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v Na ens ha estat pas gaire difíciLde detectar que la setmana passada la Convergència Democràtica i la UCD~ han començat una
campanya dirjgida a'convèncer l'electorat que, amb els resultats del
15 de juny a la mà, ells seran els guanyadors de les pròximes eleccions municipals (¿?), que, per cert, han quedat ajornades "sine
die".
.'•'•-•
„
, : ' " ,-"
• . La campanya és basa,en el fet que Convergència va guanyar a
molts pobles petits, i això ha estat el motiu de la seva aliança amb
el partit del govern i ni més ni menys que l'Aliança Popular per tal
d'aconseguir .que a l'hora de constituir les diputacions el regidor
d'un poble.de cent habitants tingui el mateix valor que un regidor d'Hospitalet .o de Vilafranca, per posar un exemple.
És lleig que la Convergència voti junt amb la UCD i amb l'AP, però encara és més contradictori que pretengui consolidar la permanència de les Diputacions Provincials que no són més que un afegit
d'importació en la tradició nacional catalana, i han de tendir a
extingir-se si de veritat lluitem per una Catalunya autònoma,
, L'intent de donar una importància paritària als petits ajuntaments empalma amb la millor tradició caciquil de l'Estat espanyol,
que, .encara que a Catalunya hi fou menys forta, també va donar els
seus fruits als que necessitaven, al preu que fos, que no canviés res.
, ¿Qui guanyarà les municipals? Si mirem de contestar la pregunta
amb un mínim de. rigor, és evident que el futur de la nostra vida municipal es juga a Barcelona, a Tarragona, al cordó industrial barceloní, a Sabadell, a Lleida, a Girona, a Manresa, a Igualada, etc., és a
dir, a totes les poblacions grans de la nostra geografia. La resta són
estadístiques per a desorientar l'opinió.
El poder central i la Generalitat no tindran més remei que prendre en consideració el que es demani des d'aquestes poblacions, el
grau d'autonomia local que exigeixin, la canalització del diner per
als pressupostos... Si en aquests llocs, qnres concentra el 80 % de
la població catalana, els ajuntaments hi aconsegueixen una via de
funcionament correcte, els consistoris dels pobles petits en seran
els primers beneficiats, Si no és així, també les localitats petites en
patiran les.conseqüències.
-^ ;; ,

iL'atac de la dreta a les autonomies vessà el goti

E Is soci al istes ho a ccepten
l'actual Constitució
En els darrers dies s'havia anat produint una evolució cap a la dreta de les postures defensades a la ponència constitucional
pels membres d'UCD,
acostant-se a les d'AP i abonades pel representant de
la Minoria Catalana (CDC-EDC), que ho és a la vegada del PNB. Aquesta evolució ha anat agreujant-se
fins que s'ha convertît en inacceptable quan s'ha intentat atacar el tema de les autonomies, la qual cosa
ha representat la gota que ha vessat el got i que ha
fet que el representant del PSOE i Socialistes de
Catalunya, Gregori Peces Barba, abandonés la ponència constitucional.

"El que en un principi havia
d'ésser un texte de consenus de
totes les forces democràtiques,
s'estava convertint en un texte de
consenus de la'dreta". Aquesta és
l'explicació que de la seva postura
feia el PSOE en una roda de
premsa convocada a Madrid el dimarts. En termes semblants s'expressava Eduardo Martín, diputat
de Socialistes de Catalunya, en
fer ' pública l'adhesió d'aquest
grup parlamentari a l'actitud del
ponent que els representa.

„ — L'atorgament de gran llibertat d'acció als empresaris, legitimant el lock-out i defensant la
idea. que les empreses han de
funcionar,segons la sola llei,del
màxim benefici.
Però el punt definitiu, com esmento més amunt, és la;negativa
actitud davant el tema de les autonomies. Tema en el: qual comença per eliminar-se la definició
de nacionalitats per a passar a
parlar altre cop de regions autònomes. L'esmena de la dreta defineix l'Estat com un conjunt de
Les esmenes que la dreta hamunicipis, aglutinats en provínvia anat presentant i que havien
cies que, al seu torn, s'uneixen en
fet que la Constitució esdevinregions autònomes. Aleshores
gués inacoeptable, des del punt
aquestes regions autònomes funde vista dels socialistes, són bàsicionen amb un règim de Mancocament:
/
; munitat similar al que fins ara
—L'explicitació de l'ajuda de
existia, comptant amb la possibil'Estat a l'Església catòlica, que
litat de què al cap de cinc anys es
enterboleix el sentit de la llibertat
puguin traspassar unes compereligiosa que es volia incloure a la
tències, contingudes en una
ponència.
esmirriada llista, poc més que
—La impossibilitat de gestió en
anecdòtiques. D'altra banda els
les escoles privades per part dels
controls estatals damunt aquests
mestres, pares i alumnes.
.règims miniautonòmics, per.dir-

los-hi d'alguna forma, serien brutals. .
Conté aquesta .esmsna. també
una disposició transitòria, en la
qual es donaria un tractament especial a Catalunya 5 ej País Basc,
nacionalitats (això,ho dic jo, no
l'esmena) que podrien assumir
aquesta minsa autonomia sense
passar pel trauma previ dels cinc
anys <Je Mancomunitat. Caldria
comptar igualment amb el fet de
què l'Estatut d'autonomia no seria elaborat per l'Assemblea de
Parlamentaris com en un principi
s'havia acordat sinó pels diputats
provincials (o els representants
dels municipis).
...
Davant de tot això, i creient
que no es tracta de primar privilegis que en realitat no satisfan a
ningú, els socialistes van considerar injustificat i inacceptable
aquest pas enrera en el text de la
ponència constitucional i van optar, en la persona del seu ponent
Peces Barba, per abandonar-la.
La primera Constitució democràtica de què s'ha de dotar Espa-

nyà ha de ser això, democràtica.
Si no es vol que sigui així, si es
vol fer una Constitució de dretes,
doncs, endavant, que la facin; però que la facin els de dretes.
Aquest és el raonament i el sentir
que abonen una importantíssima
decisió política dels socialistes
que els ha dut a marginar-se del
procés d'elaboració d'aquesta
Constitució en tant en quant la
dreta, representada per UCD, AP,
CDC, EDC i PNB no reconsideriri
la seva postura de voler convertir
una Constitució de consens total'
en un texte de consens de la dreta.
.
"Evidentment, aquesta no era
una Constitució, després de les
darreres / esmenes presentades;
que permetés que qualsevol partit
representat. a les Corts pogués
governar. Si més no, un govern
socialista no podia esperar-se
amb una Constitució d'aquest estil..
,
; _

ENRIC SISQUELLA

La justícia militar ha baixat el teló

Dos anys de presó als Joglars
El dimarts 7, els advocats que els havien defensat
en el Consell de Guerra celebrat el dia anterior comunicaven als Joglars la sentència. A les dotze del matí
a la Trinitat, Míriam de Maeztu, i a la una del migdia
a la Model. Andreu Solsona. Arnau Vilardebó i Gabriel Renom, rebien la notícia que feia dies es veia venir: dos anys d'empresonament per haver representat
"La Torna". La Justícia Militar baixava, així, el teJó.
El que cal esperar, però, és
que no sigui una baixada de
teló definitiva. No pot ser que
aquest sigui el final de l'obra.
Així ho ha entès/ en .primer
lloc, la gent de la Universitat
que, en els darrers dies, ha romangut en vaga continuada
per a desembocar eri les mobilitzacions a partir del dilluns. El
mateix dia que tenia lloc el
Consell de Guerra comença-.
ven els enfrontaments entre
els estudiants í la policia. Els
privilegiats que van aconseguir
entrar dins la sala on fins i tot
molts periodistes no hi van tenir accés,, sentien mentre
avançava el judici els trets de
les bales de goma llençades
pels antidisturbis. Al llarg del
matí es van^ucceir els enfrontaments. Enfrontaments que
recordaven situacions que
hom creia oblidades en el pas- '
sat de la dictadura. Com no
havia passat des del 75, la policia entrava estomacant dins
les Facultats i el nombre de ferits i contusionats era molt elevat. No es tractava de manifestacions de cap de setmana
a les Rambles sinó de manifestacions com les que es
feien els dies u i vuit de febrer
en reivindicació de l'amnistia.
El crit de "Llibertat d'expressió" era unànim pels carrers de
Barcelona i, coneguda la sentència, prometia seguir-ho es- •
sent durant molt de temps i no
solament a la capital del Principat.

demanda de nul·litat per part
dels advocats presentada a
conseqüència de les nombroses irregularitats en què s'ha
produït, començà a les nou del
matí i acabà a les onze del ves'. pre als quarters del Bruc. A la
nit, acabat aquest, es reunia el
Jurat per a dictaminar senten- •
eia, cosa que succeïa als volts
de les tres de la matinada. Pçc
públic va poder assistir-hi i, a més dels esmentats problemes que van fer que per exemple l'Hora Socialista no hi tingués accés, cal constatar la
presència d'un nombrós grup
de gent d'extrema dreta que
ocupà gran part dels llocs del
públic i que, braç en alt, insultà
als Joglars i al públic; aplaudint el Consell de Guerra i demanant una sentència el més
severa possible. La primera
dispersió policial,' que afectà
per igual al públic i als fatxes,
evità els enfrontaments, gairebé segurs, entre aquells que
no havien pogut entrar al judici.
" ' ''. ' : ; '
•--'•>'
La mentalitat a què correspon -aquest Consell de
Guerra és la mentalitat amb.
què es mouen aquests grups,
alguns d'ells vinguts expressament-de fora de Barcelona —
tenim constància d'un jeep
que en va venir carregat de Vilafranca del Penedès—per a
fer costat a una concepció del '
paper de l'exèrcit que no és la
que ha de tenir una societat
democràtica.

El Consell de Guerra

No s'ha acabat l'obra

El Consell de Guerra, del
qual encara hi ha pendent una

I no s'acaba, perquè no pot
acabar així. Quatre mims no

L'Hora Socialista/2

Més de dos-cents detinguts entre dilluns i dimarts per demanar la "Llibertat d'expressió"
poden passar dos anys a la
presó per haver representat
una obra de teatre. Així és com
ho ha interpretat el Partit Socialista de Catalunya que, en
una nota feta pública al mateix
dimarts "manifestava el seu
compromís davant el poble del
nostre país per aconseguir la
llibertat dels membres, de Els
Joglars ara condemnats. Per
això, ara cal que continuï l'obra
per acabar-la arnb una mica
més de seny que eì que fins
ara s'hi ha posat. <
Les accions s'han de succeir i ja ho estan fent per a
donar-li la volta a aquesta sentència de dos anys de presó
que mai han d'acomplir-se.
D'una part hi ha la mobilització
popular iniciada a la Universitat, aquests dies, i traslladada
a altres sectors socials (especialment a diferents pobles de
s
Catalunya) i d'altra, i recolzat
pel primer, hi ha l'acció parla- ;
mentaría a través de les .inter-,
pelacions que socialistes, comunistes catalans i Entesa han
presentat a les Corts, i aquella proposta de llei que els socialistes han presentat í que co-

mentàvem la setmana passada la qual, com és sabut, eleva
a llei l'acord del Pacte de, la
Moncloa que parlava de la unitat de jurisdiccions.
No es pot saber quants dies
passaran fins que això es converteixi en realitat, no se sap
encara quants dies passaran

fins que l'Albert Boadella, Fer• ran Rane, Arnau Vilardebó, Míriam de Maeztu, Andreu Solsona i Gabriel Renom surtin al
carrer lliures acabat aquest
malson; però el que sisera segur és abans de dos anys, molt
abans. .
, ,
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Ï/HORÀ POLÍTICA

Cronica de Catalunya i
Ja es coneixen els primers serveis a traspassar

Tal com dòiem la setmana passada, la crisi en la qual
_ es deia que es trobava la Generalitat no ha passat de
ser una mera invenció. Així s'ha d'entendre el résultat
.de la reunió entre el president Tarradellas i els cinc consellers polítics al Palau de la Generalitat. A fa sortida de
la reunió' per rutina o perquè és així, les opinions de
tots ells eren unànimes: "Aquí no passà res d'especial".

l'òrgan de govern autonòmic català el seu primer bloc de competències. Cosa quei no fer-ho seria
inconcebible, hauria de ser celebrada amb xampany. Com a mínim, ja que les coses van així de
poc a poc, almenys prendre-séles amb bon humor.

. Que. no passi res d'especial no
•Vol'dir a la forçà que les coses vagin bé; simplement vol dir qùe no
hi havia raons especials~que justifiquessin la suspensió del Consell
del proppassat dilluns. Si n'hi havia, ningú no les ha reconegut.
--.. Una de les raons adduïdes per
a justificar aquella suspensió van.
ser els problemes presentats en
l'elaboració del Reglament intern
de la Generalitat que) entre unes
coses i altres, porta ja mesos donant voltes per les carpetes dels
consellers. El „tema aquest, del
qual ja hem parlat diferents vegades; havia de ser resolt en una definitiva reunió del .Consell Executiu de la Generalitat el dimecres
8.

Exclusió de l'Arana del
PSC-R
En el transcurs de la:setmana
ha tingut lloc l'exclusió d'en Joaquim Arana del partit amb el qual
aconseguí d'assolir un escó en les
prc-ppassades eleccions. El. Consell Nacional del PSC-R decidia la
seva exclusió després del. seu
canvi de minoria parlamentària a
les Corts sense haver consultat el
; partit.
,
D'e destacar .també en l'espai
socialista són les discussions internes en el PSP català cara a la
seva integració eri el procés conformador d'un únic i gran partit
socialista de Catalunya. Seria de
recomanar a la gent que fa estudis del vot electoral què, a part de
caure en confusions com la més
amunt .,_ apuntada, comptessin
també amb dades d'aquest estil. I
tot sembla indicar que comptaran
molt.

4rt aniversari de la mort
de Puig Antich
/-

Mentrestant, 5. quan el president
preparava un nou viatge, aquest
cop a les terres de Lleida, la co- força flexible i que permet ser for- Les municipals: UCD no
ça optimistes, llevat d'excepcions té vergonya
, \ ; v
missió, mixta de traspàs de sercomptades
com
la
del
negociador
El
que
ja
no
ens
podem prenveis de l'Estat aJa Generalitat es.
dre amb bon humor és la vergoquedava sense president en pas- de ('àmbit de cultura que semblanyosa actuació d'UCD envers les
sar l'Abril Martorell a ocupar càr- va un pèl tossut, així com els de
Sanitat i Treball que són els dos eleccions municipals: •
,.
recs superiors en el govern SuáDesprés d'haver-ho acceptat
rez. També aquesta setmana veia- que han quedat més penjats. la llum pública una primera llista " _ Pel que fa a la comissió en la ponència, s'alia amb Aliança
Popular i, en la comissió, fa marxa
çle competències en les quals s'-_. Diputacjons-Generalitat, el seu
enrera en la qüestió de la fixació
havia arribat a un acord entre les .menbre Joaquim Ferrer ens informava de la seva satisfacció dade terminis per a la convocatòria
dues parts, que, encara que tenia
vant
un procés que sembla que sí ,de les eleccions. .Ara,.si s'aprova
només aquelles competències, en
que portarà indefectiblement a la
el projecte, UCD podrà convocar
principi, no massa problemàtidesaparició
de
les
Diputacions'
les eleccions quan li sembli bé, i,
ques i, per tant, deixava de costat
provincials i la seva .incorporació
és clar, com que no li aniran bé
aquelles més complexes, permea la Generalitat.
,
mai, com més tard es celebrin mitia ja de començar a paladejar, ni
llor per a ells. I això malgrat la
.que sigui mínimament, el que pot
mala interpretació que es fa d'un
Els terminis dels' traspassaser legislar i governar en determiments de competències són:-d'u-. treball que fa els càlculs de les
nats àmbits concrets des de i per
na part," la comissió mixta Estateleccions municipals basant-se
a Catalunya. .;_,
en els resultats "de les generals
^eneralitat convertirà en realitat
Al contrari del que havia dit el ía llista.apareguda la primera setdel 15 de'juny. L'equivocació rau
President, l'opinió que hem pogut
mana d'abril, un cop acomplerts, e'n. entendre que es tracta d'aconobtenir en la conversa amb mem- .els tràmits burocràtics legals.. seguir el major nombre d'alcaldes
bres catalans d'aquella comissió D'altra
quan l'interès està en aconseguir
banda, la. comissió
l'alcaldia i el domini a les viles
és que, en principi, la postura dels
Diputacions-Generalitat aquest
negociadors governamentals és . mateix divendres podria-atorgar a més importants.

Gairebé coincidint amb el dia
del Consell de Guerra contra els
Joglars, es produïa eKquart aniversari de ia mort d'en Puig Antích que, com recordarem, fou
agarrotat desprès d'un altre Consell de Guerra. En el mateix estil
de coses cal esmentar l'anul·lació
de l'amnistia que, en el seu tnoment, s'aplicà als implicats del
cas Bulto i, també, la continuació
del procés obert a un grup de persones a resultes de l'obscuritat
d'una manca d'informació clara i
en el qual s'ha d'afegir l'estranya
suspensió per "causas de fuerza
mayor" d'un acte pera recollir diners pels artistes de la sala.
Setmana moguda, en què a
Barcelona tenia lloc "un dels mi-.
ting feministes amb més assistència i en què la Universitat recuperava, la seva capacitat de
protesta a conseqüència d'un
Consell de Guerra que, malauradament, ha estat el tema, trist tema, dels darrers temps. \ ^ -

FRANCESC BÀIGES

a La Moncloa
,

'

El dilluns tampoc no hi va ha-, lars, que fan que sigui un magní- d'en Clavero Arévalo, ministre de
ver consell català de ministres, fic instrument per a Catalunya,
les regions. El que és cert és que
però en canvi sí que en. els dar- : encara que el president no se n'a- la pròxima tanda negociadora de
. ^' rers set dies s'han donat a conèK cabi de refiar.. ,
la Comissió es farà d'aquí un mes,
El fet més destacat de la setxer alguns dels traspassos de
el 10 d'abril, í s'espera que aleshores el seu president ja no serà
T l'Estat a la' Generalitat. Segons mana política al Palau'ha estat la
, vàrem escoliar en una conversa • visita, ,fóra de programa, del mi-. l'Abril Martorell, perquè el seu
entre consellers al Palau: "ens nistre de l'Interior. En Martín Villa,, 'cartipàs de política econòmica no
li permet de continuar presidint
han traspassat més maldecaps es va presentar al Saló Montserels traspassos de poders. Abans
que possibilitats de solució". Hi rat del Palau amb els governadors
en Tarradellas haurà anat a Maha absències significatives al pri- i els alcaldes de les poblacions de
drid a mirar de ventar una empen, mer,bloc de^traspassos, i entre més de 20.000 habitants que, seta que el faci sortir d'aquest estat
*•" elles les competències de Sanitat gons algunes informacions, havia
que al Govern li costa de deixa , fet reunir per llegir-los les Becero- de coses. Per cert, aquesta setmana s'ha conegut el cost de les
,- anar a causa de llur volum econò- les sobre el període que va fins a
noves oficines de la Diputació de '
mic. En la línia d'accelerar el •- les municipals i dir-los que "de dil'ala nord i nord-est del vell palau
transvasament sanitari,, vital,per missions ni en broma'T En Martín
de Sant Jaume. Segons va donar
al futur de Catalunya, l'Entesa ha Villa, amb la cara preocupada
organitzat un acte al Col·legi : pels fets de Vitòria, va respondre a conèixer el "Tele/Exprés" les
d'Advocats amb participació d'-* als informadors i va desmentir
oficines aquestes han costat 27
homes tan destacats com en Solé . que hagués de passar a presidir la
milions de^pessetones, amb el demixta
Generalitattall que aquestes sales, que porSabarís, l'Acarin, en Gol, l'Artigas, comissió
en Coromines... L'Entesa, malgrat . Diputació. Sembla que continua ten la marca del mal gust decoraels seus problemes interns, conti- , guanyant punts —almenys això
dor de l'era Samaranch, que fou
qui les encarregà, d'oficines rio en
nua amb la seva empenta de mo- diu el rumor més insistent al Pati
bilització i conscienciació popu- dels Tarongers— la .candidatura
teneri res. S'han tirat els diners

per la borda: paraigüers de marbre, lavabos amb repujats que inviten a tot menys- a fer-los servir
per al seu ús estricte, moquetes
luxoses... Un d'aquests despatxos
—el més gros de tots— correspon
al secretari de la Diputació, Lluís
Sentís; que_ últimament fa més
mala cara del compts perquè no
ha aconseguit que li plantin un
casino a la seva illa de la Costa
Brava, tal com ell desitjaya^sW^
gons testimonis, quan li presentaren a en Tarradellas la factura de
les palatines oficines el president
va barbotejar uns mots, indesxifrables per als seus col·laboradors, en els quals es barrejava el
nom, de Samaranch. I no n'hi ha
per menys: les obres, numèricament, són el 10%, de tot el pres-1
supòst de la Diputació. Però, amb t
tot,-la Jugada no .deixa de ser
d'antologia.

/

, FERNANDO CLAUDÍN, militant del PSC? Potser sí, si visqués a Catalunya. Diem això
arran d'unes declaracions seves a la revista Triunfo.
Claudín hi diu que l'altrernativa de Tesquerra.es un bloc social i polític, i explica com ha
de ser aquest bloc de la següent manera: "Per a mi, preparar una alternativa d'esquerra és articular un bloc sociopolític en el qual hi siguin el
Partit Socialista, el Partit Comunista, les diferents organizacions sindicals, els moviments .de masses i tots els
grups polítics d'esquerra" És a
dir, allò que els del PSC anomenen el Front dels Treballadors, considerat com objectiu
final. :
.-•
•
En Claudín, militant del
PSC?' Potser sí, si visqués a
Catalunya.
LES MANIFESTACIONS DE
LES RAMBLES són cada cop
més sofisticades. Normalment,;
els barcelonins ja saben que
els dissabtes i diumenges hi ha
merder al passeig. Normalr
ment les manifestacions que
hi tenen lloc són reivindicades
per la gent del PCE(i) i els motius de convocar-la, diferents.
Aquesta setmana, però, i encara que hi havia un bon motiu
—la llibertat "d'expressió— no
acabava d'engegar-se la mani.
De sobte, van aparèixer unes
cadires al mig del carrer es va'n
passar força estona esperant
que algú les enretirés i "aquí
paz i después gloria". I és que
una manifestació no es fa amb
quatre cadires. Aquesta vegada és de suposar que no es devien repartir els típics "sobres"; Demanem que els baixin~erj-sou alsf provocadors.
Com à mínim, ja que no els eliminen almenys que els baixin
el sou.
L'HORA SOCIALISTA- 1 RADIO JOVENTUT-.4, Aquest
és el resultat de l'emocionant
partit de futbol-sala que es va
disputar ef proppassat dissabte a la-nostra sempre estimada
ciutat de Barcelona. No volem
entrar en massa disquisicions
sobre el desenvolupament del
partit perquè ens posaríem'
m a ase en contra dels jugadors
de Ràdio Joventut. És clar, els
homes estan mosques perquè
els prohibeixen programes i els
que rebem som nosaltres. No
hi ha dret, hpme~(dona pels feministes). Per cert, que en Comellas-ésun dels que més "rudamente'^narcarem el proper'
dissabte (dia)de la revenja, a
què sou convidats) perquè va
fer unes quantes entrades mereixedores d'expulsió. Arbitrà Ignasi Agustí; no va
caure eri lá trampa de les repetides temptatives de provocar
el penalty dutes a terme per en
Rafael Manzano;
. La setmana vinent us comentarem la victòria de l'Hora
(por las buenas q por las malas).
, " ' • • • '

MÀRIUS CAROL
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(Les tensions d'una coalició senatorial

A L'Entesa se li
entén tot
i , Les darreres setmanes han
estat senyalades per les declaracions dels senadors que formen part de l'Entesa dels Catalans. Un d'entre ells ens deia
que "negar que existeixen tensions internes seria no acceptar l'evidència, però crec que
se solucionaran satisfactòriament per a tots". En Subirats
deia. a l'agència EFE a Tarragona que hi ha intents d'utilitzar l'Entesa cap a una determinada línia. En Benet, des del
pedestal dels seus vots, deia
que de marcatges ni parlar-ne,
vaja, que en Benet fa de "libero." En Solé Sa baris dimiteix
del seu càrrec de secretari del
grup parlamentari senatorial. I
a en Xirinachs li puja la sang al
cap quan discuteix amb el portantveu del grup parlamentari
al Senat. En aquestes condicions, "negar que existeixen
tensions seria no acceptar una
evidència". Sigui com. sigui,
L'HORA SOCIALISTA ha consultat fonts que han deixat enrera l'anècdota i han entrat al
fons de la qüestió.
Segons aquestes fonts, els
problemes començaren gairebé l'endemà del triomf electoral a les quatre circumscripcions catalanes. No s'ha d'oblidar que el futur de l'Entesa
no estava decidit per enda- .
vant, sinó que el fet de guanyar les eleccions la va fer
continuar ifinsi tot eixamplarse, amb l'entrada dels senadors de la CDC, d'en Lluís M"
Xirinachs i posteriorment del
senador reial Maurici Serrahima. Finalment hi entrà —i
la cosa va començar a coureel també senador reial i alcalde
de Barcelona, Josep Ma Socias Humbert.
' L'Entesa es plantejava dos
fronts d'actuació: d'una banda
la seva relació amb el Govern i
l'actuació del grup parlamentari del Senat, i d'altra banda
l'actuació a Catalunya. En Josep Benet queda de portantveu del grup amb en Portabella de vice-president i en Solé
Sabarís i en Sobrequés de secretaris.- Per a Catalunya, allò
que alguns han qualificat de
"fires,, i 'celebracions", foren
elegits en Solé Sabarís, de secretari, i participant a la gestió
en Subirats, en Candel i en Sobrequés. Les delimitacions de
les funcions ja quedaven prou
clares, i d'alguna manera s'evitaven els inicis de personalisme que començaven a sorgir
de la banda del senador Benet.
Fins aquí tot funciona normalment, amb els problemes propis d'un organisme d'aquesta
.mena, però quan la se'cció de
"fires i celebracions" començà
la seva veritable actuació —la
campanya "Per una Catalunya democràtica, Guanyem la
Constitució,
Guanyem
l'Estatut"— s'aguditzaren el
que podríem-dir-ne les hostilitats. El Secretariat de Catalu- „
nya de l'Entesa perd. el seu
protagonismo i ,el "front de
Madrid" trenca "el foc amb la
presentació de la campanya al
Palau cïe Congressos de Montjuïc.

Testimoni ó efectivitat
"La campanya de l'Entesa
—diu el senador Subirats— és
molt interessant perquè, com
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Subirats, Benet, Soie Sabarís: tres senadors per a una Entesa
difícil
que és una iniciativa unitària,
evita que es palesin les divergències que hi ha sobre la
qüestió de procediment per a
la consecució de l'Estatut". I
quan hom li pregunta quins
són els problemes interns en el
si de l'organisme, sonriu i. ens
respon amb les declaracions
que. donà a l'agència de notícies EFE: "L'Entesa ha de ser
una plataforma unitària d'actuació dels partits polítics que
li donen suport. Enrcap cas es
pot transformar en un partit,
potser é's aquest el problema
que se'ns planteja eri aquest
moment, però si hi va haver
una sortida satisfactòria en el
cas de la Teresa Rubies, n'hi
haura^ i a satisfacció de tots,
també en aquest tema. Que hi
hagi divergències en el si d'aquest organisme no pot sorprendre a ningú".
Sigui com e,s vulgui, el cas
és que les notícies de l'actüació del grup" parlamentari senatorial de fa unes setmanes
anaven més enllà deies paraules del senador. No podem
deixar de recordar que ;el portaritveu del grup va negar una
intervenció al senador Solé
Sabarís a les Corts i que va posar objeccions al fet que l'Alexandre Girici intervingués en el
debat sobre la pesca. Les fonts
consultades per L'HORA SOCIALISTA també indicaven
que el grup parlamentari havia
tingut alguns problemes amb
els senadors socialistes i que
-en Josep Benet no havia evitat
en cap moment que aquestes
topades es produïssin. "No
ens hem de quedar com un
grup testimonial —van dir a L'HORA senadors de l'entesa—.
Hem d'estar units als nostres
aliats naturals^que en aquests
moments no són sinó els senadors socialistes. Per a defensar
Catalunya al Senat ens cal ef
seu suport, perquè d'aquesta
manera s'aconseguirà una pre.sència activa en tots els temes
que d'una manera o d'una altra afecten Catalunya".

A cara o creu

x

Fa unes quantes ratlles indicàvem que les fonts consultades deixaven de banda les
anècdotes i entraven al fons
de la qüestió. Sigui com sigui, i
sense la pretensió d'elevar-ne
una de categoria, podríem esmentar un cas que ha passat
no fa gaires dies. La trariscrip-

ciò, eh versió lliure però indicativa, seria així:
—vull parlar al míting. - .
—jo també.
—només n'hi pot parlar un.
A partir d'aquest moment
un tercer entra a resoldre la
qüestió i proposa que s'ho facin a cara o creu amb una moneda. La proposta del tercer en
condòrdia fou acceptada pels
candidats a oradors i la qüestió quedà closa amb aquest
procediment.
I. ja que hem entrar al terreny de les monedes, bé caldrà
dir que l'Entesa s'ha "quedat
sense fonts d'aprovisionament: els milions que havia
donat el govern, com a pagament pels vots i els escons obtinguts. Aquí, les fonts consultades per aquesta revista no
encaixen del tot en les sortides, però sí en el fons: és molt
possible que d'aquí uns quants
dies l'Entesa hagi d'abandonar
el seu loba I perquè no disposa
dels recursos econòmics que
calen. Sembla que la sortida
que^assenyalen els partits és la
d'entregar a l'Entesa una subvenció de tal manera que l'activitat burocràtica no li quedi
paralitzada en cap moment.
Aquest tema, i el canvi de secretari del grup parlamentari
senatorial, seran tractats a la
reunió plenària d'aquest organisme que se-celebrara el dia
13. I en la qual sembla que la
proposta del senador Subirai
per al càrrec de secretari serà
aprovada. Sigui com sigui, "jo
no admeto marcatges". I és
que en certes qüestions no es
pot jugar desmarcat.

RAFAEL MANZANO

Dimecres, 1 de març :
—S'ha celebrat una jornada
de lluita per la llibertat d'expressió, de la qual cal senyalar Ja massiva participació
dels estudiants i la duresa de
l'acció-repressió-policiaL
,. -r-El Parlament ha aprovat
una moció de censura per la
insuficient explicació de la recent crisi ministerial: cal dir
que és el primer cop que UCD
perd una votació al Ple del
'. Congrés.
—Per protestar .la central
nuclear dé Le món ¡z, ETA ha
dut a terme avui atemptats
contra diferents seus basques
de lrempresa Iberduero, propietària de la central. J .

Dijous, 2 de març
—Els quatre Joglars empresonats han . encetat avui una
vaga de fam.
—Avui fa quatre anys que
fou mort Salvador Puig Antich.
—Els cinc Consellers polítics, sense cartera, i el President Tarradellas s'han reunit
per a discutir el nou projecte
de Reglament Intern.
~ —La UCD amb el suport
d'AP han fet desaparèixer la
referència al termini temporal
que tenia el projecte de llei de
les municipals. _

Diumenge, 5 de març
—Als v mjtjans polítics s'ha
començat a parlar d'un possible pacte de govern entre UCD
i AP, després de les eleccions
municipals.
^
.
-^Una delegació del PSOE
ha viatjat a Bruseles per a
tractar de l'ingrés de. l'Estat
espanyol a la Comunitat Econòmica .Europea.
- —En el segon aniversari dels
fets de -Vitòria, han mort dos
policies i han resultat ferits
tres més.
::
•.:.

Dilluns, 6 de març
—Martín Villa ha vingut a
Barcelona, sobre tot, "per a
tranquilitzar la població". .
-r-Mentre al quarter de Pedralbes de Barcelona es celebrava el judici contra els quatre membres dels Joglars, on
s'han demanat tres anys de
presó per a cada'un d'ells, a la
ciutat universitària hi ha hagut
forts ¿enfrontaments entre la
policia i els estudiants, que ha
acabat amb l'ocupació de diverses facultats per part de la
Policia Armada.

Dimarts', 7 de març
—Un delegat de la Comunitat Econòmica Europea, ^se-.
nyor Ferranti, ha viatjat a Madrid per a conèixer quines són
les pretensions-del govern en
demanar l'ingrés en aquest organisme.
t •
—Els Joglars han estat con-,!
demnats a dos anys de presó.
—Nomborsos grups d'estudiants han sortit al carrer a.
protestar per la condemna. La
policia ha carregat durament
contra els manifestants.~

Divendres, 3 de març ,
• —CDC i PSC no han acceptat el pacte proposat pel PSUC
cara a les municipals.
—El PSOE ha amenaçat a
UCD, respecte al termini de les
municipals, amb movilitzacions populars i amb fortes cri.sis als ajuntaments. ,

Dissabte, 4 de març
—Joaquim Arana ha estat,
QUÈ PASSARÀ?
excluït del PSC-r, per decisió
del Consell Polític d'aquest
-partit. t
,
—Avui ha començat la „Ia PASSARÀ
Conferencia d'unificació dels -' —El President Tarradellas
marxistes revolucionaris, amb viatjarà a Madrid a .fi de mes,
la participació d'AC, CUM, per a tractar d'accelerar el proPOU M i de diversos col·lectius cés del traspàs de poders. i independents.
v,
, —El mes d'abril el PSP dis• - , —El Comitè Federal del cutirà al mes alt nivell la unitat
PSOE ha aprovat avui un do- socialista amb el PSOE.
cument per la unitat amb el
PSP.
ERNEST BLANCH
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L'import de la subscripció el farà
efectiu mitjançant T/, bancari ' .
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Süscripció normal: 1.200
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L'HORA POLITICA

(Crònica del nostre enviat especial a París C. Ro- de redacció dels periòdics cir- superior al 21% dels vots (que
el seu percentatge normal),
sa). L'esquerra guanyarà probablement les properes culen previsions encara més és
a la conclusió d'un acord previ.,
^favorables a l'esquerra.
eleccions generals franceses per a la Cambra dels
de govern i a la distribució de
Un fet evident "sobressurt
Diputats, a desgrat de les seves divisions internes, d'aquesta llarga i ja monòtona Jes carteres ministerials. Però
pronostiquen unànimement els darrers sondatges campanya electoral: ni els ar- sembla que a mesura que s'a-.
propà la data de les eleccions
guments de la majoria actual
d'opinió publicats a França.
En tot cas és segur, diuen els sondatges, que les pronosticant daltabaixos eco- comencen a posar aigua al vi.
forces d'esquerra obtindran en conjunt la majoria de nòmics en cas de triomf dels . Per la seva part, els socialistes
del programa comú ,. no posen cap condició peral
vots a la primra volta de les eleccions, el 12 de marc. signataris
seu desistiment i afegeixen
ni la profunda deterioració de
El que passarà vuit dies després a la segona volta, el les relacions entre socialistes i que el programa de govern i la
<19 de març, dependrà principalment de la disciplina comunistes ha minvat, sembla, distribució de llocs ministerials
de vot dels electors d'esquerra per a donar suport al la voluntat de canvis polítics i es discutiran quan els electors
candidat més ben situat, sigui comunista; socialista o econòmics de la majoria de s'hagin pronunciat, . després
del 1.9 de març.
l'electorat francès i especialradical.
Mestrestant els sondatges
ment de la classe obrera.
Si els 'desistiments ' mutus
s'efectuen de forma correcta
entre els partits de l'esquerra
és gairebé'segur que la nit del
19 de març s'haurà acabat a
França un període ininterromput de vint anys de governs dretans i de centre dreta,
inaugurats el 1958 pel general
De Gaulle. La fesomia política
oe França —i de rebrot d'Europa Occidental— quedaria així.
profundament modificada. Ja
tindrem temps d'entrar més a
fons en aquest aspecte de les
eleccions franceses. De moment, però, vegem com parlen

els recents sondatges, els últims que d'acord amb la llei s'han publicat i que, aquest darrer cap de setmana, han plogut
de tots els ; costats.
El menys favorable a
l'esquerra —publicat pel diari
conservador L'Aurore— li dóna
un 50% dels vots i a la majoria
actual un 47%, el 3% que queda va als ecologistes. El darrer sondatge fins al moment —
publicat'pel diari d'inclinació
socialista Le Matin— preveu un
52% dels vots per a l'esquerra, i un 45% per a la majoria
presidencial. En fi, per les sales

CADA MATI LLEGIU

diari
en català
DEMANEU-LO AL.VOSTRE QUIOSC

AVUI
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Un diari independent i objectiu, al
.servei dels Països Catalans.
Un diari per al futur
SUBSCRIVIU-VOS-HI

Uns atacs inoportuns
La Llei electoral francesa
preveu que la primera volta seran elegits diputats els candi- ,
dats que recullin més del 50%
dels vots emesos. En els in^
drets on ningú .no obtingui
aquest percentatge es f ara una
segona volta 1 guanyarà el que
tregui més vots, arribi-o no al
50%. Això dóna una idea de la
importància dels desistiments
entre formacions diferents, però coincidents en el fonamental i que,,per provar la seva força, es pressnten ssparades a la
primera vòlta. •
D'ençà de la firma del prò, grama comú de govern, en
1972,-entre comunistes, socialistes i radicals d'esquerra,
'els desistiments entre les dites :
formacions s'han efectuat
sempre correctament en diverses eleccions, cosa que per-'
mete, per exe/nple, una gran
victòria de .l'esquerra en les
municipals de 1977 amb el
guany de nombrosos i importants ajuntaments.
Ara'el desistiment mutu serà més difícil degut al clima de
tensió creat pels persistents
atacs i processos d'intenció
dels comunistes contra els socialistes. La campanya de suspicàcia antisocialista la iniciaren els comunistes el setem-,
bre de l'any passat, arran de la
negativa socialista a aprovar
^importants modificacions del
Programa Comú, principalment en matèria de nacionalitzacions.
Per contrarestar la "possible tebiesa" "socialista el PCF
ha demanat ^electorat que votés- massivement. Així, diu, podran estar en condicions de
controlar, fiscalitzar i pressionar millor els socialistes. Fins
"fa poc els comunistes han condicionat el- seu desistiment a
favor dels socialistes o radicals
d'esquerra, a la pegona volta, a
l'obtenció d'un percentatge

. |-v.meuk

-,

.,. . ^

continuen'atribuint un 21% als
ELECTIONS 78
comunistes —és a dir que no
han ^
guanyat
, res
aparentment— í donant del 27
al 28% als socialistes i radicals
d'esquerra. L'extrema esquerra obtindrà un 3%¿
Es un fet. que la direcció del
.Partit Socialista ha encaixat
Però la novetat principal a
amb/ impassibilitat els atacs
T extrema" -esquerra és la predel PCF i s'ha limitat a confirsència inèdita d'un Front Automar que es,mantenia fidel al
gestionari, animat principalprogramà comú de 1972, amb
ment pel Partit Socialista Uni-millores. "No ens hem desviat ., ficat, que a França es un partit
de les nostres promeses con- ' socialista d'esquerres. El Front
tràriament al que diuen els co.Autogestionari inclou
cormunistes", repeteixen dia darrents écologistes-féministes i
rera dia. Fins i tot, en unes reregionalistes; els quals creuen
cents declaracions a la ràdio,
que els seus problemes esel primer secretari del Partit" pecífics poden solucionar-se
Socialista Francès, Mitterúnicament amb un canvi glorand,-afirmà que ells no seguibal de societat i no per separien el camí del reformisme
rat. Els autogestionaris són
, nòrdic, principalment alemaforça dinàmics a desgrat dels
ny i que eren contraris a pacseus migrats- mitjans econòtes històrics amb la burgesia
mics i tenen al front homes i
com defensen, digué concretadones de llargues tradicions
ment-, Carrillo i Berlinguer. De
socialistes. Presenten 230
passada, Mitterrand explicà
candidats dels quals 102 són
que els ' socialistes francesos
dones, cas únic electoralment
tenien òptiques diferents de
parlant. Encara que avui totles dels socialistes italians i
hom a l'esquerra es digui més
espanyols i qué ello no pensao menys autogestionari —els .
ven entendre's amb partits cacomunistes, fins fa poc alèrpitalistes. "Volem presentar al
gics a l'autogestió, lajdefensen
poble francès una alternativa
també ara— manca el to de
real ment "socialista i és el posinceritat que té la nova forble el que decidirà amb els
mació.
seus vots", clogué Mitterrand.
No obstant, el PC ha retirat
Els autogestionaris
ja des d'ara, en dos casos, el
seu candidat per afavorir un
'A l'extrema esquerra, que
autogestionari davant de canpot recollir fins a un 3% dels
didats socialistes i potser per
vots, es presentaran, com de ^demostrar que es pren seriosacostum, diverses orgànitzament això de l'autogestió.
*cions trotskistes i maoïstes to*. • . . ' " .
•' '
. tes molt crítiques amb la dreta
Són bastants els que penperò, també, amb més o mesen aquí que el Front Autogesnys intensitat,- a,mb els socia- , tionari constitueix una promelistes i comunistes; Si bé à la
sa de cara a l'esdevenidor, tant
segona volta es decidirarí a faen el terreny de la imaginació
vor dels dos grans partits de A creadora com per a evitar l'anl'esquerra, ara per ara posen
quilosament o denúncia dels
en guàrdia els treballadors
oblits dels signataris del "programme commun" si, com es
contra1 possibles "carències"
'de socialistes i comunistes
preveu fins ara, aquests darquan aquests siguin al poder.
rers guanyen les eleccions.
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Un cas insòlit: La Comissió d'Agricuhura
És prou conegut que la forma habitual de treball • xes de l'empresa SAM, aug- impossible l'alimentació huen els parlaments, són les reunions dels plens de mentant el seu poder amb el < mana, és reiteradament incontrol de les concessions de
complert- i la desaparició* de
1es Cambres i el treball per Comissions. Aquesta és la
gran quantitat d'aquesta llet'
multinacional Bioter-Biona,
la practica habitual i comuna en tots els Parla- de pinsos aditius vita minies. en pols fa suposar què es desments democràtics del món, i de la que no en són Així mateix continua la cons- tina fraudulentament a l'alimentació humana. S'estima,
tant expansió de la firma CUEexcepció les actuals Corts espanyoles.
En el nostre cas hi ha comissions "ad hoc" de- VAS H AN OS, Ltd., la única que el benefici net en aquest
integral de pinsos i . afer és de 2 milions per tona.
signades pel ple de la Cambra per un treball es- empresa
ramaderia de la zona muntaSi aquest conjunt. de cirpecífic concret, habitualment d'investigació; co- nyenca) consolidant dia a dia cumstàncies
no fos suficient
missions específiques com poden ésser les de "pe- una posició hegemònica amb per posar de manifest la graveticions", "suplicatoris"; i les comissions que es la manipulació del llibre de Ge- tat que pren la inactivitat de la.
corresponen a cadascun dels departaments minis- neologia ramadera provincial, Comissió d'Agricultura, uns
> e\ control de l'AN FE, creació . « darrers fets han vingut a posar
terials.
' •'•••.:.':
del Sindicalisme verticalista
En la cambra de Diputats
mar dels gravíssims problemes
que afecten el camp i donés a
elegida el proppassat 15 de
Juny, un cop aprovat el seu reconèixer quins eren (si és que
glament, han estat constituïexisteixen) els principis i objecdes totes les comissions que
tius que inspiren la política
agrària de l'actual govern, ha
en aquell es preveien, induïdes naturalment lés'que es
fet cas omís a totes'les pres-'
corresponen a cadascun dels • sions, mantenint bloquejada la
departaments ministerials.
Comissió d'Agricultura.
Ara bé, hi ha un cas insòlit.
' Les habituals pràctiques no
democràtiques a què està tant
La Comissió d'Agricultura,
habituat el S r. de las Cuevas,
que certament va ésser constisón sempre antipopulars i
tuïda no ha estat convocada
acostumen ' a anar .acompaa cap sessió de treball desnyades de la plaga d'arbitrarieprés de la seva constitució.
tats que ja va regir la trajectòFa set mesos que el Parlament
ria de l'antic President de la
va ésser inaugurat, i més de
"Cámara-Sindical Agraria". Pel
cinc que el reglament està
que es veu tracta.de perllongar
aprovat, però pel que es veu
en factual situació democràtiels problemes agraris no desca, el marc de protecció al ca. vetllen l'interès dels nostres
ciquisme i per aconseguir-ho
Parlamentaris.: .
vol mantenir sorda, cega i
'•-:' Com que no ens creiem
muda la Comissió d'Agriculaquesta manca d'interès" per
tura de la Cambra de Dipupart dels Diputats Socialistes
hem tractat d'aprofundir sobre . tate. ' v-:'y-[-.:\~~:>-/ : ; V;-;.'''••.
El Sr. de las Cuevas, forma
quines podien ser-ne les caupart d'aquell grup que pensa
ses. Ben aviat hem trobat l'exque els problemes del camp es
plicació. El responsable de
millor "no meneallo", que les
convocar a la Comissió d'Agricondicions socials l'economi-cultura és el President de la
mateixa, i per aquí hom es comença a situar la causa de la
inactivitat d'aquesta comissió.

de manifest el despreci amb
per a controlar la raça frisona
què el Sr. Justo de las Cuevas
de bestiar, i la fàcil disponibilitracta els agricultors;
tat dels crèdits de^FRlDA.
, „ * A sobre de no fconvocar la
Aquesta situació d'aprofita- ! Comissió d'Agricultura, es per• ment'del poder polític per a1
met citar a reunions a la Cammantenir privilegis, ¡-manipulabra de Diputats als Sindicats
ció caciquil, té implicacions
Agraris. Ara bé, aquesta conmés subtils, com-les adjudica-' vocatòria que podia haver escions de finques comunals a , tat una iniciativa .positiva i de
desgel a la Comissió d'AgriculSan Martín de Quevedo, ia
compra de finques de l'Agru- : tura, ,no ha fet sinó posar de
pació Sindical de Colonització
manifest el tarannà del -Sr>
a tierra de Campoó. Té també, Justo de las Cuevas. Els sindiramificacions a gairebé totes
cats eren: "Federación Inde. les zones ramaderes del país 1 pendiente de Sindicatos -Agrí(podeu preguntar pel Sr. Justo
colas", "Jóvenes Agricultores"
de las Cuevas als ramaders . i "Comisión Regional de Agrilleidatans, per exemple), però
cultores y Ganaderos de la
alhora és evident que desperta .Cuenca del Duero", és a dir,
una presa de consciència souna representació sectària,,fa-,
cial que s'expressa en les reivorable al^President de-la Co-,
vindicacions dels treballadors
missió .d'Agricultura. Ni la
ugetistes eh les empreses del / Unió de Pagesos de Catalucacic santanderí, que inútilnya, ni les Uniones de Campement vol frenar amb la repressinos yx. Ganaderos y la seva
sió laboral. S'expressa també
Coordinadora, ni la Federación
amb la protesta contra la pol— "- de Trabajadores de la Tierra-de
lució que provoca el vessa-. la UGT, les Comisions Labriement de residuoses aigües al
gas de , Galicia, Sindicatos
Obreros del Campo (CSUT) i la .
riu Besaya, de l'ecorxador *de
la seva propietat, que há arFederación de "Trabajadores
Agrícolas y Similares de ELAribat a deixar 3 dies sense ai-

El Sr. Justo de las
Cuevas
Presideix la Comissió d'Agricultura un vell conegut pels
pagesos i agricultors de tot el
país: EL Sr. Justo de las Cuevas. Aquest senyor té una especial predilecció pel càrrec de
President. Durant el franquisme va ésser President de la
"Cámara Oficial Sindical Agrària de Santander" i després del
Comitè Executiu de la Cambra
Sindical Agrària de tot l'Estat.
President també del Grupo Lechero Nacional, que representa en el FOR PA, i president de
la Unión de Empresarios
Agrícolas. Es a dir, coneix molt
bé ela instruments creats pel
franquisme per dominar les
justes reivindicacions pageses.
La Presidència de la Comissió d'Agricultura, el Sr. de las
Cuevas
l'ha
aconseguida
disfressant-se de demòcrata "\,
incorporant-se à les files de la
UCD per la que encapçala la
~" llista de candidats a diputat
per la circumscripció de San-;
tander i en la que resultà guanyador.
¿
. El Sr. de las Cuevas és conseqüent amb la política que
sempre ha-fet. Vinculat a Alfonso Osório, antic ucedista,
avui inspirador d'un partit conservador espanyol, malgrat les
peticions de diputats socialistes per què el Ministre d'Agricultura (avui destituït i substituït), comparegués per infor-

L'Hora Socialista/6

ques de la pagesia de tots els
pobles d'Espanya, d'atur dels
jornalers andalusos i extremenys condemnats à la fam i la
desesperació, la irracionalitat
de la polítiòa agrària, la manca
de diàleg amb les organitzacions pageses, és bona (per ell
i altres com ell), continuï siguent com és, ja que facilita
les manipulacions, les especulacions, el domini dels mercats
i la imposició de llei de bronze
sobre els ingressos de tots els
què treballen i viuen de la terra.
Ara, des de la seva sòlidaVsituació de diputat per Santander, a la que uneix la condició
de "Diputado Provincial", el
Sr. de Ias Cuevas, continua desenvolupant el seu poder. Les
velles conexiona li permeten
mantenir el control de les xar-

STV, que representen plegades els nuclis més importants
de la pagesia del nostre país,
han merescut el interès, del
president de la Comissió d'Agricultura, que per altra part
tarnbé es va permetre la lliberUna situació insostenible . * . . • ' • - • tat de no convocar els Diputats membres d'aquella cpmisLa difícil situació de la pasió.
gesia continua empitjorant enEls Diputats socialistes, asmig dels silencis oficials. Ara,
sabentats d'aquests fets, han
un nou afer que recorda el que
expressat la seva protesta i es
van viure els viticultors catapreparen a desbloquejar una
lans fa uns tres anys ¡ que co-~ situació inacceptable al conneixem amb el nom d'"EI frau, travenir els més elementals
dels vins", està pròxim a ex- , principis de democràcia parlapiotar. És aquest l'ús fraudumentària, i el que és més imlent per la alimentació humana
portant, expressa la voluntat
de les llets en pols, de baix
de -continuar la política de
contingut de grasses, importa- x marginació i despreci pels
des per afegir-les com aditius
agricultors de tot el país.
als pinsos. El precepte de colorejar aquest .producte per fer
PERE RIBAS
gua potable a Torrelavega. O
('"acció confusionària sobre 4a
campanya de sanejament antitubèrculs de la ramaderia Cànta'bra.

EL GALLINER
Els ucedistas
bascos
ensenyen l'orella
Si, hi havia algú que es preguntava per què algun parlamentari deja "Unión del Centro Democràtico" havia votat a
favor del PSOE-en la constitució der Consell General Basc,
ara ja té la resposta: al cap de
pocs dies de la constitució del
Consell, quan de Madrid encara no s'havia traspassat cap
competència al govern preautonòmic, l'executiva del "Centro-, Democrático"; de Biscaia'
s'ha despenjat amb una nota
en què exigeix responsabilitats
al conseller de Governació per
la deterioració de l'ordre públic
al País Basc.
\ ,.
Si la notícia aquesta hagués
aparegut al Por Favor, al Jueves o a La Codorniz tindria una
justificació. Però sabem que
els ucedistes de Biscaia de
sentit de l'humor no n'han tin^
gut. mai, i a manca de millor
imaginació es dediquen a fer el
ridícul amb actituds com la
que comentem.
r
• .
:.. A Biscaia com a Catalunya
l'ordre públic s'hauria de traspassar als governs autònoms.
Però de moment ldepèn dels
governadors civils, malgrat els
acords preautonòmics. Els governadors civils, és cosa. sabuda, els nomena el .Consell de
Ministres —format totalment
per membres de la ÜCD— a
proposta del Ministre de .Governació Rodolfo Martín Villa,
membre destacat del mateix
partit. O-sigui que el manteniment de l'ordre públic del País
Basc "entra en,el sueldp" del
senyor Martín Villa, segons
una frase que li agrada de fer
servir a ell mateix quan justifica públicament les seves -actuacions.
La resposta de la conselleria de Governació, (qué ocupa
en Txiqui Benegas, ha anat en
aquesT sentit. La nota fa referència a "la flagrant ignorància
que mostra UCD de Biscaia
pel que fa al règim preautonòmic i les facultats que aquest
té", és a dir, cap ni una:
Flagrant ignorància què pot
ser que sigui una^vertadera
cortina de fum,dirigida al fracàs total de la política del Govern al País Basc. Fracàs en el
terreny econòmic, ja queja inversió há disminuït d'una manera alarmant. Fracàs a l'hora
de conjuminar una veritable
politicaci no només per culpa
de l'ETÀ, sinó també pels
plans electorals de la UCD,
que no té cap escrúpol en deixar efs ajuntaments bascos en
un absolut buit de poder. I finalment també fracàs en el
terreny .social, ja que l'atur,
que augmenta sense treva, és
un bon brou de cultiu per a
l'augment del terrorisme."

PERE-ORtOL COSTA

L'HORA CIUTADANA

Terrassa: la batalla dels escombriairesi

Els carrers plens de brossa
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Diumenge 26 de febrer de 1978. La ciutat de
Terrassa és un bosc de milers de brosses de plàstic, plenes de bossa, formant dotzenes de piles per
tots els carrers. La causa és que ha començat una
vaga, la nit anterior, dels treballadors de l'empresa
ConserlinKy Reba, S.A., concessionària de la recollida de les escombraries, d'imprevisibles conseqüències ciutadanes. La vaga és una fita important
del procés de deteriorament de l'afer de les escombraries, que té als terrassencs ben preocupats des
de fa alguns mesos, :
V
\ El resum de la situació seria
el següent:
_
a) els treballadors de l'empresa concessionària -volen un increment de sou i que es facin
millores al servei de .recollida"
(ambdós punts son reconeguts
per tothom com a justos i ne? '
cessaris, i sembla que hi ha un
laude per a l'augment, imcomplet).
, ~ "
b) l'empresa diu' que no té "cuartos" i que el que cobra
pel servei que realitza és insuficient per a cobrir els costos.
c) l'Ajuntament tampoc té calers, no pot demanar-ne més a (
Hisenda, i com que els veïns,
'en gran majoria, s'han negat a
pagar l'augment de la taxa que
imposa el Municipi per a ^
1978, diu que no hi ha altra
sortida que convocar concurs i
subhasta de nou.
d) les Associacions de Veïns :.
diuen que l'esmentat augment •
que há imposat l'Ajuntament ,
és "demasié", doncs els bar- ris, que pagaven 200 pessetes
n'haurien de pagar 800. Peròse solidaritzen amb els treballadors en les seves reivindicacions.
,- ,
e) els partits polítics, o no es
defineixen, o ho fan de forma
"matisada-'. ~ •
L'Ajuntament és, evideriment, l'eix principal de l'afer i
la seva posició és altament delicada. Per una part diu que les
taxes que cobrava abans (des
de 200 ptes: als barris fins a
600 al centre) eren preus polítics,- i per altre part, diu que la
taxa unificada que pretén, cobrar ara tampoc cobreix el cost
del servei. .
,
Malgrat tot, el Consistori,no
ha fet públiques les dades de
la contractació, citant solament el cost de 51 milions per
a 1977 i que el 1978 serà, ,
inevitablement, de 90 milions.
Mentrestant el Tinent d'Alcalde de Serveis Municipals
aportà una solució "salomònica" al plet proposant repartir
els 90 milions entre les
45.000
famílies
terrassenques, i per tant "tocat
ria", una taxa familiar de 2.000
"peles".
.
,
Arnés a més, els responsables de l'Ajuntament han retirat del Ple Extraordinari tres
dictàmens que pretenien solucionar la problemàtica de les
escombraries. Aquesta actitud
-ha feT que dos consellers municipals hagin presentat, al jutjat, demanda a ^Alcalde i al Tinent d'Alcalde de Serveis. , Les propostes, dels treballadors afectats, per a millorar els
serveis de recollida d'escombraries, són, principalment,
dues: nou traçat dels recorreguts dels camions i reforma i
renovació del material utilitzat.
• Hi ha altres aspectes que
no figuren, encara, al context
de la lluita ciutadana entorn de
les escombraries, i podríem ci-

tar com a prioritari el mal estat
de l'abocador.

L'abocador de Terrassa, situat a uns terrenys propietat
del ex-alcalde Donadeu, és un
pestilent focus d'infecció, que
ha deteriorat les fonts dels voltats, i la pudor que desprèn
ofega a llarga distància. Com
sia que aquest abocador és el
tercer que s'ha utilitzat prop de
Ja 'ciutat aviat quedarem ne-gats per la porqueria. D'aquest
afer s'han manifestat diverses
entitats ciutadanes, "destacant
Ma denúncia feta per el Servei
d'informació per a la protecció
der medi ambient (SIPMA), <
• A darrera hora el Servei d'e

passa al vespre del dia 2 de
març, és a dir, cinc dies després. Els 'treballadors han
aconseguit, de l'empresa, totes les reivindicacions laborals
demanades. La raó, és diu, és
en la intervenció del governa- ,
dor civil.
•/•'.'•••'
; Malgrat aquesta solució, les
Associacions de Veïns acordaren, la darrera reunió de la
Coordinadora del dia 2 a la nit,
no pagar la taxa cor- ,
responent, i han repartit, per
Terrassa, un "auca" sobre el
tema.
.
'..Corri', a protesta públicament s'han convocat dues
concentracions davant l'Ajun-.
lament que arribaren a reunir
alguns milers de persones.

Un cens conflictiu

Piles d'escombraries als carrers.
Ningú no té calers per recollir-ïes.

En un altre ordre de temes,
a les eleccions generals, la ciutat de Terrassa va tenir un colapse que de poc més es converteix amb un problema d'ordre públic.
Molts ciutadans, principalment veïs del barris perifèrics,
no sabien oh anar a votar perquè es digué, oficialment, que
s'havia d'anar a votar al mateix
lloc que' pel referèndum del

certa/ ; • •'• • ;'-' "/•/' '•'•'.-, ..':•.. •
Tan important va ésser el
galimaties, que els partits polítics demanaren al jutge la suspensió, temporal o definitiva
del procés electoral, cosa que
es va fer durant un parell d'hores a fi d'intentar resoldre la
greu'situació.;
Quan faltaven pocs dies
perquè s'acabés el termini de
presentació del cens als organismes competents, el Consistori envià les paperetes corresponents, amb l'ajuda de les
Associacions de Veïns.
Al mes de gener, dos consellers municipals declararen
que només el poble de Terrassa seria responsable del
que pugui anar malament a les
properes eleccions per culpa
del cens.
Aquestes manifestacions
públiques dels consellers no
poden ésser admeses de cap
manera, i si hi ha algú que tingui tota la responsabilitat és
precisament el repetit Ajuntament de Terrassa.
Per tant això fa pensar sobre la qüestió, i hom arriba a
tenir la impressió que, ó el
Consistori no està capacitat
per a resoldre tal problemàtica, o actua de mala fe i vol que
la gent dels barris no pugui votar. - • : ' • : • • ' • • • • • ' ' ' \:' \
PERE CANDELA.

Querella criminal contra l'alcalde de Vilafranca

Clavegueres sense depurar a
tort i a dret
, El juliol de 1976 l'Ajuntament
L'afer de la contaminació de la
riera de Vilafranca i els seus efec- de Vilafranca va construir una
tes sobre les poblacions de Sitges xarxa d'escorredors (desaigues) al
i Vilanova i la Geltrú són ben co- barri de Cal Pere Pau, que malneguts. .No fa gaire l'alcalde de grat que pertany a Vilafranca és
Sitges va dimitir perquè les plat- insert a la vila,de Sant Pere Moges d'aquesta vila podien tancar- .lanta. Aquests escorredors foren
se el proper estiu; el motiu, una conduïts a una fossa sèptica i a
vegada més, era la famosa riera un pou de filtració. Però l'obra va
que recull les aigües fecals de Vi- estar tècnicament tan mal resolta
lafranca del Penedès i els seus que al cap de dos mesos el pou
voltants, i el retard en el compli- va sobreeixir i les aigües fecals,
ment de les solucions promeses per un petit reguero ja previst per
a aquests casos, anaren a parar a
pels organismes responsables.
La postura de l'Ajuntaments de un^camí que condueix à diverses
Vilafranca davant- d'aquest afer propietats particulars on hi ha viha estat forca inhibitoria al llarg nyes i terres de conreu. El pas de
dels anys que s'ha estat denun- les aigües pel camí l'han deixat
ciant el problema, passat respon- completament inservible per a
sabilitats a d'altres organismes l'accés dels tractors i les màqui~™,.™~~ „„ — ___.—.
.
com la Confederació Hidrogràfica •nes a les terres contigües.
A més les aigües residuals han 'Les aigües del clavegúerat inundant el camí í empastifant les vinyes
del Pirineu Oriental o el Ministeri
;
arribat també a inundar els camps
. .
"^d'Obres Públiques.
teja ment tècnic de la instal·lació problema. L enginyer diu que no
Pel que es veu, però, aquest amb tot el que això comporta.
Degut a les primeres queixes havia estat fet en males condi-T hi ha raó de queixa perquè l'aigua
Ajuntament no n'ha tingut prou
dels
pagesos i veïns de les terres cions i que'només hi havia dues I que sobreïx del pou ja surt prou
amb contaminar la comarca del
solucions: encanonar la sortida \ depurada.
^
Garraf-amb les seves aigües sen- afectades; el pou foir buidat, pel
del pou o fer un reguerot a cel \
Els veïns però; que viuen la
se depurar, per dues bandes, pel maig del 77 abocant-se el seu
obert que canalitzés la porqueria realitat del problema, no volen
cantó de la riera i pel pantà de contingut a les vinyes veïnes:
fins a la'riera propera de Santa més excuses ni .tampoc veure un
Foix, sinó que ara repeteix un pro- Aviat, però, es torna a omplir.
Els veïns afectats començaren Maria dels Horts, oh s'abocaria. A reguerot d'aigües negres circulant
blema similar, encara que a una
a
enviar
cartes a l'Ajuntament, al partir del juny de l'any passat l'A- a cel obert. La demanda judicial ja
escala més petita, en el propi si
fa el seu'curs i els dos acusats ja
deJ seu terme municipal. I el que Govern Civil i à la Cambra Oficial juntament es-tancà eh la més abhan anat a declarar. Sembla que;
. no han fet els municipis afectats Sindical Agrària de Barcelona. soluta passivitat ¡"mentrestant tes
aigües
fecals
continuaven
circu""
a corre-cuita, en el ple del passat
per la contaminació de la riera i el També aixecaren acta notarial somes de febrer s'aprovà la canalitlant
pel
carmi
inundant
els
camps
bre
els
terrenys
emmerdats.
pantà ho ha fet un grup de veïns
zació
amb tubs des del pou fins a
i
vinyes;,
'
L'alcalde no contestà un pri. del barri vilafranquí de Cal Pere
la riera esmentada. El procés, peEsgotades
doncs
les
possibilimer
escrit
en
el
qual
se
l'amenaPau, les terres dels quals s'han
rò; va endavant.
vist inundades d'aigües fecals çava de denunciar el fet a la Di- tats de diàleg, els veïns han preI és que això de contaminar
sentat
querella
contra
l'alcalde
i
recció
General
de
Sanitat,
però
sí
gràcies a la negligència de l'Ajünamb
aigües fecals ja sembla una
1
l'engínyer.
L'alcalde
ha
manifes. tament: han "presentat querella un de segon tot dient que els serafició molt arrelada a l'ajuntatat
que
la
culpa
la
tenen
els
veïns
veis
tècnics
de
l'Ajuntament
esta/criminal, per delicte de danys,
ment de Vilafranca del Penedès.,
-contra l'alcalde de Vilafranca, Pe- ven estudiant ja un projecte d'e- que no acceptaren la construcció
del
reguerot
a
cel
obert
que,
se,
vaquació
del
claveguerat.
L'engire Martí i l'enyinger industrial muXAVIER CAPDEVILA
nyer municipal digué que el plan- gons ell, hagués solucionat el
- nicipal Robert Mestres.
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Hi ha una denúncia pendent per malversació de fons contra l'arquitecte Julio Chinchilla

Sant Roc i la
•If
barris on els

Com s'ha dit abastament aquesta setmana passada als diaris, entre els primers
traspassos de competències que rebrà la
Generalitat de Catalunya figuren sobretot
matèries de vivenda i urbanisme. Paral·lelament, "L'Hora Socialista" està en condicions d'afirmar que hi ha anomenat
pràcticament un nou delegat del ministeri
Juntament amb aquestes notícies cal preguntar-se sobretot
què passarà amb la Obra Sindical
del Hogar, sobre la qual posen
denúncies i protestes i que ha
"desaparegut" dins de l'Institut
Nacional de la Vivenda des que
els Sindicats verticals foren liquid
dats.

de la Vivenda —el càrrec era vacant des de
fa mesos—, que ja ha estat rebut à la Generalitat i ha mantingut contactes cara a
com fer-se càrrec de les seves funcions en
la nova situació: es diu Sabartés, és enginyer de camins amb fama de bon professional i no milita en cap partit.

Denúncia per la desaparició de 50 milions

La gent ja no està per orgues.
A La Font dels Capellans han posat, una denúncia per suposada
malversació de fons i .presunta
falsedat de documents públics
, contra Julio Chinchilla, arquitecte
del barri per compte de TOSH. La
denúncia que es recolza en un inUna "obra" que s'ha esfuforme tècnic realitzat per ía insmat,
pecció de l'Institut Nacional de la
Entre 1973 i 1975 sobretot, la . Vivenda', vol conèixer el destí de
50 milions de diferència que s'obObra Sindical del Hogar va ser
serva entre les factures pagades
objecte de constants acusacions
per les males condicions en que
per l'Obra Sindical del Hogar i la
realitat'dels blocs del polígon.
és trobaven bone part dels políEntre les absències der coses
gons que anava construint desde
cobrades i no posades als pisos hi
1941. s
ha 12 kilometres d'armaris, moPer ¿tenir ben present la seva
saics que no arriben on haurien
importància cal considerar que
d'arribar, asfalt al carrer, persiatot al llarg de 33 anys ha consnes a les finestres...
truït 44.731 'vivendes, les darColomina, S.A., que va edificar
reres formant el polígon conegut
els blocs, s'havia queixat reiteracom La Font dels Capellans de
dament que el presupost era baix
Mapresa, que ha protagonitzat
i que no li arribava. Tanmateix, els
una de les més protestes més reT
veïns s'han trobat, dos anys i cinc
, centes, a més d'una denúncia
.mesos després de la inauguració,
contra l'arquitecte Julio Chinchiamb reparacions que urgeix ja fer
lla, autor de bona part dels blocs
per deficient construcció.
de l'OSH sense donar comptes a
I això que La Font dels Capeningú. (En aquest punt cal consillans és dels polígons més dederar que una estranya norma
cents, si hom el compara amb les
permetia que no hi hagués oblidepriments vivendes de la Trinitat
gació per part dels arquitectes
Nova o del Verdum, que durant ad'obres oficials de visar-les als
nys han lluitat per llurs repararespectius Col·legis d'Arquiteccions i per una urbanització més.
tes).
digna.
'
. .• A mida que la pressió dels barris creats per l'Obra s'anava enEl primer barri amb aire
fortint i el règim franquista afeblint, els dirigents sindicals dels
acondicionai
qui en depenia es van plantejar
» '•
Com explicàvem fa pocs dies a
com desaparèixer i traspassar-li el
aquest setmanari, Ciutat Badia es
mort a^tin altre.
convertirà d'ací a poc en el primer
Ara fa un any i mig més o
barri de Catalunya amb aire aconmenys, les obligacions de l'Obra
dicionat, senzillament per les fapassaren a l'Institut Nacional de
llés de construcció amb material
la Vivenda, el qual de fet era. el
prefabricat _que han determinat
propietari dels polígons fins que
l'aparició .de grans humitats com
passessin als ocupants dels pisos.
- Es a dir, l'Institut era el propietari
mai no s'havien donat en cap bari l'Obra Sindical una mena de prori, excepció feta —i en to menor—
curador que gestionava les vivende Ciutat Meridiana.
des que edificava.
Les 5.372 vivendes de l'enorNo cal ara rememorar totes les
me Ciutat Badia han estat més de.
lluites lliurades per a aconseguir
dos anys sense inaugurar-se, i
les reparacions, que la major part.
quan ho han fet, han plogut les,
de blocs exigien, a més de les urprotestes dels nous habitants.
banitzacions de carrers í jardins
L'exemple més recent, però,
promeses i no complides, ni tamque les coses segueixen de mapoc mirar enrera per a rellegir la
nera molt semblant a quan hi hademagògia que els jerarques del
via la Obra Sindical, del Hogar en
plef funciona ment, és Sant Roc, a,
règim passat utilitzaren per a
Badalona/ , - • . - ' .
-*'•-.
omplenar-se la boca de "justícia
Abans, però, d'entrar en el cas
social" í "vivendes dignes" fins a
concret de Sant Roc, potser val la
moments ben recents, .com per
pena deixar constància que l'Obra
exemple quan l'aleshores príncep
segueix funcionant d'una manera
Juan Carlos inaugurava eh juliol
"autònoma" err alguns barris no
de 1975 el polígon de La Font
conflictius dels molts, que porten
dels Capellans a Manresa, sinó
el seu. segell.
senyalar bàsicament què succeeix
Les obres de reparacions efecara.
. , . » .. , . -
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Eleccions municipals, ja

tuades a Sant Roc de Badalona,
un dels més deficients polígons
de l'Obra —i ja és dir—, situat a
cavall a ambdós costats de l'autopista de Mataró, han estat valorades per l'empresa que les ha fetes
en uns 140 milions de pessetes.
Tot i que ho les ha acabades amb
l'exousa que el pressupost es .va
esgotar i no cobria tot el que calia
fer.
- El pressupost de les obres, en
un inici, era de 75 milions, però la
constructora presenta factura per
1.40. Segons sembla, ('Instituto
Nacional de la Vivienda ha començat a examinar les obres i els
primers símptomes apunten al fet
que ni tan sols s'han invertit els
testa dels veïns, que és encara
pendent/el càrrec de dit arquitecte és incompatible amb l'edificació d'obres particulars. Naturalment, .no s'ha fet res al respecte i
les incompatibilitats segueixen
essent , contemplades*, com a
"qüestions morals" que es deixen
de banda, quan són qüestions legals que caldria tenir presents
amb tot el rigor. - i
x . '-

Chinchilla en el
abans de la guerra

SEU

\ Julio Chinchilla, arquitecte que
• ha realitzat bona part dels polí'l gons de la Obra Sindical del Ho; gar i home de conegudes opi' nions ultradretanes, molt lligat al
fregim anterior —com és el cas de
t Medina, l'arquitecte cap dels ser; veis tècnics de ('Instituto NaçioFont dels Capellans : hi manquen
50 milions. Ningú .no sap on son,
però tothom ho soposa. (Fotos:
CARLES ESTEBAN). ,
75 milions previstos, segons
fonts properes als veïns. ,
A més, en el traspàs de despatxos o .semblant, s'han -"perdut" .els plànols del barri, i el president del Centre Social Sant Roc
va declarar a "Tele-Exprés" (162-78) que "no les interesa que
se conozcan todos los antecedentes del barrio porque se
podría comprobar que ha habido una fuga de millones"..
L'Institut Nacional de la Viven-,
da. segueix mut i no ha dit aquesta boca és meva respecte a les
malifetes de les quaJs és acusada
l'Obra .Sindical. Naturalment, hi
ha unes raons polítiques per a callar com a pûtes: els lligams que
des de fa anys hi ha en el fons en-\
tre Instituto Nacional de Ja Vivienda i Obra Sindical del Hogar..
Aixecar polsaguera contra l'Obrà fora atreure l'atenció contra
l'Institut, on no tot és net. L'arquitecte que ocupa el càrrec de cap

del Servei Tècnic,.Antonio Medina. Gualba, fa pocs mesos, es va
veure embolicat en el cas d'unes
vivendes de l'Avinguda de Madrid

que havia fet í on havia suprimit
una, habitació de cada una per fer
uns despatxos comercials que es
venien a part. ALmarge de la pro-

^nahde la Vivienda—, era ja un activista ahtidemòcrata abans de la
.guerra. ^ ~ •• > ~ ^ > •
* Segons "L'Averïç" ("L'extrema

dreta a Catalunya durant la República", de Joan B. Culla, octubre
-1977), els germans Juliol i Celestino Chinchilla eren dels membres
de. Falange ; que provocaven
"greus aldarulls i violentes to- pades" amb els estudiants de la
Federació Nacional d'Estudiants
Catalans (FNEC) "en intentar els
falangistas vendre ('"Arriba"
per les facultats".
••"",.
Julio Chinchilla pertanyia ja al
SEU abans de la guerra, com Luís
Santa Marina, Julián Beneyto y
1
Agustín Los Certales. Segurament, fou una adequada plataforma per a aconseguir el càrrec
d'arquitecte de l'Obra Sindical.
Cal tenir igualment present que
Antonio Media Gualba va ser delegat-del ministeri de la Vivenda
en anys de prosperitat de l'Obra, i
que malgrat que aquesta pertanyia a l'Organització Sindical, els
lliga ms entre una i altra eren molt
estrets. . -• '
." ;
L'Obra Sindical del Hogar és,
sense dubte, un mort per la Con- selleria d'Obres Públiques i Urbanisme que ostenta Narcís Serra.
"Consultat aquest sobre tan poc
agradable traspàs, ha comentat
que "cal agafar el toro per les banyes" i ha assenyalat la urgent
asignado d'aire acondicionai per
. a Ciutat Badia com un primer fruit
de treball de la conselleria
.Malgrat tot, caldria establir les
responsabilitats de milions desapareguts en la Font dels Capellans i no gastats i reclamats a
Sant Roc, per a esmentar dos casos repents i denunciats, per tal
d'evitar que tot segueixi igual.
Els diners públics són prou importants per a exigir que tot se-'
gueixi molta claredat en els
comptes d'aquestes 44.731 vivendes de les quals, com a organisme públic/ es farà càrrec ía
Conselleria d'Obres Públiques i
Urbanisme-de la Generalitat.

JOSEP M. HUERTAS

¿Resulta molt difícil qualificar el com- pals, etc. La cerimònia de la confusió
portament del govern Suárez en relació continuà, més intensa que mai.
Poc després, la U CD cometé una noal tema de les eleccions municipals. Des
d'una perspectiva de consolidació demo- va transgressió, en el transcurs de la discràtica, és evident que l'única actitud cussió del projecte de llei d'eleccions loresponsable, després de les eleccions cals en el Congrés. Es comprometé, pridel 15 de juny, era l'anar al més ràpida- mer, a un calendari que preveia la celement possible a la convocatòria i cele- bració de les eleccions pel mes de juny.
bració d'unes eleccions locals que en- Poc després, les consignes del govern
viessin definitivament al passat els ajun- Suárez obligaven els diputats d'UCD al
taments designats amb el dit pel fran- paper poc digne de vulnerar sense expliquisme. El govern Suárez ha adoptat, cacions l'acord prèviament establert, vodes d'aleshores fins ara, una actitud con- tant en contra de la disposició transitòria
trària. Ha donat tota mena d'excuses per de la llei que obligava el govern a convotal d'ajornar mes rera mes la convocatò- car les eleccions municipals.
\
ria d'aquestes eleccions. I, lògicament,
la situació ha anat fent-se cada vegada Unes explicacions inconsistents
més insostenible. Avui, el tema crema.
"Com argumenten els portaveus
Ens apropem al primer aniversari deies
d'UCD
aquesta vulneració de l'acord
eleccions generals i tenim encara, en
que
prèviament
havien acceptat? Donen
tots els nostres:ajuntaments, els mateidues
menes
d'"explicacions".
Unes de
xos homes i els mateixos interessos que
en l'època de la dictadura. Paralitzats caràcter tècnic; no està fet el cens dels
per la consciència d'estar apurant les. emigrats ni dels joves de 18 a 21 anys.
deixalles d'una època liquidada, aquests Cal replicar ací que això pot endegar-se
ajuntaments han passat prop d'un any perfectament, abans del mes de juny, si
sense fer pràcticament res, i el que és el govern vol fer-ho. Cal dir, així mateix,
pitjor, sense deixar fer res. Resultat: els que un any després, pràcticament, de les
problemes de tot ordre han anat eleccions generals, es inqualificable que
acumulant-se i agreujant-se, fins a límits . no hagin estat encara resolts els problepràcticament insostenibles. Avui, la si- mes del cens electoral! En segon lloc,
tuació general; pel què fa als problemes i els diputats d'UCD assenyalen que la
à la gestió dels municipis, és d'una gra- discussió i aprovació de la nova Constivetat tal, que tota política tendent a tució exigeix que, arreu de l'Estat, hi hasubvalorar-los, a dissimular-los, només gi calma i tranquil·litat. Calma i tranpot
ésser
considerada
com
ir- quil·litat que podria alterar-se a causa de
la campanya electoral./. Però, què es
responsable.
pensen aquests senyors que passarà, arreu de l'Estat, si les eleccions municipals
L'actitud del govern Í d'U CD
no es convoquen? Senzillament: que el
D'snçà de les eleccions del juny pas- grau de conflict!vital general augmentasat, el govern i el seu partit, la U CD, rà de manera espectacular; perquè el pos'han mogut en una contradicció evi- ble no tolerarà que continuï fent-se burla
dent. D'una banda, han tingut por a les d'una reivindicació cada vegada més ureleccions municipals. Que aquest pànic gent i intensa: que la democràcia arribi
a la consulta de les urnes ha existit i als ajuntaments; què homes i dones eleexisteix, és evident. Altrament, les elec- gits democràticament puguin fer-se càrcions s'haurien ja celebrat. Però, a la ve- rec dels ajuntaments per a començar a
gada, el govern Suárez i el seu partit no, fer front a lá dramàtica acumulació de
s'han atrevit tampoc a aparèixer com a, problemes que han creat la incúria, la infre de la convocatòria electoral. I han . competència i la corrupció dels consistoanat multiplicant les vaguetats, les oon- ris franquistes.
traveritats, per tal de llençar cortines de
fum a l'entorn del tema. En múltiples L'hora de la mobilització
ocasions, ministres del govern i portaEls socialistes j les altres forces de
veus autoritzats d'U CD han manifestat
enèrgicament que eren partidaris de ce- l'oposició hem pecat d'excessiva paciènlebrar com més aviat millor les elec- cia a l'entorn dels problemes de política
cions. Però a l'hora de la veritat, a l'hora municipal. Hem exigit les eleccions,
de concretar unes dates, se'ls hi ha vist hem urgit la seva convocatòria. Però
el llautó. Fins i tot, per dues vegades, el preocupats pels problemes generals de
govern i el seu partit han transgredit cla- consolidació de la nova situació demorament allò que prèviament havien afir- cràtica, ho hem fet d'una manera resmat de manera solemne. La primera ponsable, traotant de evitar buits de poocasió fou l'incompliment pur i simple der en els municipis i situacions de crisi
del solemne compromís que havia pres oberta. Sols en alguns casos particularel segon govern Suárez, en la seva de- ment intolerables hem fet campanya per
claració programàtica del passat 11 de la dimissió d'un o altre ajuntament franjuliol, on s'afirmava explícitament que quista. Però estem arribant a una situales eleccions municipals serien convoca- ció en la qual aquesta actitud podria
des, abans d'acabar l'any. Doncs bé: convertir-se en còmpliç de l'oportunis1977 s'acabà, i de la convocatòria, no en me governamental. Cal emprendre de
cantà ni gall ni gallina: El govern ni tan manera oberta i enèrgica la lluita, mitsols es pregué la molèstia de donar ex- jançant, la mobilització responsable i
plicacions. Algun ministre afirmà que les pacífica, per a fer doblegar el govern, i
eleccions serien per la primavera; algun , impedir que pugui continuar en la seva
altre insinuà que potser serien després intenció d'ajornar indefinidament les
de l'aprovació de la Constitució; porta- eleccions.
veus oficiosos assenyalaren com a posRAIMON OBIOLS
sibilitat que se celebrarien noves elecr
'
.,
Diputat
cions legislatives abans de les munici-
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Les coalicions i el sistema d'elecció

Els futurs alcaldes de Catalunya
L'altre dia un bon amic del PSUC em deia que si a les
primeres eleccions municipals es repetessin els resultats de les eleccions generals, més del 60% de la població de Catalunya tindria alcalde socialista contra només
un 90% d'habitants amb alcalde comunista. Naturalment, això constatava amb el fet que, el passat 15 de
juny, prop d'un 30% dels catalans van votar el sistema
d'elecció d'alcaldes previst al projecte de llei que avui
s'està s'està discutint a les Corts espanyoles fora injust.
Però aquest càlcul, matemàticament correcte, no és
políticament cert. Es a dir, no
és una bona mesura del que
realment està en joc. Els socialistes hem proposat com a
norma general, candidatures
d'entesa municipal, amb candidats des del centre-esquerra fins a l'extrema esquerra, en
aquelles poblacions que per la
seva dimensió (menys de
5.000 habitants, aproximadament) no compten, salvant excepcions, amb una implantació important dels corrents
polítics que s'estan préfigurant
en el nostre país, i per tant no
poden donar lloc a un debat
electoral seriós, a una dialèctica política profitosa entre els
diferents corrents democràtics
tradicionals. En aquests municipis l'elecció, serà ben simple,
si s'acepta la nostra proposta:'.;
o. alcalde i majoria progressistes, possibilitant un canvi important, o continuismo més o
menys vernissât (UCD-AP).
Però aquests municipis són
la gran majoria a Catalunya:
800 sobre 950, aproximadament. En aquests municipis,
en els quals la dreta-dreta va
obtenir resultats menys escandalosament dolents, car va
guanyar en uns 250, és on cal
donar la batalla unitària contra
el partit del govern i els continuistes del desolador programa municipal català. Si es vol
"derrotar la UCD", com deia
no fa gaire una declaració dels
comunistes catalans, l'entesa
en aquests municipis es una
condició fonamental, per bé
que no la única ni la més important.
Es clar que el gruix de la població es concentra en els 150
municipis restants, els grans,
amb més de 5.000 habitants, i
que en aquests municipis els
Socialistes van arribar al davant, a les eleccions generals,
en quasi la meitat dels casos
(un 48'8%). La UCD va arribar
al devant només en 20 municipis grans ( 12'2%). Per tant
"derrotar la UCD", o millor,
"escombrar els Ajuntaments
continuâtes", que és una finalitat per a nosaltres cabdal a fi
i efecte de cambiar realment la
política diària, ja base política
de Catalunya, tot consolidant
la migrada autonomia provisional que hem guanyat, és un
objetiu perfectament possible
si les forces democràtiques
tradicionals s'alien, prenent la
forma d'agrupacions locals
d'electors, o recolzant les que'
autònomament es formin, eh
els municipis petits, i sobrepassen al partit governant en
les poques circunscripcions.
municipals on aquest va obtenir bons resultats el pa sat 15
de juny. Cal parar compte, a
més a més, que la majoria d'aquests municipis es concreten
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al Tarragonès, i sobretot a la
regió .de l'Ebre, on el caciquisme encara va funcionar prou.
A la circumscripció "provincial" de Barcelona, la UCD no
va guanyar a cap municipi
gran. A la de Lleida va arribar
en primer lloc en dos o tres
municipis grans. I a la de Girona només en un (Puigcerdà).

Unir esforços per a derrotar el continuisme
Caldrà doncs que les forces representants del interessos populars extremin llurs esforços
per tal de derrotar els continuistes en aquestes comarques i municipis. No hem d'excloure lá possibilitat, en
aquests casos d'alliances pre. ' electorals
d'entesa
amb
aquesta finalitat ben precisa j
determinada. Aquesta es la
meva opini^ personal, l'he expressada des de fa prou
temps, concretament des de la
sessió de clausura de.la Ponència d'Ordenació .del Ter. ritori, del C.C.C, a Tortosa, fa 5
? messos, on vam coincidir tota
una colla de partits polítics.
Ara, la condició primera per
a dur a terme l'objectiu esmentat, la ^derrota del continuisme -reformista o no- i la
consolidació de la democràcia
i l'autonomia de Catalunya SOT
bre bases fermes, és la celebració urgent de les eleccions.,
El partit governant està avui
en mala posició no té implantació local al país i difícilment
podria superar avui l'escomesa
oberta de l'esquerra i el centre
nacionalista i democràtic.
Per això em sembla incoherent la crítica als socialistes de
convivència amb el partit de
govern referent al sistema d'elecció d'alcaldes, mentre se'ls
deixa sols en la qüestió que és
fonamental per taf de derrotar
el continuisme i consolidar seriosamente la democràcia, és a
dir la urgència de les eleccions. Repeteixo: si les eleccions són aviat i els partits de
base popular actuen amb intel·ligència, el continuisme pot
^ser escombrat a Catalunya
"amb el projecte de llei que està sortint de la Comissió d'Interior de les Cortes.'
^
Finalment, és clar que el
que està en joc no es el % de
població amb alcaldes socialista, comunista^ etc... És clar
clar que si els batlles de Barcelona i l'Hospitalet son socialistes ja tenim un 40% de la població catalana "sota" alcaldes
socialistes. Però això no té cap
significació política. Els socialistes no en tenim la culpa, és
-més, treballarem eri contra de
la concentració de la -població
catalana a Barcelona i l'entorn.
D'altra banda és .de sentit comú que en aquest entorn la
forta implantació comunista, a

nivell polític i sindical, ha de
manifestarse en la contesa
electoral municipal.
: .
El que si que és significatiu
és aquest tipus d'excercis estadístics es facin, perquè fa
pensar que el que preocupa
molts, inclòs dins l'esquerra,
és la confirmació de l'existència no d'un bipartidisme (qué a
Catalunya no es donarà) sinó
del propi espai polític socialista. L'avenç de les posicions
dels treballadors necessita un
'comunisme sòlid i prou obert,
confirmat a Catalunya en les
eleccions generals i en les sindicals, un socialisme potent i
un centre esquerra que arrossegui cap a posicions de
progrès i de canvi un sector
important de les classes mitjanes. Si darrera del "Derrotar a
UCD" hi ha el objetiu suplementari, en el fons pel que
hem dit, prioritari, de minvar
l'espai polític socialista, cal
que es digui així. Nosaltres,
òbviament, ens hi oposarem,
perquè estem convençuts que
el socialisme ha de ser el motor dels canvis que ens duran a
un Catalunya autònoma i
avançada, com tpthom ho
pensa entre les. forces politi-,
quês populars, de la seva pròpia opció.

L'elecció dels alcaldes
I ara anem al fons de la
qüestió. Els escarafalls entorn
del sistema d'elecció d'alcaldes i el caràcter imperfecte^ de
la llei electoral municipaken
organismes de sensibilització i
mobilització popular en favor
de la renovació inmediata dels
ajuntaments de l'antic règim,
amb tantes declaracions signades en aquest sentit: el 15
de juliol, el 8 de novembre, el
5 de febrer etc... ens fan pensar que realment hi ha alguna
cosa que no funciona en el
mecanisme querva de les declaracions a les accions.
El sistema d'elecció d'alcaldes en el primer candidat de la
llista guanyadora té una colla
d'avantatges què ningú no pot
negar: l'automatisme, la popularitat, sense caure en el personalisme d'elecció separada, i
la possibilitat prou elevada que
es puguin formar majories sòlides entorn de la llista guanyadora. El cas adauït per alguns
observadors (30% socialista,
30% comunista, 31 %UCD), es
un cas excèntric, que es pot
donar a una dotzena de mnici. pis'.si justgem per l'unica dada
disponible, que son els resutats del 15 de Juni del 77.1 és
un cas que es pot minirntzar
fins anular-lo si en aquests,
municipis s'actua amb la prudència i habilitat que abans
hem esmentat, per part de les
forces del progrés.
,L'ejecció indirecta de l'alcalde millora d'alguna manera
la probabilitat de majories sòlides, però no n'és en absolut
una garantia. Es poden donar
i es donarien molts casos
(molts, més d'una dotzena)
d'alcaldes elegits en segona
volta per majories simples de
30%. Els resultats poden ser
en alguns casos aberrants: a
Barcelona per exemple, tot fa-

ria suposar, referint-se als resultats del 15 de Juny, l'elecció indirecta d'un alcalde
pertanyent a la quarta llista
per ordre de vots i amb el recolzament de la tercera llista.'
En altres casos veüriem "alcal. des de compromís" ho necessàriament amb majoria absoluta dels consellers votats per
una minoria d'electors, però
apareixent com a única solució
davant les discussions-interpartidàries dels grups majoritaris. Excel·lent ocasió per als
alcaldes actuals no totalment
"cremats" pel seu mandat.
Pensant en la futura llei municipal i comarcal, que haurà
de passar al Parlament de
Catalunya ben al principi del
'seu mandat, caldrà reiniciar la
discussió d'iHvsistema electoral definitiu" Del projecte actual caldrà retenir la proporcio-

nalitat, molt més respectuosa
de les minories que no pas el
sistema majoritari italià o francès (amb elecció indirecta de
alcaldes) que invoquen els.crítics de l'esmentat projecte, i
potser l'elecció directa i automàtica de l'alcalde, juntament
amb la candidatura o opció
-política, limitada per tal d'estalviar els casos extrems d'ingovernabilitat, posant per
exemple un límit mínim al percentatge de vots necessari per
. a l'aplicació d'aquest procediment automàtic, i anant" a l'elecció indirecta en els demés
cassos. També caldria pensar
en un.mínim de diferència entre la primera i la segona llista
per tal d'aplicar el procediment
automàtic de l'alcalde= primer
candidat de la primera llista.

PASQUAL MARAÖALL

Debat III,
un document interessant

a

Els municipis i el sol urbà

DEBAT, l'òrgan de difusió
dels documents i estudis elaborats pels grups de treball del
Centre d'Estudis Socialistes,
publica en el darrer número;
que és el : tercer dels volums
apareguts, un-interessant recull de documents de política
municipal sota el títol "El municipi i el sòl urbà". Recull de
documents Polítics".
El recull, que no presentà
cap document fruit del treball
del C.E.S., comença amb dos
^textos de la Generalitat de
Catalunya, la "Llei municipal
de Catalunya" i el "Decret de ,
l'Cnze de Juny-de 1937 sobre
la Municipalització de Finques
Urbanes". Ambós textos formen part del patrimoni polític
del nostre país i poden constituir una interessant referència
per a les persones/abocades a
la lluita municipal; podreu
comprovar però, que aquestes
normes dictades per la Generalitat no són gens transferibles en el contexte polític actual. Els textos estan transcrits
de manera literal, sense cap
comentari ni referència, - de
manera que cadascú pot ferne l'adaptació que cregui convenient a l'actual conjuntura.
El Manifest Municipal So-'
cialista del Partit Socialista
Francès, següent document
segon indica l'índex, que ha
estat una peça important al
moment de plantejar la alternativa socialista i de l'esquerra, el combat per la conquesta
dels municipis en el país veí,
proporciona alguns elements
que ajuden a enmarcarla lluita
pel poder municipal amb la
lluita pel canvi radical de la societat. De fet el Manifest Municipal supera el pur plantejament d'alternatives conjunturais constituint una reformulació'del paper del municipi en el
marc global de la societat. Document d'interès per a tots els
militants socialistes, en un
moment com el present, en el

que, en molts casos, les brah-,
,ques no ens deixen veure el
bosc.
,
- ,
Clouen el volum tres textos:
Les resolucions sobre Política
Municipal aprovades al darrer
congrés del P.S.O.E. i dos documents del P.S.C., "Els So-'
cialistes i La Lluita de Classes
a Barcelona í l'Hospitalet"
(que és un extracte de la declaració política de la Federació III, de febrer de 1977) i la
crida del Partit Socialista de ,
Catalunya, "Els Socialistes i
.els Ajuntaments a Catalunya"
(aprovada pel Consell General
del Partit, el setze d'octubre de
1977). Els tres, documents
permeten situar la reflexió que
els socialistes hem fet al voltant de les eleccions municipals i alhora permeten, els dos
darrers, situar evolutivament la
reflexió duta a terme pel P.S.C.
Aquest volum de "Debat"-,
té un complement interessant,
en el volum primer de la mateixa publicació (1) en el qual
s'exposa un treball d'alternativa elaborat pel Grup de Politi- "
ca Urbana del C.E.S.
En-definitiva, la publicació
pot ser considerada com a interessant í oportuna en un moment com l'actual, en el qual
el debat sobre els temes relacionats amb el municipi ocupen un lloc molt important donada la imminència de les
eleccions municipals.
Es d'interès ressaltar també
que el "Debat", està a la venda
a tot els Locals del Partit Socialista de Catalunya o, si ho
preferiu, el podeu trobar al local del C.E.S. carrer Mallorca
242 principal 1a..:

JORDI COLLELL
(1) Vegeu , al DEBAT n°1 '
"L'ALTERNATIVA DEMOCRATICA DE POLITICA URBANA"
del Grup de Política Urbana,
N
pag. 23.
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i Aventures i desventures d'un catedràtic

Jiménez de Panga: Barcelona-Madrid-París...
'

' . . . - ' .

El .proppassat dia vint-îquatre el president Suárez
agraïa els serveis prestats i posava al carrer al seu Ministre
de Treball, Jiménez de Parga,
en una jmplià remodelado, ja
prou comentada. El Sr. Jiménez de Parga, .ha tingut una
trajectòria prou variada i contradictòria, com per permetre'ns trascriure amb ànim de'
"conya" —els lectors diran si
afortunada— la història del
nostre personatge.

"

Hoy

&L

•

^^

'•

- . * .•

> .• .

•.••:•:.'.>•••*•'•'."•'

,'• •:• ' ''••. • " ' • V;'": .• •

•

V ' . v . - / . , V s >•"••••..•" • : • " , • • > " . - •- ' • . , ' •

.•:,.

eftii£//are/j)0r

[fa&^rrjA

X " ' **\ /^¿V|*V»^ ir*r\tw

^&mtnxac¿^i___\*^*¿u. 'tít^

POS i BLE

.;... 'CtfyriuhN i'^fafrtí

\ Sort«o
? del niño

•

Els treballadors recordaran
sempre però, i sense cap mena
de gràcia, que deuen al vell catedràtic de Dret Polític, el primer impuls als sindicats grocs,-,
les trabes per al lliure desenvolupament del sindicalisme
-de classe i el NO per resposta
a tots els projectes de Uei presentats per l'esquerra a favor
dels treballadors: des del pre- _'
sentat pels Socialistes—UGT a
favor d'una "Llei d'Acció Sindi-'*
cal a l'empresa", passant per
diverses interpelacions parlamentàries socio-laborals, fins
al presentat pels comunistes,
d'acord amb el seu sindicat,
sobre l'establiment d'un "Esta- ,
tut del Treballador a Tempre-^: ÍA S6VA OBRA M« S>ßte
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L'hora de l'acomiadament
Tard o d'hora havíem d'arribar a topar de cara J sense
embuts amb él problema de
l'acomiadament. El Govern ha
anunciat una propera Llei de
flexibilització de plantilles.
L'anterior Ministre de Treball
e'n ènunciar-la fa unes setma- ]
nes va arribar a dir—si hem de
creure els diaris— que aquesta
LLei sorprendria molt més del
-que s'esperava. Suposo que
volia dir que a alguns —no calia dir a qui— els sorprendria
agradablement.
Sembla,
doncs, que es prepara una nova etapa més favorable als interessos dels empresaris en la
qual "despatxar un treballa* dor" serà més fàcil que. fins
ara. Darrerament, en els sectors patronals s'està pressionant molt per obtenir més facilitats en aquest sentit. En els
mítings la Patronal demana, a
cada . moment, l'acomiadament lliure, sota el nom de
"flexibilització de plantilles"
com si amb això'hagués de posar remei,a tots els seus'mals.
.1 el Govern sembla disposat a
complaure'ls, al menys d'alguna manera. Els diaris conservadors sovint publiquen arti,cles abonant clarament aquesta reivindicació de la Patronal i
sovint també els arguments
que presenten no troben una
rèplica contundent-en la premsa, diària. Sembla,'fins i tot,
que hi hagi un cert complex a
l'hora - de polemitzar sobre
aquest punt amb els defensors
dels principis ds la lliure empresa i de la sobirania de l'a-

rrio. Camacho, a les Corts, fa " subjecte, d'alguna manera, a
uns 'dies, va parlar clar en
.un mínim control judicial. Els
empresaris 'que . propugnen,
aquest sentit. Les coses com
siguin. Els comunistes, que es- . desaforadament, l'establiment
tan fent una política de moded'un sistema de llibertat interació en les qüestions socials
gral semblen ignorar que a la
devien tenir l'instint suficient y
Magistratura del Treball cada
per entendre que amb això de
.dia es donen innumerables
.sentències
declarant que
l'acomiadament arribàvem a
un'punt clau del debat social:
molts acomiadaments estan
justificats (són procedents) i
A més hi ha tanta confusió
mental al parlar d'aquest tema
deixen al carrer als treballaque moltes de les argumenta- , dors sense pagar-los hi cinc.
De fet, doncs, d'una manera
cions son incoherents, no noconscient o inconscient, és-"
més per defectes de llenguatl'empresariat fent demanar la
ge tque no és utitlitzat per tothom amb el mateix valor) sinó ^supressió de tot control sobre
fins i tot per falta d'informació-' les seves decisions en relació
de quina és la realitat legal, és
amb l'acomiadament dels treballadors, sense.entendre que
a dir, el sistema de drets i obligacions que hem tingut al nosun privilegi d'aquesta mena no
tre país a propòsit de l'acomiael té ningú en un ordenament
dament.
' . .
legal. Així ells son els primers
, Per exemple, hi ha patrons
que refusen íes vagues "salque demanen l'acomiadament \ vatges" dels treballadors. Volliure sense advertir que ja ho
len que les vagues siguin detenen, és a dir que una empreclarades seguint un determinat
sa pot acomiadar lliurement
procediment i donant certes
qualsevol treballador Vull dir , garanties í que, en definitiva,
que el pot treure del seu lloc
després siguin els Tribunals els
de treball i deixar-lo al carrer
que. jutguin si tot això s'ha
complert i* sancionin en degud'una manera fulminant i dida forma els infractors. En derecta. Després, naturalment,
finitiva, doncs, e! que. volen és
es veurà en un procediment judicial davant de la Magistratu-* eliminar Tacciò de la justícia
sobre tota una esfera de la se-,
ra de Treball sj la seva decisió
va voluntat. ,
.
ha estat justa o no. Si es conEn .aquests moments, de
sidera que ha estant justa el treballador no cobrarà ni cinc i si * crisi econòmica intensa que
estem travessant, en els que
no ho ha estat l'amo haurà de
s'estan buscant desesperada-pagar algún preu, en forma
ment fórmules i solucions màd'indemnització, per la llibertat
que s'ha près abusivament. Aigiques, els empresaris'no troben més explicació a la crisi i a
xò, em sembla, és un: règim
la vegada més solució que la
d'acomiadament lliure però

de carregar les culpes als tre- tablir un sistema segons el
balladors. Les empreses estan
qual els treballadors se sentissobrecarregades de personal
sin solidaris de la marxa i de
en alguns casos —diuen-r i la
l'èxit de l'empresa on trebadepuració fàcil de la plantiNa
llen. Això vol dir deixar-se d'aés una condició indispensable
comiadament lliure i buscar
per a la superació de les crisis.
noves fórmules per les relaO bé —també diuen—, els
cions laborals dins de les emobrers no rendeixen i cal
preses, segons les quals els
estimular-los
amb càstigs
treballadors recolzats en les
exemplars. Aquests són els
seves organitzacions sindicals
seus arguments. Però en l'un i. hi tinguin una participació actien l'altre cas es tracta que les
va i decisòria i, arribat el cas,
empreses puguin ser, jutge i
puguin, juntament amb els
part a l'hora de determinar si,
elements directius, de la conefectivament, cal o no una refiança del capital, debatre i deducció de plantilla i si el càstig
cidir allò que creguin més conés p no merescut.
venient, no pas en interès de
És doncs contrària a tota lòl'empresari, sinó de l'empresa
gica i a tota raó que la deteren el seu conjunt. Un poder
minació de la Justícia d'aquesdisciplinari compartit és de
tes decisions quedi exclusivamoment l'alternativa que els
ment en mans dels empresatreballadors han d'oferir front a
ris. I si queda ben clar que una
la campanya ds la flexibilitzasocietat civilitzada vol estar
ció de plantilles.
basada sobre el principle la
. Els treballadors i les orgaseguretat
jurídica
i vol
nitzacions sindicals es trobaconstituir-se en un.veritable
ran ara amb una amenaça que
Estat de dret, no pot consentir "cal que es preparin a combauna aberració d'aquesta mena.
tre, primer de tot, amb una reLlavors el que cal, únicament,
flexió aprofundida del que és i
és veure quina és la millor mael que representa el contracte
nera de trobar el punt exacte
de treball i la condició mateixa
on es produeix aquella necesdel treballador, tot oferint nositat. „ , . _ • .
ves opcions que vinguin a re-Tot aìxò, ara, ens portaria ja
novar les relacions laborals.
molt'.lluny. Caldria parlar, ací!
Tot això, tant com estar dispodel que significaria pel trebasats a accions enèrgiques en
llador la pèrdua del seu lloc de
cadascun dels casos en que el
treball, caldria discutir els foconflicte esclati sobre la realinaments mateixos de la societat de cada dia.
tat capitalista. Però d'una manera menys ambiciosa seria
suficient amb pensar si n'hi
hauria prou, de moment, d'esFRANCESC CASARES
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A partir del día 15 no treballaran les Agències de Viatges

Els viatges de Setmana Santa
assegurats... amb la vaga
•

s

' '

Quaranta
categories.,
professionals
El sector té un rosari de categories disparatai. Segons

l'Ordenança d'Oficines i despatxos, de la que depenen, n'hi
poden existir fins a quaranta.
Per una qualificació d'Auxiliar
el sou de nòmina no arriba-a
les 15.000 ptes mensuals. I
per un Oficial de 2a és d'unes
21.000. '
.
.
, "Agències que normalment no arriben a cinc empleats, arriben a mós de cinquanta a l'estiu, contractant
eventuals sense cap mena
de contracte". I, en molts casos, fixen el sou mínim, contant "amb la picaresca de les
comissions
d'excursions,
propines, comissions .d'hotels ï botigues, «te."
f ,
L'horari actual es de quaranta cinc hores setmanals,
amb vint-i-dos dissabtes festius*al any. Però de fet, molts
treballadors es troben en els
mesos punta treballant pràcticament a "full time".
En els temps passats, els
empressaris s'han aprofitat de
la debilitat sindical per mantenir aquest estat de coses. Ara
els assalariats del ram, a més
de trencar amb falses imatges,
s'han anat sindicant a les centrals de classe. Les eleccions
sindicals han donat la victòria

En Damià Moragues, Secretari genera/ estatal d'Agències de Viatges
\, de la UGT. (Foto: Tomi).
••,.'.'x
.'••'•••
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"M età I bany": una societat anònima
molt
precipitada "7 „.
Al Sr. Alvaro Torradas, propietari de M ETALBANY no li
falta imaginació. Fa poc va iniciar un procés d'expedient de
crisi per aconseguir tancar
l'empresa. Però, poc abans havia constituït l'empresa en Societat Anònima. Així,, en cas de
tancament, el seu patrimoni
queda salvat... per a ell. Alhora
ha deixat de pagar la SS i el
IRTP, a més d'altres irregularitats en les nòmines salarials.} Els treballadors d'aquesta indústria metalúrgica
del Besòs barceloní, han iniciat
un estudi a fons dels comptes
presentats ,pel Sr. Terrades,
estat de comptes que consideren totalment fals, : d'acord
amb el dictamen que els hi ha
fet el servei tècnic d'U GT. La
resposta de l'empresari ha estat acomiadar cínc treballadors.
- ¿
/-s

El turisme ha estat durant molt anys la gallina
dels ous d'or per al país. Almenys això és el que
ens han volgut fer creure sempre. No participen de
la mateixa opinió en canvi, els assalariats de les
Agències de Viatges, que estan a punt de fer la primera vaga general del ram per als propers dies de
Setmana Santa. A ells, en tot cas, no els hi ha tocat cap part en el repartiment dels "ous d'or". Des
de l'inici de les negociacions als empresaris del
conveni, no se'ls hi ha acudit altra concessió que
facilitar el "finiquito" tres días abans en cas d'acomiadament i als treballadors els hi ha fet poca
gràoia la "generositat" patronal.,
!
Als qui treballen en el ram
de les Agències de Viatges els
hi ha passat queloom semblant a les Illes Canàries. Això
de portar corbata, assistir a
còctels í similars i fer viatges
"exòtics", ha creat l'imatge de
"treballadors afortunats". La
realitat és, però ben un altra.,
Hem parlat amb Damià Mora-,
gues, membre de la Comissió
negociadora del Conveni, Secretari general del Sindicat estatal d'Agències de Viatges de
la UGT i representant de la
mateixa a la ITF (CIOSL). ••';•
. En el ram hi treballen uns
15.000 empleats, distribuïts
en més de 400 empreses. "La
majoria son empreses petites, que donen feina al 80%
del ram, aproximadament".
Ara bé, qui talla el bacallà son
pràcticament dos empreses,
les grans del sector. Es tracta
de la "Mèlia", propietària d'un
dels impulsors de la patronal
CEOE, i de "Marsans", propietat del INI.
'
X".

QUATRE

Els Pagesos en lluita

Si e/s empresaris no s'obren al diàleg, les portes tancaran. (Foto;Tomi)
?. ,
- -- í A
als sindicats de classe. 'Conlladors han entès com a burla."
cretament a Catalunya, la
Amb
les
negociacions
UGT, ha ocupat tots els llocs a
abandonades per part dels
les dos grans i la majoria en el
empresaris, les Centrals Sindiconjunt del ram. , -^
cals han convocat a la vaga a
• .A partir del gener, sota la
partir del dia quinze. A.moltes
proposta inicial de la UGT s'aempreses, els patrons, en un
probà unitàriament per les sinintent de coaccionar els emdicals existents en el ram, una
pleats, han convocat i presidit <
plataforma de .conveni a preells mateixos les assemblees. '
sentar a .la patronal. Així ma"Ha estat admirable la reacteix es formà una Comissió neció dels companys, que en
gociadora amb tres membres
molts llocs han aplaçat qual- ,
per UGT, CIVIT, CS de CCOO, y
sevol decisió a la consulta
SU, un membre del CSUT i un
amb els seus sindicats res—altre de la CAV de Vizcaya.
pectius", ens explica D. MoraEls treballadors demanen
gues. On s'han fet consultes
un any de duració del convedemocràtiques, però, la majoni, que es reduexi el marasme
ria està a favor de la vaga í, enactual de les categories à cinc
tretant, les vendes han comennivells professionals. Demaçat a baixar.
•
nen jornada de 40 hores setEls empresaris contraatamanals de dilluns a divendres,
quen amb anuncis pagats a la
fer les Vacances de 30 dies a
premsa "assegurant els viatl'estiu o en dos torns de quince
ges de Setmana Santa".. Es
dies a l'estiu i vint a l'hivern.
obvi, que la vaga afectarà mòlt
Els nivells salarials que,recla.més els petits empresaris.
men oscil·len des de les
"Aquests —opina en , D.
20.000 per al nivell inferior
Moragues— deuran començar
fins a les 40.000 pessetes
a preocupar-se si no volen
per al primer nivell. ' , ' • - „
ésser manipulats, com .fins
ara, per les grans empreses
"El govern no vol: *
de I'l NI i la CEOE i, en definitiva, pel Govern. Doncs,
permetre una. victòria
aquest no està disposat a
dels sindicats de
quò les centrals sindicals de ,-.
classe"
/
classe obtinguin una victòria, per justa que sigui".
El passat dia tretze de fe(Els treballadors -són consbrer van començar les negocients de les molèsties que ta
ciacions. A la patronal la reprevaga pot causar a molts ciutasenten la "Federación Españodans, que aquests dies prepa- _
la de Agencias de Viajes" (FEren les curtes vacances de la .
DAV) 5 la "Unión Nacional de
Setmana Santa. D. Moragues
Agencias de Viajes" (UNAV).
ens acaba dient però, que "no
La primera es portantveu de
tenim altre ' recurs que
grans i mitjanes empreses. La
defensar-nos, com qualsevol
segona, qae en la mateixa nealtre treballador, amb la vagociació s'ha enfrontat amb la>
ga. Per això, esperem que ,
F,EDAV, és l'organisme que
els clients ens comprenguin i
agrupa les• petites empreses
se solidaritzin amb nosaldel sector. Els empresaris no
tres".
han acceptat res més que l'indicat al principi, amb una inRAMON PERELLÓ
transigència que molts treba-

Després de força dies d'intenses gestions, i reunions de
tot tipus els, pagesos'han tornat a sortir a la carretera. Ja
ho havíem anunciat que si no
es ficava fre a la progresiva deteriorització del ,camp aquest
esclataria com així ha ocorregut. A Catalunya la Unió de
Pagesos és la que ha impulsat
la lluita no fent-hojaixí els
nombrosos sindicats grocs que
han aparegut per les nostres
terres.
'
.

Eleccions
sindicals:
('"objectjyitat", del Ministeri de Treball ,.
El ball de xifres de les eleccions sindicals no ha acabat.
Mentre algú potser s'entusiasmava prematurament amb els
resultats del Ministeri de Treball, a Barcelona les centrals
sindicals majoritàries
han
aconseguit entrar a la Delegació de Treball a controlar acta
per acta, "ja que el Ministeri
no disposa de pressupost per
entregar
fotocòpies". * Per
exemple, segons fons ugetistes, està essent ben profitós.
Per exemple, a l'empresa "Ramiro Fernández" s'hi han trobat comptabilitzades fins a catorze actes de les eleccions...
O l'empresa "Carmen Carnicero", que segons acta té cinquanta treballadors,, però ningú sap ni adreça ni ram de la
mateixa...

Magistratura de Treball:
en català si us plau... .
En Francesc Casares, há
presentat una demanda en català en petició d'aplicació de
l'Amnistia laboral pel col·laborador de l'H ORA, Ramon Perelló, fa anys -acomiadat del
Banc de Bilbao. El, desacostumai del cas és però que
aquesta vegada, el Magistrat
Sr. Somalo Giménez concretament, ha donat per rebuda la
demanda,, reclamant no obstant encara una transcripció de
la mateixa al castellà. Millor això però, que la vella tradició
del "hable el idioma del imperio". És d'esperar que l'exemple s'estengui.
„ -,'•

V Biografia Víctor Sagi i Vallmitjana
/
Nascut á Barcelona l'any • 192 ï.
Nét del baríton Emili Sagi Barba i de
. Tescriptpr i orfebre Juli Vallmitjana.
Fill del'jugador internacional del
Barcelona Emili Sagi, soci de mèrit.
Estudia química,
comptabilitat i direcció d'empreses.
Gom per a tothom, els començaments
V després de la guerra van ésser molt
durs i als 27 anys va partir
.
*
pràcticament de zero.
El 1948 inicia les seves activitats
publicitàries i funda diverses
empreses en aquest camp.
És Considerat com un peoner de la
moderna publicitat.
Es casat i té un fill.
-Als 10 anys nedador del C.N.
Barcelona.

• -Sub-campió escolar de futbol de
___--€atalunya als Í 3 anys.
-Finalif taren cinc especialitats al
Campionat d'Espanya d'atletisme.
-Campió d'Espanya i Campió/dé^
Catalunya d'Automobilisme als^ànys.
-Guanyador de la prova de velocitat
del Mont-Agel en el Rallye de
Montecarlo i altres proves
-• internacionals d'automobilisme.
-Tenis, al C.DÍ Universitari.
-Vela: Campió de Catalunya,
classe V, l'any passat, junt amb el seu

, • • • • • ;: -;••;'. •>:' . .•••" v ' ; - • - • ' - fiu..
-Practicant d'immersió submarina.
(CRIS).
-Insígnia d'argent del C.N. Barcelona.
—Insíginia d'argent del Centre
Excursionista de Catalunya.
-Medalla d'argent del Mèrit Esportiu.

recollida de signatures
informem a continuació dels Hocs de recollida de signatures per a la
presentació a candidat a la presidència del Barça, a partir d'avui.
OFÍCÍNA ELECTORAL BARCELONA
.
a
Passeig de Gràcia, 55-57 1. planta telèfons 215 20 15 / 215 20 34
Diagonal, 614 planta baixa
telèfon 239 43 00
Granvia, 515 pral.
telèfons 254 76 00 / 254 76 09
Bar Noè, 2 de Maig, 197
:
Cavall de cartró, Av. Gaudí, 75
^Cavall de cartró, Còrsega-Rbja. de •
Catalunya
.
Cavall de cartró, Gral. Mitre, 158
Cavall de cartró, Infanta Carlota, 124
Comercial Offset, Aribau, 179
Comercial Offset, Muntaner, 33
Jocs i artesania, S.A.
Avdã. Meridiana, 354,6.° B
La Nina, Varsòvia, 102
•
Multicopy, S.A., Mallorca, 272 _
Otac, Sepúlveda, 45-47
-

ARREU DE CATALUNYA
Badalona: Baloo,
Rafael de Casanovas, 85 Artigues
Cardedeu: Paperots,
Plaça Joan Alsina, 6
Cornellà: Juguetes Rambla,
Rambla Clavé, 14
.
- •
Igualada: Automoto,
Rambla Carles VII
,
.
La Garriga: Didó Digna,
Calabria, 104
Manresa: Cavall de Cartró,
TersN.S. Montserrat
Mataró: Argent Viu,
Avda. Jaume Recoder, 4
Molins de Rei: Mercè Sansalvador,
Alfons II d'Aragó, 73 "
Mollet del Vallès: Patufa,.
Alcazar de Toledo, 6 i 7
Rubí: Bartolomé Cucurull,

Alfonso Sala, 6
Sabadell: Cavall de Cartró,
Rbla. Caudillo, 91 *
r,
Sant Boi: Llibreria La Plana,
c/, de la Plana, 34
Sant Celoni: Infants,
Plaça Espanya, 9
• /
Sant Feliu de Llobregat: Xaloc,
Zumalacàrregui, 6
Sitges: Magí Panella,
Major, 34
Terrassa: Cavall de Cartró,
Fontvella,87
,
Viladecans: Petits i grans,
Rda. Modolell,21
:
Vic: Cavall de Cartró,
Trinquet, 8
Girona: Cavall de Cartró,
Migdia, 9
Blanes: L'Antiga,
Antigua, 1 1 .
Figueres: Dau, • '' - •
LaScuca, 17 • • -,Olot: Llibreria Drac, . „.
. •.
Passeig d'en Blai, 61
Sta. Coloma de Farners: Ca l'Enric,
PI. Generalíssim, 8

Lleida: Cavall de Cartró,
Magdalena, 31
Tarragona: Didó,
Hermanos Landa, 27
Reus: Xaloc,
Avdä. Generalíssim ,15
Valls: Fulls, Generalíssim ,14
Granollers: Automóviles Crisbert,
Avda. Victoria, 19

En el cas que no pogué u desplaçar-vos
al nostre centre de recollida de signatures,
hem preparat un servei que vindria al
vostre domicili o despatx.
Per a fer-ne ús truqueu a; qualsevol dels
telèfons inclosos a la llista.

Publicitat
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L'HORA DE TOT

Vicente Navarro afirma

sanitat

-. ¿:

fisc
a canvi de més sou
Vicente Navarro és un vertader expert en Sanitat. Es un home què ha treballat molt per la organització d'aquest sector a Espanya i a l'estrangsr. A
l'any 63 estudià a Londres al "Help Service "
d'Anglaterra i Gales, i després d'estar-s'hi un any
va conseguir una beca per un curs de sanitat general a Edimbourg. Després estudià als Estats Units,
a l'escola "John Hopkins" de la ciutat de Baltimore, al departament d'Estudis de Sanitat. „
també està doctorat a la Facultat de Medicina
de Barcelona.
^
Ha tingut càrrecs tant importants com són els
de assessor del Govern d'Unitat Popular xilè i de la
Organització Mundial de la Salut.
. Aquests darrers dies en Vicente Navarro ha estat donant
diverses conferències a Barcelona, entre elles la del Col·legi
de Metges i la de la Universitat
Autònoma de Bella terra. L'Hora Socialista ha volgut copsar
alguna de les seves idees.
Creus que existeixen implicacions entre la lluita de classes i
í'estat de salut a un país?
—Sabem que exjsteix una
rrelació molt estreta entre el
procés de producció j la salut
d'una població. Estudis elaborats mostren que el treball en
si es maligne, reflectint-se a "
molts nivells.
El primer nivell es podria
definir com els accidents labo-

rals; d'incidència molt elevada
a Espanya, i serien més si les
dades estadístiques fossin
completes. Cal adonar-nos
que tota aquesta problemàtica
encara no s'ha xíescòbert perquè els anys de feixisme cobrien, aquesta informació; així
'veiem que les partides de defunció no inclouen l'ocupació
del difunt,.com una dada que
podria informar-nos sobre la
incidència de mortalitat i ocupació laboral.
;, /Eri un altre nivell, ens-trobem que amb la falta de con-,
trol sobre el capital, que el fei- .
^xisme representà, per exemple, molts productes que s'estan produint en les indústries

m

fel

espanyoles T catalanes actualso*ciaïs' de la salut, trobem la
ment ja estan prohibits a naproducció d'aliments, que junt
cions estrangeres. Una altra
amb la manipulació de l'eduimplicació és la incapacitat
cació creen .una formació comque pot produir el treball.,_
' petitiva i no una solidaritat
També és molt important Ja
col·lectiva.
faceta psicològica. L'opressió
En totes aquestes dimendel treball no dór^^sl treballasions socials de la Salut és on
dor un sentit de control, sinó
existeix una relació entre el
un sentit de fustració que geprocés de producció i consum
nera una problemàtica en què
capitalista i el problema de la
el
treballador
interioritza
Salut.
.
._
- aquesta frustado i es- creen
—En la situació actual.del
malalties psicològiques i psipaís, quienes creus que haucosómàtiques. Sabem per esrien .de ser les prioritats de
tudis fets que el 60-70% de
Tesquera catalana i espanyola
l'atenció mèdica comunitària
per a tirar endevant una politi-.
té a veure amb aquesta situaca socilista de Salut?
ció creada per la falta de con—Hauríem de passar d'un
trol del treballador sobre el
sistema d'atenció mèdica cu-.
procés de producció..
rativa amb orientació indivi• Tots aquests estudis ens
dualitzada, en la qual-el propresenten que el procés de . fessional és una força domitreball en sí és patològic, í
rnant sota la direcció o ¡nflúèriexisteix -incompatibilitat entre , eia de la indústria farmacèutiaquest procés i i la salut del . ca, a un servei de Salut .públipoble.
ca, i medicina comunitària i
Tot això també passa en la * preventiva, tot sota el control
dinàmica de consum, que diri- . de la comunitat i la massa lagit pels interessos del, capital . boral.
" - ^.
és igualment maligne, arA més cal trencar amb la
ribant a situacions greus com
mitificació del metge, del grup
el consum de productes farprofessional i posar-los a nivell
macèutics, com. per exempfe V del treballador de Salut en un
les drogues, que estan prohibiequip sota el servei de la masx
des a molts països mentre es
sa laboral i del poble.
continuen venent en el mercat
—Quin és el parer del pro"espanyol. Dins les dimensions
fessional de la Salut? - 4, -

—la major part s'oposaran
a qualsevol reestructuració de
poders. ,
"
Malgrat tot espero que hi
haurà un bon peròentatge que
hi contribuiran. •-- Però per això hem de canviar la mentalitat, l'actitud
política, i no veure's tant com
un professional que forma part
d'una élite, sinó com un professional .que treballa en un
equip de Salut, com un treballador de la Salut.
^ - .
—Com creus que caldria
que respongués ei treballador
davant el risc de treball ? •,"
, —El risc-no'pot assumir-se
mai per part del treballador.
Aquest ha de canviar el procés
de treball per evitar el risc, encara que el : capital el vulgui
presentar com incanviable. Per
tant no podem acceptar el risc
.laboral ni tolerar-lo amb.una
millor remuneració.
Malgrat que voldríem seguir parlant amb en Vicente
Navarro, aquest és reclamat
insistentment i hem de cloure
l'entrevista, tot desitjant que
ben aviat pugui tornar a
Catalunya.
,

t

JOAN RAMON
*
VILLALBÍ

N ., >
'«r

Cultura

Documents de Premsa
clandestina i de l'Exili
Recentment el Centre d'Estudis Histories Internacionals (CEHI) ha publicat un inventari de la seva Col·lecció de Documents de Premsa Clandestina i de l'Exili que abasta el període de 1939 a
1976. Ens trobem amb un inventari que recull 742
títols diversos, tots de caire polític, apareguts al
país durant al franquisme entre els quals hi trobem
documents de la extrema dreta dissident del règim
fins a publicacions nacionalistes de totes les nacionalitats de l'Estat Espanyol:
-

estat adquirides a les parades
que els partits polítics .havien
posat, quan començaven a bu- •
far els vents de la -pre- democràcia..
, El CEHI no ha treballat, ni
treballa, sol. L'any 1977 per
suggerència de la "Fondation
Internationale d'Etudes Historiques et Sociales sur la Guerre . Civile d'Espangne 19361939" va procedir al repatriament dels fons documental i
El C.E.H.I. no és, però, una • ria del país per a moltes persobibliografies que constituien el
institució de nova planta. Els
nes encara desconeguda. En
seu Centre de Recerques i fou
seus orígens es remunten, al
aquest sentit, segons diu la, signaX un conveni per metjà
1948, any en que va ésser
presentació del catàleg, es vadel qual "els documents de la fundat el Centre de la mà del
ren desplegar tots els esforços
Fondation serien ajuntats amb
professor Jaume Vicens i Vipossibles per tal de anar recoels queja tenia el CEHI que es ,
ves. Entre les seves missions
llint papers de totes les orgaposarien a disposició dels esr
inicials es situava la reunió, esnitzacions que d'alguna mane-''
tudiosos. Cal assenyalar que la
tudi i divulgació de tot tipus de ra eren condemnades a la clar
Fondation fou fundada a Giné- *
documents i fonts històriques, ._; destinitat pel Règim. '
bra l'any 1972 tenint com. a tímissió que ha anat portant a
Els mètodes emprats per a
nica missió l'estudi de les cauterme de manera regular fins
fer possible l'arxiu han estat
ses í conseqüències de la
al present, publicant anualels més diversos i pintorescs
guerra civil.
ment l'anomenat "índice Hisque" les circumstàncies de
Per a qualsevol informació
tórico Español" que és una reclandestinitat exigien, així es
el CEHI té la seva seu a la Favista de informació i crítica
troben papers, pasquins i procultat de Lletres de la Univerhistoriogràfica, de la qu'ai hi ha
clames recollides a les boques
sitat de Barcelona, a la Torre B
75 fascicles publicats aplegant
dels metros i al carrer, fins a
planta quarta, i, segons ens
diversos milers d'articles.
col·leccions „privades
arhan comunicat les persones
Des de fa molts anys el
ribades de. manera anònima al
que hi treballen, està disposat
. C.E.H.I. es va interessar per la
Centre durant algun dels divera recollir tots els testimonis.
recopilació de tot tipus de pasos estats d'excepció per por
documentals dé la clandestinipers, documents i publicacions
de ser descobertes durant al- " tat que hi siguin portats, per
apareguts durant la dictadura
gun registre de la Policia. Altal d'evitar la seva pèrdua defifranquista per talude evitar de
gunes dé les publicacions s'nitiva que ens impediria de coperdre uns elements valiosís-. han anat rebent de manera dinèixer una etapa fonamental
sims per a poder reconstruir i
recta durant els anys de clan- ~ de la nostra història.
recuperar una part de la històdestinitat i les més recents han
JORDI COLLELL
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joves
Política juvenil de la
Generalitat ^
La limitació de les conselleries de la direcció general, la conselleamb cartera va fer evident la in- ria de Cultura i qualsevol altre deviabilitat d'una conselleria de la , partament de l'Administració de
Joventut, i la demanda es va con- la Generalitat; en tot el que es revertir en una sub-conseileria o de- fereixi â disposiscions que afectin
partament. Avui, aquesta reivin- la* joventut.,
:
.-•-.•
dicació .dels moviments juvenils,
I, una tercera nota distintiva
la defensa dels quals els joves so- * de la feina de la direcció general
cialistes hem fet nostra, depèn haurà de ser-ho el sei) caràcter
per a ser posada en pràctica no- d'unitat catalana. Creiem que es
més de la resolució prèvia de l'es- donaria una expressió més^ ade- ,
cull del reglament intern, per a quada d'aquest consens en una
passar a crear la direcció general instància que hi ha fonts de total
—que aquest és el nom que el credibilitat' que .ens asseguren
Consell Executiu tia decidit posar que serà establerta: el Consell de
als organismes immediatament : la Direcció/General, format per
inferiors a les ' conselleries— i;'- persones joves o no tant, però
cobrir-la.amb el nomenament de que coneguin en profunditat els
Rosa Carrasco. - .
.
diferents aspectes de la vida juveEl Moviment de Joves Socia- nil: treball, estudi, lleure, movilistes de Catalunya ja ha decidit ments educatius, culturals i tamcom entendre aquesta direcció bé, evidentment, organitzacions
general, les seves tasques i fun- polítiques juvenils. Un ceriseli ascionament, que sens dubte hau-' sessor que, per a reunir aquestes
ran de tenir molt poca relació característiques s'haurà de foramb l'antipolitica juvenil heretada maren un estret contacte entre la
del franquisme.
•
Direcció General i la Conselleria En primer lloc, la nova direcció de Cultura, de la cfual depèn; i les ~ "_
general haurà de recollir el caràc- organitzacions polítiques juvenils
ter pluridimensional i interelacio- identificades amb els partits als
nat de la problemàtica juvenil. Ha- quals el poble català va atorgar
de tenir.capacitat d'incidir en la amb una més quan mesura la seproblemàtica laboral juvenil, en la - va confiança en les eleccions ledels estudiants o en les condi-, gislatives del 15 de juny. .
cions de~vida de la joventut.de les . Ens atrevim à creure que una ,.
nostres comarques rurals, j
política de joventut d'aquestes.
Una segona característica d'a- característiques 'començaria a
questa nova política catalana de' respondre a les esperances i il·lu-- «
joventut haurà de ser la seva prò- sions d'aquells joves que cridaven
pia elaboració democràtica, en fins a quedar roncs en els temps
permanent contacte amb'els inte- durs: "Llibertat, amnistia, Estatut
ressats, a través d'un Consell Na- d'Autonomia I".
» , .
cional de la Joventut Catalana,
que ha de ser interlocutor obligat
ENflIC CONDE

Amb les eleccions municipals de teló de fons
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La dimissió de Juan M. Martín de Blas, cap de programes de la TVE a Barcelona, ha provocat una commoció considerable.entre els mitjans professionals de
l'emissora. Fa temps que en Martín de Blas havia presentat la dimissió per raons personals/ però aleshores
no li fou acceptada, i ara, quan les "circumstàncies" ho
han aconsellat, el senyor Carcasona, director adjunt de
programació, ha decidit fer plegar del seu càrrec al Cap
de. Programes. La circumstància es produeix en el moment que són diferides les eleccions municipals per tal
que UCD pugui projectar una campanya electoral més a
'la llarga i en la qual la TVE ha de jugar un paper important...

Miramar: quin merder I!

tralistes. El senyor Carcasona,
implicat en un greu afer de
corrupció que està "sub judice", ha "acceptat" |a dimissió
de Martín de Blas i ha deixat
veure que té la intenció de. reproduir a Barcelona la mateixa
estructura de poder que ha estat implantada a Madrid, és a
dir, la dels tres subdirectora
adjunts encarregats de les àEn alts dirigents de la TVE a
rees de la informació, la provariats, des de la informació
Madrid, que fan i desfan com
ducció i la programada.
diària de tipus general fins als
volen la televisió, no obliden
Donada la configuració acinformatius especialitzats, pasque Catalunya no fou.pas pretual de là televisió catalana, és
sant pels dramàtics, musicals,
cisament un feu favorable per -1- etc. En Martín Blas va ser qui
evident que l'àrea informativa"
al partit que té el poder. L'exV
és la més important i la que
. va tenir la iniciativa de portar
periència del "15 de juni",
en Raimon a la televisió per
tindrà més influència de cara a .
amb la clara victòria dels soles municipals. Per a aquest
primera vegada en més de deu
cialistes en particular i de les x anys, i també va ser seva la
càrrec —de control j censura— i
esquerres en general, s'ha tinidea de repetir els programes
segons el que es dedueix d'ugut ben present, i aquí podem
catalans en els horaris nocna ambigua nota de rèplica de
trobar-hi la primera i més. im- . turns i pel canal d'U H F, entre
RTVE a Barcelona, es pensa
portant raó que explica aquest
\moltes altres iniciatives que
en un "qualificat professional
rellavament en un moment
han donat forma a la imatge. "català''. La definició no té res
concret i en una situació no
d'una televisió catalana molt. que desdigui: tots sabem el
digna i realment posada al sermenys .concreta.
que se sol entendré amb això
vei del nostre país.
- Casualment resulta que
del"qualificat professional" a
Ü.M. Martín Blas, castellà d'À. Però és clar que aquestes
la RTVE: un zelós funcionari al
vila, ha estat un dels més en- , virtuts eren considerades deservei dels interessos d'una
tusiastes propulsors de la telefectes greus a Prado del Rey.
determinadíssima línia ideolòvisió catalana. Nomenat digi- ,, Lògicament, hi havia el temor, gica. I pel que fa al fet que sitalment i d'acord amb els pro-,
y^rtfuna ingerència directa en els
gui "català*/eifiraota ile Ja i\cedímerío centralistes habí-, 'V afers de Ja televisió .catalana i
pica compensació slbíl·lina: en
tuais, ve't aquí que el tret els
comptes d'un "señor de Avila"
encara més després de la reva sortir per la culata, i en
cuperació —ni que sigui provi- . al comandament de la RTVE hi
Martín de Blas ha fet una feina ' sional i parcial— de les seves
tindrem un "catalán". ' I tots
molt important en la promoció - .pròpies institucions que ha viscontents. - •
i extensió dels programes ca- .; cut Catalunya. No obstant, per,
talans. , D'aquell quasi vergo- ;' la por del fracàs electoral que
nyants espais que teníem fa *¿ es presumeix que patirà, la
tres anys hem passat a una
UCD a les pròximes munici-programació pròpia, autònoma
pals, els capitostos de la TVE
i coherent, que compren els
s'han tret la màscara i han tornat a les velles maneres .cenespais i les temàtiques més

cinema

CASA I FAMÍLIA,
MASITERRA...
CATALUNYA

i.eocfc
1000 FAMÍLIES CATALANES
d e Enric Jardí . . ,
"•

„„ "

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

©DOPÈSA
GRUP «MUNDO» D'EDICIONS
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Prag» m'anviïncontra raamboisamant.
• un «tmplar.da 10OO FAMÍLIES CATALANES

—"Novecento" és un film
que en més d'una ocasió ha
provocat viatges a Perpinyà,
però ara ja el podem veure
tranquil·lament a dos cinemes
de Barcelona (Aquitania i Calderón). El film consta de dues
La conclusió més evident
parts, de moment^ením oporque es dedueix d'aquesta ditunitat'de
veure'n la primera i
missió —que ha provocat un
esperem que no arribi amb
.ambient de crisi a certs
massa retard la segona. Film
sectors— no-pot ser-altra que
italià, de l'any 1976, dirigit per
l'exigència de l'autonomia real
Bernardo Bertolucci i amb aci autèntica de la televisió catators
com Burt Lancaster, Dolana. Ja ni ha prou de nomena-\
nald Sutherland, Robert de Miments digitals des de Madrid i
ro, etc, planteja la necessitat
ja ni ha prou ^'ingerencias en
d'un
canvi
d'estructures
les estructures de la televisió
total,
d'una
revolució
social.
catalana. Abans hem dit que '
Les reaccions a aquest canvi
Catalunya ha recuperat algude la burgesia són de seguir
nes de les institucions seves.
defensant les estructures que
La televisió catalana hauria de
els són favorables, mentre que
ser de tots els catalans (cosa
la classe treballadora pren veque evidentment inclou a J. M.
ritable consciència de la situaMartín de Blas, que ha viscut i
ció. .
, . . - . . • " . .•"... : ' . ' • ' • '
treballat aquí) i són els cata—Una estrena molt imporlans els que n'han de decidir el
tant és la de "Z", producció
futur mitjançant òrgans reprefranco-argelina de Tany 1968.
sentatius de l'opinió publicà. '
Quasi no cal dir que és un film
Les apressades conclusions
excel·lent, n'hi ha prou amb teque s'han tret'd'aquesta dimisnir en compte que el guió és
sió no ens han de poder fer
de Jorge Semprún, que ha esoblidar aquesta premissa fona- •
tat dirigida per Costa Gavras,
meritai: són els mateixos cataque la interpretació és a càrlans els qui han de regir la terec d'Yves Montáñd, Irene Palevisió catalans, i per a fer-ho
pas i Jean Louis Trintignan i
cal crear els sistemes que gaque la mùsica l'ha composta
>anteixin la llibertat d'expresMikis Theodorakis. Basada en
sió de la TVE, dé tots els seus
fets reals, la trama transcorre a '
professionals •(els autèntics
Grècia; ^TT^|B3*iuan l'asías^
professionals; s'entén).
sinat d'un diputat socialista ila~
precedent investigació per trobar els responsables afecten la
política del país fins a provocar
J.M a BAGET
una crisi de Govern seguida
d'un cop d'estat militar.
—rJa s'ha estrenat a Barcelona l'obra ''Una altra Fedra, si
us plau" de Salvador Éspriu,
interpretada per* la Companyia de Núria Esperì, dirigida
per Lluís Pascual amb escenografia de Fabià Puigcerver.
Malgrat l'absència d'un dels
principals actors, l'obra en si,
amb els seus noms brillants, ja
mereixia nostra atenció.
^-El dia Í1 de Març veurem
al Palau d'Esports de Montjuïc
• ment pels americans i. en un estat
l'avi de la música folk, eri Pete
de democràcia aparent. Gràcies a
Seeger en directe! Millor que
la investigació que fa el jutge
aprofitem ara que encara s'aencarregat de resoldje la mort del
guanta, per veure'l tocar, ja
diputat socialista, ajudat d'un peque dintre d'un temps només
riodista que s'arrisca al màxim
el podrem sentir en gravado
per tal d'aconseguir proves d'indiscográfica. El dissabte a les
culpació contra una organització
22'30, entradas de 200 i 250
d'extrema dreta que té el beneptas.
plàcit de la policia i altres esta¿—Ha sortit un nou disc al
ments per a dedicar-se a boicote—
mercat amb lletres de Joan
jar actes dels partits de l'oposició
Salvat-Papasseit i música de
i fins i tot, obeint les ordres del
Teresa Rebull. El disc és el recap de la policia, prepara l'assassultat de la sensibilitat dels
sinat del diputat socialista. Tot
poemes d'en Salvat combina-l'entrellat de relacions que hi ha
da amb la veu forta i personal
entre els militants del grup d'ex- .' de la Teresa. \
.trema dreta i el cap de policia lo—A l'estudi Tretze (Vigatans
-' cal, i les d'aquest amb el general
13, tocant a Via Laietanade la plaça, tots units en un comPlateriaj, del 7 al 21 de Març
plot per a destruir el sistema deseran exposades les obres de
mocràtic i imposar una dictadura
Miquel Guivernau, obres que
militar feixista. . '
són imatges de notícies, car,
Es un film que tots hauríem de
tells polítics, pintades i bandeveure, perquè, encara que l'acció
res fetes art per la creativitat
passi a Grècia ja fa alguns anys
de l'artista.
-.-:-.'
-pot no ser-nos del tot extrany
—El divendres 17 de Març a
avui al nostre país. I això perquè
les deu cíe la nit, en Joan Retots els processos de desestabilit- ; vehtós i en Narcís' Serra ens
zació de la democràcia s'assemdonaran una conferència que
blen, tot i que sembla que ara ha
porta com a títol "Que fem els
afluixat. Totes les morts que s'han
socialistes a la Generalitat". A
produït aquest darrer any anaven
la Sala del Poble Nou, carrer
clarament dirigides a provocar
Pujades 176.
una involució política que no hem
de tolerar.
HELENE CASANELLAS

1

"Z." o el complot de la
reacció institucional

Quan llegeixes a les cartelleres
dels diaris l'anunci de Z, a priori ja
penses que ha de ser una gran
pel·lícula, només de veure que la
dirigeix en Costas Gavras, que la
interpreten l'Yves Montand, la
Irene Papàs i en Jean Louis Trintignan, que n'ha escrit el guió en
Jorge-Semprún, i que la música
l'ha composta en Mikis Theodorakis. Amb aquest equip de grans
professionals, cada ú del seu gènere, es pot fer una gran pel·lícula, i això és el que passa. Però un
film és una feina de conjunt, i el
que és important és saber combinar tots aquests bons productes
individuals i aconseguir una tasca
conjunta perfecta, cosa que també passa en aquesta pel·lícula.
El guió és la història d'un assassinat polític, el. d'un'diputat
socialista a la Grècia pre. dictatorial de 1963, arran del
qual es produeix una investigació
que pretén ser obstruída pels responsables, que es troben fins a
les altes esferes de l'exèrcit. Al final provoca una crisi de govern
que comporta el cop d'Estat dels
"coronels" que submergí Grècia
en el caos d'una dictadura militar.
La película reflecteix amb claredat j'ambient que es respirava
al país balcànic, que ä principis
'dels seixanta era una monarquia
constitucional, controlada total-

XAVIER SABATÉ
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U GT jde Catalunya

Nou Secretariat per a
nous temps

Amb l'elecció del Secretariat de la UGT de Catalunya, es va cloure fa pocs dies al Palau de Congressos de
Barcelona a Montjuïc, el IV Congrés dels ugetistes catalans, esdeveniment de gran trascendencia pel futur
desenvolupament del sindicalisme d'orientació socialista i del moviment obrer de Catalunya en general. Manuel Noguera vell militant ugetista d'origen andalús,
obrer de la construcció, i que fins a aquest IV Congrés
havia estat a càrrec de les tasques de la .Secretària d'Organització, va ésser promogut per al nou càrrec de president de la U GT de Catalunya. Lluís Fuertes treballador
acomiadat d'Hispano Olivetti, nascut a Lleó i diputat
dels Socialistes de Catalunya resultà reelegit pera Secretari General de la central sindical socialista, i
Amb els dos màxims exponents de la direcció de la
UGT de Catalunya hi hem mantingut aquesta conversa.
Manuel Noguera, que ha representat la celebració després de
40 anys d'aquest IV Congrés de
la-UGT de Catalunya?
És una fita important en la
^ . historia de la nostra central sindical, ha estat un Congrés molt
positiu pel que fa a la discussió
de totes les ponències que han
estat estudiades, esmenades- i
reestructurados per part del miler llarg de delegats, amb les
naturals tensions. Cal destacarne el debat democràtic que reflecteix la dsmooràcia interna
de la nostra organització, així
com l'interès de tots els delegats perquè els documents
aprovats recollissin les alterna. ti ves idònies per a la classe treballadora i ajudessin a l'enfortiment de l'estructura de la UGT
de Catalunya. El considero tam, bé de vital importància per a la
configuració de l'alternativa socialista a Catalunya, perquè en
aquests moments d'aprofondiment de la democràcia cal consolidar les organitzacions de
massa i en primer lloc el sindioat per continuar escombrant
tots els residuus de la.dictadura, entrant més tard de ple en
els municipis.

formant els quadres mitjans necessaris, per desenvolupar amb
responsabilitat la tasca sindical
i consolidar les estructures de
l'organització, què espero • que
en un termini no massa llunyà
arribi a depassar ef mig mil·lió
d'afiliats, i a constituir la oentral clarament majoritària de
Catalunya. Personalment, sento una gran responsabilitat, un
compromís renovat amb els treballadors.
Considero
que
aquest càrrec de president exigeix unes grans qualitats, malgrat això penso que amb perseverancia podré estar a l'alçada
que aquest càrrec exigeix i,que
consisteix a unir i compaginar
els esforços de tots els companys en un objectiu comú: l'engrandiment, extensió, enfortiment i consolidació del sindicat
socialista de la Unió General de
Treballadors de Catalunya.
-r-Lluís Fuertes; Secretari General de, la-UGT de Catalunya,
quins problemes us preocupen
més en aquest moment? , , .
-En primer lloc, la progressiva deterioració de l'economia
que suposa un augment de l'atur, a conseqüència dels expedients de crisi, tant a la gran
empresa com a les petites i mitUn Secretariat per a de- janes. Paral·lelament es produeix un augment de la inflació,
fensar els treballadors
i encara que el govern digui que
—Què en diueu del nou secre- la controla, estem comprovant
tariat que ha estat elegit?
diàriament com continua l'es—Aquest Secretariat té una calada dels preus àdhuc en
missió primordial que és la de aquells serveis en què les tari•*x77 consolidar la Unió General de fes depenen directament del
Treballadors de Catalunya. Hi Govern, com és el cas per
han accedit companys que re- exemple de les tarifes elèctripresenten una nova sava rege- ques, telefòniques,... Això suneradora i espero que fructifiqui posa una minva del poder adaviat en la defensa dels interes- quisitiu dels salaris, i porta a un
sos de la classe treballadora, empitjorament progressiu de
donant en cada moment solu- les condicions de vida de la
cions concretes a les seves rei- classe treballadora.
•vtrí-a- vindicacions a curt termini, i
Cal parlar de crisi de cons-
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ciència social per part dels em- '••-•• La UGT de Catalunya creu
presaris que no inverteixen el que aquesta lluita passa avui.
capital, i aquest és un dels faç-, per obtenir el reconeixement de
tors que impossibiliten la sorti- les seccions sindicals a les emda de la crisi. Les úniques inver- preses a fi de què els treballasions les fan fora d'aquí, a paï- dors en puguin controlar la marsos com Tunis, Algèria, o Mè- xa econòmica, i exercir alhora
xic, i continuen evadint capi- un control efectiu sobre els extals.
: - , , , ;
pedients de crisi, la Seguretat
El Govern d'UCD continua Social, els preus, stc. Anem a;
practicant una política antiobre- entrar en una fase de lluita per'
ra impedint que les alternatives aconseguir aquests objectius.
sindicals en el nostre cas de la
UGT, presentades pels parla- El Parlament està en màns
mentaris socialistes prosperin o de la dreta ' /
tinguin tan sols un tractament
racional i correcte, així ens tro- /. —Molts treballadors és pregunbem que en el terreny sindical i ten perla tasca parlamentària, pel
després de quasi un any de de- paper d'un secretari general de la
mocràcia continua dempeus UGT de Catalunya .en. un parlar
bona part de la legislació fran- ment burgès i per la manca de soquista i es continua negant el lucions efectives als problemes
patrimoni sindical a les centrals •del país.
~
, i •-•-.
ï —
i els treballadors.
,—LI.F. La meva aportació al
—I quina és l'actitud dels tre- Parlament de l'Estat espanyol,
balladors i en concret del sindi- és la d'un membre més del grup
cat?
parlamentari Socialistes de
—La classe treballadora fins Catalunya, participo en la Coara de forma responsable i con- missió de Treball del Congrés
sequent no ha portat al límit les 'de diputats on ens trobem amb
seves reivindicacions i ha prefe- l'oposició sistemàtica i acèrrit la via negociadora davant de rima de l'UCD i l'AP que boicola crisi econòmica per tal d'aju- tegen a la comissió totes les ini-,
dar a consolidar la democràcia. datives plantejades per l'UGTa
Però aquesta actitud responsa- través dels socialistes impedint
ble, no ha estat compartida pels que arribin á debatre's al Plenasectors monopolistes que tenen ri. Cal que els treballadors enel control econòmic del país. tenguin que el Parlament espaNo ens queda doncs altra alter- nyol està avui en mans de la,
nativa als treballadors i a les se- dreta continuista del franquisves organitzacions que la mobi- • me, i que tota la responsabilitat
lització i la pressió social per, sobre els problemes del país estrencar el bloqueig econòmic. . tà en mans de la U CD que for-

:

ma el govern i té majoria al parlament. Cal no oblidar que es
tracta d'un govern de dreta i no
de centre-esquerra com s'autoanomena, i perquè els problemes dels treballadors siguin tinguts en compte és necessari un
canvi en la correlació de forces
favorable a l'oposició i al grup
majoritari dels socialistes. Hem
d'aprofitar però la via legal que
suposa el Parlament, però sense oblidar que els ajuntaments,
l'enfortiment dels sindicats, i la
-pressió social i la lluita de la
classe treballadora "són també
fonts de poder molt importants.
—I de la Generalitat que m'en
dius? ; — v *" ///"•• -"* •• ',• " ,--,',
—És totalment inadmisible la
postura del Govern U CD de
Madrid de retrasar el traspàs de
poders a la Generalitat, tan sols
ho podem entendre com una
provocació del Govern'al poble
de Catalunya. L'UCD està utilitzant la càrrega emocional de les
reivindicacions autonomistes i
d'autogovern de les nacionalitats i pobles de l'Estat de forma
irresponsable sense donar-hi
una sortida ni uns continguts
reals. Però que no cregui el govern que ens enganyarà, que el
poble de Catalunya tornarem a
sortir al carrer per a reclamar
^autèntica autonomia; és a dir,
la que s'origina en els principis i
les institucions configurats, a
l'Estatut de 1932, tal com ho
vam expressar diverses vegades, al carrer i a les urnes.
JAUME VALLS I VILA

