estudiantil, lluita'que li reporta, sent ja
professor, la separació de la docència
universitària a les'facultats de Dret i
econòmiques de la Universitat de Barce-
lona i, posteriorment^ el processament pel
fet de demanar la dimissió del Rector de la
Universitat i del'Ministre d'Educació.

Després de militar a organitzacions
estudiantils clandestines de caire nacio-
nalista, entra en el Moviment Socialista
de Catalunya l'any 1949, convertint-se en
un dels homes públics dels socialistes
catalans a les diferents instàncies unità-
ries. L'any 1958 foui detingut per un
període de tres mesos a les presons Model
i Carabanchel, i durant vuit mesos va
restar eu presó atenuada, acusat de pro-
paganda clandestina socialista.

En el procés que portaria a la unitat

socialista a Catalunya passa en el 74 del
MSC a Convergència Socialista de Cata-
lunya, integrant-se el mes de novembre
del 1976 en el PSC (C), del qual fou
membre del secretariat.

Va encapçalar la coalició "Socialistes
de Catalunya" per la circumscripció de
Barcelona a les eleccions legislatives del
1977, i fou cap de llista a les eleccions del
1979. Com a diputat a les Corts Espa-
nyoles ha intervingut en les comissions
d Interior, Agricultora, Presidència del
Govern i Constitucional.

Fou Conseller polític de la Generalitat
Provisional. Elegit Primer Secretari del
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE) en el Congrés d'Unitat, fou
reelegit en el II Congrés. Actualment és
Diputat en el Parlament de Catalunya.
Està afiliat al Sindicat d'activitats diver-
ses de la UGT.

Advocat de professió, té diversos tre-
balls publicats, entre ells la tesi doctoral
"El Moviment Cooperatiu a Espanya", i
un llibre de records infantils "Dos Infants
i la Guerra", escrit conjuntament amb el
seu cosí Jacint Reventes.

Josep Maria Sala i Grisó -
Organització

Va néixer a Barcelona el desembre del
1945. Es solter.

És enginyer industrial especialista en
informàtica. Fou delegat de l'Escola
d'Enginyers Industrials al Sindicat De-
mocràtic d'Estudiants Universitaris de
Barcelona. Fou secretari del Collegi
d'Enginyers per la candidatura de Reno-
' vació Democràtica. Membre del comitè
d'empresa d'una multinacional.

Des del Congrés d'Unitat Socialista,
ha format part de la Comissió Executiva
dal1 PSC (PSC-PSOE), primer com a
vocal d'Organització i més tard com a
Secretari de Política Sectorial. Des del II
Congrés ocupava la secretaria de Coor-
dinació de Federacions i Agrupacions.
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Josep Maria (Raimon) Obiols i Germà -
Programació i Comunicació

Va néixer a Barcelona l'any 1940. És
cas,at i té tres filles.

És llicenciat en Ciències Geològiques.
Ha treballat en ensenyament i en un
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Tercer Congrés del Partit: Mirant endavant
centre d'informació i documentació es-
tadística fins a la seva dedicació a les
tasques parlamentàries.

Militant des del 1957 del Moviment
Socialista de Catalunya, després a Con-
vergència Socialista, al PSC (C), i des de
la seva constitució al PSC (PSC-PSOE)
essent membre de la seva Comissió Exe-
cutiva. Des del II Congrés ocupava la
Secretaria de Programació.

Diputat per Barcelona a les Corts de
Madrid, després de les eleccions del
1977, fou reelegit el 1979 i renuncià al
seu escó l'any 1980 per a poder fer-se
càrrec de la Secretaria de Programació.

És membres de l'Executiva Federal del
PSOE des del Congrés Extraordinari del
1979.

Grup Socialista i president de la Comissió
de Política Territorial del Parlament de
Catalunya.

Lluís Armet i Coma
— Política de Govern
i Institucional

Va néixer a Barcelona l'any 1945. És
casat i té dos tills. Economista, inicia llur
activitat laboral als 14 anys i treballa en el
camp administratitu i contable en el sector
d'assegurances i editorials. Especialista
en organització i planificació empresarial,
fou el cap d'estudis de mercat d'una de les
empreses elèctriques catalanes: posterior-
ment treballa com a responsable de temes
d'estructura financiera i política mone-
tària en el servei d'estudis d'un banc.

Inicia llur activitat política als 15 anys,
com a responsable de la Federació Na-
cional d'Estudiants de Catalunya; milita
en forces socialistes federals, per després
desenvolupar treballs diversos en el camp
sindical i dels moviments associatius. In-
gressà a Convergència Socialista de Ca-
talunya l'any 1975, essent membre del
Secretariat, i participa en el nucli coordi-
nador per a la constitució del PSC (C). Va
ésser membre de les dues executives del
PSC (C) i va formar part de la comissió
coordinadora de la unitat socialista Ha
format part de les dues executives del
PSC(PSC-PSOE) amb responsabilitats
de Política Sectorial i Cultura i Informa-
ció respectivament.

El mes de febrer de 1979 fou nomenat
pel president Tarradellas, Conseller de
Pob'tica Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat a proposta del Partit, càrrec
que va ocupar fins l'abril de 1980. Fou
elegit diputat en les eleccions al Par-
lament de Catalunya. És el responsable
de temes econòmics i pressupostaris del

Ernest Lluch i Martín —
Política Econòmica i Sindical

Va néixer a Vilassar de Mar ( Maresme)
el 31 de gener de 1937. Està casat i amb
tres fills. Estudià Ciències Econòmiques
a la Universitat de Barcelona, essent el
primer delegat escollit democràticament
des de la fi de la guerra civil.

Com a economista s'ha dedicat a
l'urbanisme, treballant a l'Àrea Metro-
politana de Barcelona i. també, a la
investigació i a la docència. Ha donat
classes a la Universitat de Barcelona —de
la qual fou expulsat per militàcia socia-
lista—, a la de Madrid i a la de València.
Ha publicat llibres sobre economia ca-
talana i ha col·laborat en diversos pe-
riòdics i revistes.

Políticament, participà de forma activa
en la formació de la "Taula Rodona"-
precursora de la Coordinadora de Forces
Polítiques de Catalunya i de l'Assemblea
de Catalunya. Més tard, a València milità
a les files dels socialistes del País Va-
lencià.

Milità a la Convergència Socialista de
Catalunya i amb ella passà al PSC
(congrés) i al Partit dels Socialistes de

Catalunya (PSC-PSOE).
El 15 de juny del 77 fou elegit diputat

per Girona, on encapçalava la candida-
tura socialista: fou membre de les co-
missions parlamentàries d'Economia, Hi-
senda, Pressupostos i Afers Exteriors, en
les Corts Constituents. L' 1 de marc del 79
fou elegit novament diputat per Girona, i
en l'actual legislatura ha format part de les
comissions d'Economia, Hisenda i Co-
merç, essent, a més, portaveu del grup
parlamentari dels "Socialistes de Ca-
talunya" fins el febrer del 1982.

Narcís Serra i Serra
— Política Municipal
i Territorial

Va néixer a Barcelona. És casat Va
cursar estudis primaris i batxillerat als
Escolapis del carrer Balmes d'aquesta
ciutat.

Doctor en Ciències Econòmiques per
la Universitat de Barcelona, va realitzar
estudis a la London School of Economies.
Professor agregat numerari de Teoria
Econòmica a la Universitat de Barcelona.
Des de 1965 fins a 1970 fou membre del

Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç
de Barcelona.

Fou impulsor de Convergència Socia-
lista de Catalunya, i posteriorment mem-
bre del Consell Nacional del nostre partit

Fou conseller de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat pro-
visional.

En les eleccions municipals del 3
d'abril del 1979. fou elegit alcalde de la
ciutat de Barcelona i. posteriorment ac-
cedí a la Presidència de la Corporació
Metropolitana de Barcelona.

Al constituir-se la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, cl mes de novembre
de 1981 .• Narcís Serra passà a formar part
del Consell Nacional de la mateixa.

El nostre Tercer Congrés l'ha elegit
també, com a membre del Comitè
Federal.

Higini Clotas i Cierco
— Política Sectorial

Higini Clotas neix a Barcelona l'any
1947. Estudia Arquitectura Tècnica a
l'EATB. Dirigeix dues col·leccions de
llibres de caràcter universitari i huma-
nístic.

L'any 1977 ingressà a la FSC (PSOE)
de la qual esdevingué membre del seu
Comitè Nacional. Al Congrés d'Unifi-
cació del PSC (PSC-PSOE) resulta
escollit secretari d'Estudis i Documen-
tació de l'Executiva Nacional, càrrec que
deixa al II Congrés.

A les eleccions de març de 1980 va
resultar elegit Diputat per Barcelona al
Parlament de Catalunya i. actualment és
secretari del Grup Parlamentari Socia-
lista.
Ha estat membre del Consell Nacional

del PSC (PSC-PSOE) i del Comitè
Federal del PSOE.
Milita al Sindicat d'Arts Gràfiques de i

l'Unió General de Treballadors (UGT). B
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IIsidre Molas i Batllori -
Estudis i Documentació

Isidre Molas i Batllori va néixer a
Barcelona l'any 1940. És casat i té tres
fills. Llicenciat en Dret, exerceix com a
professor de Dret Politic a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

L'any 1959 va entrar a militar en el
FOC. del qual va ésser membre del seu
Comitè Executiu. Posteriorment va mili-
tar a Convergència Socialista de Cata-
lunya i al PSC (C). Està afiliat a FETE-
UGT.

A les eleccions de març del 1980 fou
elegit diputat al Parlament de Catalunya
per la circumscripció de Barcelona.

Actualment és vice-president segon del
Parlament de C a t a l u n y a .

Pere Ayguadé i Ayguadé

Va néixer a Vilanova tie Bellpuig (Llei-
da) el 14 de maig del l l)50. Actualment
resideix a Balapuer. Currà estudis de
Veterinària a la Universitat de Saragossa.

Actualment treballa de pagès i ramader
a Balaguer, i fonna part de la Junta
Rectora de la Cooperativa Agrícola de
Sant Isidre, rde diverses entitats culturals
i esportives.

Pere Ayguadé és m i l i t a n t de la Unió de
Pagesos, de la qual h a v i a format part del
Secretariat Local, Comarcal i Nacional.

Actualment és membre, també, dels
"Grups de l'Alt Pirineu" i de l'Institut
Cafalà d'Estudis Aplicóles.

És diputat al Parlament de Catalunya
per la circumscripció ile Lleida on ocupà
el número u de la l l i s ta .

En el II Congres del.nostre partit fou
elegit secretari de Política Agrària de la
Comissió Executiva.

Josep Alvarez i Suàrez

Va néixer a Belmonte (Astúries) el 20
de març del 1956.

És solter i treballa de calderer-traçador.
Per l'abril del 1976 va ingressar a la

UGT. Ha estat secretari genera! del Sin-
dicat del Metall de Sant Andreu, i secre-
tari d'organització de la Federació del
Metall de Catalunya.

Actualment és secretari d'organització
del Sindicat Comarcal del Metall de Bar-
celona.

D'esquerra a dreta, i de dalt a baix: Pere Ayguadé, Josep Alvarez, Mercè Aroz, Anna
Halletbó, Joan Blanch, Joan Comas, Antoni Dalmau i Juanjo Ferreiro.

Al setembre del 1976 va ingressar a la
FSC (PSOE) passant després al nostre
partit

Josep Alvarez és militant de l'agrupa-
cio de Sant Andreu, de la qual ha estat
secretari d'organització. Ha estat, també,
conseller de la Federació de Barcelona.

Mercè Aroz Ibànez

Va néixer a Saragossa el 21 de setem-
bre del 1944. Està separada i té dos fills.
De professió economista, és Llicenciada
en Ciències Econòmiques. La seva activi-
tat política la inicia entre 1974 i 1976,
actuant com a simpatitzant de la Lliga
Comunista. L'any 76 ingressà al PSOE, i
fins el 78 és membre de la Comissió
Executiva de la FSC (PSOE). Va estar a
la comissió de la uniat PSC-PSOE. i ha
estat membre del Consell Nacional del
rostre Partit.

És militant de l'Agrupació de l'Es-
querra de l'Eixample, i està afiliada a la
FETE.

Anna Balletbò i Puig

Va néixer a Sampedor (Bages) fa 38
anys. És periodista i ha treballat a RTVE.
Es"professora a la Facultat de Ciències de
la Informació de la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Militant de la Convergència Socialista
(CSC), s'integrà amb aquest grup en el
PSC (C) i posteriorment al Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSE-PSOE).
La seva lluita política es centra en el

feminisme, essent a l'actualitat responsa-
ble de la Comissió de la Dona del nostre
Partit

Des del 9 d'abril del 1980 és diputada al
Congrés pel grup "Socialistes de Cata-
lunya", accedint-hi després de la dimissió
dels companys que varen anar al Parla-
ment de Catalunya.

Actualment és portaveu de la Comissió
de Control de RTVE al Congrés dels
Diputats.

Joan Blanch i Rodríguez

Va néixer a Badalona el 2 d: febrer del
1937. És casat.

El 1955 ingressa a la Facultat de Dret
de Barcelona i hagué d'interrompre els
seus estudis per haver participat a la
tancada d'estudiants .al Paran inf. Arran
d'aquests fets es refugià durant uns anys a
França, finalitzant la carrera de Dret el
1968.

Joan Blanch començà a treballar a
l'exili, de torner. En tornar a Catalunya,
treballà al despatx de l'advocat lahornlis-
ta Cuenca Puig de Llivol i després com
assessor en transaccions econòmiques i
financeres.

Ha estat primer secretari de l'Agrupa-
ció Socialista de Badalona i. dus del 3
d'abril del 79. és tinent d'alcalde de
l'Ajuntament d'aquesta població.

Membre de la Comissió Executiva del
Partit des del II Congrés ha estat secretari
de Propaganda i ha tingut, també, respon-
sabilitats a la Secretaria de Politica Mu-
nicipal.
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D'esquerra a dreta, i de dalt a baix: Lluís Fuertes, Josep Font, Jordi
Font, Pasqual Maragall, Agustí Marina, Francesc Marti, Eduard
Martin, Carles Navarro, Carles Palop, Santiago Riera, Manuel
Royes, Josep M.» Simó, Esteve Tomàs, Josep M. Triginer i Josep
Verde.

Joan Comas i Basaganas

Va néixer a Terrassa el 6 de novembre
del 1936. És casat i té tres fills. És
professor mercantil i titulat en Ciències
Socials. Treballa de Director Comercial a
una empresa d'import-export. És també
Secretari del Consell d'Administració de
la Caixa d'Estalvis de Catalunya.

Joan Comas va militar al PSC (R) des
de la seva fundació, on fou secretari
d'organització. Amb en Josep Verde va
impulsar la fusió del PSC (R) en el PSC
(PSC-PSOE). Ha estat membre de les
successives Comissions Executives. Està
afiliat a la UGT (Comerç del Metall).
És diputat al Parlament de Catalunya.

Antoni Dalmau

Antoni Dalmau va néixer fa 30 anys i és
advocat de professió.

L'any 1975 va entrar a Convergència
Socialista, seguint tot el procés fins a la
formació del PSC (PSC-PSOE).

És primer secretari de la Federació
Xu, la de l'Anoia, i ha estat membre del
darrer Consell Nacional del Partit.

Antoni Dalmau és tinent d'alcalde i
portaveu de Grup Socialista a l'Ajunta-
ment d'Igualada.

Diputat provincial de Barcelona, és
portaveu socialista a aquesta institució,
membre de la Comissió de Govern i pre-

sident de la Comissió Informativa d'En-
senyament.

Juan José Ferreiro Suárez

Va néixer a Lugo l'any 1944. Actual-
ment està separat i té un fill. La seva
professió és la de despatxant d'aduanes a
Barcelona.

Després del Congrés d'Unitat entrà a la
Comissió Executiva ocupant la secretaria
de Relacions amb la Joventut Socialista
de Catalunya. A l'anterior Executiva era
secretari de Moviments Associatius. Ha
estat membre del Comitè Executiu de
Catalunya del Sindicat del Transport de
la UGT.

En l'aspecte laboral fou acomiadat per
ésser dirigent vaguista i per detenció poli-
cial, de FAESSA (1969), MACOSA
(1971) i MECALUX (1973).

Així mateix ha estat fundador de la
Cooperativa Obrera del Bon Pastor i dels
Cercles de Formació de Quadres.

Actualment és diputat del Grup Socia-
lista al Parlament de Catalunya.

Lluís Fuertes i Fuertes

Nat a Boisán (León), va emigrar a
Catalunya l'any 1966.

En arribar va incorporar-se a l'empresa
"Olivetti", coincidint la seva arribada
amb una vaga que va durar alguns mesos.
Des d'aquest moment s'integrà activa-
ment a la lluita clandestina sindical.

Militant de la UGT de Catalunya,
formà part de l'Executiva en ple període
clandestí. Ha estat secretari general de la
UGT de Catalunya fins al darrer congrés
del^sindicat.

És diputat al Congrés de Madrid, pel
grup "Socialistes de Catalunya" i, com a
tal, ha col·laborat en les tasques de la
Comissió de Treball.

Josep Font i Bernaus

Va néixer a Bellcaire d'Urgell (Lleida)
l'any 1944. Es casat i té dos fills.

Torner a l'empresa química AISCON-
DEL, Josep Font és un lluitador sindical »
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que ha estat sempre al front de les reivin-
dicacions dels seus companys.

Ha tingut diversos càrrecs de respon-
sabilitat a la UGT.

Fou candidat a les eleccions del 15 de
juny del 1977.

El novembre del 77, després del XVII
Congrés de la FSC (PSOE) entrà a l'Exe-
cutiva Nacional com a Secretari de For-
mació, responsabilitat que ha mantingut
en les dues Executives hagudes des del
Congrés d'unitat.

Jordi Font i Cardona
Va néixer a Barcelona el maig de 1949.
Començà a treballar als 14 anys en un

magatzem. Fou jurat membre de la Co-
missió d'Empresa de SERESCO, S.A.,
del ram de la informàtica. Treballà des-
prés a Fundacions en tasques de gestió
cultural.

Cursà estudis a la Facultat de Filosofia
i Lletres de la Universitat de Barcelona.

L'any 1974 fundà l'Associació de
Veïns de l'Esquerra de PEixample for-
mant part de les seves primeres juntes.

Participà en la creació de Convergèn-
cia Socialista de Catalunya.

Actualment és Director del Departa-
ment de Promoció Cultural de l'Ajunta-
ment de l'Hospitalet j j

A l'anterior Comissió Executiva era
secretari nacional amb responsabilitats a
l'Àrea de Cultura. ' ' !

i ' i ' ,
Pasqual Maragall i Mira

Nat a Barcelona el ;13 de gener del
1941. Casat i amb dues filles. Nét del
poeta Joan Maragall. | j '

Estudis primaris i batxillerat a les Es-
coles Virtèlia. Doctor en Ciències Econò-
miques i llicenciat eh Dret i Ciències
Econòmiques a ; la New School, New
York. Professor d'Economia Urbana a la
Universitat Autònoma de Barcelona i
professor convidat á la Universitat Johns
de Baltimore (USA).' ' . > ! ;

Entra a la Universitat el curs 57-58.
Seria expedientat i absolt el curs següent
Milita a Nova Esquerra Universitària
(Secció del FOC).1 El j!962 funda amb
Raimon Obiols (MSC) el Moviment Fe-
brer 62, primer intent de socialisme uni-
ficat. Fins al 1968 seria membre de di-
recció del FOC (Front Obrer de Cata-
lunya), ü !

Funcionari tècnic del Gabinet de Pro-
gramació de l'Ajuntament de Barcelona
65-67. El darrer any participà activa-
ment en el moviment democràtic de tre-
balladors de l'Administració Pública de
Catalunya. ' • , ! < î s < '

A partir del 1974 participà en la funda-
ció de Convergència1 Socialista de Cata-
lunya. Coordina a Barcelona la campanya
electoral del PSC já;les eleccions legis-
latives del 15 de juriy'del 77. Aquest
mateix any entra al Secretariat Polític,
essent-hi responsable de política muni-
cipal.

Ha publicat nombrosos articles de polí-
tica municipal i internacional, a Debat,
CAU, Ruedo Ibérico, l'Hora Socialista i
al llibre col·lectiu "Alternativa Socialis-
ta".

La seva tesi presentada a la Universitat
Autònoma sobre "Preus de sòl (el cas de
Barcelona)" va merèixer la qualificació
"cum laude".

El 1979, arrel de les eleccions munici-
pals, accedeix al càrrec de Tinent d'Al-
calde d'Ordenances i Reglaments Gene-
rals de l'Ajuntament de Barcelona, inspi-
rant la reforma administrativa d'aquesta
institució.

Actualment és tinent d'alcalde respon-
sable de les finances i l'organització.

Agustí Marina Pérez
Agustí Marina compta, actualment^ 39

anys, és casat i té dos fills.
Perit tècnic de professió, havia treballat

al servei tècnic comercial d'una multina-
cional francesa.

Va ingressar al PSOE l'any 1964, va
venir a Catalunya l'any 75 militant des de
aleshores a la FSC (PSOE), fins al Con-
grés d'Unitat en que va passar al PSC
(PSC-PSNE).

Està afiliat a la UGT, concretament al
Sindicat del Metall.

Després de les eleccions del 3 d'abril
del 1979, fou elegit alcalde de Castell-
defels. Es, també, diputat provincial,
conseller de la Corporació Metropoli-
tana de Barcelona, i vice-president del seu
Consell d'Alcaldes.

Francesc Martí i Jusmet
Va néixer a Barcelona el 16 de febrer

del 1946. Es casat i té un fill. Arqueòleg
de professió, havia treballat com a Con-
servador del Museu Arquelògic de Bar-
celona. És llicenciat en Filosofia i Lletres
(Secció d'Història Antiga) per la Univer-
sitat de Barcelona.

Va estar des de la seva fundació al
RSDC, després l'any 1977 ingressà a la
FSC (PSOE) i passà després al PSC
(PSC-PSOE). Està afiliat al Sindicat de
Varis de la UGT.

Actualment és President de la Diputa-
ció de Barcelona, i el Tercer Congrés
Socialista l'ha elegit també com a mem-
bre del Comitè Federal del PSOE.

A més de diverses publicacions profes-
sionals, és autor juntament arnb Eduard
Moreno dels llibres: "Barcelona ¿adonde
vas?" (1974), i "Catalunya para españo-
les" (1979).

Eduard Martín Toval
Eduard Martín Toval va néixer a Mà-

laga l'any 1942. Arriba aBarcelona als 25
anys com a tècnic del Ministeri de Tre-
ball. Ha estat Inspector de Treball i pro-
fessor de Dret del Treball a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Fou fundador del Centre Unitari d'As-
sessorament dels Treballadors, i és coedi-

tor i autor de varis llibres sobre qüestions
laborals.

Està casat i té fres fills. La seva mili-
tància política la inicià a Màlaga en
cercles cristians. A Barcelona, de l'any 70
al 72, forma part de l'ORT i anys després
ingressa a Convergència Socialista de
Catalunya.

Ha estat membre dels dos secretariats
Generals del Partit Socialista de Cata-
lunya-Congrés.

Diputat per Barcelona a les Corts de
Madrid, després de les eleccions del
1977, s'encarregà de les tasques de porta-
veu del Grup "Socialistes de Catalunya"
fins a 1980.

A les eleccions de març del 1980 fou
elegit diputat al Parlament de Catalunya
per la circumscripció de Barcelona.

Al juliol del 1980, el II Congrés del
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE), l'elegí com a membre de la
Comissió Executiva Nacional, portant la
Secretaria de Relacions Parlamentàries
fins al desembre del 1981.

Aquests moments és el portaveu del
Grup Socialista al Parlament de Cata-
lunya.

El nostre Tercer Congrés l'ha elegit,
també, com a membre del Comitè Fede-
ral.

Carles Navarro i Gómez
Va néixer a Barcelona el 5 de febrer de

l'any 1949. L'any 1950 es traslladà amb
la seva família a Sentmenat ori visqué fins
el 1972. És casat i té dos fills.

Estudià informàtica, comptabilitat i
Dret. És auditor de professió.

Afiliat a la UGT —al sindicat de Ban-
ca— des del 1976.

Va participar al 1974 en la fundació de
la Convergència Socialista de Catalunya.
En el PSC (PSC-PSOE) ha estat secreta-
ri d'organització de la Federació del Vallès
Occidental.

Des del II Congrés ocupava la secreta-
ria d'Administració, Finances i Serveis
gçnerals de la Comissió Executiva del
Partit.

Carles Palop Pvubio
Va néixer a Barcelona el 24 de setem-

bre del 1949. És casat i amb dos fills. De
professió administratiu.

Afiliat a la UGT des del 1972, hi ha
militat activament, essent membre de la
Secció Sindical i del Comitè d'Empresa
de PEGASO. Des del 1977 ha estat, inin-
terrompudament, a l'Executiva de la Fe-
deració del Metall, ocupant-ne actual-
ment la secretaria de Relacions Polí-
tiques.

Va entrar en la FSC (PSOE) l'any
1975, passant després al PSC.(PSC-
PSOE) amb el procés d'unitat. Es mili-
tant de l'Agrupació de la Zona Franca.

Santiago Riera Olivé
Va néixer el primer de juny del 1947 a
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Sentmenat del Vallès. Es cassât i té dos
fills. Actualment resideix a Sabadell.

L'any 1978 es llicencià en Dret per la
facultat de Barcelona.

Santiago Riera començà a treballar als
14 anys a la indústria tèxtil, després al
metall, i als 17 anys entrà de nou al tèxtil.
Als 22 anys començà a treballar a la
Caixa d'Estalvis de Sabadell.

L'any 1947 començà a militar activa-
ment a la UGT de Catalunya on ha estat
secretari de formació de la Unió Local de
Sabadell. Al 1979 impulsà el Sindicat
Nacional d'Estalvi de Catalunya del qual
fou secretari general. Actualment és se-
cretari nacional de la UGT de Catalunya.

És també president de la Junta Admi-
nistrativa de Centre de Medicina Preven-
tiva Escolar de Sabadell.

En el II Congrés Socialista fou elegit
membre de la Comissió Executiva, ocu-
pant la secretaria de Política Sindical del
PSC (PSC-PSOE).

Manuel Royes i Vila
Va néixer a Terrassa el 24 de maig del

1940. És casat i té dos fills. Ha realitzat
estudis de Ciències Econòmiques, i la
seva professió es desenvolupa al ram del
tèxtil (vendes).

Políticament va iniciar la seva activitat
al FOC, va estar a Convergència Socia-
lista, desprès al PSC (C) i, finalment al
PSC (PSC-PSOE).

Ha estat conseller nacional del partit i
Primer Secretari de l'Agrupació de Ter-
rassa (79-80). Està afiliat a la UGT.

Actualment és Alcalde de Terrassa i
vocal de l'executiva de la Federació de
Municipis de Catalunya.

José M.» Simó i Huguet
Nat a Amposta el 29 de juliol del

1947, la seva professió és la d'arquitecte.
Políticament va iniciar la seva tasca a

Convergència Socialista, després passà al
PSC (C) i finalment al PSC (PSC-
PSOE). Militant de l'Agrupació d'Am-

posta ha estat a la seva executiva i també a
la de la Federació XVI, del Baix Ebre-
Montsià.

Va ésser membre de la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme.

Actualment és diputat al Parlament de
Catalunya, i Secretari General del Con-
sell de PEbre.

Esteve Tomàs i Torrent
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat

l'any 1944. És casat i té tres fills.
Vinculat sempre al món rural, l'estiu del

1974 participà a la fundació de la Unió de
Pagesos, de la qual ha estat membre del
Secretariat Nacional i del Secretariat Co-
marcal de l'Alt Penedès, ja que des de fa
anys resideix a Vilafranca del Penedès.

Al Congrés d'Unitat Socialista fou ele-
git Secretari Nacional de Política Pagesa
del PSC (PSC-PSOE)

Després del II Congrés del Partit ha
ocupat les secretaries de Política Comar-
cal i, posteriorment, de Política Municipal
de la Comissió Executiva Nacional.

És diputat al Parlament de Catalunya.

Josep M.a Triginer i Fernández
Va néixer a Agramunt l'any 1944, i

estudià Peritatge Industrial, especialit-
zant-se en mecànica l'any 65.

El 1962 entrà en contacte amb les
Joventuts Socialistes, des de les quals
treballà activament en la renovació del
PSOE, a partir del 68. Fou membre de
l'Executiva Federal de les Joventuts So-
cialistes.

Fins abans del Congrés d'Unitat fou
Primer Secretari de la Federació Socia-
lista de Catalunya (PSOE). A les elec-
cions del 15 de juny fou elegit diputat al
Congrés, i tornat a elegir I'l de març del
79. Ha estat membre de l'Executiva Fe-
deral del PSOE, i Conseller polític de la
Generalitat en l'època de Tarradellas.

Actualment és Primer Secretari de la
Federació de Barcelona del PSC (PSC-
PSOE).

Josep Verde i Aldea
Nat a Granollers l'any 1928, és

advocat, casat i amb quatre fills. Estudia a
Granollers, Barcelona i a l'extranger, i es
diploma en Dret Comparat. Es membre
del Col·legi d'Advocats.

Des del 1947 porta a terme una tasca
activa de recuperació cultural catalana.
Es vincula i funda grups cristians, i im-
pulsa campanyes contra la pena de mort i
per l'amnistia; pertany a la junta de
l'ICESB.
Inicia la seva activitat política amb el

grup "Socialistes Demòcrates Catalans"
que s'integrà al RSDC, del qual fou co-
president, càrrec que també tingué al PSC
(R) juntament amb Josep Pallach, fins el 9
de gener del 1977. Mort enPallachl'l 1 de
gener, és nomenat Secretari General del
PSC (R).

A les eleccions del 15 de juny del 1977
és elegit diputat per Barcelopna a les
Corts de Madrid, per la coalició del
"Pacte Democràtic per Catalunya".

El juny del 1978, el I Congrés del PSC
(PSC-PSOE) l'elegeix membre de la
Comissió Executiva Nacional, encarre-
gant-se de la Secretaria de Relacions
Polítiques.

A le:, eleccions de I'l de març del 79
torna a ser elegit diputat per Barcelona,
per la candidatura de "Socialistes de Ca-
talunya".

Des del 1979 és membre del Consell
d'Europa, on és President del Grup de
Treball Preparatori de la Conferència del
Medi Ambient Mediterrani. També és
President de la sub-comissió de Dret
Penal i Criminologia.

El gener del 1982 és elegit portaveu del
Grup Parlamentari "Socialistes de Ca-
talunya" al Congrés dels Diputats.

A l'abril del 1982 és nomenat com a un
dels vice-presidents del Grup Socialista al
Consell d'Europa.

La Comissió d'Escrutini en plena tasca de recomptar les paperetes de votació dels delegats.
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Ponència d'Estratègia i Política

Construir una majoria
de progrés

Ja a la introducció de la Ponència Marc d'Estratègia i
Política aprovada pel Tercer Congrés, es manifesta que:
"En els moments presents, els objectius del socialisme
esdevenen cada vegada més necessaris i més actuals,
pel fet de la situació mundial (amb una crisi plena de

riscs dramàtics, però també de noves possibilitats í
esperances de canvi) i de la situació a Espanya i a
Catalunya, on el socialisme apareix com l'única força
que pot consolidar i fer avançar el procés democràtic i
autonòmic enfrontat a les complexes dificultats."

Comença la ponència fent una anàlisi
de la situació actual arreu del món, a l'Estat
espanyol i a Catalunya. Parlant de la crisi
es diu que: "És en el terreny del combat
polític i cultural que es juga un dels
enfrontaments cabdals de la crisi actual".
I diu que d'ací en poden sortir o-bé
processos involutius (si la dreta s'impo-
sa), o grans moviments col·lectius, vers el
canvi social i el nou ordre econòmic
internacional, en la direcció preconitzada
pel socialisme democràtic.

S'analitza, també, l'increment de la
tensió mundial, la cursa d'armaments i
l'augment de la pressió de les dues su-
perpotències, i es constata que, malgrat
tot, les alternatives socialistes van gua-
nyant pes en el camp dels qui volen un
món en pau i progrés. F.s valora l'expe-
riència polonesa corn un model de lluita
per un socialisme democràtic i autoges-
tionari en els països de l'Est, i el triomf
del socialistes francesos i grecs que
obren noves posibilitáis de transformació
a Europa. Es manifiesta,.també, que la
guerra de les Malvines demostra'que cap
conflicte militar important no pot quedar
localitzat geogràficament, i s'insereix en
el conjunt de l'estratcpja mundial de les
dues grans potències —URSS i USA—
per augmentar llurs rerspectives zones
d'influència.

Anàlisi del procer,
democràtic

Passant a l'Estat espanyol, s'analitza el
procés democràtic i els obstacles per a la
seva consolidació que radiquen en diver-
ses causes: el pensament anti-democràtic
residual de la dreta: el fet que gran part de
la burguesia vol també la pervivència de
privilegis heretats d'un passat no demo-
cràtic; la frustado i la inhibició de sectors
populars engrescats per la perspectiva del
canvi al 1976/77, però decebuts avui
davant les limitacions del procés demo-
cràtic i les dificultats de la crisi; i final-
ment, la descomposició del partit del
govern. Davant de tot això: "Pels treballa-
dors i pel poble es tracta de mantenir la

llibertat, assegurar i reforçar un poder
civil democràtic, tirar endavant el procés
de transformació democràtica i autonò-
mica de l'Estat, i fer front a la crisi
econòmica, amb una política de govern en
tots els centres de poder polític i adminis-
tratiu que estigui al servei de la majoria del
poble, i no d'una minoria privilegiada. En
aquest context, el Partit Socialista s'ha
convertit en el dispositari de les expecta-
tives i esperances de la majoria."

En quant a la situació a Catalunya es
valora que la victòria de la dreta el 20 de
març del 1980, i la formació del govern de
CiU, amb cl suportd'ERC i de CC-UCD,
ha provocat un afebliment del procés
autonòmic i del pes de Catalunya en el
procés democràtic de l'Estat. S'han gene-
rat, també, gèrmens de profunda divisió
en el país. "L'acció de govern a la
Generalitat —diu la ponència— és una
acció més preocupada per fer veure que es
governa que per governar veritablement."
El govern de CiU no pot oferir resultats
mínimament satisfactoris en cap dels
grans problemes avui plantejats al poble
de Catalunya.

Sobre la signatura dels acords autonò-
mics de juliol del 1981, la ponència re-
marca que els socialistes hi hem donat
suport perquè són necessaris per a un
avenç efectiu en la construcció de l'Estat
autonòmic i la consolidació de la demo-
cràcia, i que hem lluitat i lluitarem per a
millorar-los i per tal d'evitar-ne interpre-
t f.cions restrictives, fet que no es donarà si
el socialisme arriba al govern de l'Estat

Capítol important l'ocupa el que parla
del projecte nacional dels treballadors i es
diu que: "Per tirar-lo endavant és fona-
mental i imprescindible el manteniment i
reforçament de la unitat civil del nostre
poble. Quan ens referim a la unitat civil del
poble de Catalunya ens referim en primer
terme a la unitat de tots els treballadors de
Catalunya, catalans d'origen o vinguts
d'altres terres d'on els expulsà l'explo-
tació i la pobresa generades pel capita-
lisme." "Aquesta unitat es fonamenta en
la identitat d'interessos, en el fet que tots
els treballadors sofreixen una problemà-
tica comú i necessiten constituir-se en una

alternativa capaç de construir un futur
col·lectiu, on tots tinguin els mateixos
drets i les mateixes obligacions, en una
Catalunya autogovernada que eviti qual·
sevulga forma de discriminació, i que
defensi i potenciï la lliure manifestació i
aportació cultural de tots els ciutadans,
sigui quina sigui la llengua que parlin."

Més endavant es diu: "La Constitució,
els Estatuts d'Autonomia i els acords
autonòmics han posat, en efecte, les bases
per a la construcció del nou model de
Govern d'Administració. Aquest model
resultarà, però, de l'elaboració i aplicació
d'una sèrie de lleis institucionals encara
pendents com són la Llei de Bases del
Règim Local, la Llei de Govern i de
l'Administració Central, la Llei Orgànica
del Poder Judicial, la Llei de Bases de la
Funció Pública, la Llei de Bases de l'Or-
denació Econòmica, etc... Aquestes Lleis
no poden ser pel mateix el fruit d'una
elaboració i d'un debat singular i aïllat
Ans al contrari, han de respondre a una
visió coherent i de conjunt del nou model
de Govern i d'Administració. I per tot
això, els socialistes de Catalunya propo-
sarem al Partit Federal la constitució
d'una Comissió de Treball que. comptant
amb la participació i la consulta dels
partits socialistes de nacionalitats i re-
gions, elabori el conjunt dels criteris de-
finidors pel compliment ple del procés de
transformació autonòmica i descentralit-
zada de l'Estat. Aquests criteris haurien
de constituir la base d'una negoci ació amb
totes les altres forces polítiques estatals o
de nacionalitat, negociació que el nostre
Partit hauria de plantejar com un aspecte
fonamental de la seva oferta electoral."

I en un altre punt la ponència manifiesta
que: "La posició del socialistes i dels
treballadors és una visió igualitaria i soli-
dària que es concreta en el dret de tots a
uns nivells iguals d'autogovern, el desen-
volupament d'una Estat federal."

S'entra després en el tema de la lluita
contra l'atur i es valora la signatura de
TANE com: "un element important pel
manteniment de l'estabilitat polí tica en un
període particularment difícil del procés
democràtic, i que conté elements que
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obren una perspectiva esperançdora pels
treballadors per l'any 1982, en la mesura
que el seu acompliment per part de la
patronal i l'Administració sigui una rea-
litat"

Es constata que el principal repte que
tenim avui els socialistes és el d'una
política de lluita contra l'atur i de creació
de llocs de treball.

Aquest punt sobre la crisi i l'atur s'a-
caba amb el reconeixement d'una doble
responsabilitat
" a) No acceptarem passivament que sigui
la classe obrera la que pagui avui, amb
l'atur de milions dels seus homes, amb la
reducció del seu nivell de vida, amb el
sacrifici de la seva juventut i amb la
incertesa del seu futur històric, el preu de
la transformació tecnològica de la so-
cietat"

b) Ens esforçarem per convertir-nos en
l'expressió i en la voluntat politica, no
solament dels obrers, avui en dificultat,
sinó del conjunt dels treballadors (de la
ciència, de la tècnica, de la universitat de
la cultura, de l'administració, de la page-
sia, de les petites i mitjanes empreses,
etc.) és a dir en l'expressió i la voluntat de
la majoria de la societat catalana, que
refusa que les possibilitats i les conse-
qüències de la nova revolució tecnològica
siguin manipulades en benefici d'una pe-
tita minoria de l'alta burgesia, sinó que
es converteixin en la esperança, la pro-
pietat i el futur del poble de Catalunya en
el seu conjunt."

Un altre apartat manifesta que: "... els
socialistes hem d'assumir totes les reivin-
dicacions que, sorgides de les contradic-
cions i problemes de la nostra societat,
estan encaminades a obtenir pels ciuta-
dans una altra manera de viure, una
qualitat de vida més lliure, més plena i
autèntica."

"La defensa de les llibertats —diu la
ponència— i l'erradicació de la violència i
del terrorisme, de tot signe, és un objectiu
fonamental dels socialistes en el moment
present La llibertat,, avui i ací, té un nom
i una garantia: La Constitució i l'Estatut
Cal defensar-los i exigir el seu compli-
ment i el seu desenvolupament més am-
ple. Cal difondre el seu coneixement i la
consciència dels ciutadans respecte dels
seus drets. Cal extendre la idea que som
un paí s capaç de viure en pau, en llibertat i
solidàriament, cal, en fi, refursar el mite
que "som diferents", i assumir que som un
país europeu que aspira a viure en llibertat
i en dignitat."

Estar amb la joventut
Sobre la joventut í el canvi social,, la

ponència manifiesta, entre d'altres coses
que: "En el procés de la lluita contra la
dominació i la dependència per unes rela-
cions lliures i igualitàries entre els homes,
pel dret a la diferència enfront a l'estan-

darització de la vida, per la creativitat i la
imaginació enfront de j'anquilosament
consumista, per la solidaritat enfront de la
competitivitat i la intransigència, els so-
cialistes hem d'estar amb la joventut, en la
recerca comú d'un projecte de canvi basat
en la rebel·lió d'allò que és possible contra
allò que existeix avui."

El darrer apartat fa referència a la
Política actual dels socialistes de Cata-
lunya, i s'obra amb la següent afirmació:
"L'objectiu fonamental que tenim plan-
tejat és la consecució d'una àmplia ma-
joria social i política, que doni suport a un
programa de transformació democràtica i
socialista. Aconseguir aquesta àmplia
majoria implica fer coincidir en el projecte
socialista a sectors socials que tenen
trajectòries diferenciades, i han tingut
formulacions i valors no coincidents. Sec-
tors que avui estan objectivament oposats
al sistema de dominació del capitalisme i
en especial dels sectors monopolistes del
capitalisme, però que no tenen una unitat
interior".

"L'estratègia socialista ha de combinar
una lluita política a l'interior de les Insti-
tucions, i una lluita social i cultural —que
a Catalunya revesteix una especial tras-
cendencia perquè és també, i fonamen-
talment una lluita per la unitat civil del
poble, per la unificació nacional."

"En el pla polític, els socialistes hem de
sintetitzar les diverses aspiracions de can-
vi de cadascun dels sectors socials domi-
nats, connectar-los en un mateix projecte i
en un mateix combat, posant sempre de
relleu els interessos generals dels tre-
balladors, i impulsant la unitat de les
reivindicacions democràtiques i socialis-
tes sota un plantejament polític general."

L'oferta socialista
pel canvi

"En el pla de la política d'Estat els
socialistes de Catalunya donem un suport
actiu a l'oferta socialista pel canvi, con-
cretada en el 29è-Congrés Federal, en els
punts següents:

1. Democratització definitiva de l'Es-
tat Reforma de l'administració pública.
2. Defensa de les llibertats i seguretat
ciutadana. Erradicado de la violència de
tot signe. Garantia dels drets i llibertats
dels ciutadans.

3. Modernització de la societat vers
majors nivells de llibertat i benestar. Polí-
tica educativa, de vivienda i de sanitat al
servei del poble. Política social i d'atenció
especial als marginats.

4. Atenció prioritària a la superació de
la crisi econòmica. Reindustrialització.
Política de creació de llocs de treball i de
lluita contra l'atur.

5. Política exterior orientada a la inte-
gració a Europa. Oposició a l'ingrés a
l'OTAN.

6. Estat de les Autonomies en la pers-
pectiva federal. Solidaritat entre naciona-
litats i regions. Suport a l'autonomia
municipal.

A més, respecte a la política exterior
defensarem:

a) De produir-se l'entrada a l'OTAN,
aconseguiment de la celebració d'un refe-
rèndum sobre la conveniència o no de la
permanència.

b) Establiment d'una política medi-
terrània.

En el pla de la política catalana, els
socialistes de Catalunya ens proposem els
segünts objectius:

1. La construcció d'una majoria de
progrés, capaç de traduir-se en un acord
polític de govern d'àmplia base social i
parlamentària, per assolir la construcció
de l'autonomia a Catalunya, la lluita
contra l'atur i l'avenç en la transformació
social, política i econòmica del país.
Mentre això no sigui possible, els socia-
listes farem una política clara d'oposició al
govern minoritari de CiU, tot avançant
propostes constructives que introdueixin
elements programàtics de modernització i
canvi.

2. Defensa intransigent de l'Estatut i de
la Constitució. Desenvolupament de l'Es-
tat de les Autonomies, en una perspectiva
federal.

3. Suport a la tasca dels governs
municipals, donant preferència a les
accions que puguin millorar a curt termini
la qualitat de vida dels administrats.

4. Potenciació del paper del Parlament
de Catalunya. Configuració d'un Estatut
de Règim Interior que garanteixi el fun-
cionament democràtic de les Institucions
catalanes.

5. Cooperació activa amb la UGT,
especialment en els aspectes de reconver-
sió industrial, política sectorial i aplicació
i desenvolupament de l'ANE, punts an-
gulars de la lluita inmediata contra l'atur.

6. Lluita per una política cultural que
situi la normalització lingüística en un
marc d'enriquiment ràpid de les estruc-
tures i mecanismes de la vida cultural, i de
ple respecte i no discriminació en relació a
la pluralitat de manifestacions culturals i
lingüstiques de Catalunya.

7. Potenciació del moviment associatiu
popular, i política de mobilització en la
perspectiva de dinamització d'un movi-
ment majoritari pel socialisme a Cata-
lunya. Impuls al moviment cooperativis-
ta.

8. Potenciació del debat intern i del
debat amb la societat, debat del qual el
partit n'ha de treure grans fruits de cara a
l'eelaboració de la pròpia alternativa
global.

9. Difusió de l'alternativa socialista a
través d'una campanya de comuunicació i
diàleg que faci del programa dels socia-
listes el programa del poble de Catalu-
nya.!
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Ponència d'Organització

Fer un partit obert
La introducció de la Ponència d'Organització apro-

vada pel Tercer Congrés, s'obre amb dues interrogants:
Quin Partit estem fent? i Quin Partit hem de fer? I la
Ponència diu que el Tercer Congrés representa una
ocasió important per a reflexionar i debatre aquestes
qüestions, però no de manera abstracta sinó lligant-les,

per una banda a l'anàlisi de l'actual situació política,
social i cultural a Catalunya, i per altra banda a unes
hipòtesis i un projecte estratègici "No existeixen —
constata la Ponència— les qüestions estrictament or-
ganitzatives. Es tracta, sempre, de qüestions político-
organitzatives."

A continuació es remarquen dos
aspectes bàsics a l'hora d'enfocar els
problemes de desenvolupament polític-
organitzatiu del Partit "L'actual contra-
ofensiva conservadora a Catalunya, que
s'ha anat ampliant en el període que segui
a la victòria de CiU a les eleccions al
Parlament de Catalunya, s'exerceix en el
pla politic i social, però també en el
terreny cultural". I en aquest sentit, cal
realitzar un esforç tenaç de recuperació de
memòria col·lectiva de la classe treballa-
dora, i de recomposició d'una cultura
política entre els treballadors i els sectors ¡
populars. I l'altre1 ; aspecte bàsic es,
defineix així: ".¿.assenyalar que la nostra !
obligació fonamentaren el terreny polític-f
organitzatiu rau ¿h procedir d'una manera
clara i profunda a una reconsiderado de la
nostra pràctica, cercant .una praxi polí-

tica més dúctil enquadrada, més crítica,
menys sectària, que podem resumir amb
la formulació següent ferun partit obert"

En un altre punt es constata que: "El
socialisme està present com a voluntat de
sectors cada vegada més amples de la
població. Però no pot construir-se d'avui
per demà: precisa d'un llarg i dificultós
procés històric, els camins del qual no
podem prefigurar mitjançant una ciència
infusa, sinó a través de l'esforç de la
pràctica, de la crítica. El socialisme és un
llarg treball. Per això un Partit verita-

; blement socialista ha de ser avui un partit
obert i un partit militant. Un partit que
sigui, a la vegada instrument d'acció polí-

1 tica i de transformació, punt de referència,
escola i memòria dels treballadors, ele-
ment de dinamització d'un moviment

; majoritari pel canvi, pel socialisme."

Totes les ponències varen comptar amb una gran participació dels delegats.

Com a Partit nacional cal... "que la
nostra organització reforci, a la vegada, el
seu caràcter nacional i la seva projecció
estatal, solidarària i federalista, opinions
que no són alternatives p contradictòries,
sinó complementàries i imprescindibles."

Com a Partit de clase és necessari
"prendre clara consciència de la neces-
sitat imperiosa de reorçar amb la UGT
una dialèctica de contacte permanent,
suport mutu, enfortiment de conjunt de
l'àrea socialista, que sols serà fructífera si
es sitúa clarament en el terreny de la
llibertat, és a dir dins del reconeixement
explícit i real del principi d'independència
organitzativa i d'autonomia d acció, de
diàleg fratern i col·laboració entre igual
per a assolir unes fites que ens són co-
munes."

Cal, també, diu la Ponència que:... "el
Partit es converteixi en un element im-
pulsor i mobilitzador d'una àrea socialista
més àmplia, molt més àmplia que la
configurada pels seus militants esctrictes.
I ha de fer-ho sense cap mena de recança
sectària. El Partit ha d'afavorir el naixe-
ment i l'impulsió d'estructures i organis-
mes diversos que es moguin en la lògica
del projecte socialista". "Es tracta de
reforçar els moviments de base, de sus-
citar autogestió en la societat civil cata-
lana, d'animar rbrmes d'autoncmiu i d'au-
toorganització popular, i d'establir entre
el Partit i el dens i plural teixit de l'as-
sociacionisme popular de Catalunya, uns
vincles cordials i respectuoso ;. flexibles i
sincers, que permetin anar avano.it en la
maduració d'un moviment conlederatiu
pel socialisme a Catalunya, a l'entorn de
l'esperança de canvi que el socialisme i el
nostre Partit encarnen."

Govern a l'ombra

Com a única alternativa de govern
enfront de la dreta nacionalista, cal adop-
tar mesures concretes que tendeixin x " 1)
Millorar els mètodes d'organització i de
treball en el si del Grup Socialista en el
Parlament de Catalunya, en el sentit
d'una millor utilització de les seves capa-
citats. 2) Crear un equip de govern o
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"govern a l'ombra", amb un esquema
d'adjudicació de responsabilitats de segui-
ment, crítica i alternativa, paral·lel al
sistema de conselleries del Govern de la
Generalitat. Per altra banda, cal augmen-
tar la coordinació i el suport del Partit a
l'actuació, plena de dificultats i sacrificis,
dels companys i companyes alcaldes i
regidors, establint una dotació pressupos-
tària i organitzativa més potent a la se-
cretaria de política municipal de la CEN
del Partit, per tal de millorar la relació
funcional entre el Partit i els Grups Mu-
nicipals Socialistes."

Un dels problemes organitzatius més
importants que el Partit té plantejats en
aquests moments és l'adequació de les
estructures polític-organitzatives de Bar-
celona, com a "cap i casal" de Catalunya:
"En aquest sentit, el Congrés mandata a
la Federació de Barcelona que llenci les
iniciatives necessàries per tal que el Partit
es doti, a nivell de la ciutat de Barcelona,
d'unes estructures polític-organitzatives
d'àmbit global, encarregades de potenciar
el suport al GMS de l'Ajuntament de
Barcelona, el contacte amb el món cul-
tural i associacitu de la ciutat, la presència
publicista en el mitjans de comunicació de
la capital, el treball sectorial en les seves

diverses facetes, la propaganda d'àmbit
general urbà, etc."

Objectius d'organització
La ponència d'organització fixa els se-

güents objectius polític-organitzadors: à)
Dinamitzar la vida interna de les Agru-
pacions, així com la seva projecció exte-
rior, de cara a llur àmbit territorial
d'actuació, b) Potenciar les Federacions,
c) Impulsar el procés de sectorialització
de les estructures i activitats del Partit, d)
Expansió i creixement de la organització,
e) Difusió i popularització de l'alternativa
socialista.

El paper de l'Agrupació local és doble:
Per una banda, és el lloc fonamental del
debat polític. Per altra, és el nucli bàsic
per a l'organització ; la realització del
treball polític pràtic. Es necessari, també,
en una línia de sectorialització, impulsar
la constitució, sempre que sigui possible
dins de l'Agrupació, de seccions de com-
panys que treballin en un àmbit d'acció
determinat.

La Ponència definieix el paper de la
Federació com a impulsora de la dina-
mització política, l'enquadrament i el

creixement de l'Organització, fomentant
el debat polític, i organitzant i realitzant el
treball polític pràctic en el seu àmbit

En quant a la sectorialització, la Po-
nència manifesta que: "La diversificació
de la lluita de classes i el combat pel
socialisme i la democràcia, exigeix del
nostre Partit l'organització d'una àmplia
estructura sectorial que permeti la pre-
sència activa i coordinada en els diferents
sectors". Això cal fer-ho amb la creació
d'una serie de grups.

L'apartat de relacions entre l'orga-
nització i les institucions afirma la neces-
sitat d'establir els mecanismes que facin
més òptimes: a/ Les relacions entre agru-
pacions locals i GMS. b) Les relacions
del Partit amb els grups socialistes a la
FMÇ. d) La coordinació permanent de la
política dels grans ajuntaments, la política
a les Diputacions i la política parlamen-
tària del Partit, e) La coordinació entre les
estructures orgàniques del Partit i els
Grups Parlamentaris, en base a una
asignado de responsabilitats, en el si
d'aquest, de tipus temàtic i territorial.

Referent a la implantació i creixement
del Partit es marca com a objectiu prio-
ritari que "cap poble, cap barri resti sense
militants socialistes".!

La ponència d'Estratègia i Unia Politica, presidida pel company Pere O. Costa, en un moment de la seva tasca.
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Entre la conciencia de fracción
y la timidez de socialdemócrata

por Leopoldo Ortega-Monasterio

F enimos de clausurar el III congreso de un partido
muy joven y con una ideología ya clásica y tradi-
cional. Escribo tradicional y no tradicionalista.

/Faltaría más! Si alguien puede realmente cambiar algo de
esta societat hoy por hoy sólo somos nosotros. Podemos y
nos anima la voluntad de hacerlo. En torno a nuestra
realidad actual me acuden algunas reflexiones de tipo
crítico e intención constructiva que voy a permitirme resu-
mir en escasos párrafos, y que seguramente van a perderse
—diluidas e inescuchadas— en el alegre chapoteo de las
aguas del triunfalismo reinante.

En primer lugar creo que la actual insustituibilidad del
primer secretario del PSC es algo que condiciona y hasta
cierto punto limita el dinamismo de su democracia interna.
Me parece pertinente recordar —íín hacer en absoluto
juicios de valor sobre el compañero que está desempeñando
esa responsabilidad— que tal cargo es el de un ejecutivo
renovable, y no de un soaerano vitalicio. Un partido
democrático que no puede plantearse una alternativa a sí
mismo, desde dentro de sí mismo, está en el riesgo de la
esclerotización desu vida. Algo parecido le ocurre al PSOE,
con el agravante de tener muy acentuado el culto a la
personalidad del'primer secretario. El militante de base
queda convertido en'una especie de "claque" especializada
en aclamaciones miti ñeras, y el cuadro dirigente en un
satélite-valido en tornóla la Plana Mayor. Creo que en tal
fenómeno de la'sacralización e insustituibilidad del líder
intervienen a veces los mismos varones o fontaneros, temero-
sos de cambiar1 det patrón y perder sus mercedes. Esta
tendencia a adherirse à 'la poltrona, por muy escuálida e
insignificante que tal poltrona sea, es uno de los fenómenos
que más pueden desnaturalizar a una organización demo-
crática. Sólo está querencia pertinaz hacia los terrenos de
las secretarías explica que algunos compañeros desgasten
más su energía en\la lucha dentro del partido que en la
proyección del mismo\ hacia la sociedad. En algunos mo-
mentos la cualidad de "Estado dentro del Estado" llega a
hacerse muy patente, con los correlatos de fracciones y
grupos depresión q tic entran en lid como cu toda estnictura
estatal. Es entonces citando la conciencia de fracción preva-
lece a la de militante socialista.

Otro aspecto al que quiero referirme es la timidez con la
que se está realizando la necesaria socialdemocratización
del partido. Digo, necesaria, porqué sin ella, sin plantea-
mientos muy abiertos que interesen elee to raímente a am-
plios y mayorita'rios sectores de la sociedad, no se puede
realizar un programa dé reformas socializantes en el marco
de un Estado de derecho democrático. Las ideologías de los
grupos marxistas que concurrieron en elPSC-PSOEproce-
den en su mayor parte de, una mística gastada en la clan-
destinidad y sobrecargada de utopía dogmatizante. La
retórica encendida'de1 aquellos progres de Bellaterra y del
obrerismo anhelante de la revolución de Asturias, esa
dialéctica verbal que los que llevamos algún tiempo en el
partido hemos conocido, se adapta con torpeza a los reque-
rimientos y al lenguaje de una democracia pluralista, donde
el poder debe estar consensuado por una mayoría de
ciudadanos que no viven tan alienados ni ignorantes como
algunos teóricos postulan, sino que son simplemente algo
escépticosy escasamente receptores ante las "comeduras de
coco". Veamos un ejemplo. En los cursos deformación del

partido, incluida la escuela de verano del PSOE, aún es
comente escuchar cómo se equipara el concepto de trabajo
asalariado por cuenta ajena con el de explotación del
hombre por el hombre, según el concepto de plusvalía de la
más radical e intransigente pureza marxista. También es
corriente la justificación de la democracia formal como
estrategia para alcanzar el socialismo (¿dónde estaría la
meta?), y nunca como fin en sí misma. La tolerancia hacia
ideologías adversarías, la división de poderes, la soberanía
del parlamento elegido por sufragio universal, la alternan-
cia del poder y otros valores esenciales aportados por la
ideología liberal progresista todavía no han sido del todo
digeridos —en el plano teorético—por un nutrido porcen-
taje de nuestros compañeros de partido que aún ven el
socialismo como "meta irreversible ". Ello nrovoca el fenó-
meno ya conocido de la existencia de un cierto divorcio entre
la base y la directiva, entre la retórica interna —donde
hasta hace poco tiempo era usual el fenómeno de "treparpor
la izquierda"— y la del lenguaje y las maniobras de una
dirección que realiza una política de Estado y que aún
incrementa su moderación, in extremis, ante situaciones
comprometidas o ante cada coyuntura electoral con su
correspondiente necesidad de atraer votos de la amplia
mayoría moderada que venturosamente nos rodea.

Completando esta dinámica aquí esbozada han apareci-
do los ejecutivos eficaces, asentados en las instituciones.
Son en su mayoría antiguos progres ya algo canosos que con
la madurez de edad y el tapizado de los despachos oficiales
han superado alfln sus ardores revolucionarios. Represen-
tan una nueva versión de tecnócratas laicos y con barniz de
izquierda. Son quienes gestionando con eßcacia se sitúan
por encima del bien y del mal mientras lustran su carrera
política. Con el salvoconducto de honestos parece que ya no
les interesan las ideologías. Son útiles para el avance de la
causa y la principal —tal vez la única— objeción que me
merecen es que le restan dimensión estética el socialismo.

La conjunción de estas apreciaciones —discutibles en sus
matices piro creo yo que incontestables en su fondo— me
lleva a la simple conclusión de que hay que aceptar ciertos
hechos consumados tratar de impulsar en el partido una
proyección hacia la ciudadanía tan atractiva y eficaz como
sincera e ideologizada. Es aquí donde estimo que deben
rebasarse los esquemas más tradicionales al igual qui lo
han venido haciendo los socialistas europeos de la II
Internacional. Una auténtica y valiosa renovación en el
estilo —no en el programa— del partido, estaría an actitu-
des muy explícitas de apoyo y defensa sin equívocos de la
iniciativa privada y de la pequeña y mediana anprcsa,
conjugado con una política sindical entusiasta y eficaz. No
olvidemos que en los países democráticos el sindicalismo ha
sido el nejar aliado e impulsor del socialismo reformista.
Por todo ello la aceptación social de un partido, su éxito
electoral y su receptividad hacia el mundo sindical conver-
gen en una corriente desdogmatizante y socialdetnocratiza-
dora. En suma, estamos necesitados de mayores dosis de
liberalismo y de mayor audacia en la superación de esa
timidez con la que se está llegando a la socialdemocracia
reformista, que es el acueducto natural para la progresión
del socialismo democrático. Todo ello supone menor entre-
ga hacia el fraccionalismo de los pasillos y portezuelas de
entre bastidores del partido. •

22 / L'Opinió Socialista 1.a i 2.a Quinzenes de juny del 1982



Tercer Congrés del Partit: Mirant endavant

Mirando hacía adelante
. por Ramon Fernandez Jurado *

F a la tercera fue la vencida. Contra los malos
augurios de los agoreros, de los catastroßstas, de
los melodramáticos reporterillos del tres al cuarto,

hemos salido adelante con nuestro tercer congreso socialis-
ta catalán. Y mirando hacia adelante. Hacia el futuro,
hacia el porvenir. Hacia la transformación del viejo mundo,
que mira hacia atrás, por el nuevo mundo socialista que
empuja imparablemente hacia adelante.

No se cumplieron, y no podía ser de otra manera, los
deseos de la coaligada derecha catalana. Estaban aún bajo
los efectos del aldabonazo de las elecciones andaluzas,
cuando nuestro congreso, desde Castelldefels, les echó
encima el cubo de agua fría de nuestra consolidación como
el gran Partido unido que representa a la clase trabajadora
de esta país. El cartucho del "divide y vencerás "les ha hecho
"llufa" esta vez y el tiro les ha salido por la culata,
chamuscándoles los bigotes.

Nuestro Congreso, el tercero de la vencida, ha estado
saturado de libertad, de responsabilidad, de crítica cons-
tructiva, de práctica democrática, a la altura del momento
presente que vive la sociedad de nuestros días. Fue un reen-
cuentro de voluntades unidas para agruparnos todos en una
sola voluntad de esfuerzo y de lucha en este ir hacia adelante
hacia la Sociedad Socialista. Fue nuestro Congreso una
magna asamblea de compañeras y compañeros cordialmen-
te unidos bajo las reglas de juego que libremente nosotros
mismos nos hemos impuesto y a las que todos hicimos honor
y acatamiento. Dejábamos atrás, sin ira, transitorias situa-
ciones de desuniones estériles, de injustificados berrinches,
de crispaciones inmaduras. Los que esperaban, frotándose
las manos, un Congreso conflictiva, medio campo de Agra-
ciante, medio batalla de Stalingrado, se quedaron con unos
soberbios palmos de narices.

Siel pueblo andaluz, el día 23 de mayo, dio la campana-
da en toda Andalucía,*nosotros, los socialistas de Cata-
lunya, hemos estado a la recíproca los días 29, 30 y 31 del
mismo mes. Y estábamos todos, jóvenes y viejos, los que
nacieron en esta Catalunya que es de todos y los aue
nacimos en Andalucía y en los demás pueblos de España
pero que también nos consideramos catalanes por nuestra
aportación de lucha y de trabajo a esta tierra donde y a han
nacido nuestros hijos y nuestros nietos.

Era reconfortante, para los viejos socialistas, constatar
la madurez y el entusiasmo de las nuevas generaciones
socialistas, las generaciones que no vivieron la guerra civil y
que quieren construir una sociedad donde las inciviles
guerras no tengan campo ni razón de ser. Todavía tuvimos la
suerte de tener en el Congreso algunos compañeros entra-
ñables que ya eran hombres maduros en el 36. Con ellos
algunas compañeras viudas de viejos compañeros de lucha
que y a nos dejaronfísicamente, pero cuyo espíritu y ejemplo

estaban vivos en el Congreso Socialista. Emotiva la pre-
sencia de compañeros socialistas de Argentina, de Chile, de
Uruguay, hermanos nuestros, y la amistad de diversas dele-
gaciones y amigos de otros diversos países, entre las que
cabe destacar las de la Ejecutiva Federal delPSOEy la de
los compañeros andaluces.

Hemos de estar orgullosos de la marcha v de los resulta-
dos de nuestro tercer Congreso. Haciendo honor a su lema
hemos sabido mirar hacia adelante. Hemos conseguido, con
nuestra libre y democrática voluntad, unos órganos de
dirección donde nadie se puede considerar excluido, donde
hay áreas de trabajo y de lucha para todos. Los compañe-
ros delegados de agrupaciones representaban la voluntad>
de superación de todo el Partido. Y estos delegados —la
verdadera Rosa socialista— estuvieron todos a la altura
que la cinrcunstancia histórica requería. Los trabajadores
de este país tenían la vista puesta en nosotros. No los hemos
defraudado. Hemos de seguir hacia adelante, mirando
hacia adelante, perseverando en este buen momento, sin
cansancio y sin titubeos. Hornos la esperanza y el futuro de
este pueblo que sólo con un sistema socialista puede vivir
plenamente sus libertades sociales y nacionales.

Las palabras de nuestro Primer Secretario, del Secretario
de U.G.T y de la Juventud Socialista: Reventas, Anton y
Soto, sintetizaron esta voluntad de lucha y esfuerzo en el
frente político, en el sindical y en el de las juventudes. Nada
nos será dado sin este constante esfuerzo y sin esta lucha
firme y continuada. El Congreso de Castelldefels es un hito
y un punto departida. Eran la siete de la mañana del martes
día I.» de junio, tras toda una larga noche de trabajo en
equipo, cuando el compañero Agustín Marina, alcalde y
anfitrión del evento socialista, fue el último en cerrar la
puerta del que ya será histórico recinto congresual. Can-
sados, pero exultantes de satisfacción y de esperanza, esa
madrugada del 1.° de junio, ya estábamos prestos a conti-
nuar el combate, la lucha que no cesa. No caldirque durant
els tres dies del Congrés van coexistir naturalment i
fluidament les dues nostres llengües de comunicació col·lo-
quial. Els companys dels partits germans, com així molts
delegats s'expressaren en idioma castellà. Molts parla-
ments i intervencions es van fer en la llengua catalana.
Sense cap problema, sense cap mena d'entrebanc i reticèn-
cia. Agermanats tots per un mateix ideal i voluntat d'inte-
gració i convivència. MIRANTENDAVANT-MIRANDO
HA CÍA ADELANTE, agermanats amb tots els pobles d'Es-
panya, els socialistes de Catalunya, tenim un repte i una
gran tasca afer. Si som capaços de fer-la, tots units i tots a
l'hora, haurem estat dignes d'aquest somni d'esperança dels
homes i les dones del treball que, sense rauxes ni tromfalis-
mes, volen avançar cap endavant pels camins del Socialis-
me per fer del món la pàtria dels humans. •

* conseller nacional
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Una bona acollida

La Premsa i el Congrés
El desenvolupament i resultats del nostre Tercer Congrés Socialista

van suposar, per part de tota la premsa en general, un punt de referència
important i, sobretot, va suposar un reconeixement clar de l'important
esforç que els socialistes hem fet en un congrés d'integració i on,
realment, hem mirat endavant. Veiem-ne alguns exemples.

La "Hoja del Lunes" del dia 31 de maig
ja titulava la seva crònica del Congrés:
"Hoy finaliza el III Congreso del PSC
en Castelldefels: Revenios eje de la
integración socialista". La "Hoja" obria
així la seva crònica: "El III Congreso de
los Socialistas de Catalunya, que se abrió
en un clima de euforia y reafirmación, tras
el espectacular resultado de las elecciones
andaluzas, se está desarrollando en un
ambiente relajado de trabajo y de debate
político. Ha habido una gran participa-
ción de delegados en Comisiones, y las
Ponencias están trabajando a un ritme
intenso y positivo en la elaboración de la
línea y estrategia a seguir por el partido en

a
Nicátiagua

M.M; ,
Sota el lema "EL' NOSTRE CA-

TALÀ DE CADA DIA" es comen-
çaran unes classes de català que tin-
dran lloc tots els dijous ile 2:00 a 4:00
de la tarda al nostre local del carrer
Nicaragua. ; , ¡ , > , •

Les classes s'impartiran a la Sala de
Premsa (1er . pis).: ' ; ¡ , i ,

En aquestes classes, : els alumnes
aportaran tots el'dubtes i problemes
quotidians que els presenti la nostra
parla catalana. - ¡, i ; ' •

Hi podra^ assitir tots el companys
que treballin a Nicaragua, com així
mateix tots aquells altres companys
que hi vulguin assistir/ ¡ ¡

Un cop finides les'classes, de 4 a 7
de la tarda, hi haurà un servei de
traducció del castellatili català i a
l'inrevés, a l'Oficina de1 l'OPINIÓ
SOCIALIST A. m ; ; ;

el futuro, una vez planificadas sus alter-
nativas." ,

"El Noticiero Universal" del mateix
día 31 titulava la seva crònica: "Felipe
clausura ei congreso del PSC-PSOE de
integración".

El madrileny diari "El País" del mateix
dia afirmava: Clima de distensión en el
III .Congreso del PSC-PSOE, que se
clausurará hoy".

Ja el dimarts dia 1 de juny, "La Van-
guardia" titulava: "Reventós, reelegido
primer secretario con una dirección de
integración". "Serra, Obiols y Lluch
figuran entre los máximos responsables
del socialismo catalán .designados
ayer". I en un requadre d'opinió, elmateix
diari comenta; "Estas lluvias son augurio
de una buena cosecha. A pesar de que las
condiciones metereológicas han impedido
a los delegados aliviarse de su encierro, en
la playa, la moral en Castelldefels es más
alta eme nunca".

En un altre apartat, "La Vanguardia"
destacava que: "En esta ocasión se ha
evitado establecer de antemano una
política de alianzas". Així com l'apro-
vació del fainos 12%: "La mujer tendrá
una participación del 12 por ciento en
totlos los organismos de gestión y de
presentación del partido . Y més en-
devant "Los dirigentes más influyentes
del partido, reunidos en la ejecutiva".

"El Periódico" obria la seva crònica
del dimarts dia 1 amb el seguem titulan
"Revenios, aclamado por mayoría para
una dirección sin ausentes" i "La ne-
cesidad de ootenciar electoralnunte el
pfjlido facilitó un profundo {.cuerdo
político y organizativo".

Martin Ferrcnd en el mateix ''Perió-
dico" i sota el títol de "Ejemplo
provechoso" deia entre d'altres coses:
...Sin embargo el congreso del PSC ha

transcurrido con sosiego, a la búsqueda
del entendimiento, haciendo prevalecer el

sentido de la supervivencia sobre el in-
terés de las capillas". I més endevant "El
ejercicio de integración ahora repetido por
los socialistas catalanes entra dentro de
una clara sintomatologia de "salud men-
tal" que no es fàcilmente observable en
otras formaciones partidistas". I acabava:
"Apúntense los demás el ejemplo. No es
baladí en los difíciles momentos que vi-
vimos, vísperas de otros más difíciles
aún."

En un altre punt "El Periódico" des-
tacava: "Ejecutiva de 31 miembros, con
todas las tendencias". I parlant de
l'aprovació de ponències titillava: "Se
reafirma la defensa intransigente del
Estatut".

El diari "Avui" titulava la seva crònica
sobre el Congrés de la següent manera:
"Reventes, reelegit, i pacte ferm entre
"unitaris" i "nova majoria". I en un altre
moment deia: "La proposta de govern "a
l'ombra" acceptada de ple".

Una editorial de "El Correo Catalán" i
sota el títol de "PSC: Congreso de in-
tegración", acabava amb Tes següents
frases: "Puede decirse, por tanto, que si el
anterior congreso había sido el de la
división, éste ha sido el de la integracióa
Hasta el punto que no solamente se puede
"ya hablar de un solo partido" y no de dos
—PSC y PSOE— sino "de un buen
partido . Tras muchas tbnsioríes, pues,
los socialistas catalanes, en contraste con
otras formaciones políticas, están encon-
trando de nuevo su identidad y su camino,
tras la desorientación y abatimiento pro-
ducidos por su derrota en las elecciones^
autonómicas".

Finalment, "Diario de Brrcelcna"
titulava a la seva portada: 'Revenios
reelegido secretario del PSC" "El par-
tido se consolida como 'alternativa de
poder".

I en una editorial titulat "L'«|>ir.-»nca
del canvi", manifestava, entie d'alfes
coses: "El III Congrés del PSC ha.
finalitzat I ho ha fet amb les renovades
esperances els socialistes posades en les
properes eleccions que, d'altra banda, no
estan gaire lluny."u
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