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No als Consells de guerra contra
eis civils
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Socialistes de Catalunya
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presenten una proposta
de llei al Parlament
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IV Congrés de la U GT.
U na trobada cap el futur
El Quart Congrès de la,
UGT de Catalunya, celebrat
el darrer cap de setmana,
ha significat la consolidació
de l'alternativa socialista en
el terreny sindical que, d'altra banda, ja venia revalidada per la resposta positiva
que estan donant els treballadors al si de les fàbriques
al llarg del procés de les
eleccions sindicals. >
, El Quart Congrés de la
UGT ha sigut el lloc de trobada definitiva de vells lluitaslprs obrers i.antifranquistes. Els qui optaren per atacar frontalment les estructures, verti ca listes, els, qui
des de sindicats i organitzacions 'clandestines adoptaren com a tàctica la infiltració en el sindicat vertical
per tal d'erosionar-lo des de
dins, veterans ugetistes,
lluitadors procedents de
USO, homes i dones que
contribuïren a fundar i a fer
créixer el moviment de les
comissions obreres en' la
seva època unitària, han
elaborat durant aquest congrés una alternativa sindical
vàlida per a defensar els interessos dels treballadors
de la Catalunya d'avui,, en

l'actual etapa de consolidació de la democràcia.
Le.s grans maniobres de
l'alta burgesia i de l'oligarquia ducant els darrers rnesòs han confirmat que només es__consolidarà_llavjenç
que suposaven per a la
classe obrera els resultats
del 1 5 de juny si, a través
d'un sindicalisme potent, la
classe obrera assumeix un
paper determinat en el con-s
trol i vigilància del camí que
ha emprès el país. La tasca
dels representants obrers
en el ' Parlament, que- no
compta amb el recolzament
de cap potència econòmica,
només podrà fer-se efectiva
si compta amb là forca d'un
poder obrer consolidat en
els centres de treball i organitzat en grans centrals de
classe.
UGT, a través d'aquest
congrés plenament (democràtic i transparent, ofereix
una sòlida alternativa en el
sentit apuntat a la classe
obrera de Catalunya. Noranta anys d'història 'es fanen àyui amb un futur de
lluita cap a l'autèntic alliberament dels treballadors.

Una proposta de Ilei socialista
pot resoldre-ho favorablement
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La llibertat d'expressió
a judici
demanant-li la solució d'aquest
n
assumpte.
El 24 de febrer es suspèn un
acte unitari a les cotxeres de.
Sants, convocat fins i tot per la
Unió Democràtica;
El 26, diumenge, té lloc un acte, "Festa Expressiva", al parc
Güelí. El crit de llibertat d'expressió, llibertat Boadella i no al Consell de Guerra és unànirn. Els partits polítics, les centrals de classe
El dia sis de setembre de l'any d'adhesions mentre els advocats
i el comitè de solidaritat amb els
passat, el Ministeri de Cultura, preparen la defensa. El projecte
Joglars arriben a l'acord de conencapçalat per en Pio Cabanillas, de l'autoritat militar és esbandir
autoritzava la obra de teatre "La l'assumpte al més aviat possible; vocar per l'ú de març una diada
Torna", que havia de ser dirigida comptant fonamentalment amb -, per la llibertat d'expressió. La proposta inicial d'aquest comitè haper l'Albert Boadella i interpreta- el "pase a la reserva" d'en Colovia estat la convocatòria d'una
da per la companyia Els Joglars. ma Gallegos el mes d'abril...
El dia 25 de gener, el metge i vaga general el dia 27.
El dia següent tenia lloc l'estrena
El dia 27 es convoca el Consell
a Barbastre, previ pas de censura senador socialista Felip Solé Sade Guerra pel dia següent.
i acompliment de tots els tràmits ba ris, aconsegueix que l'Albert
La nova li és comunicada a
Boadella sigui traslladat al Clínic
legals exigits. Durant el mes de
l'Albert Boadella a ta seva habitadegut al seu dèbil estat físic.
setembre s'én feien representació del Clínic —l'onze del cinque
Mentre els advocats, en roda
cions a l'Aragó, País Basc, País
pis d'urgències— a migdia. La sede premsa, manifesten que estan
Valencià i Les Illes. A Catalunya
va companya el visita,al voltnat
es van fer les primeres represen- en una situació extrema en la
de les tres deia tarda. A les quaqual els són refutados totes o
tacions de "La Torna" el mes de
quasi totes les proves i testimonis tre, l'Albert s'escapa del Clínic
novembre. .
burlant la vigilància dels tres poli- f - „•* ;,; •-- - ^o^r*fv -* "ïïASí^ri">'?"^tv^ ^fTT^"^f^'^T^!*-T?%
cies que el vigilaven. Dos d'aquest policies són detinguts per la
seva negligència.
El dia 28 a les nou del matí hi
ha el Consell de Guerra als cuartells del Bruch. Són presents els
joglars Andreu, Arnau i Miriam
que es presenten de motu propi,
acompanyats dels seus advocats
defensors. En Gabriel, que va ésser detingut la -nit anterior a Girona poc abans d'actuar amb la
companyia de la Núria Esperì, va «

"Si volen jutjar aígú que jutgin el ministre de Cultura,
que va ser el que va autoritzar la representació de "La
Torna".. Aquestes paraules, dites telefònicament per
l'Albert Boadella a l'Agència de notícies Efe'després
d'escapar-se del Clínic, el dia abans del Consell de
Guerra que s'havia de celebrar contra ell i els Joglars,
simbolitzen el sentir majoritari davant una situació que
constitueix un veritable atemptat contra la llibertat
;
d'expressió.
,
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La caserna del Bruch, escenari d'un Consell de Guerra que no es va fer

se sap massa bé com poden evolucionar els fets. Hi ha tot un seguit de probabilitats i elucubracions que deixen el futur no massa clar. Més, tenint en compte
que els advocats han presentat
una proposta de nul·litat de tot el
procés fins ara per abús d'autoritati incompliment dels tràmits legals. La qual cosa significaria novament la llibertat provisional
dels Jogla'rs. • .
• -, ;
L'element que, a hores d'ara,
representa un major grau d'optimisme rau en una proposició de
llei sobre derogació de l'article sisè del codi de Justícia Militar presentat pels Socialistes de Catalunya i que, sembla ser, serà assumit també pel PSUC. Aquesta'
proposició de llei que recull l'esperit del que ja s'aprovà al Pacte
de la Moncloa i que no s'ha dut a
la pràctica, conté dos apartats i
I ara, què pot passar?/
una disposició transitòria, i són:
Article 1er.— Derogació de l'arx
, -Després de la suspensió deL ticle sisè. , - . . ' _ • ' . . ' • - . - ' Article 2on.— La competència,
Consell de Guerra i la notícia de la
per raó de delicte, qualsevol que
fugida de l'Albert i eh Ferran; no
sigui/la natura d'aquest, correspondra als òrgans judiciais de
la jurisdicció ordinària que la tinguin atribuida per raó del lloc i
funcionalment. ,
: >
La disposició transitòria diu
que totes les instruccions que ara
s'estiguin fent i que siguin afectades per aquesta llei passaran a la
jurisdicció ordinària.
Això, "je'rga" legalista apart,
vol dir que l'assumpte dels Joglars passaria a jurisdicció ordinària, que és el mateix què dir que
sortirien en llibertat. Cosa que ja
succeiria ara; si s'hagués aplicat
l'acord del Pacte de la Moncloa.
'• Malgrat, tot, amb aquest projecte de llei pel mig, que la UCD
sembla disposada a\ acceptar — la
. Moncloa hauria d'obligar-la a ferho—-les perspectives són optimisLa gent / l'exèrcit encara a costats diferents del carrer (Fotos: Carles
tes. La llibertat d'expressió s'ho
mereix. - Esteban) '
*

El dia onze de desembre, Al- que presenten, els representants
bert Boadella, director dels Jo- dels partits democràtics negocien
glars, rebia una citació per a a Madrid amb el president Suárez
presentar-se al Jutjat Militar. Per 7.1 el mateix Gutiérrez Mellado una
ordre de Capitania General que- possible solució.
dava suspès l'espectacle. Comen-'
Coloma Gallegos desestima
cava l'inesperat conflicte.
els recursos presentats pels advoSembla que fou Gutiérrez Me- cats. Tampoc les negociacions
llado en persona el que indicà al
dels polítics semblen tenir massa
capità general Coloma Gallegos ; èxit.
la necessitat d'intervenir el procés
El día 10 de febrer es pot celede representacions de l'obra.
brar a la fi l'acte musical perla lliEl dia 15 del mateix mes; en
bertat d'expressió que havia estat
_üna segoria citació, Albert Boadeprohibit repetides vegades. Es cella és detingut i conduit a la Molebra sota el nom de "Festival de
arribar en un cotxe de la policia
del. El dia següent els membres
cançó"; és un èxit d'assistència
de la companyia;reben sengles cidesprés d'haver passat la nit a la ;
(el Palau dels Esports ple) i acModel. En Ferran va ser l'únic del
tacions i, després de declarar, restuen els personatges més repreten en llibertat provisional a l'esgrup que no es va presentar al ;
sentatius del món de la cançó capera de la celebració contra ells
Consell de Guerra. Per la tarda,
talana.
d'un Consell de Guerra.
El 14 de febrer es constitueix
una trucada telefònica des de
El dia 20 de desembre es prol'Associació catalana per la lliber- -l'estranger confirmava la fugida
del Joglar.
•;
.
,
dueix una vaga general de teatres
tat d'expressió, constituida bàsia Madrid i dos dies després una
Però quan els advocats i els
cament per intel·lectuals.
seus defensats s'acostaven a~ la
altra vaga quasi total d'espectaEn aquests dies, el President
sala on s'havia de celebrar el
cles a Barcelona. Durant aquests
Tarnadellas rep dues vegades els
Consell, després de superar l'esdies s'especula amb la possibilitat
Joglars, Arnau, Gabriel, Míriam,
corcollament. oficial que no per- "
que es pugui aplicar l'amnistia en
Andreu i Ferran. La diputada sodonà ni diputats ni senadors (preaquest cas; aquesta possibilitat
cialista Marta Mata en el ple de
és desmentida per l'autoritat mililes Corts presenta una interpol-, sents en un nombre important) ni
els mateixos advocats, es trobatar aduint que solament és amlacio relativa a aquest punt. Els
ven amb la sorpresa que els tenia
nistiable una de les representanoms de Boadella i els Joglars
cions, l'única que es va fer abans
sonen durament 'en les orelles • preparada el jutge instructor: el
de la concesió de l'amnistia: Es
Consell rie Guerra s'havia sospès ~
dels diputats d'UCD presents a
crea el Comitè de solidaritat amb
per l'absència a la sala en el moles Corts..El,PSUC afegeix una inels Joglars per a mantenir un conment de celebrar-se dels acusats i
terpel·lació en el mateix sentit.
.tacte informatiu continuat i coels seus advocats. La reacció d'aCDC envia una carta al Capità gemencen a rebré's gran quantitat
quests fou immediata. La seva no
neral
Coloma
Gallegos
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presència a la sala en ei moment
d'iniciar-se el Consell havia estat
deguda simplement ei fet que havien hagut de passar per un llarg i
complicat procés d'indentificació
i escorcolla ment, a part de que
ningú s'havia preocupat per assenyalar-los el camí. Aquesta decisió els fou comunicada a les nou i
tres minuts. Les .repetides temptatives dels Advocats per parlar
amb el President,del Consell no,
van reeixir.
El Joglars eren retinguts a la
caserna del Bruch, mentre es recomanava "cortès pero enérgicamente" als advocatas que abandonessin el lloc.
Poc després, els Joglars, que
tenien ordre de búsqueda i captura des del moment de l'escapada
de l'Albert Boadella, passaven a
la presó. . _
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L'HORA POLÍTICA

Crònica de Catalunya i
La situació conflictiva de la Generalitat

D'artificial s'ha de qualificar la crisi que s'ha dit
s'havia produït en el si de la Generalitat. Com és
sabut, la setmana passada el President' Tarradellas no convocava la reunió setmanal del Consell i enviava una carta als dotze consellers dientlos que la situació de la Generalitat havia entrat en
crisi i que creia convenient interrompre el ritme de
les reunions del Consell a l'aguait dels esdeveniments futurs.
*-;
.:íX , '. , :".- - - *
Les raons-que el President*
aduïa per aquesta suspensió
eren el refreda ment de les relacions amb el govern i la lentitud del treball de la comissió
mixta de traspàs de serveis de
l'Estat a la Generalitat. Els mitjans de comunicació han especulat aquests darrers dies amb
la possibilitat de què un dels
problemes que han portat el
President a prendre aquesta
r decisió ha estat el desacord de
'Tarradellas amb la campanya
de l'Entesa dels Catalans
"Guanyem la Constitució, guanyem l'Estatut". Sigui el „que
sigui, el què s'ha pogut detectar a través dels diferents consellers així com de membres
de l'Entesa és que aquesta crisi és més aviat artificial i que,
en realitat, no hi havia raons
especials .que justifiquessin
aquesta situació d'impasse.
No passava res de nou, ja que
la postura del govern poc partidària d'afavorir un procés ràpid de traspàs de competències a la Generalitat era sabuda des d'un primer moment, i
no s'havien produït modificacions importants en aquest
sentit.
...
Es tracta; doncs, d'una crisi
artificial que ha provocat la
suspensió esmentada de l'habitual sessió del Consell, suspensió que tampoc sembla
que es pugui atribuir* als pro-,
blêmes plantejats per l'aprovació del Reglament Intern de
funcionament de la Generalitat; suspensió, al cap i a la fi,
les raons reals de la qual tots
estem interessats a descobrir
però que- probablement siguin
en realitat poc importants, menys del queden principi podia
pensar-se^ cara al futur de la
Generalitat.

. En la línia d'aquesta Generalitat que avança a petits passos, no és exagerat .qualificar
d'artificial la crisi que s'ha su-,
posat s'havia produït.^ No hi ha
tal crisi. O almenys no hi cap
crisi especial.
'

L'Entesâ continua la
saya campanya ^

Per què no hi ha hagut reunió del Consell (Foto Tomí)

'

Els socialistes notícia

Mentre a N)adrid es reunia
'„ Els socialistes han estat els
novament la comissió mixta de
acaparadors dels espais infortraspàs de serveis de l'Estat a
matius durant aquesta setma- ja .Generalitat sense aportar
na. D'una banda la comissió
massa coses noves, l'Entesa
d'unificació dels partits PSC i
dels Catlans segueix llançant
FSC-PSOE es van reunir per
la seva campanya de populaprimera vegada després de
rització del debat a l'entorn de
l'interval produït pels congresl'Estatut pels pobles de
sos dels dos partits. Les imCatalunya. Aquesta setmana
pressions consultades a la sorha estat a Olot; on els senatida d'aquesta reunió eren dedors de l'Entesa han explicat el
cididament favorables al prosentit d'aquesta campanya alcés d'unió. Aquesta primera
hora que han parlat amb els
representants dels diferents , reunió ha passat de ser una
simple pressa de contacte, que
moviments populars arrelats a
és el que es creia en principi, a
.. la zona.
.
En el mateix sentit l'Entesa ; significar una sensació de què
el procés es desenvoluparà :
pensa llançar d'immediat una
campanya semblant en les es- ^ amb rapidesa i que, realment,
coles. De la importància del; el Congrés d'unificació pot tenir lloc a mitjans de juny.
'
treball de l'Entesa en dóna
D'altra banda el sindicat socompteja postura negativa del
cialista Unió General de Trebagovern, postura que es tornà a
posar de manifest en el trans-, lladors celebrava el seu quart
«¿ curs d'aquesta setmana amb . Congrés al Palau de Congressos de Montjuïc. Eh les planes
la marxa dels representants de
centrals d'aquest número de la
les zones autonòmiques de la
revista parlem més abasta-,
comissió d'autonomies que es
ment d'aquest Congrés. Vol.formava en el-Senat i en lar
qual UCD s'oposava a la interdria simplement esmentar
venció d'aquells representants.. aquí la gran importància d'aquesta reunió de treballadors.,
El debat sobre les autonomies
. i les seves competències pro-/ socialistes en la central sindimet ser força mogut amb el
cal que, juntament amb CCOO
condicionant positiu de la que - i malgrat els esforços entorpí-,
dors del govern, s'ha manifessembla evolució positiva d'una
tat com la veritable aglutinapossible política comú dels
polítics catalans; ,
dora dels interessos dels tre-

balladors en les proppassades
eleccions sindicals.
Desagradable notícia eren
també els socialistes per l'agressió de què era objecte un
dels líders de la Federació Catalana del PSOE. I en fi, s'ha
d'esmentar també l'elecció del
nou Secretariat de la Federació de Barcelona i l'Hospitalet
del PSC, per la importància del
paper a jugar .-per aquestes
persones en la política futura
en una demarcació força important cara a les pròximes
eleccions municipals.
;
Eleccions municipals que,
segons les noticies que arriben de Madrid, es celebraran
a mitjans del mes de juny. De ;
tota manera, i coneixent el poc
interès de la UCD per a convocar unes eleccions que: sap
perdudes, no està de més l'insistir, com han fet deu partits
polítics de Lleida, en la necessitat de convocar aquestes
eleccions, no sigui cas que un
estrany raonament dels que
UCD ens té acostumats a fer
s'interposin pel mig.
Si tot va bé, la democràcia
arribarà als ajuntaments a mitjans de juny. Hauran trigat
molt en arribar; tot serà que
una d'aquestes estranyes crisis artificials que ens ataquen
a vegades també les ajorni.

FRANCESC BAIGES

E! marc ens quedarem sense Abril
• Poca activitat aquesta setmana al Palau; per no haver-hi, no hi
ha hagut ni convocatòria del Consell, .per voluntat expressa del
President. L'Honorable se'n va
anar a Girona amb en Rahola, Espasa, Serra, Pi i Sunyer i Bricall,
amb la qual cosa es pot dir que la
Generalitat va estar durant uns
dies a la- Costa Brava; concretament a La Gavina de S'Agaró, on
el seu propietari, Josep Ensesa,
va fer d'amfitrió i no va deixar pa-,
gar ni les propines a l'ambaixada
autonòmica. I abans va deixar dit,
més ö menys, que "no hi haurà
Consell perquè he d'analitzar tot
el que està passant en relació
amb la lentitud de l'actuació de la
Comissió Mixta".
,
Però, a en Tarradellas no se li
podrà negar la capacitat d'estadista. La jugada del President és

una carambola a dues bandes: Té
un cert impacte de cara a la galeria (inclosa la galeria madrilenya) i
suposa una amenaça pera l'Entesa en la seva campanya de mobilitzacions per a guanyar l'Estatut.
I als mitjans de comunicació es
comença a parlar (possiblement
per contagi de les crisis "del govern central) de crisi al govern de
la Generalitat. El Brusì en la seva
setmana d'acomiadaments, força
la imaginació, i en un article a tota pastilla assenyala que la crisi
suposa el fracàs dels governs de
concentració, fa -impossibilitat de
treballar amb els marxistes i tot el
que us pugueu imaginar. Per la
seva banda les forces populars
del Consell situen el fet en la
perspectiva d'una nova maniobra
del President en uns moments en
què es manté una actitud ferma

amb respecte a l'esborrany del
Reglament de funcionament de la
Generalitat i a la campanya de
l'Entesa. ,
.
La setmana que ha començat
s'obre amb la més gran de les incògnites: d'una banda. Clavero
substituirà quasi segur Abril Martorell, que s'ha convertit en l'home fort del règim i que detenta;
des que Fuentes va plegar, la vicepresidència econòmica; d'altra
banda, es reprenen les reunions
pel traspàs de competències, que,
sens dubte, es retardaran encara
més després del canvi ministerial
que comportarà canvis en alguns
dels homes que s'hauran d'asseure a la taula negociadora.
I a Girona, que ha estat seu
provisional de la Generalitat provisional, s'ha vist que això dels
traspassos —un cop més— no

marxa, ja que el sots-secretari de
Sanitat s'ha acostat per aquells
indrets davant els obstacles que
els traspassos concrets d'aquesta
esfera estan presentant. Una mica més optimista ño estava en
Serra, que és possible que inauguri el capítol dels traspassats.
Per cert, que la foto del "Gata-"
Ex" en què es veia el President
menjant popets de la Costa Brava
ha estat àmpliament criticada, no
per la foto mateixa, sinó per la
forma que el President se'ls.menja va. Diversos gourmets consultats —Sagarra, Manolovasques,
Lujan— han coincidït en remarcar
que "no està bé que el President
mengi els popets amb escuradents".
./
-

MARÍ US CAROL

RUDOLF GUERRA I MATEO SEGUÍ són dos advocats
que tenen el seu despatx a la
Ronda de Sant Pere. El primer
és diputat socialista i el segon
està portant la defensa dels
implicats en el cas de l'incendi
de la Scala. La setmana passada gent de l'extrema dreta va
deixar, en hàbil maniobra; un
taüt davant l'edifici on està el
despatx d'aquests dos advocats. Malauradament, la policia el va retirar abans que arribessin eh Guerra i en Seguí,
ja que ambdós, donat l'encariment de la vida, estaven summament interessats en adquirir l'esmentat objecte.
De tota manera, i després
de violentes discussions entre
els dos advocats per a decidir
qui era el propietari del taüt, el
problema s'ha resolt ja que
aquest era massa petit per a
les dimensions corpòries d'en
Guerra i en Seguí. "Lá propera
vegada el volem més gran";
han deixat caure com aquell
qui res.
• ;• /
FUENTES QUINTANA ha
deixat de pertànyer al govern
d'UCD, com se sap. El que no
se sap tant és que aquesta era
la tercera vegada que en Fuentes Quintana havia presentat
la seva dimissió. A la "tercera
fue la vensida" 1 l'home ja no
està en el govern. En el fons
l'entenem perfectament. Perquè ser d'UCD ja és dur.'ja; però a sobre ser del govern
d'UCD, és increïble com hi ha
gent que pot soportar-ho.
"Libré, por fin, soy libre" cridava com un desesperat en
Fuentes Quintana pels carrers
i places de Madrid.
NICOLÁS REDONDO va intervenir en l'acte de clausura
del quart Congrés de la U GT
de " Catalunya. L'home, amb
una moral de basc, es vá passar xerrant cantidubi de temps.
Durant la seva intervenció va
parlar de les empreses en crisi
i va fer especial menció de
SEAT. Després d'acabar, un
cop restablert el silenci posterior als aplaudiments i als crits
d'UGT, U GT, es va aixecar un
delegat i va queixar-se que només es parlés de la SEAT quan
es feia referència a les empreses en crisi: "Cono —va dir—,
en crisis estamos todos, no sólo la SEAT".'
I és que quan la SEAT es
constipa Catalunya estornuda.
Però es que Catalunya porta
una galipàndria d'aquelles històriques,
i
EL CONGRÉS DE LA UGT,
tornant a ell, va acabar com
tot Congrés que es preciï amb
la gent ballant pels corredors
del Palau de Congressos. La
llàstima és que la manca de
previsió va fer que només es
tingués a mà un disc de cants
revolucionaris. I ja està bé ja,
això dels cants revolucionaris;
però ja m'explicareu qui ós capaç de posar-se a ballar sambes al ritme de la Internacional. Després de quatre Internacionals i tres UGTs el personal demanava "Camareros",
però res, a cascar revolució
fins les dues de la matinada.
Els drames de ser progre.
T.'Hnra Snriaïist.a/3

El Reglament de Règim Interior i

Les difícils relacions
entre el Dret
i la Política

.

L'objectivitat, que és un tents segons el futur Estatut,
difícil ideal de la ciència, és mantenint mentrestant un sisquasi un impossible pràctic en tema combinat de discrecionala Jurisprudència. Potser per- li.tat i drets* adquirits:que pot
què "la Jurisprudència no és hipotecar el règim futur; i, ficiència" tal com'va exclamar nalment, el mateix sistema
von .Kirchmann fa més d'un d'el·laboracio dels pressupossegle. Potser perquè, cons- tos (en especial els arts. 43-44
cients d'això, els juristes han i 53).
tendit
a
idealitzar-la,
Amb tot això no deixem de
identificant-la amb l'"art" o veure els aspectes positius
oripell encobridor de la pràcti- que també 'i sense cap dubte
ca d'una honrada artesania o es; troben en el Reglament, ende la burda artimanya. Hi ha cara que mirat des d'uns
hagut de tot, però més d'això perspsctiva'política. Principalsegon que d'allò primer. Una ment perquè el projecte mira
professió "liberal" és la que , de resoldre de manera equililliura la tècnica del professio- b r a d a — i certament sense
nal al mercat segons les seves aconseguir-ho— el difícil prolleis, és a dir, segons el preu. I blema de les relacions entre la
així, ho és estrany que els mi- Presidència i el Consell, i perllors juristes posin llur tècnica què, encara, segueix decididaal servei dels interessos domi- ment el camí de l'autogovern
nants, que són els que poden en establir per á la Generalitat
comprar el que és millor. I provisional potestats organittampoc que, conseqüentment, , zatives, normatives, financeres
el poble hagi identificat gaire- i de personal, absolutament al
bé sempre els advocats amb marge del vigent règim local.
els opressors: des de l'esborEl que és realment xocant
ronadora sentència bíblica "si de l'informe de l'Acadèmia és
no fóssiu diferents d'aquests que, donada la quantitat tan
lletrats i fariseus no entraríeu considerable de problemes
al regne dels cels" fins a les tècnics que acabem de concrispades profecies marxistes templar, s'hagi pràcticament
del segle passât sobre l'extin- limitat només a dictaminar soció del dret i fa supressió dels bre les relacions entre la Presijuristes, la intuïció popular és dència i el Consell. Si prescininequívoca i amb la sola ex- dim d'algunes observacions de
cepció de la pràctica "herèti- pas» tècnicament desbarataca" d'uns quants professionals des, com les .que diuen que ,
al servei del moviment obrer i "les facultats del Presidentpopular.
son pures, permanents^! inde• Totes aquestes reflexions legables" o que "l'acord comm'han vingut en rebull amb la porta sempre una conjunció, o
lectura detallada de l'informe concordancia almenys, de
de l'Acadèmia de Jurisprudèn- dues voluntats", el contingut
cia sobre el projecte de Regla- de l'informe queda reduït a
ment provisional de Règim In- ben poca cosa. De fet la seva
terior de la Generalitat Provi- única tesi és que hi ha una
sional. Es tracta certament, tal -. contradicció entre l'article 5
com el mateix informe ho re- del RDL i els arts. 7-c, 10, 13coneix, d'"una opinió apressa- b, 15, 16 i 17 del projecte de
da"; però tot i així les afirma- Reglament. La tesi es fonacions que fa i la significació menta en què l'art. 5 RDL atrique té són extremadament bueix al President els poders
de designació dels Consellers i
greus.
També es cert que el pro- d'assignació de llurs respectijecte dictaminat, des d'un punt ves titularitats i atribucions,
de vista tècnic jurídic, és bas- mentre que els arts. citats
tant imperfecte. Després de la abans atribueixen al Consell i
; primera lectura s'hi podien als Consellers la determinació
apreciar defectes importants, del nombre i les competències
; tais com la il·legalitat de l'ofi- dels departaments, així com
cialitat interna exclusiva del llur organització. I la conclusió
català; la incoherència en l'a- del dictamen és clara: cal anutribució del poder de direcció lar aquestes potestats organitpolítica general (arts. 6 i 13); zativés del Consell, perquè es
ja falta de concreció i coherèn- troben en contradicció amb la •
cia de les competències res- norma jeràrquicament superior
pectives del President,; del que és el RDL.
Consell i dels Consellers en
Però aquesta tesi és tècnimatèria de potestat organitza- cament insostenible. Una cosa
tiva (arts. 7, 10, 13 i 14); l'ús són les "titularitats" i les "atridefectuós de la tècnica de la bucions" i d'altres molt difedelegació (art. 9); la configura- rents els "òrgans" i les "comció insuficient i tècnicament petències". El poder d'assignar
criticable de la potestat nor- els titulars dels òrgans en què
mativa (arts. 7, 13, 14, 37 i s'estructura la Generalitat. I el
38); la manca de justificació poder d'assignar atribucions
clara de la diversitat de quò- és el d'investir formalment carums establers (arts. 30 i 31); da Conseller amb els poder neel règim de personal (arts. 42 cessaris per a desenvolupar la
a 45), que remet els nous cri- competència pròpia del seu òrteris d'organització dels ser- gan o departament. Per tant,
veis a les autoritats compe- l'art. 5 del RDL no es refereix
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per a res a la potestat organitzativa rii a l'establiment de
competències, que és el que
tracten els arts. citats abans
del projecte' de Reglament.
Conseqüentment, la contradicció apuntada és simplement
un monstre, fruit del son de la
raó de la nostra Acadèmia.
La Generalitat provisional —.
és a dir, el President i el
Consell— és doncs lliure de determinar l'estructura organitzativa i de competències que li
sembli convenient, amb l'única
limitació de disposar del previ
acord dels Diputats i Senadors
de Catalunya (art. 1er del RD
2543/1977 del 30 de setembre), que és un aspecte també
curiosament oblidat per l'Acadèmia. Una altra tesi hauria
estat, a més, políticament
inadmissible, ja que implicaria
—tal com vol el dictamen de
l'Acadèmia— que l'Estat pot
determinar unilateralment aspectes del nostre règim interior que és només a nosaltres
que correspon determinar-los.
'- La distribució de poders entre Presidència 'u Consell és,
doncs, una qüestió política, i
de política catalana, que s'ha
de plantejar i resoldre políticament. Després els tècnics do-'
naran una forma correcta a la
decisió o acordí a què s'arribi.
Quan es fa servir, en canvi, la
raó tècnica per a la defensa de
la posició política, es desdiu la
tècnica i es confon la política.
Això és precisament el que
feia Frederic el Gran de Prussià, .que solia dir grollerament
que sempre podria trobar un
lletrat ' prestfgiós amb qui
justificar-se. Avui, lluny de
despotismes, hem de tractar,
de situar-nos tots davant de la
nostra pròpia funció i responsabilitats. Si no, podríem acabar tornant á veure —com en
els temps de Frederic— que la
política, dels lletrats de pretigi f
és recompensada amb les ma-"
gistratures més altes. I aleshores no és només la Jurisprudència, sinó també la Justícia
la que en pateix.

j

JOAN PRATS

tres de TOUÁ pensen fer seguir curs a la petició del Comitè^ d'Alliberament respecte a
l'Arxipèlag Canari.
Diumenge, 26 de febrer
—S'ha clausurat el IV Con. grés de la U GT. *
—Dos actes perla "Llibertat
d'Expressió" s'han celebrat paralelament a Madrid ¡.Barcelona. El primer, amb la presència
Dimecres, 22 de febrer . ; de l'advocat d'Albert Boadella,
-Els treballadors de SEAT : i dedicat als companys de la
han tornat a sortir al carrer per
revista Saida, detinguts per
a defensar llurs llocs de treball.
l'article "Viva la República". Al
—Tots els grups polítics del
Parc Güell de Barcelona es ceParlament han rebutjat la relebrà la Festa Expressiva, per
solució del Comitè d'Alliberala Llibertat d'Albert Boadella i
ment de l'OUA. 'v. protestant pel Consell de
'—L'Autonomia és notícia in- -Guerra. ,
•< \
ternacional: la Câmara dels
Comuns britànics l'ha aprovaDilluns, 27 de febrer'
da per a Escòcia; sembla ser
—Albert Boadella, que havia
però, que el marge autonòmic
de ser jutjat demà, ha fugit de>
és bastant estret.
l'Hospital Clínic de Barcelona.
Moments després, Gabi ReDijous, 23 de febrer
nom, membre dels Joglars, ha
—Tots els funcionaris de la
estat detingut a Girona, on treDiputació de Barcelona i de la
ballava amb~la Companyia de
Generalitat cíe Catalunya han
la Núria Espert;
defensat avui el lloc de treball
—Avui s'ha celebrat el Plede cinquanta companys, amb
nari de la Comissió Mixta de
una concentració al Pati dels
traspàs Góvern-Generalitat.
Tarongers i a la Pça. Sant Jaume.
Dimarts, 28 de febrer
—El PSOE i les JJSS, junta—Avui s'ha celebrat el míment amb la Comissió pro
ting per les Llibertats ConstituDrets dels Soldats, han fet púcionals, amb parlaments d'Oblic un breu programa d'exiriol Bohigas, Paco Candel. i
gències mínimes per a la deOvidi Montllor, presentat per
mocratització de l'Exèrcit, i la
Rosa Maria Sardà. .
"mili" en concret.
—ELTractat de pesca UCDMarroc ha estat imposat al Se-,
nat, com ja ho va ser al Congrés.. ;
Divendres, 24 de febrer
—El President de la Generalitat, Tarradellas, ha viatjat a
Girona.
—Avui ha començat el IV
Congrés de la Unió General de
Treballadors de -Catalunya.
—S'han encetat les tibantors " Entesa dels ^CatalansGeheralitat, -amb les declaracions del Cap de Premsa de la.
Generalitat, Josep Faulí..
—El govern civil en la línia
de reprimir tots els actes "Per
la Llibertat d'Expressió"/ ha
prohibit l'acte que s'havia de
celebrar avui a les cotxeres de
Sants per la llibertat d'en Boadella.
:
—Amb la dimissió de'Fuentes Quintana s'ha produït la
tan esperada remodelació del
Govern. Han estat "expulsats",
a més, Oliart, Lladó, Genique i
Jiménez de Parga.
Dissabte, 25 de febrer
—Pel que sembla, els minis-

QUÈ PASSARÀ?
PASSARÀ
—Que no sabem quan, però
que ben aviat es farà el Pacte
de la Zarzuela, què consistirà
en un pacte entre els grups
polítics amb representació
parlamentària respecte als ter
mes més polèmics de l'esborrany constitucional; Per exemple: .nosaltres no parlerrf de
República i vosaltres no parleu
d'economia ,de lliure mercat
(Capitalisme). • \,
—Que les municipals... els
estatuts d'autonomia...^ S'ACOSTEN, , . . . .
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L'HORA POLÍTICA

Canvis del govern "en manca" m^m

EL GALLINER

Es veu bé
la crisi de UCD

Canàries,

un preat
portaavions

^ La tarda del 24 de febrer Adolfo Suárez donava a
llum. No fou una gestació gaire llarga ni gaire dolorosa,
donat el que acostuma. Per a l'home que va parir una
"reforma democràtica", per a l'home que es va inventar
un partit i en va treure un govern, una simple "remodelació de gabinet" ha de servun joc d'infants.
-í; Agustín Rodríguez ."Sahagún, Salvador Sánchez Terán,
Jaime Lamo de Espinosa i Raìfael Calvo Ortega es convertien en ministres. Darrera hi
quedaven altres homes, altres
noms, però, per desgràcia, el
programa és el mateix, o un
de pitjor. ' • . •<
.La crisi (i per molt que s'entestin no té cap més nom) és
una conseqüència directa de
les maniobres i les conxorxes
que, amb una certa freqüència, es produeixen entre els diversos sectors de.la multiforme Unió d.e Centre Democràtic.
' -. •
' . ,
Ara, poc abans de la celebració del seu Congrés Constituent es fan més palesos els
intents d'oferir una imatge de
partit fort, consolidat i unit; i
per això la resultant de la crisi
ha estat un govern d'UCD pura, i només això, sinó amb homes de partit, portantveus, organitzadors, executius, que tenen un paper molt important a
jugar/a l'organigrama^ l'apa-.ì
reif del partit. v <--, -"-<
Podríem dir que són dues
línies que es, deriven de la .
composició d'aquest nou govern. D'una "banda la irresistible
ascensió d'Abril
Martorell i els seus homes, o,
cosa equivalent, dels homes
d'Adolfo Suárez, ¡.d'altra ban-,
da el tomb cap a la dreta que

significa la incorporació al gabinet d'homes lligats a la gran
empresa a llocs tan decisius
com Indústria.
El detonant de la crisi fou la
dimissió de Fuentes Quintana,
el gran professor i teòric ecojiomista ficat aTembolic'·de la
política encara no se sap ben
bé per què, i davant d'aquesta
conjuntura en Suárez va decidir remodelar el seu gabinet
treient-ne alguns dels ministres més gastats i donant entrada a incorporacions noves.
El fet que Abril Martorell
passi a ocupar les funcions de
Fuentes Quintana es pot interpretar com un desig de 'Suárez
de controlar encara més tots
els ressorts del poder; grans
amics, Abril ha estat e! peó de
luxe de Suárez en múltiples
ocasions,'- i ha servit per a
treure*de més d'un mal pas al
president davant d'alguns dels
seus parlamentaris més díscols. Abril Martorell, franquista quan era necessari ser-ho, i
demòcrata quan ho manaven
les circumstàncies,)? és ara el
que ha de ser un home amb
passat feixista -intel·ligent,
"suarista de tota, la vida"; elli
els nous ministres van engruixint el que d'alguna manera es
podria anomenar "el clan d'Avila", Suárez i els seus amics,
o d'una altra manera/els,que
controlen el govern del país.
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Un diari independent i objectiu, al
servei dels Països Catalans.
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Un diari peral futur
SUBSCRIVIU-VOS-HI

passa a Ministre. Ex-director
/Rodríguez'de Sahagún és
general de la RENFE, exel nou ministre d'Indústria,
subsecretari del ministeri d'onascut a Àvila, quina casualibres públiques, ex governador
tat, com el president, és membre de la direcció de la Confecivil de Barcelona, diputat per
deración Española de OrganiSalamanca; conseller personal
zaciones 'Empresariales, i predel president Suárez, va ser
sident de la CEPYME, Confe- • l'encarregat de mantenir les
deración Española de la Perelacions entre ell i en Tar. radellas per al restabliment de "
queña y Mediana Empresa; la
seva incorporació al gabinet
la Generalitat; és un pplític
es pot interpretar com un dehàbil, dels que pensen que el
sig de l'Adolfo Suárez de fer
que convé és estar á la vora
contenta la classe empresarial
del poder, sigui qui sigui, fou
espanyola, tan descontenta
un temps home de Fraga, i
darrerament, i de vincular-la
avui és un dels peons indiscud'alguna manera al compii-, tibles d'Adolfo Suárez.
ment dels pactes de la MonAquesta és la semblança
Cloa. " ' - ;. : : • : . ' / :. ; : • ;' : ' : ;•:
dels homes que s'han incor-Rafael Calvo Ortega és el
porat a la direcció del país, els
encarregats de solucionar les
ministre del Treball, nascut a
angoixes del president Suárez,
Segòvia, que ocupava el càrrec de catedràtic de dret fitant a l'interior del'partii com
nancer i de l'empresa a la Uniles que li fan patir els empreversitat a Distància —d'on la
saris, les que li ocasiona l'oposeva muller és degana—, porsició, etc., els homes que en
tantveu de la UCD al Senat,
Suárez ha escollit per a reafirdel no-res polític ha saltat al - mar encara més el seu poder
ministeri, gran amic d'Abril"
personal.
Martorell (i això compta), rePerò el gabinet encara hi
presenta els executius del parqueden díscols, Garrigues
tit, i amb tota certesa, si nò
Walker o el "glamour" de les
fos ministre, hauria acabat
multinacionals,v l'home que
ocupant un càrrec al Comitè
aspira a la presidència del goExecutiu de la UCD.
vern, Pio Cabánillas, avui desJaime Lamo de Espinosa,
nonat però que espera que
fins ara adjunt a la vicepotser algun dia podrà jugar
les seves cartes, i Fernández
presidència tercera d'asssumptes polítics, és a dir, ad- . Ordonez, anomenat per algú
com er"luxe de la UCD". Si
junt d'Abril . Martorell —
en Suárez ho vol controlar tot
continua la ratxaí—/tècnic en
els haurà d'anar acostant als
ternes d'Agricultura, tots els
seus plantejaments. Malgrat
seus càrrecs han tingut relació
les noves incorporacions, el
directa o indirecta amb el tegovern no deixa de ser el rema, i ara passa a ocupar el
flex de les incoherències de fa
Ministeri d'Agricultura. s
UCD. I a un govern de les inSalvador Sánchez Terán ha
culminat la seva escalada i
coherències s'hi paguen cares.
'
<• d'altra banda ha fet bona la
tradició que diu que de governador civil de Barcelona es
F.NAVARRO

La recent resolució de
l'OUA que declara Canàries
territori africà .colonitzat ens
obliga a reflexionar sobre la
política exterior que han portat
els dos primers governs del
President Suárez, ja que s'han
caracteritzat per una acceptació sense crítica de l'herència
deixada, en política exterior,
pel franquisme, i per un increment accelerat de la dependència econòmica i global de
l'Estat espanyol respecte dels
Estats Units.
El dret de les regions i nacionalitats a llur autodeterminació és un tema indiscutible.
Però si contemplem la resolució sobre les Canàries des del
punt de vista dels efectes immediats, el fons de la qüestió
queda absolutament enfosquit. ¿A qui beneficia la declaració de l'OUA? No cal ser un
expert en geopolítica per veure
que la beneficiària immediata
d'un acord d'aquesta mena serà una de les grans potències.
En el cas més que probable
que sigui Nord-America —el
Pentàgon— també en resultaran beneficiats els que des de
l'interior i des de l'exterior propugnen que Espanya entri a
l'OTAN.
A causa de la situació geogràfica de l'arxipèlag, armar
les Canàries significa disposar
d'un immillorable portaavions
natural per al control militar
d'Africa i —comptant amb l'actual , tecnologia
dels
armaments— també d'Europa.
Per això les Canàries constitueixen un mos desitjable per
al Pentàgon. Però caldria
comptar amb un factor desencadenat per a justificar el que
està a punt de caure'ns a sobre, i ho ha estat la resolució
de l'OUA, en convertir.les illes
en zona de fricció.
¿Qui controla l'OUA? ¿Els
ËE.UU? ¿La Unió Soviètica?
Aclarir aquesta incògnita exigiria un estudi profund de Tactual dinàmica política africana.
Però, almenys aparentment, la
resolució de l'organisme per la
Unitat Africana afavoreix els
interessos dels americans i, indirectament, els de l'oligarquia
espanyola vinculada a aquests
interessos. De moment ja s'ha
decidit la construcció d'una
base naval al terme municipal
d'Artimes. Però és molt probable que a partir de les actuals
amenaces i esgrimint el Tractat d'Amistat i Cooperació firmat entre Espanya i els EE.UU.
el 24 de gener de 1976, les
Canàries ^passin a comptar
amb establiments militars
USA, augmenten la ja ben llar^
ga llista actual: Rota, Tor-^
rejón, Saragossa, Las Bárdenas, Morón, Sonseca, Sóller,
Guardamar del Segura, Hinojes, Ferreries, Estaca de Vares,
etc.
L'altra alternativa consistiria a accelerar Tingres d'Espanya a l'OTAN. En aquest afer
els Estats Units sembla que
hagin deixat la iniciativa als
petits estats atlàntics —
especialment Bèlgica— en un
intent d'amagar les apariències. ,':
Al fons d'aquesta greu
qüestió s'hi veu clar l'intent de
tirar endavant una política de
fets consumats perquè, si arriba al poder, l'esquerra es trobi que se li han posat dificultats serioses per a l'aplica'ció
d'una política de neutralitat
activa. Mentre pugui obtenir el
seu objectiu, la UCD no sembla que es preocupi del preu.
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L'HORA POLÍTICA

Des de Catalunya per a Euskadi

meu amic
No puc precisar quina és la
primera vegada que vaig sentir
parlar d'en Ramon Rubial. Havia d'ésser després de les detencions de la tardor de 1951 i
la mort de Tomás Centeno a la
Direcció General de Seguretat.
En refer la desarticulada xarxa
clandestina del MSC, s'havia
perdut l'enllaç amb la FSC del
PSOE i la direcció d'aquest
partit a nivell d'Estat. Aquesta .
situació es va poder superar
per l'ajut que donà el representant que tenia situat a Barcelona el president basc José
Antonio Aguirre, que a més
nodria informació de la APE
(Agencia de Prensa Euskadi).
Aquest bon amic, que dissimulava el seu veritable treball,
aprofitant la bona veu per cantar en oficis i misses, utilitzava
el nom de "Méndez", i era fill
de bascos emigrats deì'ArgenJina. Voluntari en els batallons
de "gudaris" de la guerra civil,
és ía primera persona que em
va parlar amb gran elogi d'un
socialista basc, l'home amb
més gran prestigi i influència
entre els treballadors de la ria
del Nervión.
-- . :
Anys més tard-els companys de l'Agrupació Socialista
Universitària (ASU), tornaven
a parlar-me de Rubial que, en.
aquell moment, era a la presó.
Era evident que la seva persona impregnava les organitzacions clandestines del PSOE
més enllà del País Basc.
La concreció de la figura de
Rubial com a "Pablo'' arribaria ^ Catalunya a través
d'Antonio Amat, que nosaltres
coneixíem com a "Guridi" i
també amb el renom de "el ciclista".-Recordo bé la meva ar-

ribada a la presó de Carabanchel el novembre del 58 i la
preocupació d'Amat per saber
si el nom de Rubial (que feia
pocs mesos havia sortit de la
presó després de complir una
¡larguíssima condemna) havia
estat citat per algun dels socialistes catalans. Els bascos
havien reeixit a substreure'l de
tota responsabilitat en el nostre procés. -'-,-.;
En les converses de presó
amb Lluís Martín Santos, (tant
inesperada i /malauradament
desaparegut), l'amic de la meva època d'estudiant a Heidelberg, transformat en psiquiatra
il·lustre, però encara no en
: l'autor del "Tiempo de silencio" amb la seva capacitat d'anàlisi i descripció dels homes,

m'ajudaria millor que ningú a
comprendre la riquesa i els
matissos de la personalitat de
Rubial.
.--•
;
No seria fins a molts anys
més tard, al•final.de l'any 70, o
a primers del 71, que coneixeria personalment a Rubial, encara "Pablo" per a la majoria,
dels militants socialistes en la
clandestinitat. En un viatge
polític que una delegació catalana va fer al País Basc, després de dues llargues sessions
de treball, interrompudes per
una "merluza a la vasca" com
mai més en menjaré cap, amb
"Goizalde", el nom de-guerra
de Nicolás Redondo, i "Juan",
el mateix d'Enrique Mújica, em
portaren per la riba dreta de la
ria de Bilbao a Erandio, on

" , -''\ ~ *•• 'f *••'% -j V, >- V
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contrastant amb la gran indústria pesada de la riba esquer- ,
ra, s'hi concentren una munió
de tallers petits i mitjans.
Allí, en un petit taller metal·lúrgic, vestit amb la tradicional granota blava, amb les
mans plenes de greix de la fresadora que cuidava, i que s'eixugà amb un drap abans de
saludar-me, coneixeria per fi
Ramon Rubial, el que des del17 de febrer d'enguany és
LENDAKARi; pel Consell General "Basc. - ,
Alt, prim, amb els ulls clars, '
la mirada intel·ligent, i una ferma expressió de volontat, que
.no podia amagar la bondat
que traspuava la seva persona
com a profund reflex de la humanitat d'aquell basc fins a la
medul·la, per primera vegada
prenia contacte amb l'home
que amb tota una vida al servei del socialisme i de la classe
treballadora basca, simbolitzava i concretava a més la lluita
del PSOE contra el franquisme
i la repressió a què havia estat
sotmès.
La llarga conversa d'aquella
tarda amb "Pablo", iniciada al
taller i després, en fer-se fosc,,
passejant pels carrers d'Erandio.camí cap "el Bocho" va ser,
inoblidable. Era un parlar que
anava endavant i endarrera en
la història comuna i en el futur
encara molt problemàtic del
pob|e,basc i el poble català sota el franquisme. L'afusellament d'alcaldes socialistes l'any 1939, que per a ell eren
companys inoblidables .de les lluites de joventut; la primera
vaga general basca del 46, per
reprendre el fil de la historia
interrompuda per. Rubial mol-

tes vegades amb la frase: "No,
aleshores jo era a la presó". .
Per a mi eren desconcertants la seva capacitat de síntesi, com coneixia els problemes de Catalunya, la concepció desude posicions de classe, "
irreductiblement socialista, sobre la temàtica nacional basca.
Tot això,'acompanyat per unah
especial habilitat per a dissi-*
mular la seva participació personal (fins i tot des de dins de
la presó) en l'acció dels socia-t
listes J>ascos i de tot l'Estat.
No era falsa humilitat, sinó
manifestació d'aquest atribut
que és la senzillesa, característic dels homes forjats en la
lluita obrera. -"><
-, \
. Per a nosaltres, socialistes
catalans, l'elecció de Ramon
Rubial a la presidència del
Consell General del País Basc
és un motiu d'alegria, i satisfacció. Euskadi és per damunt
de tot el .poble basc, i el poble
basc és majoritàriament els .
treballadors bascos que, com
nosaltres, busquen la seva
emancipació social i l'autogovern en un Euskadi socialista
solidàriament agermandat
amb tots els altres pobles,.
d'Espanya.
' „ "'^ * •
,
Des de Catalunya, saludem
aquest basc de setenta dos anys,- metal·lúrgic,^ socialista,
amb disset anys de pressò, reconstructor del PSOE en la '
clandestinitat,- president del '
seu partit, senador per Biscaia
i, com ell ha dit en les seves
primeres declaracions, .presjdent de .tots els bascos, com
un gran triomf de la classe treballadora vasca..-. v ; ".

JOAN R EVENTOS

La trista realitat
del problema canari
La OU A (Organització per a la Unitat Africana) declara a la seva darrera reunió/ a les Canàries com a territori colonial. Per la seva banda, el diari de Tenerife EL
DIA, a primera plana, amb el títol '-Romper con África"
diu: "Nada nos liga con el continente negro (...) ni los
fallidos esfuerzos económicos de nuestra Feria del Atlántico para que los negros compren nuestros productos y los pocos negros que compran nuestros productos
luego no pagan". ¿Què passa a les Canàries?
L'arxipèlag canari està patint
ara, més que ningú, els efectes de
la crisi econòmica. Amb un índex
d'atur molt elevat, forma part de
les zones més oblidades de l'Administració en els darrers anys.
Els mites de les "Illes Afortunades", del sol a l'hivern, etc., van
caient un darrera l'altre. Darrera
els cartells de les agències de
viatges que ens mostren un panorama paradisíac, hi ha la crisi de
la pesca, que, gràcies a l'acordxJe
pesca, s'incrementarà sense" cap
dubte amb la marroquinització de
la flota, els monocujtius de bananes i tabac, que estan a les mans
de les respectives vmàffies locals", i com ja ho hem dit abans,
eJs cada vegada més preocupants
índexs d'atur i analfabetisme.
. L'Administració que ara s'estripa les vestidures i acusa l'OUA de
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"ingerència en els afers interns"
no s'hauria d'escandalitzar tant, si
ella no s'ocupa dels seus propis
afers algú ho ha de fer, i si aquest'
algú . és l'OUA, doncs cal
aguantar-ne les conseqüències.
Però, bromes a part, les illes
Canàries no, han estat res més
que el lloc on s'anava a passar la
lluna de mel en ple desenvolupament. Per als jerarques del franquisme i els seus successors les
Canàries eren aquell luxe que es
podia presentar als; turistes
alemanys, com exemple del desenvolupament
espanyol. La
manca d'una-burgesia local sense
dependències exteriors ha estat
un factor molt important per a la
no existència d'una real consciència autonomista, i ha influït, sense
cap dubte, en ~ej naixement de
sentiments independentistes.

Però el .que és cert és que si
avui els sentiments independentistes només estan arrelats a una
mínima part de la població, si
.continua i persisteix l'oblit de
l'administració, pot deixar de ser
un problema inventat per l'OUA
per tornar-se problema real.
No és l'OUA ni el govern espanyol els-que han de decidir el futur de les ¡lles. Qui ho ha de fer
són els mateixos canaris, i això té
un nom, que espanta a més de
quatre: autodeterminació.
No s'ha d'oblidar que a les
eleccions del 15 de juny va guanyar la UCD, i que el segon partit
va ser el PSOE, però, i és molt important; la tercera força electoral
a les "illes —amb un 10% dels
sufragis— va ser la candidatura
Pueblo Canario Unido, que tenia
com a principal bandera" l'autodeterminació.
, -L'autodeterminació dels pobles es troba recollida a la Carta
Fundacional de l'ONU, ha estatbandera de socialistes des de
sempre, i és Túnica sortida possible per tal d'evitar aquesta mena
de problemes.
La falta d'una política. exterior
coherent del govern de la UCD,
unida al progressiu abandó a què

Els pescadors canaris,- "raça", en extinció (Foto: C arles,Esteban)
xant que la flota canària perdi una
han estat sotmeses les illes estan
gran part dels seus ingressos en
portant a un carrer de difícil sortino poder feinejar als pçscalls sada a la jove democràcia espaharians.
,
nyola.
.
~
Ara ja no és temps de promeJa no serveixen de res els periòdics viatgers ã les illes per a . ses, les protestes i les rebequeries
repartir-hi el rosari de promeses . davant dels fets consumats ,no
dels governants espanyols. L'únic , serveixen de res si no hj ha al darrera una política coherent, tant en
que pretén en Suárez amb el seu
el que es refereix als problemes
anunciat viatge a les illes és no
perdre vots ë les properes elec- . canaris com en l'aspecte internacional, que tanta importància té, i
cions i "tranquil·litzar" el poble
si això no ho entén en Suárez í la
canari. Ara és fàcil parlar de cal-,
UCD, que "Ala agafi confessats
ma, quan al Congrés, i a l'hora de
els canaris".^ ' - •.
la veritat, els vots de la UCD són
contra els pescadors canaris, dei1
„
F. ALTES

L'HORA CIUTADANA

Ciutat Badia:.

La ciutat/model" del
franquisme a Catalunya
//

^ Al Vallés Occidental/ dins dels v termes
municipals de Barberà del Vallès, Cerdanyola i
Sabadell va aparèixer una nova ciutat de quasi
30.000 habitants. Construïda pel Ministeri de la
Vivienda i la Obra Sindical del Hogar havia d'ésser
la ciutat model del règim. El resultat ha estat una
ciutat monstre/ de planificació incoherent, però
que gràcies a la lluita dels seus nous habitants pot
arribar en un futur a ser, de veritat, una ciutat
model.
~v-"." . • . ' . . - - :;>"-.:-;J_.y • ; _ "r. • . . . • • • • '

Història de les
ocupacions
''.••'•'••.
i

Ciutat Badia havia d'ésser
poblada d'una manera interclassista, per al que un estudi
del sociòleg Amando de Miguel volia que la nova" ciutat
nasqués amb una composició
'més humana, d'una forma racional i equilibrada, sense una
acumulació de blocs de professionalitats afins, però mantenint el caràcter social de les
El Instituto Nacional dé la
b) El rendiment dels seus servivendes donant prioritat a les
'Vivienda va encarregar el 10
veis i explotacions, v
famílies més necessitades.
de gener de 1960 la preparac) Els auxilis, donatius i subL'ausència dels equipaments
I ció del sòl per a ubicar-hi una
vencions que obtingui per als
'més indispensables va originar
^ciutat i el 13 d'abril del 61 el
seus fins.
que quasi tots els adjudicators
"'Ministeri de la Vivienda rebia d) Les tases i contribucions esquè Ostentaven alguna profesl'ehcàrreg de construir 12.000
pecials que pugui cobrar direcsió lliberal, metges, advocats,
habitatges de tipus social, què
tament. •(
.
etc. renunciesin al pis adjudies van convertir on solament
e) Les aportacions dels Ajuntacat o retardessin l'ocupació.
5.372 en "descubrir-se" que
jnents integrants de les quanD'altra banda, el Ministeri de
per allà passaven dues de les
titats netes que cada un obtinla Vivienda traspassà el dret
autopistes més importants de
gui per conceptes imputables
de les adjudicacions a organis- _
"Catalunya, la B-29 de Barceloa persones i bens. de Ciutat
mes com Renfe, Telefònica,
na a Terrassa i la B-30 III CinBadia. •
.
Correus, Govern Civil, Organiturò de Ronda de Barcelona.
La realitat és que l'únic que
zación Sindical/ etc. amb la
Durant dos anys, les cases van
s'ingressa és el que es reb en
qual cosa es va justificar la neesperar a ser ocupades per la
concepte d'arrendament dels
gativa a les noves sol·licituts >
manca total d'equipameñts.
locals comercials, així com alal·ludint que tot estava "adjuguna subvenció que sempre
Mentre el temps passava, l'odicat". La distribucjó del Mipinió pública, fonamentalment
arriba en acabar l'any, amb el
nisteri fou d'allò més racional:
que es dóna T'irónica" situaper mitjà de la premsa maneadjudicació de casa a qui ja en
festà la necessitat de que les
ció que es tanca l'any amb sua la Generalitat de Catalunya a
tenia; a famílies amb cinc fills
cases fossin inaugurades. L'úlperàvit, degut a què durant l'a-,
mans del ConselleV d'Ordenaels donaren pisos de dues hany la prestació de serveis és
tim "crim urbanístic" es conció Territorial i Obres Públibitacions, i pisos de quatre hapràcticament nul·la per manca
sumà dos dies avans de la
ques,, Narcís Serra.' En aquest
bitacions a persones solteres;
inauguració: la masia Sant Fede solvència; el dèficit real del
dossier es recullen la totalitat
hi va haver famílies que van
, I i u', del segle XII, restaurada, pressupost de l'any 77 és de
dels,problemes de la ciutat del
demanar dos i tres pisos i els
10 anys abans i la casa dels
21.000.000.
passat, del present i del futur, i
foren concedits, i com que no
La Mancomunitat, davant
"colonos" junt a la massia, fou
els van ocupar es van dedicar • cal destacar-ne les diverses alenderrocada per estar ubicada
d'aquesta situació i malgrat
ternatives per, al futur polític
a vendre'ls o rellogar-los, cosa
haver presionat davant els or•en un solar.destinat a centre
administratiu de Ciutat Badia.
il·legal. Els presidents de les
ganismes responsables «sense
social, el qual'avui, el 1978,
" comunitats
denunciaren
E| dossier fou presentat a la
obtindré res positiu, ha ameencara no existeix.
aquests fets, í també la gran .• població de Ciutat Bad/a el
naçat amb la dimissió de tots
A la fi, el 14 de juliol de
passat dia 12jde febrer, en asquantitat de pisos que contiels seus components en moi1975, sota la presidència del"
semblea, i es va aprovar que
nuaven sense adjudicar, cosa
tes ocasions, cosa que no van
llavors Príncep d'Espanya, s'a- s'edités el Llibre Blanc, i tamque pesava de manera greu
torgaren alguns títols de profer per pressions del Govern
bé els treballs que s'estan fent;
sobre l'economia de les escapietat en la inauguració oficial
Civil, però sí que ho van fer el
en aquest últim ordre de coles. ..'..-; -- : . ". .. . ••,"-'.;gerent, el secretari, el deposide Ciutat Badia, continuant-se
ses, el passat dia 13 la ComisEl juny del 1977-una família
tar! i J'interventor, amb el reel.lliurament a partir d'octubre
sió es va entrevistar amb el Di(el marit parat i cinc fills) va
sultat de la total paralització
del 75.
,
. rector General de l'INV per
protagonitzar la primera ocude la Mancomunitat.
plantejar-li els problemes de la
pació il·legal, i l'Associació de
, En resum, a Ciutat Badia hi
La Mancomunitat ciutat;- aquest va acceptar la
Veïns va donar suport a aquesha actualment un buit polític i
responsabilitat després d'una
ta família necessitada; a partir
y
administratiu.
^
. Quan es projectà ej que hallarga conversa, i es va arribar
d'aquí, la Comissió gestora de
via d'ésser la "nova ciutat" no
als següents acords: fiscalitzal'Associació de Veïns va efeces va resoldre el problema de
tuar una enquesta de la qual , ció dels 926.000.000 per a
Segona fase
l'administració que una comusolucionar els problemes d'huva resultar que hi havia més de
nitat de 30.000 habitants surhitats, aprovat al BOE del 20
900 pisos desocupats; l'ocuAl gener def 76 començaren a
posa y tampoc va teriir-se en
. pació massiva no va pas trigar, . . de febrer del 1978, i per part
adjudicar-se les 1216 yivencompte que els municipis on
de la Comissió dels Partits,
i al cap de pocs dies uns 600
des de la segona fase, l'última
s'ubicava tenien una població
habitatge.s foren ocupats; la
creació d'una comissió de treen construir-se; com que no
de dret de 10.000 habitants a
Associació de Veins, partits
ball, Comissió Municipal de
: Barberà del Vallés i 20.000 a estava totalment urbanitzat, la
Partits i Comissió Provincial de
polítics, (amb-intervenció de
.Mancomunitat es negà a ferCerdanyola, provocant que les
Govern, i finalment va accepRodolf Guerra PSC, Josep Ma
se càrrec d'ell, no prestant cap
respectives corporacions es
Triginer PSOE, Cipriano Garcia
tar traslladar-se a Ciutat Badia
classe de servei. . ,
neguesin a assumir la seva adPSUC) i la població en general
a la seva pròxima visita a CataDavant d'aquest abandó va
ministració; davant la lògica
afavoriren en tots moments
luña, per tal de veuré més dinéixer la Comissió de Presinegativa, el Govern decretà la
l'ocupaciió,
sempre
que
es
derectament
els problemes.
dents i Juntes d'escala de la 2er
constitució de la Mancomunimostrés la necessitat real. Fou
Fase; la qual mpvilitzà tots_els
tat Intermunicipal Barberà del
tanta la pressió popular que el
veïns afectats i denuncià daVallés-Cerdanyola; era el 14
Jutge -que s'encarregava del
Equipaments
vant l'opinió pública, premsa,
de febrer de 1974.
"
cas i el Govern Civil van estar
ràdio i televisió, la situació i alD'acord amb els estatuts la
d'acord a crear-una Comissió
En el moment de la ¡naugu- .
hora s'enviaren escrits i> mateseva dotació econòmica és la
Mixta integrada per l'Associaració de la Ciutat Badia els úrial fotogràfic a la Presidencia , ció de Veïns, comissió d'ocu^egüent:
nics equipaments que hi havia
derGovern, Ministeri de la Via) Productes del seu patrimoni
pants, INV, Mancomunitat i el
eren quatre centres d'EG B de
venda i Ministeri de. la Gover(locals comercials, que alhora
mateix Govern Civil, per tal de
16 "aules cada un, però sense
nació/Encara avui no s'ha dòla Mancomunitat ha d'amortitlegalitzar la, situació.
estar dotats de professorat ni
"naf cap resposta.
zar al I.N.V.).
A finals del 1977 ja s'hade material per a posar-se en
vien legalitzat 476 habitatges,
marxa.
i en quedaven alguns que calia
L'església es va habilitar
revisar i; posteriorment, adjuprovisionalment en un vell madicar. D'altra banda, l'INVestà
gatzem.
procedint a l'expropiació dels
. L a farmàcia es va situar en
pisos adjudicats i no ocupats
un dels locals comercials; i
. en el termini que determina la
també a dos locals comercials
Jlei.
s'hi van instal·lar agències urbanes del Banc de Sabadell, i
x
Els partits polítics
de la Caixa d'Estalvis de Sabadell.' •
La Mancomunitat es va insDes de l'octubre funciona
tal·lar provisionalment a dos
una Comissió Municipal de
pisos de planta baixa d'habil Partits composta per PSC,
tatge. Aquest eren tots els
: PSOE, i PSUC, i darrerament
equipaments, malgrat lá fans'hi han afegit ËRC, LCR, i
tasmada del famós llibre "La
UDC. Un dels primers passos
nova Ciutat Badia", publicat
de la Comissió fou l'elaboració'
no feia més d'un any pel Mid'un dossier Llibre Blanc de
nisteri de la Vivienda.
Ciutat Badia, que fou entregat

Com a conseqüència de la
manca total d'equipaments à
mesura que es poblava la ciutat i davant de la falta dels serveis més imprescindibles, van
començar les reivindicacions
públiques dels veïns, i així va
néixer la, Comissió Gestora de
l'Associació de Veïns de Ciutat
Badia, el juny del 1976, que va
portar la denúncia de la situació a tots els organismes responsables de la situació de la
Ciutat Badia, utilitzant la
premsa'i la ràdio, però sobretot mobilitzant la població en
defensa de les seves justes reir
vindjcacions, cosa que va culminar eí 4 de setembre de
1976 en una massiva manifestació de tota la població,
que va tenir una gran reper-,
cussió a tota la premsa, com a
fet més destacable de lluita urbana a Catalunya el 1976. Arran d'aquesta .manifestació es
va deixar constància pública
de la falta de llocs escolars,
pre-escolars, de guarderies,
ensenyança especial, mercat,
farmàcia, servei d'urgència,
perifèric, ambulància, insuficiència de metges, necessitat
d'un ambulatori, centre social,
biblioteques, club de vells, aïllament de transports i comunicacions, degradació de zones verdes, manca de recursos
econòmics de la Mancomunitat, falta de neteja pública,
embussos i trencs dels escorredors (desagúes) de les, cases
a les clavegueres, humitat i filtracions d'aigua a les cases
(que ha provocat una gran proliferació d'afeccions de bronquis) en definitiva: una CIUTAT MODÈLICA. A partir d'aquesta data la Comissió Gestora, continuant les mobilitzacions, recollida massiva de firmes, assemblees, entrevistes, i
escrits a tots els ministeris,
responsablement i sense perdre la fe davant d'una labor
tant ingent i de les dificultats
que sorgien per tots cantons,
va aconseguir molts dels equipaments i serveis reivindicats,
però encara manquen el BUP,
-Formació Professional, Centre
Social, Cines, EGB, Guarderies, ambulatori amb totes les
especialitats; en fi, que la lluita
és llarga i l'Associació de
" Veïns encara té molta feina.

JOAN F. LOPEZ-BRAN A
Fotos: Guillem Marcos
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24, 25 i 26 de febrer: IV CONGRÉS DE LA U GT de Catalunya

CONSOLIDAR EL SINDI
Cf^TIl I
PRIM
tu 11 u

cals. Ens està ensenyant el camí,
com a expressió^ pràctica de la
unió fa Ja força". Joan Revenios
aprofità l'ocasió per a denunciar
públicament el, diputat ucedista
Sr. Faura, de Tortosa, "que és
fensa i emancipació en els anhels i aspiracions del sin- prestà a justificar eï que de cap
Als noranta anys de la seva existència i després del
dicalisme socialista. Contra els qui, fent d'enterradors . manera és pot justificar: la no deparèntesi obligat dels últims quaranta, la U GT catalana
prematurs, havien cregut acabada l'hora del sindicalis- , vol u ciò del patrimoni històric exha celebrat el seu IV Congrés. Durant aquests tres dies
poliat a la UGT, el 1939..."
me històric, apareixia una U GT implantada a la pràctis'han retrobat dues generacions i dues histories/Veils
També a l'acte de clausura hi
ca totalitat de les comarques i els pobles de Catalu- * intervingué ,en Pep, Jai,. rebut
ugetistes, que han sofert totes les conseqüències dei
nya, amb una joventut que renova la seva forca i la sefranquisme, s'han trobat agermanats amb una nova joamb els crits de "¡ Visca la Unió
de Pagesos!", en uña demostrava
projecció en el combat sindicalista a Catalunya.
ventut treballadora, que continua confiant la seva deció del suport ugetista à la central unitària i democràtica dels
a la barriada de Les Arenes de
un merescut prestigi,de cap col—
El IV Congrés havia començat
Així s'entén que el delegat
:
pagesos de Catalunya. En Pep
laborado amb el franquisme i de
amb noi gaire bona premsa. De 'Terrassa una Assemblea d'uns
suec, de la LO, fos molt aplaudit
Jai reclamà la solidaritat dels tredefensa ininterrompuda i cohecentenars d'ugetistes de Catalufet, alguns dirigents es queixen
quan féu referència a què-han
balladors de la ciutat amb els del
rent dehsindicalisme de classe i
nya, en la impossibilitat de celequè no han tingut pas sèmpre
donat i continuaran donant tot el
camp, "del qual procediu molts
democràtic.? I és aquesta mateixa ,
brar un Congrés. D'allò sortí un.
una acollida massa amable *per
suport econòmic que faci falta a
de Vosaltres",' anunciant - pròxiposició la que ha donat a la Unió
Secretariat Nacional de Catalupart d'alguns mitjans periodísla UGT, com també fou calorosames mobilitzacions pageses, "en
notables èxits en les darreries del
nya provisional fins que se celetics. En el mateix informe de la
ment rebuda la salutació de la
les quals no podem permetre que
franquisme, quan ha propugnat i
brés un Congrés ordinari. S'acorgestió del Secretariat sortint,
delegació de la CFDT dels Midi
ens divideixin i ens enfrontin";aconseguit en moltes empreses „ Pirenées francesos, quan es redaren també allí les directrius
s'expressa ¿'que hem estat víctique han acompanyat aquests
la dimissió dels càrrecs sindicals
mes d'una política obstruccionisferí als objectius mutus de sociaQuaranta hores d'intens
trenta dos mesos de ressorgide la CNS-AISS, tot i substituintta, que va des de determinades
lisme autogestionàri..,Menys ad:
ment í implantació hegemònica
los per delegats lliures i directes i
redaccions de diaris fins a les
hesió recollí en canvi la delegació " debat -^. • X . ' " - - *"";r^ '''
del sindicat socialista.
enfortint el sindicalisme demopropies empreses .... periodístide la CGT-FO, considerat per
El,franquisme havia aconsecràtic i de classe.
ques". S'especulava en alguns
molts com un sindicat no .claraEl primer que es posà a debat
guit en bona part esmicolar, bé
Aquesta política, acompadiaris sobre un pacte entre els
ment de classe de -França. Les
del plenari fou la,gestió del Se-L
nyada a Catalunya i bona part de
ugetistes del PSG i de la FSC (P- que no fer desaparèixer, la 'UGT.
delegacions sudamericanas des\cretariat sortint. JL- Fuertes, mall'Estat de J'impetuós desenvoluAcompanyant la presidència forSOE), que deixava poc per al depertaren especial simpatia . als
grat que està malalt, se les hagué
pâment de la "simpatia socialista,
bat i criteri dels delegats al Conmat del IV Congrés, hi havia prou
congressistes. Hi assistia la
,
de veure amb verdes i madures.
plasmada en els resultats electo- '•" "Oposición, Sindical" del Brasil,
grés. A un altre diari sortien notítestimonis d'aquesta persecució:
"Que-el resultat de la votació (73
rals del 15-J, i amb la.recupera- ' Ja CGT de la Resistència argentiAntonio,Salvador, Ramon Gutiércies de desercions d'alguns mili. delegacions a favor, 16 en contra
rez, Joan Mujal. Entre els mateiciói de la memòria històrica del
tants ugetistes. Sense voler enna, la CNT uruguaià i la CUT xile- ~.\ 12 abstencions) reflecteix una
poble; ajuden a entendre, que
xos delegats, Avarem veure Setrar en la justificació del que no
na. La intervenció, del delegat
discusió viva que .criticava els asdels Ncentenars de delegats de
bastià Padrós, Losada, Jaume
ens pertoca, no és d'estranyar
Una Joventut^entusiasta defensa el sindicat socialista. (Foto: Tomi)
d'aquesta, José Gutiérrez, fou
pectes negatius de la darrera etaTerrassa, assistíssim a un IV'
Fuster, Miquel
Casablancas.
que l'organització del Congrés
interrompuda pels crits de "¡Pipa
de
la
central
socialista.
Una
Ja democratització de la Genera. ment conflictiu,-ja,que¡.molts deCongrés amb més de mil delenomés preveiés la presència de. Aquest últim ens explicava emonochet assassí!" i tancada amb excessiva centralització i aparell
litat/ "que si desitjà ésser fidel a
. legats havien, viscut les dificultats
cionat com l'any 1953, arran de , gats (1.021, per a ser exactes), ' una explícita reafirmado "de sula premsa a les sessions d'obermaterial i humà; una manca de
la voluntat popular, ha de defen- " que el fet de tenir fins ara laquola caiguda del Secretariat Nació-'
que ; representen
més de
tura i clausura í no en les de de'port i solidaritat activa amb--la
"catalanisme, i ho dic jo, que sóc
sar abans que 'res les reivindicata més alta representava per a
nal (R. Morera, Porqueras, Vila400.000 afiliats de Catalunya. - lluita i la causa del poble xilè" febat intern. No obstant, ens semcastellà", afirmava un altre delecions
i interessos de la classe tremolts treballadors. Al .final VaQue-d'uns
quants
locals
semidoms),
aconseguí
amagar
i
salvar
bla que el millor antídot contra
ta des de la taula i defensada per
gat; vacil·lacions entorn de temes
balladora de Catalunya".* " /
provava
una fórmula que rebaixa
clandestins, la Unió tingui avui a
el segell de la UGT, furiosament
les especulacions gratuïtes i la
unanimitat. Hi assistia també una
importants, com els Acords de la
*' S'aprovaren també diverses
la quota a 150'- (cent cinquanta)
Catalunya 112 locals oberts,. 134.
cercat per una brigada especial
manipulació informativa continua
delegació de la FITIM (InternaMoncloa, etc. Però on realment
ponències de "Seguretat, higiene
pessetes pels sous inferiors a
de la policia, vinguda expressaUnions locals constituïdes, la
essent la màxima transparència
- 30.000 i manté l'actual de 200'ment de Madrid, on els mateixos
majoria de les Unions comarcals
en la informació.
pessetes pels superiors a aquella
dies moria assassinat a la DGS, .
i dels Sindicats i Federacions
quantitat. Igualment'es varia la
Tomás Centeno, un altre dirigent
d'Indústria. , . - , í
De l'Assemblea de
distribució
percentual de la quougetista
¡
socialista.
•
.
Terrassa al Quart
ta,^afavorint una major autonoL'actitud
intransigent . de
Els
invitats
al
Congrés
Congrés
mia i descentralització organitzánegar-se a participar en el més
Els primers aplaudiments dels
. tiva.
"•
mínim en les estructures del sinL'abril del 76, encara sota el dicat vertical, de sempre mantincongressistes foren per organitfranquisme, es realitzava a l'Estat
zacions sindicals i polítiques, que
Redondo tancà el
guda per la UGT, per bé que li ha
cional del Metall de la CIOLS). , les .sessions foren, llargues i ten- i condicions de treball", probleespanyol el primer Congrés sindio bé són germanes o han col·lacostat moltes crítiques i ha disCongrés
,
Entre els presents també l'ugetis- / , ses en debat, com correspon a
cal democràtic,,el XXX Congrés
borat estretament amb la Unió,
màtica de la dona treballadora,
minuït la seva veu en el movita i Conseller de la Generalitat, ; - una central democràtica, va ser '• dels joves treballadors, dels jubiFederal de la UGT. Pocs mesos
en els difícils anys de la dictadument obrer dels darrers anys de
No és estrany que, després de
Joan Codina, que en ser citat per,
en la discussió dels sis grups de
després, el 20 de juny, tenia lloc
ra. * ,
• •,
lats, etc. La ponèncja de formació
la dictadura, li ha donat en canvi,,
-tantes hores de treball, el cansa, la presidència va ser aclamat pels:
ponències. ,Hem «comptabilitzat- . no sols delimita un pla de forma, ment fes una mica ilarg d'escolcongressistes i respongué a la
un total superior a. quaranta hoció sindical, sinó que assenyala la
tar l'interessant parlament de
salutació aixecant el puny:
res de debat entre els dos dies i
necessitat de suplir les deficièn. -clausura de .Nicolás Redondo,
En un a part ens manifestava
mig de. Congrés.
^.. '
.
cies culturals que el capitalisme
la seva impressió "d'un acte
, La ponència pdlítico-sindical, Nha imposat,.a1s treballadors, per , què fustigà la UCD í el seu gó; vern, acusant-los d'impedir el deemocionant, que ben segur retal vegada la més important de
la pròpia tasca de formació cívica
senvolupament , de. les centrals
presentarà un pas endavant en la . cara a l'exterior, consagra-er que
i cultural a desenvolupar pel ma-,
. sindicals i "del seu intent d'equiimposició de la llibertat sindical a
ja anaven -essent línies mestres ' teix sindicat A la ponència de
, librar l'esquerra a costa de la
Catalunya".
.
,
. de l'acció sindical, socialista. Es
premsa i propaganda a més de
UGT", en la seva política d'impeQuan al discurs d'obertura es
pretén l'enfortiment i imposició
reestructurar les directrius de la
¿ dir l'alternativa de poder dels sosaludà els "partits polítics PSC i
de les seccions sindicals, d'empròpia premsa ugetista (s'acordà
cialistes. Nicolás, suavitzant tenFederació deLPSOE de Catalupresa, com a eina clau del sindivendre la revista ""Unió" als
sions i pieveient els resultats finya, total Socialistes de Catalu- , calisme de classe, i es formula un . 'quioscos), s'afirma en la necessi, nais, acabà afirmant, "que d'anya", els delegats, drets i tot * camí de pràctica sindical que astat de continuar lluitant per la lliquest Congrés no surten,ni venaplaudint, cridaren "¡Unitat!". ' seguri no sols una forta incidènbertat d'informació, contra els
cedors ni vençuts. Sojs hi ha en
Igualment, a la clausura del Concia dels sindicats, en el marc de
.monopolis informatius, pel con. tot cas un guanyador: la UGT, car
grés, l'entrada a la sala i la mateil'empresa sinó_ també en1 els
trol parlamentari dels mitjans púxa intervenció de Joan Reventós
grans temes que afecten els treblics, contra la privatització dels ' talana i conseqüentment tota la
UGT". Els congressistes ho subsper part del PSC i Josep M.a Tri- , balladors: el control de la Segumateixos, i s'exigeix la garantia
^ cribiren reiterant els crits de
giner per part de la FSC (PSOE),
retat Social, la vigilància dels
del secret professional dels tre"j UGT, UGT!". . . .
anà acompanyada del mateix enpreus, la lluita contra els ¿nonoballadors de premsa, així'com la
. Igualment en sortir, Eduardo
tusiasme-i els crits unànims de
polis, contra l'especulació del sòl,
clàusula de consciència i la unitat
Martín,
l'altre representant- del
"jVisca, visca, visca Catalunya
el control de les oficines de col—
de. jurisdiccions. En el mateix
PSC a la delegació socialista al
socialista !". És evident que ' locació i les' bosses de treball, la
Congrés s'aprovava per aclamaCongrés, ens manifestava, —tot
aquest Congrés significava molt
devolució del patrimoni sindical,
ció una resolució condemnatòria
, coincidint amb Reventósj Alamíper als socialistes de Catalunya.
etc. Com a síntesi.de la política
del Consell de guerra als Joglars,
llo, Madueño i altres consultats
En ell s'hi jugava molt el procés
Sindical ugetista, creiem que hi
signada per les delegacions sind'unificació socialista. No en va. ha dos eixos claus: l'enfortiment
per l'HÓRA—, la -transcendència
dicals estrangeres, que els con-,
Joan Reventós afirmava en el
no només sindical..dels resultats
de les centrals sindicals com "ã
gressistes feren seva.
-'
seu parlament als-ugetistes que
. congressuals, assenyalant que al
instrument-essencial dels trebar
Uarg fou el debat de jes po"en el treball de la unitat socialismateix .temps "havia estat un prilladors i la lluita contra l'atur i la
nències d'Estatuts i Econòmica,
'ta, la Unió ens està ensenyant el
mer pas imprescindible per a afircrisi econòmica. Finalment la po-s
que feren retardar més del precamí, com a aglutinadora d'ho- . nència acaba reiterant la defensa
mar la unitat socialista a Catalu-!
vist la sessió de clausura i les
mes provinents de diferents posinya". *,,r ~ •?„, ;,,„ .. • ' •-• ,
dels drets nacionals dels pobles i
eleccions del nou Secretariat. El
Malgrat el franquisme, més d'un miler de delegats al Congrés. (Foto: Tomi).
cions; grups i .tendències sindi.nacionalitats de l'Estat i exigeix
tema de les quotes era especialRAMON PERELLÓ

Els resultats del Congrés, pas
imprescindible per la unitat socialista

L'Hora Socialista/8

Els Congressos de la
UGT a
febrer de 1945 cau la impremta i amb
ella els companys Josep Pané, Jaume
Fuster i Baldomer Porta. (En Fuster ha
estat delegat per Químiques en aquest
Congrés). Però la UGT té un bon estol
de militants: Sancho, Moruny, Rocabert,
Alberich, Verdejo, David Rei, Pages, Jurado, Casablancas, Utgés, Estarán, Lladó, Perramon, Roda, Adela, Bellsolell,
Pallach...
Noranta llargs anys separen el ConEl secretari d'U GT a Catalunya és el
grés fundacional de 1888 del que ara ha. company Enrique Rodríguez "Quique", i
celebrat la UGT de Catalunya. Noranta a ('executiva Lucila Fernández, Gregorio
anys de lluita, de combat constant. La Guerra, l'asturià Avelino, en Josep PoruUGT de 1978 és filla d'aquella vella UGT ny, i altres...
/
v
nascuda a Barcelona l'any 1888.
.S'organitza una nova impremta: una^
Al córrer d'aquestes nou dècades han* "Minerva" també de pedal. La compra
nascut, crescut i lluitat, generacions i en Rocabert i la instal·la en Sebastià Bageneracions d'ugetistes catalans, de sin- laguer, que passa a França un cop endicalistes socialistes, sadollats dels prin- llestida la feina. La tenim a Vallvidrera,
cipis ideològics del socialisme.
en una torre del Peu del Funicular. Més
"* En aquest quart Congrés de 1978 no manifestos d'OGT, Là Batalla, Front de
s'ha dit en quines condicions es va de- la Llibertat, Solidaridad Obrera, del 45 al
senvolupar el tercer Congrés del novem- 47. Amb una credencial d'U GT vaig a Libre de 1937. Des del mes de maig bros (Terol) on contacta amb la base de
Catalunya era ocupada perforées esta I i- guerrillers dels Montes Universales, per
nistes, la Generalitat era retallada per organitzar-los l'edició d'un portantveu
aquestes mateixes forces, i de la UGT del moviment armat gusrriller. Cau la
havien estat foragitats molts vells mili- impremta a finals del 47. Empresonatants fidels a la Llibertat i al Socialisme. ment de í'Enric Sancho i desterrament
Però sí s'ha dit en,el Congrés que el del Joan Biosca.
mateix Largo Caballero fou separat del
A l'abril del 48 passem a França amb
govern per oposar-se als criminals pro- Enrique Rodríguez, guiats per aquel lecediments dels agents al servei de Sta- gendari guia que fou l'Antoni Franquesa,
li"- ,: -• - . :
:./
Vmort anys més tard actuant a la colla del
, La majoria, dels qui es van fer els
José Luís Facerías. Però a Barcelona
amos de la UGT el 19.37 ara són els cap- queden els vells companys i nous milidavanters de la central sindical comunis- tants: Guerrero, Miñana, Oliver, Escarïta, i els qui vam lluitar contra la tirania dell. Sors...
estalinista som, con sempre, a la UGT.
Novembre de 1958: llegim à "UGTHistòricament només la UGT i la CNT Butlletí" interior del Secretariat de
han estat les dues grans centrals sindi- Catalunya" : han estat detinguts a Barcals del proletariat de Catalunya i
celona, pel delicte de reconstituir la
d'Espanya. No sempre, dissortadament, Unió General de Treballadors i el Movihan estat cordials i amistoses les rela- ment Socialista, els quinze companys
cions amb la CNT. Però han estat més ,.següents: Joan Reventós, Edmon Vales etapes de lluita germanívola en co- llès, Joan Garcia, Josep Rion, Lluís Tormú. L'etapa del 1917 al 1921, l'adveni- rés, Joan Piferrer, Joan Massanes, Salment de la República, l'octubre del 1934 vador Clop, Francesc Casares, J. Ruiz,
i la Guerra Civil.
Francesc Sánchez, Sebastià Padrós,
La UGT donà una forta contribució de
Marià Solanes, Genis Camarasa, i el vesang en la guerra desencadenada pel caterà lluitador Miquel Casablancas. Hi ha
pitalisme agrari i industrial d'Espanya.
una àmplia protesta ciutadana contra
Els homes de la UGT han estat a les
aquestes detencions a Catalunya, Mapresons, als camps d'extermini, als
drid, Sant Sebastià, Astúries, arreu
"Camps de la Bota" de Catalunya,
d'Espanya... Mentrestant les presons esd'Espanya, d'Alemanya, de la mateixa
tatgen munts d'antifeixistes, molts dels
França...
• .
. quals són de la UGT.
Tines records personals: la JJGT era,
Damunt aquest sofriment i aquesta
'representada en el primer Comitè de lluita s'aguanta la flama de la llibertat
Presó de la Model que a l'octubre de
dins les tenebres de la llarga nit fran1949 redactà, edità i distribuí la primera quista. La Unió General és la suma dels
publicació clandestina a Catalunya :
sacrificis de generacions senceres de
"L'Espurna", tota ella dedicada al pro- lluitadors socialistes. La Unió ha de ser
cés i assassinat ' del President Lluís,
de tots, dels vells i dels joves, de la totaCompanys.
,
• , litat de la classe treballadora.
- Un dels primers afusellats a Catalu— Si algujfi_a_Jlicó hem de treure d'anya fou el vell ugetista de Gràcia Vicenç
quests noranta anys d'U GT és que noSales Querol. Més tard, entre molts almés amb unitat, honestedat, i esperit de
tres, fou afusellat el company Ramon
sacrifici; podrem assolir la fita del sociaCos Ochoteco, president del Ram de la
lisme. Si algú creu que només ell o el
Fusta de la UGT de Catalunya: La llista
seu grupet és l'hereu d'aquests noranta
fóra inacabable.
*
anys no fa sinó dinamitar les possibiliEl -1942 s'organitza la primera im-;
tats de victòria de la classe obrera.
premta clandestina, amb una "Boston"
Unió General de Treballadors, de tots
de pedal instal·lada al Poble Nou. Entre
els treballadors .'.aquesta és la consigna
rnolt divers material antifranquista s'irn-;
en aquesta hora en què tanta lluita ens
primeixen els primers manifestos d'U GT
i l'opuscle "El Ocaso de la Falange". El queda clavant. FERNANDEZ JURADO

Barcelona, agost de, 1888: Congrés constituent de la Unió General
de Treballadors,
Barcelona, novembre de 1937:
tercer Congrés, de la UGT catalana.
Barcelona, febrer de ,1978: quart
Congrés de la UGt de Catalunya.
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Casas que s'enfonsen, al Prat del Llobregat
/
•*

f

r

/

Sant Cosme, cal fer
un barri nou
"Sant Cosme està en lluita", "Sant Cosme unit
mai més serà oprimit", frases com aquestes es van
cridar el diumenge pels carrers del Prat del Llobregat per protestar una vegada més per la greu situació en què es troba el barri pratenc de Sant Cosme.
Uns crits vells per uns problemes massa vells.
La manifestació fou nombrosa, potser eren-més de
dues mil cinc-centes persones.
Molt poc nombrosa però si tenim en compte que al barri de
Sant Cosme n'hi viuen 12.000
i que a la manifestació hi anava molta gent dels altres barris del Prat. La marxa va sortir
del local *de l'Associació de
Veïns del barri i va anar fins als
carrers cèntrics del Prat..El seu
lema central era "1978, any
de la remodelado". Partits i
sindicats enviaren la seva representació. La manifestació
fou calificada d'exitosa pels
seus organitzadors. Un nou
pas endavant, un nou crit, una
nova pressió i una nova exigència de solució a un barri
que s'està enfonsant.
El barri de Sant Cosme fou
construït pel Ministeri de la Vivenda, dintre de la Obra Sindical del Hogar i inclou 2.301 vivendes construïdes en tres fases.
Els problemes del barri són
nombrosos. Un per exemple és
la seva ubicació, excessivament propera a l'aeroport del
Prat, amb tot el que això comporta. Però al marge d'aquest,
la problemàtica general del
barri pot englobar-se en la
manca d'una planificació racional, coherent i equipada a
l'hora de construir els blocs
que avui composen el barrí. La
manca d'equipaments i d'infraestructura arriba, fins i tot,
al fet que no hi ha una xarxa de
clavegueres, i substituint-la
per pous morts, (per 12.000
persones!); amb tot el seguit
de problemes que se'n deriven: inundacions, aigües putrefactes, rates, olors, mos-:•_
quits, etc.
v ; •'"-————'—rLa construcció dels blocs de
pisos és tant deficient que els
bombers ja han. hagut d'intervinir per apuntalar-ne alguns
que s'estan enderrocant sols.
Les esquerdes i les amenaces
d'enfonsament són constants
a cada casa.
Des de fa deu anys, el problema de la vivenda ha estat el
principal punt xle reivindicació •
i de lluita dels veïns del barri.
De manca de serveis, n'hi ha
molta, però el més greu, el
més imprescindible, l'habitatge, ha concentrat, i be s'ho val,
tots els anhels del barri.
L'Associació de Veïns de^
Sant Cosme i Sant Damià ha
canalitzat aquesta lluita des de
fa molts anys. Tècnics i veïns *
hi han treballat en un projecte
de construcció d'un barri nou,
després d'arribar a la conclussió que la situació de Sant
Cosme és tan catastròfica que
no te cap sortida, si no és
barri
enderrocant
el
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construint-ne un de nou, d'una
forma coherent, racional i humana. Aquest projecte porta el
suport dels veïns del barri i ha
estat acceptat per TAjuntament del Prat i la delegació del
Ministeri i es troba en estudi a
la Corporació Metropolitana.
La tramitació d'aquest projecte corre pressa i.cal, abans,
prendre mides d'urgència per
evitar els disbarats que aquesta situació pugui produir. El
Ministeri va oferir 5 milions de
pessetes per començar a treballar, però la donació no ha
estat aprobada i encara ningú
no n'ha vist ni cinc. També s'-

ha parlat de construir barraques al camp de futbol per a
traslladar-hi les famílies que
tenen les vivendes amb pitjors
condicions.
Està
previst
, l'enderrocament de 1.500 vivendes i se'n faran 1800 en
tres fases; se'n volerj. arranjar
801 que, hom diu, .es poden
salvar.
'",
,
Aprofitant la recent visita
;del president Tarradellas al
'Prat, li fou demanada una entrevista.
.
. *
De moment, el més urgent
són les vivendes, però no es
poden oblidar les escoles i els
serveis que manquen en gran
mesura al barri. ,
Fins ara, "tot han estat paraules i de realitats cap i, com
deia una pancarta en la visita
de Tarradellas abans esmentada, "Nos comen las ratas, los
mosquitos,... y de promesas ya
estamos hasta los cojones".

DÍDAC VILANOVA
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Els alcaldes franquistes
encara agredeixen
A Castellbisbal el passat dia
25, al Casal Cultural va presentarse el Front Pagès del P.S.C.; el dia
'abans membres del partit enganxaren cartells anunciant l'acte
pels carrers; dos d'aquests car• telis anaren a parar a la façana de.
la casa deTalcalde de Castellbisbal, Salvador Pareil Duran, membre del somatén local i conegut al
poble per les seves aficions bunkerianes i arreu del país per les
acusacions d'estafa que se li han
fet per un afer d'extracció de nou
milions de metres cúbics de graves, de las quals "oficialment"
tan sols se n'havien extret
237.000.
- Segons sembla a! senyor Parell
no van agradar-li els cartells i tot
encoleritzat se'n va anar al bar del
Casal i va arremetrevamb insults i
amenaces contra una noia —la
germana de la qual havia enganxat els cartells— acusant-la d'haver estat ella la casellista. Un
company de la. noia, Josep Falguera, sortí .en la seva defensa intentant aclarir la confusió, però el
molt il·lustre alcalde va contestarlo a cops de puny, fins que el jove
agredit s'hi va tornar.

. E s dona la circumstància que
Josep Falguera és fill de Francesc
Falguera, militant del PSC i antic
regidor del Consistori de Castellbisbal que juntament amb cinc
regidors més van dimitir de l'Ajuntament presidit per FarelL Val
a dir que l'Ajuntament només te- \
nia nou "'regidors-.-- Francesc Fai- .
güera ha estat treballant activa- _
ment en descubrir els "xanxullos" i les possibles estafes que s'han "comès a l'ombra de l'alcaldia. I és
per això - que potser les. gar-;; ,.
rotades al se,u fill tenien una tras- - ;
cendència major.
No en va tenir prou encara l'al- "
calde, i va cridar la Guàrdia Civil
de Martorell; després de citar el
jove agredit, Salvador Parell va dir
que "el perdonava"; El jove Josep
Falguera però, no està per perdons i, pel seu cantó ha presentat
denúncia al Jutjat municipal de *
Castellbisbal, acompanyada d'un
certificat mèdic de les agresions,
'
contra l'alcalde Salvador Parell.
El bunker municipal encara fot
cosses.
. V

XAVIER CAPDEVILA

AL PEU DEL CARRER

Per què els socialistes no hem esmenat
l'elecció directa dels alcaldes?
1. Perquò no sembla demostrat que l'elecció indirecta sigui ni mes democràtica rii mes favorable a la
formació de majories sòlides, .'exemple de Barcelona
és prou clar: els socialistes, si
es repeteixen els resultats del
15 del Juny, guanyem amb un
28,7 % dels vots, seguits de
lluny per la UCD (18,8%),
PS U C (15,4%) i. Pacte
(15 %). Amb el sistema directe l'alcalde fora socialista;-! no
és impossible de preveure un
pacte de govern -SocialistesPacte-PSUC. Amb el sistema
indirecte, en segona volta iper majoria simple, la tercera i
quarta llista, aliant-se podrien
assolir una alcaldia amb el
30 % dels consellers, però posant al front del govern de
Barcelona el primer candidat,
previsiblement de la quarta
llista! ¿Fóra aquest un alcalde
més democràtic, més capaç
de governar, comptaria amb
una majoria absoluta? Evidentment que no.
2. Perquò l'elecció indirecta de l'alcalde pels consellers, a part de ser menys
popular i augmentar l'abstencionisme electoral, es dona
en països, com Itàlia i França, on -el sistema electoral
és el majoritari. En aquests
països les minories són "escombrades" amb prou més
rotunditat, i no tan sols de les
alcaldies sinó també de les
conselleries municipals. És ai-

xò el que pretenen els crítics
-del sistema d'elecció proposat
en el projecte de llei? Evidentment que no. El sistema proporcional és més democràtic i
respectuós dels drets de les
minories: molt més que els
sistemes electorals francès o
¡tafia, o que el de la llei municipal catalana del 1933/34; E!
que^sí fóra híbrid ¡„sense massa precedents, almenys a les
democràcies del Sud d'Europa, fora aplicar l'elecció indirecte de l'alcalde en el marc
d'un sistema majoritari.
3. Perquò la consoMdació
de la democràcia no * seria
afavorida per una negociació, potser paralitzadora i de
resultats imprevisibles, en la
provisió de les alcaldies. Admetent que no hi hagués
aliances
entre
consellers
d'esquerres i d'UCD, la negociació fóra difícil sempre que
es pretengués posar alcaldes
que no pertanyessin a la llista
" guanyadora, com és molt lògic. Els ciutadans difícilment
entendrien la paralització consegüent i, en definitiva, l'ano?
menament d'un alcalde pertanyent a una llista no guanyadora. Si admetien aliances
dels partits Catalans del centre
a l'esquerra amb UCD aleshores els resultats foren imprevisibles (i des del nostre punt de
vista, gens clarificadors).
4. Perquò el sistema indirecte d'elecció d'alcaldes fóra una prima a la presenta-

ció de candidats "indepenés la llei electoral per a trendents" o al front de llistes
car amb els ajuntaments de
artificials —imaginem el cas.
l'antic règim) els socialistes
dels actuals batlles de moltes
decidirem entre dos sistemes,
grans ciutats— que estarien a
cap dels quals ens sembla
l'aguait de les desavenències , perfecte; si aquesta decisió l'que és poguessin produir enhaguéssim de prendre avui,
.tre els partits democràtics
possiblement optaríem pel
majoritaris
per
tal
dç
sistema directe matitzat o lipresentar-se com a providenr
mitat per exclore'n els casos
cials "alcaldes de ' comextrems.
promís". És aquesta la demo, Un aventatge del sistema
cràcia i la governabilitat que
d'elecció indirecta dels batlles
estem cercant? Evidentment
pels consellers és la possibilique" no.
tat de la seva revocació pels
5. Perquè el sistema indimateixos consellers. Tanmarecte no afavoriria la conso- / teix aquest avantatge no s'alidació dels grans espais
diu amb tots els arguments de
polítics que es van configu- ^solidesa, governabilitat i conrant, entre ells el socialista. ~"solidació democràtica que han
Però, alerta, a Catalunya això
estat utilitzats pels crítics del
no vol dir ni molt menys una
projecte de llei en aquest
bipolarització. Quatre grans
punt. No és aquest, potser, el
famílies polítiques van eixir de
millor moment per a fer pasles eleccions generals, i no
sar aquesta virtut per damunt
creiem que hagi de ser justade tant de pegues.
ment el "centre democràtic"
En comptes de discutir sol'espai polític que sortirà enbre' el sexe dels àngels de l'efortit a Catalunya en la prope- . leccio dels batlles, creiem que
ra contesa electoral. Ben al i els, partits del progrès i de
contrari, si les eleccions són
l'autonomia haurien d'estar
.aviat, com la dramàtica realiurgint la renovació democràti_ tat diària dels municipis exica dels ajuntaments, tant des
geix, pot endevinar-se un en- _. del Parlament com des de les
fortiment de l'esquerra (i no
comissions municipals de parexclusivament dels socialistits, tant a Madrid com davant
tes). Si són d'aquí a sis o vuit
les Cases consistorials de tot
mesos... qui sap el que .pot
. Catalunya.
passar?
Quan el Parlament de,
Catalunya elabori i aprovi una
autèntica llei municipal i coPASQUAL MARAGALL
marcal (que aquesta no ho és,
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Amb l'elecció del nou Secretariat

Cap a la consolidació de la U GT
• Fa dos anys aproximadament, una assemblea de
la U GT de Catalunya reunida a Terrassa, degut a la
clandestinitat, escollia un Secretariat de la U GT de
Catalunya que és el que ha estat funcionant fina a
la celebració del IV congrés en què ha estat escollit
un un nou Secretariat. Des d'aquella assemblea la
situació político-sindical del país ha variat molt i si
en aquell moment la U GT era un sindicat minoritari i encara treballava des de la clandestinitat, en
aquest moment li calia adequar les estructures a la
'realitat sindical que hi ha en aquest moment. És
per això que aquest IV Congrés de la U GT de
Catalunya és una fita molt important per a aquest
sindicat socialista.
' :• En una altra part d'aquest
Manuel Noguera .va viure de
, número , parlem de com ha
petit a la Casa del Pueblo de
anat aquest congrés, així com
Granada, i ja des de petit va
viure en un ambient de sindide les ponències que regiran la
UGTlde Catalunya fins a la cecalisme, car els seus pares
també ho eren. En temps de la
lebració del proper congrés;
guerra, va ésser comdemnat a
aquí voldríem fer referència als
mort,dues vegades i passejat
membres dels òrgans directius
per molts dels penals de l'Esque han estat escollits en
tat. Manuel Noguera és obrer
aquest congrés, i que substide la Construcció i -des d'ara
, tuiran als'que hi havia fins ara.
President de la UGT de Catalu• En primer lloc cal veure que la
nya.
' composició del Secretariat no
^ ha variat pas massa. Cal des- v De Secretari General continua Luis Fuertes, diputat al
tacar però que en els nous esCongrés.per la coalició Socia, tatuts que s'han aprovat s'ha
listes de Catalunya. A Ja Secreat 1a figura de president de
cretaria'd'Organització ha esla UGT, la qual no existia fins
tat escollit José Rodríguez,
.- ara. ' ; , , " .
.secretari general de la FederaEl nou Secretariat
ció de Químiques de Catalunya. Luís Rodríguez és visitaAl crear la figura de presidor mèdic de professió.
dent, aquest ha recaigut amb
Xavier Guitart ha estat esen Manuel Noguera que fins
collit secretari d'Organització.
ara era Secretari d'Organitza, ció, des d'ori ha contribuït a : En Xavier Guitart havia militat
abans de la.UGT al Topo Obrel'organització de la UGT de"
ro, i entrà a militar a ConverCatalunya davant el gran creigència Socialista poc després
xement „dels darrers mesos.

u

de constituir-se, passant al
. PSC, a! Front de Lluita a l'Empresa concretament. Va passar
a la UGT després de passar
per la USO.
Rafael Madueño ocuparà
la Secretaria d'Acció Sindical
de la qual era adjunt fins a la
celebració d'aquest congrés.
Anteriorment havia militat a
Reconstrucció Socialista i fou
- detingut precisament en una
reunió en què aquesjta decidia
entrar a Convergència Socialista. Rafael Madueño és un
conegut líder sindical del ram
de la banca, on ell treballa des
de fa molts anys. És secretari
d'Organització de la UGT de
Badalona, ciutat on viu.
Rafael Gerro, que ha estat
escollit secretari d'Administració, és advocat de professió i
es cuidava de Tassesoria jurídica de la UGT.
Antonio Tudela treballador
del taller J de la SEAT i secretari de la UGT de Zona Franca.,
há estat escollit secretari d'Indústria. Antonio Tudela no-tnilita en cap partit polític;
Juan Alamillo és el secretari d'Organització j Extensió
Comarcal, i fins ara adjunt al
'Secretariat de Coordinació.
Juan Alamillo fou candidat a
les eleccions del 15 de juny
per la candidatura de Socialistes de Catalunya. Provinent
.com Xavier Guitart del Topo
Obrero i membre del Partit SCK
cialista de Catalunya/Juan
Alamillo és electricista de professió i ha treballat a moltes
empreses, de moltes de les
• quals fou acomiadat per la se-

Noves cares per a nous temps
va activitat sindical. Va particiA part dels secretaris, en
par en la fundació de CCOO i
aquest congrés han estat esva entrar a la USO; finalment
collits vuit vocals: Carine
s'escindí d'aquesta central per
Asensio, Jordi Messet, Caa passar a afiliar-se a la UGT.
milo Rueda, Miquel MartoRafael Jorba, periodista de
rell, Pep Molsosa, Manuel
Mundo Diario i col·laborador
Garcia, Paco Rubio í Francisde l'Hora Socialista ha estat
co Fernández.
escollit secretari de Premsa i
Un altre aspecte molt imInformació. Rafael Jorba ha
portant ha estat l'elecció d'una
treballat molts anys com a corcomissió de conflictes que ha
responsal a Igualada, ciutat on
quedat formada per Rudolf
viu. .' , . " • • ' . - . • '.•"• •.'. :' "' •"•.• Guerra, César López, Juan
Ramon Soto, què fins ara
Domingo, Francisco Rames i
era secretari de Propaganda.:
Salmerón Salas.
Ramon Soto va estar exiliat a
Amb aquesta renovació
França durant dos anys.
dels càrrecs, cal veure con s'ha
Víctor Surribas, fins ara seassolit un avenç important per
cretari adjunt de Relacions, ha
aquesta central sindical sociaestat escollit com a secretari
lista. Al costat d'unes elecde Relacions amb altres forcions sindicals que estan, malces. En Víctor Surribas ha esgrat la gran confusió de xifres
tat el que ha portat la organitexistent, confirmant a la Unió
zació -material d'aquest IV
General de Treballadors com
Congrés.
, una gran•', central sindical,
Luis García, conegut com a
aquest congrés cohesionará a
Luiggi, ha estat encarregat
laUGT de Catalunya i li permejunt amb d'altres de les electrà el grau d'organització necions sindicals, i ha estat elegit
cessari per a fer front a les nesecretari de Documentació. És \ cesitats cada cop més grans
membre de la Fundació Pablo . que se li presenten.
''Iglesias.
•- .
JOSEP Ma SERRA
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Corberó: anàlisi d'un
Els diaris del passat diuunes premises i en unes condimenge 26 de febrer ínseriérf • cions tjue no eren les necessàun comunicat de l'empresa
, ries i adequades a l'ambient
Corberó SA que anunciava la
, socio-polític actual. Aquest
represa de les activitats per a
ambient,ha canviat molt en
l'endemà, després de la llarga ' aquests darrers temps, de tal
vaga que les havia paralitzat
manera que ca| plantejar els
des del 3 de gener.
problemes diferentment de
L'explicació de les causes
com es feia abans.
.
, del conflicte i el seu desenrot- , í
La part empresarial, abans
llament ja es van detallar a L'de la negociació concreta del
HORA SOCIALISTA n° 8 del ' conveni, presentà als treballapassat 21 de gener. No hem
dors un panorama econòmic i
d'afegir gaire res al que vam
financer de l'empresa totalexposar aleshores, ja que, ser f ment pessimistes. Davant d'agons els treballadors de Cor- - quest panorama va sorgir imberó, aquell fou un dels millors
mediatament
l'escepticisme
treballs .periodístics sobre ef
lògic dels representants dels
tema.
.
'
..
treballadors. Escepticisme lò.»- Ara ja convé fer una valora- •
gic, diem, pel fet que els trebaciò a posteriori de tot el qùe ha
lladors no havien tingut un corepresentat aquesta vaga que . neixement anterior de la situar,
ha durat gairebé dos mesos, , ció tal contrari, a les'actes de
bo 5 emmafcat-la en el seu verles reunions anteriors de l'emtader context.
presa Ma repreèentació obrera
; À shnple vista es tracta d'uh. ; s'hi reflecteixen opinions posiconflicte provocat per la negotives sobre la marxa de l'emciació d'un; conveni: la part. \ presa), pel fet que existeix, l'eempresarial augumentava la
vidència d'unes noves instai-,
difícil situació de l'empresa per
lacions industrials (la fàbrica
tal de justificar les seves mide Castellbisbal, una de les
' grades concessions; la part
més avançades d'Europa en el
obrera lluitava per tal d'acon, seu gènere), i., pel fet que
.seguir unes millores economi-'
aquesta situació s'hagi fet coquês necessàries perquè no es . : néixer en el moment que els
deteriorés el seu nivell econòtreballadors acabaven de pomic i per mantenir les seves
" sar a punt. la seva plataforma
conquestes anteriors. . . . - , ^ reivindicativa de cara al proper
I malgrat tot, a parer nostre, - conveni.
el conflicte s'ha produït per haAquest panorama que ofever establert totes dues parts
,. reïxen els treballadors i l'em-—l'empresa i els treballadors—
presa ha estat donat per la
Juna, negociació basada en
inèrcia derivada del tipus de

relacions industrials establert
especialment els defectes—
des dels temps de la dictadura
d'aquest. Des del començai que, en general, és lògic de
ment es va requerir l'assessosuposar que es trigarà un
rament de tècnics de les centemps a superar-lo, però, actrals sindicals presents a CorJualment, condiciona
molt
- beró; però limitant la presència
qualsevol tipus de negociació.
sindical
exclusivament
a
Posteriorment, quan ja hi
Aquest punt. El procés assemhavia més de 2.000 treballablear! va estar dominat, fins a
dors fent-vaga, l'empresa no
ben endavant del conflicte, per
va- saber —o no va poder, de
una defensa a ultrança de la
bon principi— trobar, per la se- plataforma presentada pels
va banda,.una sortida ràpida al
treballadors
que
contenia
conflicte plantejat, i es va tanpunts que en l'actual' context
car en una actitud inflexible,
de la negociació col·lectiva
èntestant-se a discutir, rés va '•
(pacte de la Moncíoa) eren imtancar en una actitud inflexipossibles d'aconseguir, ja que
ble, entestant-se a discutir uns
no podien ser homologats per
temes —la millora de la prola Delegació de Treball. La neductivitat, fonamentalment—
gativa de presentar una postuque no feien pas precisament
ra més flexible en l'aspecte de
.més fàcil de trobar solucions al , retribucions . salarials, juntaproblema. En aquest aspecte,
ment amb les "facilitats" que
va haver de ser, de primer,Ja
donava l'empresa en plantejar
intervenció d'elements aliens
el tema de la millora de la pro-"
al conflicte— el governador inductivitat (concretada en un
tentant establir una mediació", i " -increment dels ritmes)"portaels socialistes, a través d'en
ven contínuament les negocia.Joan Revenios, parlamentant
cions-a un punt mort.
.amb l'empresari—, i després la
El procés assemblear! va fer
negociació directa de les cenpaleses també les deficiències
trals, sindicals CCOO i UGT
de les central sindicals amb
implantació .a l'empresa.. Pel
amb l'empresa, .que fessin que
aquesta oferís elements que, . que fa a les CCOO, les diferències de criteris entre els difecorn es va demostrar de segui- ,
da, vari possibilitar que es tro- . rents col·lectius que hi operen
i la desconnexió entreveis or-,
bés una solució acceptable.
ganismes de direcció i els senDe la banda dels treballa, timents de la seva base. Pel
dors la conducció de le~s nego, que fa a la UGT, la seva recent
ciacions es va fer a;través d'un
procés assemblear! en el qual
implantació Lla falta de segu"es van manifestar un cop, més
retat i confiança que aquest fet
les .virtuts i els defectes —
comporta. Això permetia l'acti-

tud vociférant de la CSUT, i
deixava el terreny disponible
als assemblearis de tota mena.
Malgrat tot, la llarga durada
del conflicte va fer que, primer
la UGT i després les CCOO,
busquessin una sortida, adequant els termes de la negociació 5 plantejant clarament i
taxativament a l'empresa les
conseqüències de la seva actitud, cosa que va portar finalment al compromís que, un
cop acceptat per l'Assemblea,
va acabar el conflicte. "
És desitjable que aquest
conflicte llarg i dur aerveixi
perquè totes dues parts reflexionin seriosament, sobre les
actituds de fons que el van
motivar.. Aquesta reflexió no
s'ha d'entendre com un exercici te.òric sinó que és bàsica
perquè es compleixi l'acord de
compromís a què s'ha arribat i
que ha -^en una de les seves
parts més importants, l'estudi
conjunt de la reorganització—
de començar-se a posar en
marxa l'endemà de la represa
de la feina. I aquí es veurà clarament si l'empresa, amb la
voluntat de futur que ha manifestat, sap actuar en el context
d;unes noves relacions industrials i els treballadors — N
especialment les seccions de
;les centrals.sindicals— saben
tenir una actuació serena i organitzada, al capdavall més
aficac par als. seus interessos.
COL·LECTIU FABRA I
RIVAS
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Darrera la crisi del Navarra

Hospital de Bancs
amb atur al fons
' • ' ' ' - ^^

'

QUATRE
RATLLES

La tòpica seguretat de la feina del treballadors
de banca està en entredit. Darrere la bretxa oberta
per la liquidació del Banc de Navarra, amb el vist i
plau del Banc d'Espanya i de la gran banca que hegemonitza l'Associació Espanyola de Banca Privada, es parla de la imminent caiguda en picat del
Banc de Gredos/ Banco de Descuento, Cantàbric,
Banco del Norte, Industrial Mediterrani, d'Alacant
i Meridional.
.
,
Evitar
el . pànic
del
comptecorrentista que podria
tornar a guardar-se els diners
al matalàs o ai mitjó ha estat
el motiu que ha portat l'associació dels banquers a arbitrar
un mecanisme de suport dels
bancs que estiguin en dificultats. Aquest hospital, o hospici
¿per què no en diem obertament cementen'?, de bancs,
del qual ha parlat últimament
la premsa diària, és el mètode
que s'ha trobat per tal de mantenir formalment dempeus els
petits bancs amb problemes
de liquidesa, que pagaran,
com a contrapartida o pòlissa
d'aquesta assegurança de vida, amb la seva independència, i quedaran a mans dels
grossos..
:
L'objetciu és que no s'espatlli la imatge del sistema
ereditici espanyol. El vicepresidént del Banc de Biscaia, parlant a 120 banquers dels Estats Units reunits al Metropolitan de Nueva York, no podia
ser més clar explicant que "la
fórmula dissenyada pel Banc
d'Espanya amb la col·laboració dels grans bancs és la
més idònia : una societat que
permetí disposar de recursos^
als bancs en dificultats. No
crec que el sistema ereditici
espanyol se'n ressenteixi".
Val la pena recordar les paraules de dos representants de
l'Assemblea de Treballadors
del Banc de Navarra: "Els comunicats del Banc d'Espanya i de l'Associació Espanyola de Banca Privada
diuen que s'atendran tots els
pagaments,
tranquil·litzen
els clients del banc, però no
diuen res de la nostra situació. I això és el que ens preocupa". Una preocupació idèn-

tica comencen a sentir-la els
treballadors d'altres bancs petits amenaçats de crisi.
¿D'on ve la crisi de la petita
banca? L'anàlisi de la fallida o
"bancarrota" encoberta del
Banc de Navarra ens dóna
moltes respostes. Mètodes i
personatges que, com diu
Juanjo García, secretari general de la UGT de Banca a
Catalunya, configuren "una
estructura de negocis que
només podia funcionar sota
el paraigua del franquisme.
La base de la crisi del Navarra és una gestió que frega els
límits del frau".
La versió que donen els
banquers grossos, que es
preocupen molt de la imatge
del sector, és molt diferent. Un
dirigent de l'Associació de
banca privada ens va declarar
que "no hi ha crisi a la banca,
només hi existeixen les repercussions d'una crisi que
afecta tota l'economia espanyola, com afecta també a
qualsevol altre sector d'activitat comercial o industrial".
Però la banca no és el tèxtil,
per exemple, ni es pot considerar com un sector econòmic
qualsevol. La banca va superar
sense dificultat altres períodes
de vaques flaques sota el fran-'
quisme, i d'ella depèn la finança ció d'un bon nombre d'empreses, o sigui que la seva crisi
pot tenir un efecte important
multiplicador. D'aquí ve l'interès del Banc d'Espanya o, cosa
equivalent, del govern, perquè
la cosa no vagi més enllà , perquè no sorgeixin nous navarrès, ni 'es descobreixin nous
personatges com en Juan Palomeras, president del Navarra, membre de l'Obra en els
seus temps àlgids, antifran-

Banc de Navarra, un afer poc clar (Fotos: Carles X. Prieto)
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Un taló que quasi no serveix
quista de tota la vida ara i fins i da en la banca estrangera a
tot amb fitxa de "roig" al ser- . Espanya". Però segons altres
parers la irrupció de la banca
vei militar, segons declara ell
estrangera a Espanya no té
mateix. "No és un secret per
a ningú—va declarar a un set- - .aquestes característiques d'imanari d'àmbit estatal— que
dil·li, ni tan sols de matrimoni
de conveniència. Un dirigent
el Banc va finançar la
sindical bancari de Barcelona
campanya del PSUC... i que
entre el personal, el 80 % es- considera que "això força un
procés accelerat d'acumulatà afiliat a les Comissions
Obreres"!
:
- ció de capital per tal d'afronPer si encara calia, el setar la competència que els
nyor Palomeras, ens torna a està caient al damunt. El primostrar la seva versatilitat que
mer banc que ha sol·licitat
arriba des del món dels negoinstal·lar-se a , Espanya, el
cis f ins al de les opcions polítiCity Bank, aplega ell tot sol
ques.
un capital superior al dels set
A més de la incoherència
grans bancs espanyols".
. Un joc d'interessos en el
que suposa la intenció de certificar la pròpia opció política a ^qual coincideixen, d'una banpartir de la identificació sindida, que ha arribat el moment
d'estirar la manta franquista
cal dels seus empleats, suposem que el partit del comunisque tapava les mòltes~vergotes catalans tindrà alguna cosa
nyes de la manera de fer de la
banca del nostre pafs, i d'altra
a dir d'aquestes demostracions sobtades d'amor desin- "banda, els interessos de la
teressat,
y
gran banca en la crisi de mitI al fons la banca estrange- jans i petits en virtut d'aquest
procés accelerat d'acumulació
ra. També sobre això era explícit el vicepresident de Bancaya
de capitala què els obliga lá iren l'al·locució nord-americana
rupció en escena de la banca
internacional. I una fórmula
que hem esmentat: "La intromàgica que permet de "salducció de la banca estrangevar" després els petits» bancs
ra només portarà avatatges a
d'estimbar-se i els comptecorla banca espanyola —es referentistes del pànic, mantenint i
reix a la r gran banca,
enfortint l'hegemonia dels
naturalment— i en concret a
Bancaya, que té en perspecgrossos, mitjançant les injeccions de serum als bancs hostiva una expansió exterior
pitalitzats.
que trobarà una contra partiMolts milers d'empleats de
la banca a tot l'Estat estem
que aquesta restructuració del
sector, sobre la qual a ells hom
no els deixa dir ni più, repercuteix negativament sobre el seu
lloc de treball. I no és imperi-..
. sable que així sigui. La proliferació d'agències bancàries que
no compleixen cap funció es.
podria anar acabant,.! amb ella
els llocs de treball que elles
havien creat. En Juanjo García
, ens deia que "la crisi del
. Navarra ens fa*replantejar amb
més força la necessitat d'una
participació dels treballadors
en les decisions que els competeixen, la necessitat de tenir
/informació suficient sobre la
marxa de l'empresa". I acabava: "Les eleccions.sindicals i
la defensa del lloc de treball
a les entitats bancàries en
crisi són els temes que acaparen l'atenció de la UGT i
dels treballadors del ram. I
estem disposats a qualsevol
cosa per tal de defensar
aquests llocs de treball".'

"EA, EA, la SEAT se car
brea"
Dimecres de la proppassada setmana els treballadors
de SEAT, sortiren de nou al
carrer per -a protestar de
l'expedient de regulació
presentat per l'empresa. En
aquesta ocació acompanyaren als treballadors els
senadors de l'Entesa dels
Catalans Francesc Candel i
Solé Sabarís, així corn conegut líders sindicals. - ,
Els ex-ministres encara
xuden A "JE\ País" del dimecres 22 de febrer hi sortia
un extens informe sobre els
càrrecs actuals "en-empreses públiques que són ocupats per la immensa majoria dels ex-ministres de
Franco. Aquest és un informe 1 enormement interessant í clarificador. Hi trobem que, a més de 60.000
pésetes.mensuals amb caràcter vitalici que cobren
tots els ex-ministres, tots
tenen carreeis en empreses
com agraïment als serveis
prestats. Per a citar alguns
dels exemples, el senyor Alvarez Miranda és conseller
del Banco Exterior, vicepresident de Fos Bucra, i vicepresident de Endesa entre
d'altres, el senyor Solís Ruiz
és president de Encasur,
president de Secoinsa i president de Telesincro; el senyor Monreal Luque és president de la Tabacalera; Nemesio Fernandez Cuesta és
president de Petronor; Licínio de la Fuente és conseUer de Butano i conseller
d'Iberia entre d'altres.' Només hem apuntat alguns
exemples, però cal tenir
compte que aquesta llista
és molt més llarga.

\V - '
Lá CGT amb CCOO Dijous
passat arribà a Barcelona
procedent de Madrid un'a
delegació de la Confederation Generale des Travailleurs de Franca, delegació
encapçalada pel secretari
general, Georges" Seguy.
Durant la seva visita tingué
nombroses reunions de cara
a intercanviar experiències
amb els sindicalistes comunistes de Comissions Obreres..
..

Per una Sanitat al servei del poble
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Guanyem l'estatut del ronyó
La problemàtica dels malalts necessitats d'he^mediatisi a Catalunya és un clar exemple de la caòtica situació en què es troba la sanitat a l'Estat
espanyol. La insuficiència renal terminal és la incapacitat definitiva dels ronyons per a assegurar el
manteniment vital. Quan els malalts renals arriben a aquest punt poden continuar vivint gràcies
a dos procediments alternatius i complementaris:
L'hemodiàlisi crònica, i el
trasplantament. El primer sistema vol dir, que la utilització
d'una màquina (en ronyó artificial), tres cops per setmana,
permet d'eliminar les substàncies tòxiques que acumula el
malalt, fins al punt:, de
capacitar-lo per à portar una
vida acceptable. El trasplantament consisteix a empeltar un
ronyó, que es treu d'un donador, al malalt que el necessita.
Els donadors poden ésser familiars o bé una persona morta
d'accident, però d'unes característiques genètiques molt similars a les del malalt. Tots
dos mètodes de tractament
estan molt avançats i mostren
resultats molt bons. Diguem
només que la quantitat total
de persones portadors d'un
empelt que a Europa duen una
vida normal supera les 6.000.
No oblidem que els primers
trasplantaments
a
l'Estat
espanyol no es varen fer ahir,
sinó l'any 1965, i precisament
aquí, a Catalunya. El-nombre
de malalts que cada any arriben a la fase final d'insuficiència renal i necessiten tractament és important, de l'ordre
de 50 nous m aja Its per milió i
per any. I això vol dir que si es
tria l'hemodiàlisi com a mètode de tractament, cada any
s'afegiran ã Catalunya 300
nous malalts, en forma acumulativa, als que ja s'estaven

dialitzant. Perquè es vegi la
magnitud dels costos mencionarem les despeses totals durant l'any 1977 dedicades a l'hemodiàlisi,; que pugen a la
quantitat de 3.100 milions de
pessetes.
,
.;• La situació a Catalunya és
la següent:
.
1. Esforç limitadíssim del
sector públic.
;
L'oferta de llocs de diàlisi es
reparteix així:
13% depenen d'Hospitals d e ia Seguretat Social
15% depenen d'altres Hospitals
,
;
72% depenen de Centres de
Diàlisi privats ;
-'

-'.-•'
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Això es un reflex d'una suma de factors: escassa inversió global de la Seguretat So-

cial a Catalunya, ausencia d'un
pla regionalitzat de diàlisi,
manca de creació d'uria xarxa
de centres de diàlisi déponents
del sector públic, extraordinària lentitud de la gestió de la
Seguretat Social, que impedeix la presa de decisions autònomes p»r part dels Hospitals de la S.S., en aspectes tan
bàsics, com pot ésser la contratado de nou personal d'infermeria, etc. (com a exemple,
direm que el Servei de Nefrologia de la C.S."Príncipes de
España" té 4 ronyons artificiale sense funcionar, perquè
la plantilla d'infermeres és insuficient).
2. La financació del 100% de
la diàlisi depon de la Seguretat Social
Donat que només un milionari podria fer front al cost
d'un tractament amb diàlisis
repetides (2.000.000 anuals
per malalt), es comprèn que
tots els malalts tinguin una
"cartilla", que els dóna, dret
que el S.O.E. pagui les seves
diàlisis.
Davant el buit creat per
abulia de la S.S., la iniciativa
privada s'ha espavilat per crear
molts centres de diàlisi.

3. Massa pocs trasplantaments
És evident que no es podrà
solucionar el problema del
tractament de la insuficiència
renal terminal sense impulsar
simultàniament un actiu* programa de diàlisi, i també de
trasplantament.
,
•
^Espanya és el país on fan
menys trasplantaments d'Europa. De forma inexplicable, la
Seguretat Social no impulsa
un programa dinàmic de trasplantaments. El primer pas tindria d'ésser promulgar una llei
que regulés i afavorís la donació d'òrgans procedents de cadàvers. Els països escandinaus, malgrat que tenen moltes més possibilitats econòmiques que nosaltres, fan molt
enfasi en el trasplantament.
Un altre exemple és Cuba, on
estant molt per davant nostre,
tot i que varen començar el
trasplantament més tardanament que nosaltres.
Quina podria ésser la solució?
1. Pla nacional a Catalunya
de diàlisi i trasplantament
La Conselleria de Sanitat de
la Generalitat, assessorada per
la Societat Catalana de Nefro-

logia, hauria de planificar les
necessitats de diàlisis i trasplantaments a Catalunya. Impulsaria la creació de nous
.centres de diàlisi, repartits per
tota la geografia catalana, i els
coordinaría amb els centres
privats ja existents.
Caldria també vetllar perquè existeixi un control de la
qualitat assistència!, tant dels
centres públics, com dels privats.
Una altra cosa a fer seria
estudiar una política d'abaratiment de costos de diàlisi. La
quasi totalitat del material emprat en les diàlisis és estranger, s'ha d'importar (pagant
aranzels!). La tecnologia dels
ronyons artificials està perfectament a l'abast de la Indústria
metalrgica i electrònica catalana. Recordem només l'exemple italià.
Finalment, la Conselleria de
Sanitat hauria d'impulsar els
trasplantaments de ronyons a
Catalunya, pressionant per
aconseguir una nova llei de
donació d'òrgans, i coordinant
els esforços dels diferents
Hospitals catalans.
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Cal canviar les lleis

Un Codi Penal
per a la democràcia
Justícia

Si hi ha un text legal que és important per a la
convivència en un Estât, després de la Constitució,
és el Codi Penal. En efecte, la regulació dels delictes i penes que s'hi contenen marca d'una manera
definitiva l'àmbit del que és lícit o il·lícit, i compleix
una funció doble: la protecció dels interessos més
valuosos per a la comunitat i la determinació de la
forma com l'Estat pot reaccionar contra els ciutadans que ataquin aquests interessos. Tothom.pot
veure i comprendre l'abast polític que té la manera
com el dret penal posi en pràctica l'exercici d'aquesta funció doble, és a dir, com s'han de valorar
els interessos que cal protegir—des de l'existència
del mateix Estat fins a determinades normes de la
vida familiar o sexual— i com cal configurar, quantitativament i qualitativament, les sancions corresponents.
La legislació penal vigent ~
De moment, sabem, per bono s'acomoda amb la nova sica del Ministre de Justícia, que
tuació del procés democràtic.
s'està preparant un nou Codi
Encara que, com a mesura
Penal —això li va servir d'"exd'urgència, es realitzaren recusa" per a diferir el debat soformes parcials —reunió i assobre l'abolició de la pena de
ciació, premsa, etc., en un primort—. I aquí hi ha un aspecte
mer moment, .i-ara les previquè cal denunciar: els mèto*
sions del pacte de la Moncloa,
des, ja habituals a la UCD,
que estan per legislar (adulteri
d'imposar el "seu" text i bari amistançament, anticoncep4
rar el pas a les altres alternatitius, tortura, etc.)—, l'elaboraves, tallant tota mena de debat
ció d'un nou Codi Penal és una
públic. Si això, en .general, és
tasca que cada cop es fa més
inacceptable, encara resulta "
urgent. Això passa perquè les
més greu quan es tracta d'una,
velles estructures del codi de
matèria tan important. A més,
1848 s'han estat mantenint
no fem simples pronòstics,
fins a avui, sotmeses a un sisque ja funciona una comissió
tema de "pedaços" que segovernamental que hi treballa L
guien les exigències dels can• en la qual s'hi integren els secvis polítics.' Durant la llarga
tors més conservadors del dret
etapa del franquisme no es va
penal.
:
arribar a confeccionar un nou
El Codi Penal d'un sol partit^
text, ja .que, per a les seves fiserà tan insatisfactori com una
nalitats repressives, en tenia
Constitució que reflecteixi úni- prou amb les reformes sectocament els punts de vista d'arials i el recurs a les lleis i juris- quest partit. Però això cal que
diccions especials^ Ara, doncs,
se segueixi un procediment si-"
ens trobem amb un codi desemilar al del procés constituent.
quilibrat i antic, que s'ha queAixò no ho diem per simple sodat al marge dels corrents pebrevaloració
d'especialistes,
nals moderns.
sinó que, com que la llei penal

Cultura

Antropòlegs catalans

A l'Auditori de la Biblioteca de Catalunya, tenia lloc
la darrera setmana l'acte fundacional de l'Institut Català d'Antropologia. Joan Frigolé, cap visible d'una jove i
inquietai fornada d'antropòlegs, secretari de l'Institut,
parlà de les finalitats que mouen la iniciativa ; Batista i
Roca, president honorari de l'Institut, parlà de l'Arxiu
d'Etnografia i Folklore de Catalunya, interessant precedent, segat per la guerra, del qual ell va ser l'impulsor.
L'antropologia o estudi de les
formes de vida i comportament
dels grups humans és una disciplina relativament jove com a tal,
l'interès de la qual, però, és molt
considerable, sobretot en l'actual
societat on els mitjans conformadors de formes culturals han adquirit i adquireixen de manera
creixent paper determinat.
Així ho han entès, per exemple,
els
serveis
secrets
nordamericans que actuen al .servei
dels interessos imperialistes arreu del món. Les tècniques antropològiques els han permès de
copsar els reflexes culturals de
més d'una comunitat i definir així
. una estratègia per a millor incidirhi i obtenir amb exactitud cibernètica els resultats desitjats. Més
d'un antropòleg ha fet aquest joc
com a contrapartida al finançament d'un treball de camp en algun indret de l'Àssia o de.Llatinoamèrica. És la pendent de tants
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ha de protegir e|s interessos
de tota la col·lectivitat, aquesta se sent afectada directament, tant des del punt de vista actiu com del passiu. Si ni
., ha un desequilibri perquè es
consideren més uns interessos
-que altres —i ja sabem quins
són els que defensa la UCD—
la llei perd eficaç a i suscita la
desconfiança dels sectors que
no es troben identificats amb
els valors que representa, tal
com ha estat passant fins ara.
; Gom a exemple, només cal
assenyalar que a la República
Federal Alemanya —el país europeu que més recentment ha
promulgat un nou Codi Penal—
s'hi ha seguit un llarg procés
de debat, del primer article al
darrer, amb participació de
tots els partits i l'assessorament obert dels especialistes,
fins a arribarà un projecte oficial i a un d'alternatiu que foren tos dos, examinats al Parlament, de. tal manera que ei
text promulgar recollia i harmonitzava les diverses tendències. (Per tal que aquest exemple no causi suspicàcies— degudes als alarmants senyals
de recrudescencia autoritària
que darrerament s'estant produint a Alemanya— hem d'advertir que el procés esmentat
es va acabarei 1975 i que el
Codi és, en general, considerablement avançat).
Per tot això que hem dit, la
fórmula que caldria aplicar
aquí hauria de ser semblant, ja
que no es tracta de resoldre
problemes merament tècnics
sinó que prèviament s'han de
:
discutir una sèrie de principis
informadors: quines finalitats i
quins límits s'atribueixen a les
penes; si la privació de llibertat
continuarà essent la pena més
freqüent o bé s'introduiran alternatives d'aquesta, tal com-

científics que, ignorant la responsabilitat social que suposa tenir
accés a coneixements vedats à la
gran majoria dels seus semblants,
es tanquen a la torre" de vori del
cientifisme sense cap finalitat fô-i
ra d'ell mateix.
. '
Els membres de l'Institut Català d'Antropologia són molt conscients de la seva responsabilitat, i
la seva finalitat no és altra que la
d'ajudar a l'autocomprensió del
poble del qual formen part i .al
qual es deuen, col·laboració del
pobfe del cual formen part i al
qual, es deuen,, col·laborant a
dotar-lo d'eines per al seu avenç
contra tota forma de dominació.
Així ho expliquen en la seva declaració. Així ho expliquen en la
seva declaració de principis i
d'objectius, mentre fan una denúncia contundent dels centres
oficials d'antropologia existents al
nostre país, "deslligats de la realitat socio-cultural catalana", em-

marcats en "una política universitària i de recerca que, en els darrers quaranta anys, no ha tingut.
..com a objectiu promoure un coneixement adequat de la realitat,
sinó
que
s'ha
proposat
"d'amàrgar-la". ,
- '• Per a dur la seva labor enda-,
vant, l'Institut pretén, amb.una
clara -vocació anti-academicista,
integrar a les tasques de recerca
estudiants i persones interessades en general, fomentant el tre-,
ball d'equip, propiciant la col·laboració interdisciplinària, apuntant cap a la dissolució de les especialitzacions que divideixen i
esterilitzen els investigadors de la,
societat (historiadors, sociòlegs,
economistes, juristes, etc. ); altres"
corrents com el de "la història total" es mouen també en,aquest
sentit.
- "' - .
Per á millor vincular-se a larealitat del poble\de Catalunya,l'Institut ofereix la seva col·laboració,als moviments populars en
general, a les associacions de
veïns, als sindicats de la indústria
i del camp i a totes aquelles organitzacions populars que la sol·licitin.
- " . ~-

MANEL ROMAGOSA

L'antiga visió de la justícia ja no serveix
.postula el dret penal modlern;
que després de la derogació de
la Llei de Perillositat Social —
que ha de ser prèvia i urgent—,
no es produeixi una reabsorció
en el Codi, a base de sancionar
maneres "molestes" de ser i
no fets concrets; la supressió
de clàusules generals i imprecises, com l'actual delicte
d'"escàndol públic"; la protecció dels drets de la persona i
de les llibertats públiques, que
si no resulta clara i sense embuts converteix a la Constitu-.
ció en paper mullat; la defensa
dels ^interessos ', comunitaris
més que no la protecció privilegiada de la propietat individual; el respecte de les relacions íntimes interpersonals,
eliminant l'actual confusió entre dret i moral. Això no és
més que un mostrari de les

moltes qüestions que planteja
la reforma, i a les quals cal donar respostes avançades que
estiguin d'acord amb les demandes populars.'
Els socialistes '—i tota
l'oposició— hem de ser doncs
conscients del problema i-exigir que es produeixi aquest debat, i que obtinguí la màxima
difusió, en contra d'una política de fets consumats; després
sera més difícil que començar
amb T'apedaçament". Per
tant, és urgent que es posi en
marxa, una comissió que prepari l'alternativa al projecte^
UCD i que canalitzi les aspira-,
cions dels sectors progressistas de la societat.
«r

ÀNGEL DE SOLA
Grup de Dret del CES

Religió
Els béns de l'Església de
Barcelona
Per a un partit company
d'opció de classe j'Església és¿
en aquest moment, un factor
positiu. Potser s'hagués hagut
de moderar aquest optimisme
de captació catòlica i dir, només, que no és un element
distorsionador. I aprendre a
distingir entre l'Església i els
cristians. Aquí n'hi ha un
exemple:
,
^ "
, Uns cristians, sacerdots de
Barcelona concretament/1 van
proposar a la seva Església el
"progressiu traspàs de locals
no necessaris per a la pastoral
i del patrimoni artístic a la societal, civil". Un autèntic tras-,
pas dels serveis que l'Església
feia, per la seva funció de privilegi, i dels edificis que.havia
construït en temps del triomfalisme i del mal de pedra, amb
l'almoina del poble, cert, però
també amb els milions dels estraperlistes i els explotadors.
Avui, a-l'Església li sobren
locals, sobretot si es vol dedicar a la funció pastoral: escoles, centres culturals i socials,
convents no utilitzats, etc.
Llocs que estan buits o gens
aprofitats, perquè ha, baixat el
cens de clergues i el de militañs cristians, i les funcions
substitutives. Uocs adients per
a centros cívics, realment del
poble. Caldria que l'Església —
demostrant que havia llegit
"L'Església
cremada"
de

.Maragafl— tormés al poble el
que el poble —i sobretot els
capitalistes' de postguerra j.
l'Estat— li van donar í que avuf
no es justifica per. motius .de
necessitat pastoral. ',
"
Pobles, barriades, zones de; primides, grups de joves, de
.velles, associacions de veïns,
veurien alliberada la seva infradotació. La cultura, la sanitat i l'esplai, hi sortirien, gua:
nyant.
',
"^
v.
;
Però malgrat que la proposta passà sis votacions, es perdé per 166 sí. 235 no i 123
en blanc. L'Església, en contra
d'uns cristians i capellans,
s'estima més conservar pedres
i rajoles, espais inútils, riquesa
i poder, fonts de privilegis al
capdavall, no necessaris, per a
la pastoral, que tornar-se popular traspassant aquest munt
d'instal·lacions inútils o defassades a la societat civil.
: L'Església, doncs, np^és un
factor d'optimisme,;com proclamen altres partits d'esquerra. No afavorir la "pinochetada" río vol dir acabar, amb els
privilegis. Cal que els partits
.d'esquerra respectin l'hipotètic[
radicalisme
dels
cristians
d'esquerra, i davant de la discrepància
de ,
cristians- •
Església, que no siguin més
papistes que el Papa.

JAUME LORES

L'HORA DE TOT

La mort d'en Rubio Melero ho confirma

JJn|xicp
:-dèfpoe;

esports

Cal prohibir la boxa
A la vetllada de boxa que se celebrava al Palau
d'Esports de Madrid el divendres disset» un jove
boxador de dinou anys, Juan Rubio Melero, caigué
inconscient a la lona a causa dels cops del seu contrincant, el campió d'Espanya del pes super-lleuger
''Francis". En Melero ja ho es va tornar a aixecar, i
la matinada del dijous morí a ia Residència de la
Seguretat Social.
' - . - - .
í

" Hi hagué certament molts
ble, tal com ho proclama la.
responsables en aquest desfrase dels emperadors romans,
graciat accident. La manca de
"pa i circ". Avui la boxa s'ha
.serveis mèdics al Palau d'Estornat un negoci molt lucratiu
, ports, la manca, també, d'una
per a certs empresaris, que inambulància que pogués portar v verteixen quantitats imporel ferit a un centre assistència!,
tants per tal d'aconseguir bela irresponsabilitat tant de l'àrneficis molt elevats. Tot i que
bitre coni del manager del· jove ¡n'hi ha'molis que ja es preocuboxador,-etc. Però,, sense cap
pen prou de. demostrar a tramana - de
dubte,
¡rvés dels mitjans de comunicax
responsabilitats petites en
ció que perden diners, per evicomparació, amb l'autèntic
tar suspicàcies.
responsable: la boxa.. Perquè
La mort del jove Melero ha.
per molt que se li vulgui tirar
fet evident com és de salvatge
terra a sobre, a l'afer aquest,
i irracional aquest esport. Una
.amb l'argument que n'hi ha
vida humana val més que tots
, d'altres en "els quals la vida
els interessos econòmics del
dels participants també perilla,
món, i si ens acostumem a
com-els esports de motor o
veure moltes morts al final la
Talpinismej no es tracta en abvida tindrà tan poca importànsolut del mateix cas, perquè cia , que matar o veure morir
l'objectiu primordial dels púserà una actitud normal entre
gils quan pugen al ring és pronosaltres. Hem d'evitar passi
duir la commoció cerebral de > això. T per això la millor manel'adversari, o sigui, deixar-lo
ra que tenim, de moment, de
K.O. Per tant, els culpables s'lluitar-hi en contra és demanar
han de buscar en l'esport mal'abolició immediata de la boxa
/Iteix, esport que, sense aquest
professional, i que els combats
nom, ja se celebrava a les sesd'aquest esport es facin ressions de circ de l'antiga Roma,, pectant les regles de la boxa
on els gladiadors' proveïts de
amateur, entre les quals poguants de ferro, havien de ma- *' dem destacar: la major lleuge~tar el contrari si no volien mo- . resa dels guants, la limitació
' rir ells. v
'
"
• ' der desenvolupament del com'Cal cercar culpables.en la
bat a tres assalts de dos mireglamentació i autorització de
nuts cada un, la'prohibició de
la boxa professional que, amb/ cpbrar xifres astronòmiques
la mateixa idea del circ romà,
per la celebració d'un combat,
intenta crear un espectacle
i que sigui la Federació l'única
sagnant per a distreure el poque doni als púgils una subv

CASA I FAMÍLIA,
MAS I TERRA...
CATALUNYA

1000 FAMÍLIES CATALANES
de Enric Jardí

.
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En aquest volum. Enric Jardí ens fa una exposició de les :
families que configuren la personalitat cultural de Catalunya.

©DOPESA
GRUP «MUNDO:/ D'EDICIONS

Prego m'enviïn contra reeiriborsament.
u'n ««ampiar de 1000 FAMÍLIES CATALANES

^

Rubio Melero una victima més de la boxa
venció per a mantenir les desSi aquesta reglamentació s'apeses de transports i de mater
plica rigorosament, tal com ja
;
• rial. ' ': /' ... • • : ' • ; • • • . . . . . • . '..'.
es fa a molts països, com CuExigir un control mèdic més
ba, d'on han sortit grans camestricte a cada vetllada. I sopions olímpics, podrem veure
bretot, que els àrbitres sàpicombats tècnicament molt suguen aturar un combat a
periors i que disposaran d'un
temps, per evitar després mals
alt grau de seguretat per a la
més greus, com ho ha estat la
vida i la salut dels boxadors.
mort d'aquest jove d'Almeria,
de dinou anys, que era en Juan
:
XAVIER SABATÉ
Rubio Melero. És primordial.

cinema
Antoni Pedrós:
un català al Festival de Berlín
Antoni Pedrós, un cineasta català del Vallés Occidental, ha estat cridat"i convidat pel Festival
de Berlín per l'interès que ha provocat una de íes seves darreres
produccions, "Shirley \Temple
Story".
Podríem dir que Antoni Pedrós
té dues facetes en la seva vida.
Els matins treballa en un banc,
que és el que li dona els calers
per a viure, i quan surt d'allà és
quan deixa anar la imaginació per
dedicar-se al cinema i a la seva
producció.
Antoni Pedrós ha.sigut anomenat "el cineasta català del cinema
underground"; dita que el defineix
bastant en la seva línia. L'adjectiu
underground, que traduït literalment al català seria "sota terra",
ja ens fa entendre aquest cinema
': com un cinema que ha passat desapercebut per raons- com. la '•
manca de llibertat'd'expressió i
d'altres tant importants com l'acceptació d'aquest tipus de cinema no comercial.
Els.films d'en Padrós no són
.precisament lleugers de pair, son
molt personals del autor i portant
requereixen el mínim esforç que
molta gent es salta'per arribar a
-comprendre'ls. Hi .ha un punt que
influeix molt en les seves produccions: la manera de portar-les a
terme. Pedrós no es limita a seguir un guió determinat, sinó que
.valora tant un pla principal com
una intervenció purament espontània, per ell tot detall és suficientment important i vàlid. Potser per això la seva producció resulta desordenada i anàrquica,
però es precisament aquesta lá
intenció de l'autor, ja que en els
seus films mostra la seva forma
de veure l'art, la seva manera de
; pensa r i fer. ; v

. Antoni P. fa els seus propis
guions i intenta realitzar-los tots. I
dic intenta ja que es troba limitat
per un impediment que molts coneixem: els escassos mitjans econòmics. Per culpa d'això està
sempre amb la mateixa comèdia,
reduir idees simplement per /reduir* despeses, cosa que és molt
greu a l'hora de fer una pel·lícula,
on el més mínim detall ja significa
unes peles. Antoni P. nò ha trobat
ningú en aquest país que hagui
volgut invertir en els seus films,
ben al contrari, ha estat ignorat o
marginat, també raó perquè els
seus films no siguin coneguts pel
públic, ja que no s'han pogut distribuir comercialment; ni fer-ne
còpies (per exemple, de "Shirley
Temple Story" existeix una única
copia que és la.que s'ha passat en
molt poques ocasions per pantalles nacionals i estrangeres.'
Sembla ser que ara, de cop i
volta, algú s'interessa per la-seva
producció, i algú tant important
com ho és la gent del Festival de
Berlín, cosa que ha causat una
gratíssima.sorpresa al nostre cineasta.
És un primer, pas molt important que (i dóna l'oportunitat de
començar a fer conèixer els seus
films a la gent, important evidentment si es té en compte que
aquest, tipus de productor no comercial busca en els seus films
poder comunicar-se amb els al' tres.
Esperem que tot sigui un èxit
per a Antoni 'Pedrós, que s'ho té
ben merescut, i ho oblidem que
és un triomf per a' ell i és un
triomf per al cinema català.

HELENE CASAIMELLAS

—"La batalla de Argel" no
sols recull els fets de la ocupació francesa a Argel dels anys
1957-1960, sinó que dóna
una visió clara del que va seria
luita del poble argelí amb corrà
laborado amb el FLN, moy^
ment d'aliberació contra/'-"-efiè
Francesos. Els film impressioW^v
pel seu realisme; potser degut
á la perfecta ambientació (tot
està rodat a Argel) i a què els
mateixos personatges en els
quals es reflexa la tragèdia d'aquells dies havien estat lluita-'
dors actius del FLN, tal es el
cas de Yacef• Saadi, un dels
principals actors. El film sap
plantejar la trama ensenyant
les dues cares de la lluita, varen morir molts .argelins inocents o implicats, varen morir
també ciutadans francesos, en
aquest sentit hi ha objectivitat,
però el transcurs del film i sobretot els emocionants últims
deu minuts, quan tot el poble
argelí s'alça en un mateix crit,
fan que-l'espectador es solidaritzi lògicament amb la lluita
popular (Publi 1).
—Al Céntrico sempre tenim
bon programa, aquest cop vo-'
reu dues produccions de Keh
Rüssel, dos films opostos com
són "Tommy" (sense comentari) i Mahler (val la pena per
moltes coses, entre elles la
preciosa fotografia, la bona interpretació dels principals actors i la increïblement sensible
msica de Mahler).
—Hi ha hagut una estrena
important al Teatre Lliure que
caldria no deixar córrer. Una
obra (potser de les millors) de
Henrik Ibsen, escritor de teatre
escandinau de ja segona meitat del segle XIX. La obra,
"Hedda Gabler'', explica el
problema de la vida interior
d'una dona que se sent agobiada pel que la rodeja.
—Recordeu que teniu uh lime dia per veure tocar y actuar
a Pere Tàpies, i per si us n'heu
oblidat, és el dia 5 de Març,
pel matí a dos quarts de 12 al
Centre Parroquial de Horta, i al
vespre, a les 7 h., al Casal de
Sant Andreu, 125 i 150 peles.
Ja sabeu, Pere Tàpies i la orquestra que l'acompanya us
esperen el diumenge.
—Al Palau de la Música,
també el diumenge al matí,
podeu sentir obres de Mussorgsky, Mozart, Guinjoan i
Respighi, interpretades per la
Orquestra Ciutat de Barcelona,
dirigida per Antoni Ros Marbà.
Els preus continuen sent tan
econòmics
com
sempre
(40,70 i 140 pessetes).
—Ah! inoblidable... Soposo
que sabeu que ara es pot anar
de ball cada dijous (com
abans, eh?), al Saló Diana (c/San Pau 85). Aquest dijous
dia dos, no ho oblideu que tocà Sardineta, especialment per
vosaltres. 200 rosses d'entrada. Ja tenim un lloc per anar a
moure els ossos de tant en
tant. . ' - : . . ' ;•" ' • ' ',. : ''\ " :
—Hi ha una interessantíssima exposició de fotografies
cedides pel reporter gràfic
Agustí Centelles í Ossó. Les
fotografies son inèdites, l'únic
document gràfic que ens resta
de Ja nostra història 1934-38
fetes pel' reporter com a corresponsal de guerra als fronts
d'Aragó. L'exposició és als locals del carrer Astúries n.° 11

H. C
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Votaran els majors de divuit anys

Raimon Obiols: Les Municipals sœran à
m
'

S'està acabant de decidir aquests dies el com i quan es
celebraran les eleccions municipals. Eri la Comissió de
l'Interior, a les Corts acabà la propassada setmana el
treball de la ponència que estudiava el projecte de llei
d'eleccions presentat pel govern. En aquesta ponència
hi estava en Raimon Obiols diputat socialista català.
Amb ell parlem dels punts més conflictius i més interessants del tema de les eleccions municipals.
nostra tasca a la ponència i a la
El projecte de llei es diu d'eleccomissió que ha discutit la llei.
cions locals, i no municipais -com
Els soéicilistes han estat, en
acostumem a parlar-rte- degut a
què inclou també les eleccions a\ aquest procés, els més decidits
defensors d'una celebració el més
diputacions i "cabildos insulares".
immediata possible de les elecA Catalunya ens trobem, doncs,
cions municipals, d'una part peramb una primera qüestió que
què les 'estadístiques els donen
consisteix en veure si es plantejauns resultats molt favorables i
ran dificultats entre les diputad'altra perquè el deteriorament
cions -que haurien de desaparèidels ajuntaments és cada dia més
xer dins la Generalitat-, els munievident.
cipis i la mateixa Generalitat.
De fet, de democràcia a casa
No, no pot haver-hi cap connostra no en tenim massa: notradicció d'aquest estil. El promés un parlament, resultat de
jecte de llei conté un article que
les eleccions generals. Però la
preveu, explícitament, .que el
resta de coses, l'administració
contingut de la llei s'aplicarà a
de l'Estat, l'administració local,
Catalunya sense prejudici de
l'aplicació preferent de les nor- etc., continuen en mans dels
mateixos homes i els mateixox
mes reguladores de la Generalitat. Així doncs, les diputacions . interessos que abans. Des de
poden desaparèixer perfecta- tots els punts de vista és absoment a Catalunya, encara que lutament urgent que se celebrin
les eleccions municipals.
això està naturalment en funció
Per "això em semblaren tan
de l'Estatut i de desenvolupadesafortunades les declarament futur de la Generalitat.
cions que féu Carrillo abonant
Eleccions a mitjans de juny
La ponència, que va entregar el la tesis 'UCD de fer les elecseu dictamen aquesta setmana, cions després d'aprovada la
"estava composada per onze Constitució. Sortosament, les
membres. Els membres catalans declaracions de Carrillo no són
"eren, a més a més de l'Obiols, en suscritos pel PSUC i el mateix
Capdevila (OCD) i en Macià Ala- PCE, que probablement no està
vedrà (EDC). Ara, aquest dicta- massa entusiasmat amb unes
men passa a una comissióamplia- eleccions que tem que no li sida, que acaba de perfilar el text. guin favorables, ha tractat de
•
El treball d'aquesta comissió treure importància a aquelles
no crec que s'allargui més enllà declaracions i a les votacions
de primers de març. Comptant de la llei electoral ha estat semamb això, podria passar al Ple pre amb nosaltres a l'hora d'exide les Corts i ser aprovat a mit- . gir una convocatòria urgent.
jans de març. Aleshores, si s'a- Els joves votaran
Confiant que les .eleccions siprova tal com està ara, el govern tindrà 30 dies per a deter- guin a mitjans de juny i que UCD
minar el dia en què s'han de ce- no hi posi més entrebancs, resten
lebrar les eleccions i això ha de encara punts per resoldre; entre
ser en el termini de 65 dies, la ells, el paper a jugar per la Genequal cosa vol dir que ens tro- ralitat.
Ja he dit que aquest paper
baríem a mitjans de juny. En
principi, no crec que U CD s'a- està en funció del què passi en
treveixi a intentar ajornar-les el futur pròxim a Catalunya
més encara que aquesta ha es- amb la Generalitat, però una
tat sempre la seva idea. Jo crec cosa que sí que segur es farà és
que la introducció en la llei d'a- la presència i control per urt coquests terminis fixes, que "obli- mitè de Ràdio Televisió catalaguen" el govern a convocar les na dels mitjans de comunicació
eleccions municipals ha estat catalans; aquest extrem un resultats molt positiu de la incorporat per, una esmena
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socialista- em sembla força important per la gran influència
d'aquests mitjans.
Un altre punt és si votaran ó
no els joves majors de divuit anys.*
- Sí, a la fi la UCD va acceptar
l'esmena presentada per socialistes i comunistrs perquè els
majors de divuit anys puguin
votar. El que no s'ha aconseguit
encara és que puguin ésser elegits però el que ja és segur, i ha
costat força, és que els majors
de divuit anys votaran en les
properes eleccions municipals, ,
ja que no crec que UCD sigui
capaç de defensar a.la cornossió una marxa enrera en aquest
punt.
-' ' ' ' i.
L'Elecció de l'Alcalde
El projecte de llei de govern
contemplava'que l'alcalde fos el
primer de la llista guanyadora. Els
socialistes van acceptar aquesta
fórmula. En canvi els comunistes i
altres grups parlamentaris han fet
una crítica molt dura d'aquest sis" tema, qualifïcant-ló.fins i tot d'antidemocràtic.
Realment, de sortida aquesta postura d'aquests grups em
semblava del tot inadmisible.
Aquest sistema és tan democràtic com qualsevol altre.
Afortunadament, en el debat s'- •-.
han anat moderant i han adoptat postures més raonables i
dialogants. Cal dir què nosaltres (el PSC) vam fer Cma declaració el quinze de setembre en
la qual ja tractàvem aquest tema i dèiem que nosaltres defensaríem un sistema d'elecció de
l'alcalde que es fés no separadament dels regidors,sinó per
acord d'aquests o escollint directament el cap de la llista
• guanyadora. UCD ha proposat
-el segon cas i nosaltres l'hem
acceptat. Amb això es desautoritzen les acusacions què- deien
que actuàvem per seguidisme
de la UCD, ja que aquesta declaració és, amb molt, prèvia al
seu projecte de Hei.
,
• Considerant igual de democràtics els dos sistemes, nosal- .
tres ens hem decidit per l'elecció de l'alcalde en el cap de la
llista guanyadora, perquè d'una
part facilitava una més ràpida
convocatòria d'eleccions i d'una
altra donarà un major nombre
d'alcaldes socialistes. No tenim
perquè amagar que ens agradaria que l'alcalde de Barcelona
fos socialista..;.
. S'ha dit que aquest sistema de
l'elecció del batlle pot fer ingovernables els ajuntaments.Per què, haurien de ser-ho?
Nosaltres som partidaris d'establir acords majoritaris en forma
de pactes de govern local entre
les forces obreres i democràtiques representades al consistori. Aquests pactes poden fer-se
perfectament sigui quina sigui .
la forma d'elecció de l'alcalde.
L'avantatge del sistema proposat és que permet que l'elector
pugui votar alhora per un programa, per un equip i per la figura de l'alcalde, cosa que la
gent -com pot comprovar-se arreu- té interès de fer.
Les minories
•
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, També.s'ha dit que la llei apro- tants caldrà un 2% de les signa- .
vada per la ponència perjudica els ' tures;,de 5 a 10000 caldran
grups minoritaris.
.
, - .
100 signatures; de 10 a 50000,
El que cal dir és que si nosal- . 200; de 50 a 150000, 300; de
tres fóssim una força minorità-s 150 a 300000, 1000. A Barceria potser hauríem actuat com lona ciutat faran falta 5000 sigfan ells, i no hauríem acusat natures. És a dir, que es fa posd'oportunistes als majoritaris, sible un joc prou ample perquè
perquè ambdues posicions son hi puguin entrar les minories.
legítimament democràtiques. Qui Guanyarà les Municipals *
Val a dir, d'altra banda, que els
Normalment, tothom diu que
' socialistes hem aconseguit in- , ha guanyat les eleccions municitroduir esmenes que van clara- pals, perquè qui no ha guanyat el
ment en el sentit d'afayorir les major nombre d'alcaldes, ha tret
minories. Per exempíe, hem .e| major percentatge de vots,
aconseguit que '. s'augmenti guanyat les ciutats més grans, les
substancialment el nombre de „.comarques, el major nombre de
regidors de cada ajuntament,, regidors, etc.- Però, qui guanya
cosa que garanteix una més es- /realment les eleccions munici- -,
tricta proporcionalitat i una ma- pals?
' : . ^ r r,:
jor presència dels grups minori.Les guanya la forca política
taris. I també la comissió ha eli- que triomfa a.les ciutats i areas
minat la fiança prèvia que UCD, -més importants, des del punt
volia imposar a cada candidat. de vista demogràfic i econòmic.
Un altre element usat pels mi- Hi ha un magnífic exemple d'ai- '
noritaris per a dir que la lief els xo: les eleccions municipals del ;
marginava és la necessitat de que 14 d'abril del 31. En aquestes
les coalicions electorals es facin a eleccions, la monarquia va níveiï provincial i-que no es pu- aconseguir, a. Espanya, el
guin fer coalicions distintes a lo- triomf a la majoria dels munici- .
calitats diferents. , , ^
pis. I, com es sabut, aquestes
A mi no em sembla mala- eleccions van dur de manera
ment una certa rigidesa que fre- pacífica i democràtica, a, la Reni la.tendència dels grups opor- pública.
,
tunistes que farien aliances dis. Per què? Perquè els republi- '
tintes en funció de la situació a cans triomfaren a les grans ciucada municipi. Com és sabut, hi tats, a les àrees dinàmiques del
ha grups capaços d'aliarse amb país, en tant, que la monarquia
Deu i amb el .Diable, per tal de vencia, gràcies al, caciquisme
guanyar. Però, d'altra banda, dels "burgos podridos" a les àcal tenir present que la fórmula rees més endarrerides... . ,
de l'agrupació ^d'electors perAixí doncs, jo crec que la vicmet constituir, a més de la coa- tòria . depèn del. nombre global
lició general, agrupaments polí- de vots i de la correlació que *
tics distints, en funció d'una s'obté a les poblacions i àrees
problemàtica local. En concret, decissives. ,,
„-- ,?
.la .possibilitat d'acords amples ,
Per tant, com es, desprèn
entre els sectors democràtics dels resultats det 15 de juny, de x
d'una població petita per tal de les enquestes més actuals i del •
batre al "bunker" local. Aques- desenvolupament general de la .r
tes agrupacions d'electors re- vida política, no crec que sigui
quereixen uh nombre de signa- gens aventurats dir que les guatures molt baix, cosa que les fa nyarem els socialistes. ' ' -~ '
perfectament*viables: a les loFRANCESC BAIGES
calitats de menys de 5000 habi: XAVIER CAPDEVILA

¿es eleccions municipals les guanyaran els socialistes

