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EDITORIAL

L'hora del balanç

;,-, A un any de distància ^del
quinze de juny, la premsa ens ha-presentat balanços de tota mena
i de tots colors. Els polítics han
pogut elaborar un resum*de tot el
que~s'ha aconseguit eh aquest
camí vers la normalització, que •
es va iniciar amb la irrupció de
les forces democràtrques en el
Parlament. S'està acabant la~
sempre difícil elaboració d'una
Constitució, s'ha obtingut una
Generalitat Provisional, embrió
del que serà la nostra definitiva
institució autonòmica,, els sindicats .; democràtics , —abans
clandestins— estan dirigint, amb
responsabilitat, la vida sindical,,
s'ha eixamplat: l'abans estret
camp de les llibertats públiques,
la„difícil situació econòmica no
ha desembocat" en un autèntic
drama social per la responsabilitat de tots...,
,
I, malgrat tot, en determinats
sectors es detecta un important desencís.
. ^
•
.
^Creiem'que,,a ün any de,les
eleccions, se'ns imposa una re- flexió col·lectiva. Els llargs anys
de dictadura motivaren possiblement 'i que moltes frustracions,
imposades per una realitat hostil
i repressiva, es sublimessin en él
que vindria després. En el fons,
tots els veritables demòcrates del
país somiàvem amb una ruptura
amb el passat. No hi ha hagut
ruptura, però sí una reforma iniciada pels hereus del franquisme,
als qui, mercès a la tenacitat i a
la pressió populars, s'ha descon-"
trolat el poder, que ha anat adoptant, en el seu aparell, aspectes
de ruptura.
. ' '..
Una vegada aprovada la Constitució, aquest país ja no serà el
de, quaranta anys de franquisme,
perquè els ciutadans hauran tor-' '
nat a recuperar la'capacitat de
^decidir sobre el seu destí col·lec-tiu i, per això i com a demòcrates,
estem satisfets del camí çviprès*
Però, com a socialistes, el tros

recorregut no és prou. El camí
ens.duu a una democratització
~de les estructures polítiques, però n o d e les'econòmiques i socials. Els socialistes volem un govern que promogui una reforma
administrativa a fons, que esborri
tota la simbologia del passat que
encara persisteix, volem una autèntica reforma fiscal, volem que
sigui reconegut el dret dels, treballadors* a l'acció sindical a les
empreses, volem un aprofundiment real de les autonomies, volem les reformes que les bases
senten com a necessàries pertal
d'avançar cap a un futur sòciaíis-;,
tà.
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Això és insatisfacció, però nov
desencís. El desencís és negatiu
perquè porta à-la passivitat. La
insatisfacció ens mou a continuar, la lluita.
_

consens, la

J. Ignasi Urenda;
poder popular als

dreta hauria fet
passar la seva
Constitució
Pàgs. 8-9
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L'HORA POLÍTICA

Tres diputats i dos senadors opinen sobre el futur de Catalunya

L'Estatut, amb sort, per l'any 79
La situació política de
Catalunya es troba en un moment difícil i important. A les
Corts s'ha posat a debat el títol
constitucional referent a les zones autònomes. Bon moment
per a fer una mica de futurològia política. Ho hem fet amb
• els senadors Sobrequés i Solé
Sabarís i amb els diputats
Sentís, Francesc Ramos i Joan
Ramos.
El primer punt que tratarem és
la valoració de la situació actual.
Ja aquí, no són iguals totes les
valoraciones. Com és sabut, en
determinats medis polítics es
coincidí en dir que s'estava produint un desencís popular respecte a l'evolució del procés a
Catalunya! I aquest desencís
afectava ja la pròpia institució
preautonòmica catalana, la Generalitat. Els socialistes, per superar aquesta situació, van llançar una ofensiva a la Generalitat.
De les cinc persones consultades, —un senador independent,
un senador del PSC, un diputat
del PSOE, un diputat del PSUC i
un diputat de la UCD— només
aquest darrer creu que el procés
marxa amb normalitat. "És lògic
que el procés hagi anat poc a
poc. Trobo que estem en una situació positiva, ja que es traspassaran una sèrie de competències,
importants; i, si ho comparem
amb la manera com van anar les •
coses l'any 3/1. crec que anem
molt millor que aleshores. Jo no
crec que s'hagi produït cap impasse; potser han passat tres ò
quatre setmanes de més, però això no és greu", ens ha dit el n ú mero u de la UCD catalana. El
senador Jaume Sobrequés introdueix una matisació en aquesta
situació de desencís:, "l'actitud
crítica envers la Generalitat és
molt més evident en les bases
polititzades dels partits, primor- .
dialment dels d'esquerres, que en
la gent del carrer". Carles Sentís
és més taxatiu: "El desencís pot
haver-se produït al nivell de quadres de partits polítics com el socialista, però no tothom és en
aquest partits".

Resultats de l'ofensiva
socialista
Referent a això, el diputat dél
PSOE Francesc Ramos comentava el següent: "L'ofensiva socialista ha donat resultats cap endins i cap enfora. Cap endins perquè Tarradellas sembla que s'avé
a força propostes nostres. Cap
enfora perquè" el desencant es
produeix quan hi ha confusió
com n'hi havia fins ara; quan hi
ha transparència informativa no
hi ha desencant, hj ha opinions
diferents". A l'hora de concretar
aquesta necessària transparència
informativa, el diputat del PSOE
proposava
irònicament
una
campanya de "consellers al carrer", sembíanta la feta pels parlamentaris
socialistes
darrerament. Felip Solé Sabarís es
mostrà un pèl més derrotista:
"L'ofensiva socialista era necessària, però veig molt difícil que t i ri endavant des de dintre. Suàrez
ha estat molt hàbil i ha aconseguit una Generalitat que neutralitzés el triomf electpral i la polítí-
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ca dels partits d'esquerres". Jaume Sobrequés coincideix amb en
Solé: "No s'ha tret tot el suc de
la victòria de Convergència, socialistes i comunistes. S'ha fet
poca pressió, des de la Generalitat, sobre el govern de Madrid, i
això, si bé era vàlid quan el procés democràtic estava en perill,
ara ja no ho és. Aplaudeixo l'ofensiva socialista perquè ha
aconseguit una presa de consciència per part del President i
d'alguns partits del fet que es
pressionava poc"."

La sortida d'aquesta
situació
"Crec que el punt més baix de
la Generalitat ja ha passat—ens
deia en Sobrequés—. Els partits
polítics no han pogut actuar a
Catalunya per una actitud presidencialista que no. valoro, sinó
que constato. Aquesta situació,
però, es veu cada cop més que
no és sostenible". Per la seva
part, Joan Ramos, el diputat co.munista, ens deia que "cal una
campanya que doni una alternativa real a la Generalitat, ja ara.
Tant el president com el Consell
han d'adoptar postures molt més
clares. Des de l'òptica de CCOO,
creiem que là Generalitat, hauria
de tenir més en compte les centrals sindicals. No pot ser que
Tarradellas parli com si fos de la
SEFES. El president de la Generalitat ha de representar tot
Catalunya i, per això, és produeixen situacions com la del nostre
Congrés, on una part dels presents demanava la dimissió del
president i proposava l'alternatiVa d'en Benet. Jo, particularment, tinc els meus dubtes respecte a la carta Benet. Cadascú
ha de tenir la seva alternativa,
però el que cal és que d'una vegada per totes es facin traspassos de funcions, que s'ompli de
contingut la Generalitat".
Pel seu costat, Felip Solé creu
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que "la història de Catalunya està en una fase de transició grisa,
en la qual fins i tot l'actitud de la
presidència de la Generalitat és
anecdòtica. La veritable sortida
està en fer que l'Administració
central cedeixi - d'una vegada
competències. El país no pot
aguantar gaire temps més".
El procés que ha de portar a la
definitiva aprovació i arrencada
de l'Estatut d'autonomia serà
probablement un procés llarg.
Sembla clar que, donada la situació actual, si el futur de les solucions es fa gaire llunyà, cal que el
període preautonòmic sigui, alhora, un període de pregovern,
indefinidament.

Constitució, eleccions i
estatut
El títol dels "Territorios autónomos" de la Constitució ja està
damunt la taula. Per la seva discussió passa, i no per poc, el futur de Catalunya. Vegem les previsions que fan les persones consultades.
. .
Felip Solé i Sabarís pensa que
"nosaltres hem de fer tot el possible per accelerar el procés. Hi
ha dos perills clars: que la Constitució quedi molt restrictiva (que
em sembla.que no serà així) i que
es creïn autonomies privilegiades
a Catalunya i al País Basc Ja qual
cosa seria aprofitada perla dreta
per atacar-nos. Jo crec que s'hauria de començar immediatament a preparar aquest Estatut i
comprometre la UCD i AP de
Catalunya, públicament. A finals
d'any podria estar aprovat l'Estatut; ara bé, per a posar-lo en marxa caldrà que passi molt de
temps. També hi ha la possibilitat
que hi hagi eleccions mentrestant. Suposant que hi hagi eleccions municipals, és molt possible que les guanyin els socialistes; cosa que ens/portaria a una
situació similar a la del 14 d'abril.
Si hi ha eleccions generals; i els

bucions possibles; nosaltres haurem de lluitar per obtenir el millor
i al més aviat possible".
Carles Sentís creu que "el
camí serà ara més planer que els
anys 30. Aleshores era úna cosa
. insòlita. Ara hi ha més comprensió a la resta de l'Estat. Hi hauria
d'haver una certa col·laboració
entre la Generalitat i els parlamentaris per elaborar l'Estatut.
-L'Assemblea de parlamentaris,
que estava més justificada quan
no hi havia Generalitat, pot tornar a intervenir ara. En el curs de
l'any vinent, penso que podem
tenir Estatut en vigència. I com a
diputat d'UCD estic convençut
que el meu partit ha donat mostres d'actuar prou bé com per a
poder oferir el millor Estatut possible".
Joan Ramos es veu a venir
que la cosa s'allargarà: "El nostre
grup parlamentari veu que la cosa s'allargarà fins després de les
vacances. No em veig amb cor
de fer cap previsió. Penso que la
discusió del nostre Estatut portarà molta cua i, sobretot, moltes
incomprensions. No m'estranyaria gens que es tornessin a repetir les paraules dels anys-30 a
les Corts".
.
Francesc Ramos ós una mica
socialistes arriben al govern, cal- més optimista: "Sembla que la
drà veure què és el que ens d e i - Constitució serà força satisfactòxaran fer els poders fàctics. De
ria. No frenarà les nostres aspiratota manera sempre serà millor cions autonòmiques; Per això
entendre's àmb el PSOE que penso que encara que és molt
amb la' UCD".
clar que el govern no vol fer traspassos, no li quedarà altre remei
El senador Sobrequés es queixava de la separació entre la Ge- que fer-los si la Constitució els
neralitat i els parlamentaris cata- permet. Si la Constitució està
lans. "Crec que s'hauria d'haver aprovada abans de l'estiu, el redescongelat l'Assemblea de par- ferèndum es faria a la tardor i
podríem tenir l'Estatut a primers
lamentaris. S'ha perdut l'ocasió
:
de dur una actitud conjunta a la de l'any vinent. Jo, si les coses
anessin
així,
ja
estaria
prou
satisconstitució, si bé encara es pot
reunir pér elaborar l'Estatut. Pel fet. De totes "maneres, sempre
que fa al futur, jo veig dues possi- ens sortiran amb problemes tècnies, a part que la UCD és una
bilitats: que es dissolguin les
capsa de sorpreses i ens pot sorCambres un cop acabada la
Constitució o que segueixin tre- tir amb quelcom d'inesperat. Pel
ballant. Jo penso que el període que fa a la possibilitat que hi hagi
constituent es clou amb l'aprova- eleccions pel mig, a m i no em sació dels Estatuts, i que els socia- bria greu esperar tres mesos
més, si hi hagués la possibilitat,
listes hauríem d'oposar-nos a la
dissolució de les Cambres abans de negociar amb un govern
d'això. Si no es dissolen podem d'esquerres en lloc de fer-ho amb
un d'UCD, sempre que això JIO
tenir l'Estatut fet i aprovat l'estiu
vinent. Si s'han de dissoldre pot suposés massa retard".
passar un any i mig o dos, cosa
Seguirem el tema.
que implicaria una degradació
absoluta de la Generalitat, en el
cas que no hi haguessin traspassos. La UCD intentarà donar-nos
un Estatut amb les mínimes atri-
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•Crònica dè Catalunya i

En aquest país s'ha perdut la il·lusió d'estar ben informat

Dir les coses pel seu nom
Com diríem en terminologia marxista, és necessària una anàlisi objectiva de la realitat per a la
seva transformació. La comprensió del medi on
ens movem ós un element imprescindible per a
avançar en les solucions que necessita el nostre
país. Per'això, cal, evitar per tots els mitjans, que
el confusionisme, la manca d'informació o la seva
manipujació enterboleixin la clara interpretació de
les coses que passen a casa nostra.
En aquest sentit, cal agrair
als socialistes el seu afany
d'aclarir les seves postures
davant el. carrer. També fóra
desitjable que la resta de formacions polítiques fessin el
mateix, i és que hem arribat a
una situació en la qual no hem
de queixar-nos,.com es podria
esperar, de la demagògia dels
partits polítics, sinó del seu silenci: Com ens deia un diputat, aquesta setmana, el problema del desencís no és tant
la manca de traspassos com
la impossibilitat de distingir
les actituds de les diferents
opcions polítiques. Es confonia Generalitat amb Tarradellas i Tarradellas amb socialistes, comunistes i la restà
d'implicats en.el Consell d'unitat. Ara, ja comença a
distingir-se qui és qui. Després de la nova actitud dels
socialistes encetada fa un
mes \s'ha clarificat l'escena
política. - •
.Avui, quan el president de
la Generalitat diu que el què
"s'ha perdut en aquest país és
la il·lusió de treballar"-ja ningú
no ho identifica amb una postura compartida per la resta
de membres de la Generalitat.
Quan Tarradellas diu que "Els
que han tingut fe en nosaltres
i en el govern d'en Suórez no
quedaran defraudats" no cal
dir que els únics de la Generalitat que hi estan d'acord són
els homes d'en Suàrez a
Catalunya. Quan el president
diu que "la Generalitat no necessita reJlançament" i els socialistes
organitzen
una
campanya per a rellançar-la,
es palesa que no tothom fa la
mateixa valoració. I això és

En aquesta línia cal consignar l'obligada actitud silent de*
la UCD de Catalunya que del
quinze de juny ençà ha desa-,
paregut i que, pel compte que
li té, mantindrà aquest silenci
el màxim de temps possible.
També els comunistes han
optat.per-cridar "Benet, presi-.
dent" en tots j cada an dels
seus mítings corn acompen-

Catalunya, l'unica Caixa pública de casa nostra. Davant
aquests nomenaments, entre i
els que s'inclou el president i
el sots president del Consell
d'Administració, no hi ha altra
~ sortida que la protesta, el no
estar-hi d'acord. Pensem que,
a part de la manca de democràcia que representa un momenament fet sense consultar

Caixa d'Estalvis: una jugada gens democràtica. (Carles X. Prieto)
precisament el què calia: que
sació d'una política diària motots sapiguem qui està d'aderadai que nó contribueix a la
cord i qui no ho està amb declarificació política esmentaterminats tarannàs;, insisteixo,
da. Més aviat o més tard, cal
saber què vol i què opina ca- - esperar-ho,< hauran de baixar
dascú.
d'aquesta política feta amb un
Quan alguns partits callen i' any de previsió, a la política
diuen que és preferible-_no
de la Catalunya de juny del
complicar la situació actual,
78. Seguir cridant "Benet,
estan caient en trampes mapresident" i no intentar retaquiavèliques. Perquè Maquiallar el presidencialisme actual
vel va ser qui va.inventar allò
' esdevé allunyàf-se perillosade "El fi justifica els mitjans".
ment del terreny on es juga-laI uns mitjans consistents en - política catalana d'avui.
amagar al carrer la realitat, no
No oblidem que ha estat
poden conduir a conclusions
precisament el president de la
encertades: Passar d'espectaGeneralitat qui, com a presidors d'una dictadura a especdent de la Diputació de Barcetadors d'una democràcia no
lona, ha nomenat vuit mempot ser l'objectiu del nostrebres del Consell d'Administrapoble.
'
ció de la Caixa d'Estalvis de

els partits polítics —o millor
dit, marginant-los—, de les
vuit persones nomenades pels
càrrecs del Consell d'Administració,.només en Joan Casals,
de Convergència, president
del PI MEC (Petita I Mitjana
Empresa de Catalunya) compta amb una certa credibilitat
popular.' La resta, homes
d'Esquerra Republicana, empresaris, homes d'en Tarradellas no són homes legitimats pel poble de Catalunya.
I els que creien que aquesta és l'única legitimitat vàlida
ho hem de"dir així: clar i català.
.
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Tras-passar de tot
Aquest dies no hi ha hagut
dre la qüestió de les autonomies,
nisme. El president devia pensar
reunió dels partits polítics per a
manera d'aconseguir lligar el pre- i qui creiem que la Generalitat , demanar-los la seva opinió resque, com que la cosa començava
sident al Palaus L'home entrava i * . necessita un rellançament.
" pecte a la situació de la Generalibé/ es- podia, despenjar al seu
sortia contínuament I, cada veEl cas és que', al Palau de la
tat; que,- de problemes amb en
gust, i així-ho va:-fer.": •
gada .que sortia, tornava després- - Generalitat, vist que era una setNarcís Serra, res, que també s'ho
Presidencialísmes à part, s'ha
d'haver-ne .dit-algtjna.de, gruixu- 'mana de declaracions vistoses,
havia inventaKalgú de mala fe;
de dir que a la fr s'albica -el. futur
da. Primer se'n va anar amb els
que, de consulta-als partits polí-' poder polític de. la• Generalitat,
s'hi ha tornat a notar la presència
grans empresaris i els'va dir que
tics per a - decidir els nomenadels periodistes. N'han vingut
Els decrets de traspassos. que
el que manca-en aquest .país és
ments de les Caixesd:Estalvi,per. s'han / acordat • 'trigaran *a
que feia més d'un mes que no
què?, la presidència "de là Gené-.' •concreta.r-sè en i fets"que.siguinil·lusió de treballar," trepitjaven les catifes dels cor-,
ralitatté atribucions pera.això,j
Després-va-anar amb" als m'n-".. redors de l'edifici on està ubicada
espectaculars; rpè/ò* AÒ/.;èV tractg.
jans empresaris T.els va dir que v la nostra institució autonòmica. -I. per a molt més. . • -'.''i:-. '•-. d'aconseguir, espectàclesf-sinó".
La roda dé premsà en què el
confiessin en la política d'en Suà-- . no. han fet pas malament, perquè
efectivitat. Çorh diu-fiKMpIt.Bor
president va donar- a conèixer .torez i, a la-fi, digué que-la Generadimarts va haver-hi declaracions
.horablé president,'%':mentre j o si- •
tes aquestes afirmacions va tenir
litat no necessitava reIJançament.
de. les bones al Saló de mapes.
g'ui Rresidéntriela G"énerilitafno
lloc després d'una.minireunió.dél. hi jiaurà. més -sia' d'óctubces"..
Era faforma més senzilla degua-; Allí, ei president ens va explicar
"Consell, en ta -qual" es donà el .Mala sort pels qui tinguin.el seu
nyar-se l'antipatia dels treballa- •que, de memoràndum, socialista,
vist-i-plaú als decrets-Hei de trasdors, que es veuen obligats a treres, que s'ho havien inventat els
,sant aquest dia. - . . . " pàs de competències per part de'
ballar sense il·lusió,- dels qui-no
periodistes; que, d'ofensiva sol'Estat en matèria d'agricultura,"
creiem que en Sïiàréz -s'estigui"' cialista, res, que l'ofensiva 1a va
JOSEP èOFWES
trencant les banyes- per a resolfiançar ell ,quan va convocar una •indústria, comerç, turisme i urba-

La constitució s;està debati nt, s'està consensant. De tota manera, no tot està lligat; o,
almenys, hi ha coses que
semblen lligades que no ho
estan pas tant. Va això per
dos punts dets ja aprovats en
l'actual esborrany de Constitució, els que fan referència a
la pena de mort i a la majoria
d'edat als divuit anys. Tot
sembla indicar que tant un
punt com Taltre seran modificats. UCD canviarà la seva
postura. Es constitucionalitzarà, doncs, l'abolició de la pena
de mort i la majoria d'edat als
divuit anys. I no ens hem matat a investigar per a
descobrir-ho. Els mateixos joves de la UCD han demanat
darrerament la majoria d'edat
als divuit anys. Pel.que fa a la
raó de l'abolició de la pena de
mort en la Constitució, és encara un dels misteris del con-,
sens. Què s'ha cedit? A canvi
de què s'ha pactat? Qui va pagar el darrer sopar per . consénsar?

UCD ja que parlem d'ella, i
per si ningú no se n'havia assabentat ha organitzat vacances pagades per a treballadors
en atur i els seus fills. És allò
que se'n diu demagògia de la
bona, és a dir d'aquella que
fein servir determinades ordes
religioses. No ens estranyaria
gens que fessin cantar, als
afortunats, allò de "qué buenos son, los senores de la
UCD, qué buenos son que nos
llevan de excursión" .

La festa del PSUC és una
cosa que sentim a diari. Cada
dia organitzan la seva festa
aquesta gent. Deu ser que per
a superar la situació de desencís popular han optat per
la campanya "marxosa". Pel
que fa a la darrera festa la que
van fer a fes Cotxeres de
Sants, voldríem assenyalar un
parell de coses. Una, que el
senador Solé i Sabarís va saber pels diaris que havia de
parlaren aquell acte. L'altra és
que a mitja festa es va repartir
un adhesiu que deia "Sàbado,
sabadete, Treball nuevo y ..."
Proposem, per si s'accepta,
el següent: "En la puerta delComitè Central te pegué un ...,
si no es por el Raimundo, voy
y te pego siete"

Tarradellas i Narcís Serra van tenir un incident Ja set*
mana passada. El president va
ordenar al conseller que des-?
.convoqués una reunió que
s'havia de Fer per tractar cfün
estudi- sobre irhabUatge • que
havien de-.finançar las entitats
;bancàriea. TarradeUas diu que
fúnlc que- pot -presidir reu.nions d'aquest estil -ésell." De
•montènt ".encara íio s'.ha.-confjrmat que Mes reunions de.
• l'Orfeó"." íDonòstiarra- -hagi' de
presidjr-les /"•també"-.en. Tarradellas. • -. . ... :- '• *
" Després • . 'd-'això
. d'assabentar-nos que el tracte
del-, president és de Molt Honorable, ens hem convençut
que Ja Generalitat no és presidencialista.
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CALENDARI
r"La Universitat ha d'ésser autònoma"

Pere Pi Sunyer, Conseller d'Ensenyament i Cultura de la
Generalitat

" L a inspecció és el
terna més polèmic"
Pel redreçament d'un país qué ha sofert llarg temps
d'opressió, un dels punts més importants per on començar és la cultura. Això els catalans ho sabem prou
bé i el redreçament de la nostra cultura sempre ha estat
un eix bàsic de totes les lluites que hem tirat endavant.
Pere Pi Sunyer, conseller d'Ensenyament i Cultura ens
fa a continuació un breu repàs de com està la seva Conselleria i de les tasques en què està empenyat.
—Què significa el t recent- 1 de reciclar també als professors
ment aprovat Servei d'Ense- de català que vulguin quedar-se
a l'enseyament bàsic, facifetant-hi
j nyament del Català?
/ . , —A Catalunya feia molta falta la integració com a professors t i . una declaració de la -Generalitat tulats.
—Quins son els problemes
sobre el tema de- l'ensenyament.
Declaració que encara no s'havia més importants amb que es
fét. I era necessari un consens, troba la conselleria de cultura
. . cosa que queda reflexada en et respecte els traspassos?
—Jo: diría .que a cultura no hi
. text. Aquest-és e l primer servei. ' autènticament de Ja Generalitat, han excessius problemes. De fet
• ós el primer jext legal que aporta. encara no hem .mantigut gaires
.contactes1 amb el Ministeri de.
coses concretes. • \
, '•- .
1; : Aquest organisme reaf, insis- Cultura, En el que sí què hi han
;; teíxò; .de te Generajitat' ens' per^ : próbfetnès és en el que-afecta a
;,' metre- •prendre-· mieiàtíves.: Per' . l'educació, ;i fonamentalment en
' •' desgràcia no teftirrt gaire préssur 'el tema de les.'inspeccions. Cal
.* pasfencara-'íntentarem apròfttà.r.' veure qui"ha d'assegurar-se que
,ç' ef-de te Diputació í els fona adi- • les coses estiguin ben fetes en
, - cJonafs qüe erfó+ian estst prome-, matèria d'ensenyament;
- * sos de Madrid- Malgrat les difi-..
—Com V8U la- conselleria la
!•" • ctritàts, .tirarem endavant. ,
.qüestió de ('autonomia univer•-'•.'"
'.'.''
- .' " —Cnquinff situació es troben sitària? '
—La. Conselleria creu- en l'au• els professors da català?
yÉn aquest moment no hi ha tonomia universitària i que s'ha
més deutes que els produïts per de potenciar a tots nivells.
la tramitació mensual dels paga- Creiem que s'ha d'insistir en el
/ ments. L'Omnium deu alguna co- traspàs de l'ensenyament univer' sa anterior a que la Generalitat sitari perquè això significa la incomencés a funcionar i els ajuda- clusió de les Normals que han de
rem a pagar-ho amb un crèdit. preparar des de Catalunya als enNosaltres hem rebut totes les senya nts dels nanos. El que espropostes dels mestres i els hem tepríotalmente en contra és en
assegurat que se'ls pagarà; de ^ q u e existeixi un paralelisme entre
moment, tots els compromissos
una Universitat de la Generalitat i
s'ha acomplert.
una Universitat estatal.
—Parli'ns de com serà
—S'ha pensat en la possible
aquest Servei d'Ensenyament existència d'Universitats privadel Català.
des?
—Es tracta de crear un servei
—Si una Universitat privada
tècnic i administratiu que substisignifica una Universitat comtueixi a la Delegació d'Ensenyaplerta i deslligada de les Univerment del Català (DEC)d'Omnium
sitats públiques, la Conselleria
Cultural, amb una projecció més s'hi oposarà, si bé ha de ser Cataamplia. El Servei d'Enseyament
lunya, a través del seu Parlament
del Català té dos aspectes molt
la que ho decideixi en ferm. Una
importants. Per un costat permealtra cosa son però les escoles
trà tin reciclatge pels mestres en
privades de nivell superior adscriexercici, titulats, que per un mo- tes a les universitats públiques,
tiu o altre no coneixen el català;
com per exemple l'Institut Quíd'altra permetrà que la figura del
mic de Sarrià que ha fet una tasprofessor de català desapareixi
ca molt meritòria.
del nivell bàsic i passi a l'ense—Quina política té la Consenyament d'adults, tema aquest
lleria respecte la normalització
de í'ensenyament d'adults en el
del català* en tots els vessants
que el conseller Codina posà esculturals?
pecial ènfasr. Això es farà a base
^
començar nosaltres hem
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donat el nostre suport total a totes les iniciatives privades que
vagin en el sentit d'un redreçament cultural. Nosaltres,' no tenim encara diners, però sí tenim
assessors vinculats a -entitats
com museus, l'Institut del Teatre,
etc, que ens ajuden en aquesta
tasca. Per treballar millor, ens
hem dotat ja d'un mínim d'esquema organitzatiu que consta
del Conseller, un Secretari General i una Direcció General d'Ensenyament i una previsió per secretaries de cultura, joventut i esport.
. —Que ha significat per a vostè, a nivell personal, el formar
part d'aquest primer consell de
la -Generalitat? '
—M'agrada molt que em'féu
aquesta pregunta. Quan vaig ésser escollit, a m i em va sorprendré molt, Pensen que jo mai m'he
considerat un polític, encara que
hagi treballat .en-.política", i tingui
un historial' bastant extens en
aquest aspecte. De fet, et meu"
anoménament significà alhora un
gran trasbals i una gran satisfacció. ••/' ' . ' - . . • '
\ •'
..Durant.aquest temps he après
dues coses. En primer lloclagran
.responsabilitat de formular una
política de govern seguint el joc
democràtic' En. segon lloc una
gran satisfacció al comprovar la
quantitat de gent que de bon començament ens venia a oferir CCK
ses i no pas a demanar-les.
Aquesta ha estat per a mi una experiència extraordinària i una
prova de la decidida voluntat de
reconstrucció del nostre poble.

ARNAU ALMIRALL

Diumenge, 11 de juny
—La selecció espanyola de futbol no s'ha
classificat als mundials
de futbol.
—Itàlia ha "viscut avui
dos.' referèndums, per
abolir o no l'ajut.econòmic de l'Estat als partits i
la llei d'ordre públic.
Dilluns, 12 de juny
—El govern prepara
Dimecres, 7 de/juny.
- E l PSCjdé Sant Cu- una llei contra l'atur que
gat del Vallès ha denun- vol ser alternativa a la
ciat alts càrrecs del mu- proposada pels socialisnicipi per pressumptes ir- tes.
—A Parets del Vallès
regularitats
urbanístis'ha cremat una fàbrica
ques.
—El Plenari del Con- intencionadament,, segrés de Diputats ha apro- gons sembla; l'empresa,
vat una moció de censu- que pertany al sector de
ra contra/í'actuació de químiques, no feia vaga i,
Pinochet/ per entendre per això, el director acusa
que atempta contra els els piquets d'extensió,
mentre els treballadors
drets humans.
acusen la competència;
Dijous, 8 de juny
.. -/Ha començat l'atur Dimarts, 13 de juny
d'tfostaleria, amb un
—Els sindicats de be85 % d'establiments d'a- gudes carbòniques han
/quest sector tancats; se- decidit d'anar a la vaga
gurament aquesta vaga durant dos dies.
durarà tres dies.
—La B-30 serà per a la
—A Sevilla, la postura Generalitat o, almenys, hi
de la patrpnal ha motivat tindrà unà participació,
que els metal·lúrgics sor- segons un acord entre el
tissin al carrer, cridats conseller Serra i el minisconjuntament per UGT i teri d'Obres Públiques.
CCOO; s'han produït
forts enfrontaments amb
la policia armada.
.. .
Divendres, 9 de juny
—El Conveni d'Hostar
leria ha estat signat
aquest vespre, després
de dos dies de vaga..
. —Ha estat descobert
un frau de 1.000: milions
de pessetes a la Hisenda :
púbtica* . amagat.. sota
desgravacions fiscals per,~à Jes .exportacions;, els.
, culpable^ ja. sónjora del QUÈ PASSARÀ?
país. J'"•
; '. ."
Dissabte, 10 de juny
—À València, els presos han protagonitzat un
motí, han destrossat gran
—Que les centrals.sinpartde la presó per a evi- dicals UGT i CCOO tíot-..
tar que fos descobert un ser deixaran de negociar
túnel.
amb el govern, s^aquest
—La duquessa de manté postures^ntransiFranco ha estat escollida gents pei que'fa a la Lleirepresentant a les elec- d'Acció Sinaical.
cions per a les Cambres
ERNEST BLANCH
Agràries.
/
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El risc d'un govern socialista
(Resposta a Gonzàlez Casanova i a Pasqual Maragall)
Les declaracions de Felipe Gonzàlez a Barcelona, i
l'explicació que n'ha fet a "El Socialista", assenyalen
amb claredat, malgrat les ambigüitats de l'article del
setmanari socialista, (a més de la gravetat d'algunes
afirmacions que tendeixen a identificar de nou, com ha
fet la dreta tantes vegades, marxisme amb dogmatisme) que Felipe Gonzóiez, i segurament l'executiva del
PSOE, han fet ja una opció; una opció ben explicada, i
assumida, per Gonzóiez Casanova en els seus articles
al Tele Exprés "El marxismo de F. Gonzàlez" i "Media
clase media".
de. la crisi econòmica agreviada
L'opció és la de fer, a molt curt
segurament, encara que sigui de
termini, política des del govern,
manera momentània, per l'accés
amb el suport de capes mitjes de
dels socialistes al govern, tenint
la població que van votar UCD i
en compte també l'actitud receque veuen, en les actuals declaracions de principis del programa ' losa de les forces armades, i el
control sobre el país de l'imperiadel PSOE (i en particular en l'afirlisme americà), mesures d'austemació de partit marxista), unes
ritat per a la classe treballadora,
posicions d'esquerres que no asno compensades per un augment
sumeixen perquè la seva voluntat
del seu poder a les empreses ,
no és precisament, de "moment,
(que es podrà aconseguir per
la de transformar en profunditat
aquestes necessàries concesl'éstructüra econòmica i social
sions a la dreta); una política indel país. El problema real no és,
capaç de resoldre els problemes
doncs, el de treure o no ta paraude les nacionalitats (les funcions
la marxisme del manifest prograde les quals hauran ja quedat
màtic del RSOE (tot i que aquest
acotades a la Constitució, deifet, només aparentment formal,
xant insatisfetes moltes esperanté una importància considerable
ces autonòmiques, especialment
per a la capacitat de lluita de la
a Euskadi), una política, que no
majoria dels militants de base,
tindrà ni el suport moral ni el
als quals es treu el signe d'identicontrol dels aparells més delicats
tat més notable, el nervi fonade l'Estat per a enfrontar-se a l'omental de la ideologia que justifiposició partidària de la violència;
ca la seva acció. Un fet que és
ben poc justificat si es vol mante- „ un govern, finalment, al qual Yio
es permetran operacions realnir uri partit militant per molt resment populars, d'envergadura, ja
pecte que es tingui de grups mique suposarien canvis fonamennoritaris que, tot i no sentint-se
tals en l'estructura .econòmica
plenament identificats amb el
del país, que enfrontaria directamarxisme, accepten que el partit
ment els socialistes amb les for.analizi i vulgui transformar la reaces fàctiques en un períde en el
litat a partir dels pressupòsits
qual la correlació real de forces
marxistes).
El problema real és que es^ és encara favorable a aquestes
últimes, malgrat la majoria relati. plantegi, a través d'aquestes
va que el PSOE i els seus aliats.
operacions, un canvi important
puguin tenir en el Parlament.
en l'estratègia del Partit SocialisNo hi ha dubte, però, que, dins
ta majoritari que vagi. encaminada a la gestió immediata del.go-, Tòrbita marcada pel capitalisme
americà i l'exèrcit espayol, els sovern i que comporti, no ja un
cialistes tindrien un marge de
abandó real del marxisme, sinó
maniobra, segurament ben limiun abandó dels socialisme: el
tat, però que els permetria una
gran perill que Gonzélez Casanocerta consolidació de la demova assenyala en el seu 2° article..
cràcia, unes poques mesures soNo podem estar plenament
cials, ï uns mínims canvis en les
d'acord, en canvi, amb les raons
estructures més retrògrades del
d'aquest perill que G.Casanova
capitalisme ibèric:; en definitiva,
exposa en l'esmentat article
una feina que hauria de fer la
"Media clase media". El nostre
burgesia més progressista que,
~company creu que aquest perill
en el nsotre país, ha demostrat la
vindrà de la psicologia que pot
seva absoluta incapacitat de
derivar cap a l'oblit de les bases,
tirar-la endavant. La progressiva
la pèrdua de la consciència mardegradació de la UCD, i els úlxista, el gust pel poder,-i l'abandó, en la seva pràctica política, - tims canvis en el govern ho estan
fent palès.
dels valors de la nova-moral socialista. No hi ha dubte que
üències comporta aquesta deciaquests fets es poden produir (o
sió?: la impossibilitat per part
millor dit, és quasi segur, que en
-Des d'aquesta perspectiva la
major o menor grau es produiformació d'un govern socialista a
ran), però la causa perquè es procurt termini (amb suport o no de
dueixin, la causa del fet que s'arcomunistes, minories i Tala més
ribi a l'abandó dels objectius i la
socialdemòcrata d'UCD, si es
pràctica socialista, no està tant
trenqués) pot ser una opció legíen la possible feblesa de la psicotima i responsable. Però quins
logia dels dirigents socialistes, sicostos", quines conseqüències
nó en les condicions objectives" comporta aquesta decisió?: la
en què haurà de fer la seva polítiimpossibilitat per part del partit
ca aquest possible govern sociasocialista, partit, de govern en
lista. Una pol,ítica que, en el miaquestes circumstàncies, de ser
llor dels casos, serà de racionalitportaveu i capdavanter d'una rezació del capitalisme hispànic,
volució ideològica que eixampli
fent concessions tàctiques a la
l'espectre del consentiment i, sodreta (com diu molt bé el mateix
bre tot, del convenciment de les
G.Casanovas), i d'una certa conclsses populars;-la degradació de
solidació de la democràcia. Però
la base militant del partit per distambé una política que compon-.
".* solució dels objectius socialistes
ta; (tenint present la continuació.
que s/hauran d'apartar en funció

"Les coneqüènc/'es d'una decisió poden afectar ei poble'
de les dures contradiccions en la
partit de gestió avançada del/ca- /
pràctica immediata del govern; "pitalisme, o continuem amb el /
l'allunyament o la disgregació de
nostre objectiu d'un partit; que/
l'espai sindical socialista. En defilluita prèviament per articu)ar te,s
nitiva: la desaparició d'una poorganitzacions de masses en f untent força socialista.capaç d'artició d'un canvi ideològic profund,
cular l'ampli Front dels Treballa- ' com a pas previ per a la presa del
dores que faci possible la transipoder polític?. Un dilema que els
ció al socialisme. Perquè la consmilitants del nostre i altres partits
trucció de la nova societat neceshan entès des de fa temps, i molt
sita forçosament un ampli partit; justament, com un dilema entre
socialista renovat, íntimament' socialdemocràcia i socialisme. I
relacionat amb les organitzacions
molt justament, com un diJema ;
de masses, amb una gran tensió • entre socialdemocràcia del PPD i
política, i portador dels valors, portuguès, o del PSD italià, pures /
idealistes i humanistes que cacreacions de la burgesia, sinó a la
racteritzen el socialisme. Un parsocialdemocràcia
d'un
PSD
tit socialista governant en les eir- • alemany, o d'unv Partit Laborista
cumstàncies que hem comentat
anglès, que tenen el suport d'amno pot tenir aquestes caracterísplies organitzacions sindicals, petiques i, per altra banda, no hi ha
rò que fan una inequívoca polítil'altemativa d'un altre partit que
ca de gestió del capitalisme, i
pugui cobrir el buit que els sociahan esdevingut puntes de llança
listes deixaríem en l'espectre- de l'imperialisme americà.
;
polític: els partits comunistes
En aquest sentit, les preciporten un passat massa pesant, i
sions terminològiques d'en Passón poc dúctils, malgrat les dequal Maragall al N°25 de "L'Hora
claracions d'alguns dirigents, per
Socialista" (l'article "Marxisme
assumir els nous valors de Ja sosocialdemocràcia i govern"), no
cietat que volem (aí* marge del
ajuden a aclarir les coses: podem
dubte, fonamentat, de si volen," o
referi-nos a la tradició socialdeels deixen voler, transformacions
mòcrata anterior a la Gerra del
reals cap al socialisme, com han
14, però aquesta tradició té ben
demostrat els comunistes france- • poc a veure amb les socialdemòsos).
*•-.:.::.:-,.v
cràcies forjades sobretot amb la
El dilema que tenim plantejat . guerra freda. La paraula socialdemocràcia té doncs, actualment i
es pot resumir, doncs, en aquest
per a la majoria dels treballadors
interrogant: ipodem utilitzar l'orpolititzats, una significació ben
ganització socialista per a consoclara: la que es refereix a les aclidar la democràcia i fer una dimituacions dels actuals partits de
nuta revolució burgesa que no ha
gestió avançada del capitalisme,
fet mai a aquesta classe social, a
i que es distingeix clarament de
canvi de renunciar a convertir-la
la paraula socialista, que recull'
en el partit de les transformatant els valors del socialisme recions socialistes més a llarg ternovat, com la tradició de les
mini, el partit portador d'aquests
grans organitzacions obreres d'anous valors necessaris per a la
bans de la guerra del;"14. Voler
nostra societat?.
.
reivindicar ara la socialdemocràPerquè hem de pensar, amb
fonament, que aquestes dues al- . cia, distingint-la dels partits d'aquest nom fundats pèr la burgeternatives són excloents í no
sia (PPDP,PSDI,etc), és crear una
complementàries per a un mateix
nova confusió: la de barrejar i popartit. És el dilema que tantes vesar com a compatibles dues opgades hem afrontat només teòrcions contradictòries a nivell
ricament; <[ens convertim en un

' -:- \

d'objectius i d'estratègia: la de
renovació socialista, i la de gestió
avançada del capitalisme. (Una
altra cosa és que els partits de
renovació socialista es vegin ,'
obligats, en determinades cir- /
cumstàncies, i sempre que no hiy
potequin els objectius i l'estratègia; a fer política de reformes)'.
Tornat al tema inicial, aquestes són les dues opcions que tenim plantejades; l'opció dels programes del PSC ha estat sempre
la primera, a diferència deia que
sembla haver pres l'executiva del
PSOE. La responsabilitat,'que tenim davant del país de complir la
tasca de-consolidar la democràcia (i un capitalisme més avançat), no ens pot fer oblidar la responsabilitat que tenim davant del
país de tranformar /radicalment
les estructures de la nostra societat, i aquesta transformació no
passa per l'arribada immediata al
govern (quan aquest fet, produït
en les circumstàncies actual, implica tallar altres possibilitats), si- '
nó que passa per la lluita ideolò-,
gica, la penetració dins les institucions socials més properes a
les classes populars, la conquesta progressiva de les grans organitzacions de masses, i l'articulació del Front de Treballadors com
a bloc agent de les transformacions socialistes. La conquesta
del govern ha de ser un moment
d'aquest procés, però un,' moment situat en unes circurnstàncies tals que la seva acció reforci
l'avenç cap al socialisme, í no interfereixi, en canvi, de forma negativa Jn aquest procés/
$ L'hora dels socialistes al govern encara no ha arribat. L'a tas*
ca de consolidació democràtica
es pot fer, i és millor fer-la des de
l'oposició; tenim mòltes armes
encara per a realitzar aquesta feina sense necessitat d'hipotecar
el futur socialista. ,
"

\
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EL GALLINER

Des de I

Soli

Sí, senyor ministre

cor
Cada vegada que entrem al • seu cas ha estat feta sota la docCongrés per a una sessió plenàr
trina de no intervenció en els
ria, busquem eh alguna de les sa- afers interns d'altres països i les
lés que envolten l'hemicicle la fo- acotacions de donar importància
tocòpia de l'ordre del dia on tro- només a determinats afers d'un
color i no a d'ajtrés i d'haver fet
bem, en llenguatge, i ordre ofi*
cas a un "grup estrany" que pul cials, els temes de debat prepalulava per les Corts —es referia,
rats en la reunió interna del grup
naturalment, als "estranys" xicada dilluns.
lens perseguits per Pinochet i
La.sessió plenària del dimeexilats aquí.
cres dia 7 de juny ha començat
amb un canvi a I ordre del dia, . Aquesta vergonyosa, intervenque ha estat un canvi molt im- . ció ha galvanitzat immediatament tots els grups*parlamentaportant. Ha estat una bona sorpresa, quan, després de visitar . ris,, que han improvisat una sèrie '
d'explicacions de vot, més valuoels xilens que feien vaga de la
ses com més improvisades.
fam a Barcelona, vaig pensar que
Peces Barba; amb la força de
el seu problema npespodria pre- :
la seva profunda formació jurídisentar a un Congrés tan reglaca, capaç de traspassar la lletra
mentat i lent abans que haguesamb l'esperit-de les lleis. Tierno
sin mort d'inanició,. .Així, vaig
emportàr-me'n • un paquet "d'ad-' Galvà'n... Aquesta ha estat per mi
la millor intervenció del professor
hesius per si podríem manifestar
T'temo Galvàh. Ha arrencat d'un
la nostra solidaritat en llenguatge
normal.. Però no ha calgut. S'ha • •fet i una justificació berr personals: l'acció del. parlament xilè en
votat la inclusíór com a primer
favor seu quan va ser expulsat de
punt de l'ordre del dia, d'una mola Càtedra UnWersitària, l'any 65,
ció sobre els desapareguts xilens.
però ha arribafa la.definició més
Només el grup d'A.P. ha votat
elevada de la-solidaritat en la hucontra -aquesta inclusió.
manitat-i ens ha fet saltar d'un
S'ha votat el text de la moció,
cop la barrera del jegalisme tamque demanava la intervenció del
govern i de la ONU,en l'esclarí- ' bé a nosaltres, els parlamentaris,
quan han dit: "Nosaltres no rement d'aquest afer. Només el
presentem, un codi, sinó un pogrup d'A,P: s'ha abstingut.
ble..." i hem.de representaria SOT
I ha estat el grup d'A.P. qui,
lidaritat envers els homes d'altres
per boca dej seu portaveu Fraga,
pobles quan cal.
comença, inesperadament, un
Els altres grups han anat afetorn d'explicacions de vot. Eri el
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gint consideracions a aquest argument bàsic. A mi m'ha tocat
fer-ho pels Socialistes de Catalunya. En aquestes situacions inesperades és quan més et dol la
mala formació lingüística rebuda;
amb temps i dedicació, polint les
frases i els pensaments' sobre el
paper, és pot arribar a dir allò que
sents' i penses. Així, de cop i volta, només pots fer-ne un breu inventari.
El que he fet, en nom de Socialistes de Catalunya, ha estat'
manifestar l'adhesió als. argu-,
ments de Tierno Galvàn, la germanor dels pobles català i xilè en
la data de l'11 de setembre, l'agraïment al país que féu les primeres edicions catalanesa l'exili,
el,record de Mn. Joan
saparegut els primers dies del
cop d'Estat, i l'amistat amb els xilens que treballen a Catalunya.
Tot breu, i apuntat només amb la
mica de veu emocionada que em
sortia*
-, Per calibrar aquest gest de solidaritat humana que et Congrés
ha fet, saltant prejudicis i bar• reres legals, potser caldria aquí,
entre nosaltres, socialistes, aprofundir en la solidaritat entre Xile i
Catalunya. Els catalans ens sentim germans de Xile en la història, no sols per aquesta data dolorosa que ens uneix, sinó pel desig que, algun dia, Xile i Catalunya la podrem commemorar, no
sols amb la mateixa esperança
sinó amb el mateix goig de la llibertat, de l'autonomia plena recobrada. Explicar també com les
relacions entre xilens i catalans
han estat constants i de germanor, no sols a través d'aquelles
primeres edicions catalanes després de 1939; entre nosaltres ha
funcionat fins i tot una.institució,
anomenada
"Agermanament",
que té en el record.de Mn. Joan
Aisina, sacerdot dels pobres,
"desaparegut" els primers dies
del cop d'Estat del General Pfnochet, la fita humana'més entranyable.
I ara tenim entre nosaltres
companys xilens que no sols fan
vaga de la fam i ens demanen
l'expressió de solidaritat humana
i política, davant de fets d'una '
política inhumana, sinó que necessiten la nostra companyia per
atendre els seus fills a les escoles, per arribar a trobar un lloc de
•treball, d'escola, etc. És, enaquest moment, la manera més
real de compartir l'esperança i e l .
futur goig. I crec que hem de celebrar també que l'expressió d'aquesta companyia, hagi pogut
saltar de les maravelloses cançons del Xile al Cor a la Solidaritat en el Congrés. - •

MARTA MATA
i GARRIGA

El ministre d'Hisenda,
Francisco Fernàndez Ordórïez, ha comparegut davant
. del Congrés de Diputats
per a parlar sobre evasió de
capitals. Al senyor ministre
no se li ha acudit res de millor que dir que "l'evasió de
capitals és mínima". Això,
pocs dies després que s'hagi produït l'escàndol del
Banc Coca. La mínima evasió de capitals és xifrada,
segons dades del Partit Socialista Obrer Espanyol, en
prop de quatre mil milions
de pessetes, només en un
any. Els "patriotes", aquells
qui avantposaven Espanya
:
a tota altra cosa, els de la
vocació de servei i- tantes
altres històries, són els qui
s'han, proposat d'enderrocar la democràcia en
aquest país. L'economia
espanyola està greument
malalta. La crisi és seriosa i
important i, mentre els treballadors l'han de suportar
demunt les seves espalles,
• els qui tenen els diners, els
qui haurien d'invertir, es
dediquen a treure els diners
fora del país. Les classes
dirigents no li estan fent
gaire servei al país. -

Negociar amb ETA
La violència ha tornat al
País Basc, o millor dit, realment mai no l'ha abandonat. La voladura de l'Insti- ,
.tüt Nacional de Previsió a
Bilbao, els incidents haguts
a Tolosa en homenatge al
primer etarra caigut, són
part d'una llista que sembla
que no s'hagi d'acabar' mai.
El protagonista de la violència a Euskadi ,és, amb
les excepcions de l'extrema
dreta, l'organització ETÀ. El
govern d'Adolfo Suàrez i de
la Unió del Centre Democràtic sembla sord per la
cada vegada més apressant
urgència d'entaular una negociació amb l'organització
basca, cara a aconseguir la
tan desitjada pacificació. /;
A Euskadi hi ha un ens
autonòmic. Presidit per una
de les persones més cabdals i honestes de la política espanyola, el president
del Consell General -Basc,.
Rubial. I és el! i no entitats
o persones alienes a la política i a la realitat basques el.
qui ha d'emprendre unes
negociacions d'aquest cai.re. El terrorisme és un càn^
cer. dek la dempcràcia i r i o
acabem tots amb ell, o ell
serà qui acabi amb tots nosaltres.
• >.- •

Ara fa un any ,. •

La reforma
penitenciària

Aquesta setmana fa l'any de les primeres eleccions de la nova democràcia. . Serà. bo de recordar
que, des d'aleshores, els
parlamentaris han entaulat
un ardu treball a la recerca
de la Consolidació de la
Democràcia. La pressió popular, la tasca d'oposició en
el Parlament que han emprès els. socialistes, ' han
contribuït a assolir determinats guanys en moltes matèries i aspectes. Èl govern
sortit d'aquelles eleccions,
el govern de la Unió del
Centre Democràtic, assisteix a una.com més va més
intensa erosió, mentre l'alternativa que s'ha anat
configurant póc a poc, l'alternativa del Partit Socialista Obrer Espanyol,, és en
marxa. .
Ara fa un any que tots,
vam començar a caminar
per un camí nou. Un camí
de convivència, de diàleg,
en definitiva^ un camí de
democràcia. Si entre tots
aconseguírem fer arribar
aquest país allà, on és ara,
tots hem de col·laborar per
fer que continuï. I, en un futur no molt llunyà, la data
del 15 de juny haurà perdut
el- simbolisme que entre
tots. li hem donat, perquè ja
hi haurà hagut, en aquest
país, molts 15 de juny. -

• La reforma penitenciària
és un d'aquells temes dels
quals ens podríem passar
parlant-ne hores i hores.
Molt.se n'ha escrit i molt en
resta encara per escriure
. però, per una cosa o per
una altra, el tema és de
permanent actualitat. . Els
darrers motins i la recent
fuga massiva de presos de
la presó Model de Barcelona semblen seriosos intents de torpedejar la reforma que el Director General
de Presons, Carlos García
Valdés, està emprenent.
Certs sectors de funcionaris estan donant moltes
facilitats perquè l'ambienta
l'interior de les presons
s'enrareixi. Fugues realitzades amb summa facilitat,
assasinats a dins dels recintes penitenciaris i; motins sense cap motiu aparent semblen indicar que
alguna cosa estranya es
cou a dintre dels edificis
carceraris.
A desgrat dels funcionaris, d'alguns d'ells, que tenen una mentalitat més re.pressiva que formativa, a
desgrat d'alguns reclusos i
penats, més oberts a la violència que al diàleg, a desgrat de tots els malgrats, la
reforma penitenciària ha de.
continuar •
• ,
- ' ,
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L'HORA POLÍTICA

Un règim, una vergonya

Xile, un país en crisi

L'Argentina
des de lluny

Xile és un país d'actualitat permanent. La dependència econòmica exterior, la inexistència dels
més elementals drets humans, la tortura, la repressió, la presó i, el que és pitjor, els desapareguts, són el pa de cada dia d'un règim com el de
Pinochet que és una vergonya per la Humanitat
sencera.
Aquests darrers dies, un
•moviment de solidaritat amb
els desapareguts i els-seus familiars ha recorregut el rrçón.
Les vagues de fam han estat
aquest cop l'arma emprada,
un arma que serveix per lluitar
contra un règim que està
aconduint .un país a la més
pura bancarrota i creant-li una
economia del més autèntic
estil colonial.

Xile, un país
en bancarrota'
. Només unes dades per a
centrar el problema. Durant
els quatre anys de règim militar, han abandonat el país un
40% dels enginyers, un 10%
dels agrònoms, un 25% dels
metges i milers i milers d'intelectuals i professionals. S'ha
xifrat en un milió el nombre de
xilens que han hagut de deixar
el país, 200.000 treballadors
(que junt amb les seves famí- ,
lies, fan un milió de persones)
estan acollits al Pla d'Ocupació mínima, que només permet sobreviure. El desnodriment i la fam han tornat a
aparèixer al panorama xilè.^
Fantasmes aquests, que ja havien desaparegut amb el règim d'Allende. Tots els avenços socials, la reforma Agrària, l'Area de Propietat Social
• que "s'havien produït en l'etapa democràtica, han desapa- •
regut.
Dels 8.589 milions de dòlars anunciats com a Pressupostos Generals de l'Estat, el
21,9% es destina a defensa i
el 53,6% a "socials", on està
inclòs un 20% que correspon
a educació.
Malgrat: que el règim de
Salvador Àllende mai no va
poder comptar amb els crèdits
necessaris per a fer front a la
crisi econòmica, la Junta mili-

I

tar xilena ha rebut en aquests
quatre anys de les agències
estatals USA d'ajuda exterior
(AlD, EXIMBANK, OPIC, etc.)
prop de 443 milions de dòlars
que, juntament amb els atorgats pel Banc. Mundial, el
Fons Monetari, el Banc Interamericà de Desenvolupament,
etc, fan mil cent set milions
de dòlars, que donen una mitja de 40.000 milions de pessetes a l'any de crèdits des
que la Junta Militar es va instal·lar al país. Doncs bé, ni tan
sols amb aquestes ajudes el
règim militar no ha aconseguit
treure'el país de lé crisi, sinó
que l'ha fet créixer i l'ha carregat sobre l'esquena dels treballadors.

Qui governa a Xile?
Van ser diversos els sectors
que, en un primer moment,
van ajudar o propiciar el règim
militar. A més de les conegudes .vinculacions de les multinacionals, hi eren presents diversos sectors de la democràcia cristiana, de l'oligarquia financera i la pràctica totalitat
de les Forces Armades. Però
qui avui governa directament
a Xile són aquestes últimes.
Pinochet, a base de decretsllei, ha aconseguit que la dictadura militar xilena, a més de
ser una de les més sanguinàries que existeixen, sigui també una de les més personals.
La base ideològica del règim s'articuía precisament a
cop dels anomenats decretsllei. La frase de Pinochet "No
més elecciones ni consultas
en diez afios", resumeix clarament els principis doctrinals
xilens. Escollint com a model
instituoional el brasiler i entroncant directament amb la
"Declaració de Principis i objectius Nacionals" realitzada

Les multinacionals governen a Xile, els militars són només els
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Una de las primeres tasques de la Junta Militar ha estat acabar amb^
tot allò que faci olor a cultura.
després de l'assalt al Palacio
amb la CIA, va ser un dels imde la Moneda, Pinochet es
pulsors del cop d'Estat; Frei,
disposa a crear el seu~"Moviels orígens polítics del qual es
miento de Unidad Nacional" i
remunten a la Falange Naciola consabuda democràcia ornal, grup purament feixista, es
gànica. .
.'.
qui avui a Xile vol convertir-se
en l'abanderat d'una demoEls plans de l'Administració
cràcia restaurada.
Carter sobre el respecte als
drets humans i una posterior i
Malgrat els desitjós ameri-.
gradual transformació en una
cans, el restabliment d'una .
democràcia simulada, topen
democràcia a Xile es fa cada
directament amb els desitjós i
cop més difícil. Una dictadura
el poder de les multinacionals
de les característiques de la
americanes i alemanyes, que
xilena només pot destruir-se,
són les que. controlen directaamb un nou cop d'Estat, cosa
ment el país.
.
absolutament impensable, o
amb un aixecament popular,
tan utòpic com l'anterior. El
L'interés americà
govern de les multinacionals
és qui dicta la llei a Xile.
Es més fàcil muntar una
dictadura que no pas destruirla. Aquest és el gran problema
Els desapareguts,
de Carter.
L'administració
problema acuciant
americana està interessada a
L'acció dels familiars dels
la.creació d'un "Frente Humadesapareguts xilens ha estat
nista" que pugui regir el país
la que ha tornat a posar d'acen una etapa de transició.
tualitat el constant problema
"Frente Humanista" que
xilè. Els 25.000 desapareguts
estaria composat per la quasi
són; una amenaça constant .
totalitat de les forces derhoper al règim xilè.
cràtiques que avui viuen a l'eA.rel d'una acció d'aquest
xili, però, com sempre, amb la
tipus, la Junta Militar s'ha vist
ja sabuda exclusió del Partit
obligada per primer cop a reComunista. Frei, l'abanderat
conèixer de forma oficial l'ed'aquesta idea americana, és
xistència dels desapareguts!
qui més rotundament s'oposa
Persones detingudes no se
a la inclusió comunista. Frei,
sap per qui, que estan tancaque en provada convivència
des no se sap on, que són
maltractades, torturades | assassinades per no se sap qui,
són el pà nostre de cada dia a
Xile. Una dictadura que mai
no s'ha preocupat d'amagar ni
tan sols dissimular les seves
vergonyes. Una dictadura que
s'està guanyant a pols el qualificatiu de la més sanguinària.
Una dictadura que pesa com
una gran xacra sobre el poble
xilè.
Pinochet no veu cap sortida. Tampoc no li interessa de
. veure-la; el manteniment del
seu poder personal, la seva
consagració institucional i
continuar emulant el seu admirat general Franco són "els
seus únics objectius. Uns objectius per l'assoliment dels
quals no ha dubtat, ni dubtarà,
en sacrificar el poble xilè en
un genocidi que comença a
recordar el camps de concen. tració de Hitler. Xile és avui un
país en crisi. Ja no és tan sols
una crisi econòmica, és una
crisi social. És una crisi que no
resoldran els economistes de
Xicago,. una crisi que només
pot ser resolta per la democràcia.
F. ALTES
homes de palla.

Dèiem que el millor jugador
de la selecció era Cardenosa.
Amb la pifiada del partit del
Brasil ens va deixar ben lluïts.
Per a defensar-nos, direm que
és un jugador antitriomfalista,
perquè, si Espanya hagués
guanyat a Brasil, s'haurien
tornat a remuntar les figures
de Porta, Kubala i Cia., amb
tot el que hi ha al seu darrera.
Amb bona lògica, després del
fracàs, i quan el que compta
en l'esport professional són
els triomfs, haurien de dimitir
tots...
Però no. Estem astorats.
Les primeres declaracions de
Porta després de l'eliminació
deien que s'havia fet el que
s'havia pogut, i que el que calia
ara era posar-se a treballar a
fons per als Campionats de
1982. Les mateixes paraules
dites després de l'eliminació
de 1974, de 1970, de 1966,
de 1962,. de 1958, etc, etc.
On cal dir-ho, això? Ens
haurem de manifestar a. la
Plaça de Sant Jaume? Què cal
fer perquè el Sr. Porta, el Sr/
Kubala i tots els altres dimiteixin? Quina sort tenen que,
amb tants problemes polítics
com hi ha, ningú no es fica seriosament amb ells. ^Ja ho saben, què els representarà continuar en els seus llocs l'any
1.982? Espanya és qui organitzarà aleshores els Campionats. Tots els balls de milions
fets fins ara, no són ni un gra
de sorra, comparant-ho amb
el que pot venir. Però nosaltres volem tornar a dir que
Cardenosa és un bon jugador i
que va ser ell qui, contra Suècia, va donar mobilitat al joc.
Creiem que és el millor. Els
pitjors? Molts, jnolts. És molt
dolent, l'equip. Del partit del
Brasil, el millor fou Miguel Àngel i, el pitjor, Leal. Que ja ho
va fer malament, ja!
Perquè, va tornar a "florir"
la veu d'un personatge sinistre
de la millor època franquista a
la TV? Ens referim a Matías
Prats. Això és-per fer-se una
pregunta amb molta mala intenció: qui mana a TV? Potser
els mateixos de sempre? No
vàrem assolir la "ruptura", però, al pas que anem, a TV i al
Futbol, ni la "reforma". Vertaderament preocupant. Ja no
ens hem d'ocupar de l'equip
d'Espanya. Ara ja, només dels
"bons". D'allò que sí continuarem preocupant-nos és de
la si|uació d'opressió a l'Argentina, i creiem que él Campionat haurà de servir per a fer
que al món es parlés de la
greu situación per la que passa tanta gent: El triomfalisme
oficial, per tot el que en sabem aquí, no haurà pogut
apagar el clam dels que cridem en favor del poble argentí.
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Per una Constitución que serveixi els interessos de tots

Diccionari
Constitucional

La Comissió, en la recta final
"Caminemos todos, y yo el primero, por la senda
constitucional"; aquestes paraules/ procedents d'un
rei com,Ferran VII, poc donat a constitucionalismes,
adquiriran dintre de poc, just el temps fins que estigui
aprovada la nova Constitució espanyola, plena vigència. La Constitució, la primera i més important tasca
de les Corts de fa democràcia, està entrant ja a la
recta final.
"El treball fet fins ara per la
comissió constitucional cal qualificar-lo com a molt positiu, tenint en compte tots els condicionants i limitacions que la situació política general imposa".
Aquestes paraules de Jordi Solé
Tura, representant del grup parlamentari comunista a la ponència primer i a la comissió constitucional després, resumeixen
clarament el parer de quasi tots
els membres de la comissió. El
treball dut a terme fins ara és
molt, però queda també molt a
fer. Quan aquestes planes vegin
la llum, potser s'haurà acabat ja
el treball de la comissió constitucional, però el camí que queda a
través del Ple del Congrés de
Diputats, la comissió mixta Congrés-Senat i el propi senat, fins
arribar per fi al desitjat referèndum, és llarg.
i

Hi ha consens i hi ha
dissens
Si hi ha una paraula que puguiresumir el contingut de la discussió constitucionaj, diríem que és
sens dubte "consens". Aquesta
és, tal cop, la paraula més posada en boca dels polítics aquesta
darrera setmana. "S'ha treballat
més fora que dintre de la comissió constitucional i això és poc
parlamentari o millor dit, antiparlamentari. No es pot elaborar una

en elles es produïen mecànicament els mateixos resultats, 17contra 15, o ei que és el mateix,
els vots sumats dels representants d'Alianza Popular i UCD
contra tots els altres, amb les característiques oscil·lacions de vot
dels representants de la Minoria
Catalana.

L'Ensenyament
Constitució fora de la Comissió i
del Ple; l'avantatge que té el sistema parlamentari és que l'opinió
pública pot seguir pas a pas el
desenvolupament dels debats,
prendre posició i jutjar. El sistema del consens és una manegada entre uns quants"; la veu de
la discòrdia, la veu d'Alianza
Popular en la Comissió constitucional; el diputat López Rodó
manifestava amb aquestes paraules una opinió minoritària. El
consens és, potser, l'única forma
d'aconseguir que una Constitució
que ha d'afectar de forma primordial el futur de la democràcia
espanyola sigui, de millor o pitjor manera, acceptada per tots.
El president de la Comissió constitucional, l'ucedista Emilio Attard, ens explicava la forma de
treball de la comissió constitucional: "Hi ha consens i hi ha
dissens tota vegada que és un
debat democràtic, però quan
la Constitució és per a tot el
país i no per a una part del mateix, el consens és v positiu". No
obstant, el diputat i membre de
la
comissió
constitucional,
Eduardo Martín Toval, matisa el
consens: "Jo no en diria consens, en tot cas acord parlamentari, què és una forma normal de
treballar en qualsevol parlament". No sempre s'ha arribat a
aquest acord, i quan no s'ha produït, han calgut les votacions i

L'article 26 de la Constitució,
que fou debatut dimarts 24 de
maig,, ha estat un dels que més
butllofes ha aixecat. López Rodó
jutjava així aquest article: "En la
qüestió de l'ensenyament s'ha
fet una declaració platònica de
llibertat, però aquesta no existeix. Si un pare tria l'ensenyament privat per a l'educació del
seu fill, l'haurà de pagar. És paga
per un dret constitucional". López Rodó expressa així el sentiment d'aquells que yeuòn acabats o en vies d'extinció els seus
privilegis en matèria d'ensenyament. I, diguem-ho tot, l'article
en qüestió no ós gran cosa. Pere.
Jover, professor de Dret Polític
de la Universitat de Barcelona el
qualificava així: "El tema de l'ensenyament en la Constitució ha
quedat bé. Els socialistes han
pogut introduir el control per
part de pares, professors i alumnes, en el seu cas, dels centres
docents, i quant a llibertat
d'ensenyament, el que ha quedat
constitucionalitzat és la llibertat
d'establir centres docents, però
no precisament la direcció
d'aquests". Un article on es reconeix la llibertat d'ensenyament, on es diu què l'ensenya-^
ment: bàsic és obligatori i gratuït, oh es reconeix la llibertat de
creació de centres d'ensenyament, on es reconeix el control

Conquestes
El nostre habitual Col·laborador José juny del 1978 un article sobre els sociaAntonio Gonzàlez Casanova publicava listes i la Constitución, que per l'interès
a "Mundo Diario" el diumenge 11 de que té creiem convenient reproduir.
La Comissió Constitucional ha aprovat l'article 120,
que obre una via, moderada
però efectiva, a la socialització de la riquesa. Diu
aquest article que "tota la
riquesa del país en les seves
distintes formes i qualsevol
que sigui la seva titularitat,
està subordinada a l'interès
general".
/ ;V
Això vol dir que el principi reconegut a la Constitución del dret de propietat
privada no ós ni sagrat ni
intocable. Els socialistes havien acceptat la inclusió
d'aquest principi a condició
que a l'art. 120 es reconegués que la propietat privada no pot privar de la propietat de la riquesa a la resta
de ciutadans. L'interès general està per damunt del
particular. Vet aquí un principi socialista que la Constitución accepta.'
L'art. 120 afirma tot seguit que "es reconeix la
iniciativa pública en l'activitat econòmica. Per mitjà
de llei es podrà reservar al
sector públic recursos o
serveis essencials, especialment en cas de monopoli".

L'Hora Socialista/8

Amb aquestes frases s'admet la possibilitat de socialització dels béns de l'oligarquia monopolista, l'acció
econòmica del sector públic
i el traspàs als poders democràtics de l'Estat o dels
Governs de les Comunitats
Autònomes
(Generalitat,
etc.) de recursos econòmics
o serveis que són encara
en mans privades però que
el desenvolupament de la
societat ha fet que esdevinguin essencials i, per tant,
necessitats del control popular a través dels poders
públics democràtics. Una
altra via constitucional cap
el socialisme.
L'art. 120 admet també
que els poders públics acordin "la intervenció d'empreses quan així ho exigeixi
l'interès general". El dret de
propietat de les empreses
no pot esgrimir-se enfront
de la necessitat pública que
els poders democràtics assegurin el correcte funcionament al servei de l'interòs
col·lectiu de les empreses.
No es queda aquí la
Constitución. L'art. 121 propugna la participació de

tots els interessats ert la
Seguretat Social i en tots els
organismes públics dedicats
a la millora de la qualitat de
vida i al benestar general.
Els poders públics queden
compromesos a promoure
amb eficàcia les diverses
formes de participació a
l'empresa, empreses coope-.
ratives i especialment, "l'accés dels treballadors a la
propietat dels mitjans de
producció"> Aquest últim
principi pot semblar ambigu,
perquè obre la porta tant a
l'anomenat "capitalisme popular" com al socialisme
autogestionari. Però per a
la classe treballadora és una
conquesta la constitucionalització d'una possibilitat essencialment revolucionària
com és que les empreses
siguin propietat dels seus
treballadors.
Els socialistes han sabut
cedir en el títol de les grans
afirmacions retòriques, però
han imposat els seus ideals
en el decisiu títol de l'Economia.

J. A. GONZÀLEZ
CASANOVA

de pares, professors i alumnes
sobre els centres. Un article, en
definitiva, que va ser aprovat
amb els únics vots erï-"contra
d'Alianza Popular.

AVANTPROJECTE.- Text elaborat per
la ponència, al qual són aplicades les esmenes dels diferents grups parlamentaris.

El rei reina però no
governa
La corona, el rei, la persona i
la institució; tot un tema de vital
importància per al futur del país.
Un tema que els diputats membres de la comissió constitucional van resoldre a gust de quasi
tots. Diem de quasi tots perquè,
com sempre, la veu discordant
de López Rodó es va fer notar.
"Al rei l'han desplumat al màxim
i difícilment podrà exercir d'àrbitre amb tan poques facultats
com li han deixat". Solé Tura ho
veu d'una forma diferent: "Les
atribucions de la Corona és un
dels aspectes més positius de la Constitució. Queda regulada úna
monarquia parlamentària, al" rei
se li reconeixen unes atribucions
però ha quedat eliminat el perill
del que se'n venia a dir borbonisme".
Malgrat que Eduardo Martín •
valori positivament el contingut
d'aquest títol, "si en una lectura
formal pot semblar que ha quedat malament,: perquè és aquí
on apareix tota l'ostentació de
la corona, la veritat és que hem
aconseguit que 1a Constitució
contempli una monarquia a l'europea, diguem-ne a la sueca. El
rei reina, però no governa", el
cert és que no tothom opina
així. En paraules de Pere Jover,
"trobo a faltar un element fonamental i que, per exemple, està
present a la constitució alemanya í és que si les propostes del
Cap d'Estat per l'elecció del President del Govern no són acceptades pel Parlament un determinat nombre de vegades, el
propi Parlament pot presentar
propostes".

El model de societat
El propi Pere Jover jutja l'estat en que ha quedat el redactat
dels articles que fan referència

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.- Introducció
no articulada en què .es pretén d'explicar
les raons i línies generals del text constitucional.

ARTICLE.- Part d'un text legal. La
Constitució és dividida en articles.
ARTICULAT.- Conjunt d'articles.
CAPÍTOL- Parts en què es divideix un
títol.

Lauréano López Rodó:
El consens és una manegada.
Jordi Solé Tura: La forma comes resolgui el tema de l'elecció a Corts
pot decidir el futur de la
democràcia i la Constitució.
Eduardo Martín: No serà una constitució socialista però serà una constitució acceptable.
al model econòmic de societat:
"És una redacció de compromís.
No s'ha arribat a elements tan
avançats com eís d'altres nacions però greus problemes que
podia haver plantejat la posició
d'UCD han quedat vorejats".
Per Eduardo Martín "el model
econòmic no fa sinó reconèixer
una realitat" i Jordi Solé Tura no
sembla tampoc molt content:
"les pressions exteriors van pesar molt sobre la ponència". Malgrat que el tema no contenta
gaire l'esquerra, no hem de pensar per això que la dreta se senti
feliç: "El model econòmic de
societat ha quedat molt desdi-

buixat". López Rodó és explícit.
Aquest tema es d'aquells que no
contenien ningú però que es resol entre tots. El compromís,
l'acord, el consens en una paraula, és qui mana. .; ,

Les autonomies
' "La tranquil·litat dels debats
està assegurada". Amb aquestes
paraules Emilio Attard sembla demanar calma als seus companys
i és que el tema té corda, ni més
ni menys que les autonomies.
"Les nostres propostes sobre
les autonomies, les conegudes
tres llistes, van ser vençudes a la

Comissió. Ara lluitarem perquè .
el redactat de les autonomies ho
reculli de la millor manera possible. Si bé totes les nacionalitats
i regions no gaudiran dels mateixos graus d'autonomia, entenent
per autonomia no tan sols.una
simple descentralització administrativa, sinó una real autonomia
política, gradualment esperem
que això s'aconseguirà". Eduardo Martín va avançar així la seva
impressió sobre la discussió del
títol de les autonomies. El representant comunista Jordi Solé
Tura coincideix amb les opinions
del representant socialista: "Si
es resolen bé, a la pràctica serà
la cosa més positiva de la Constitució i. en'el futur, Espanya estarà formada per un sistema generalitzat d'autonomies". Si bé hi
ha alguns temes a discusió, com
ara els d'Ordre Públic, administració de justícia, escola, etc.
Sembla que hi ha un acord generalitzat sobre el tema o, el que
véa ser el mateix en paraules de
López Rodó, "les autonomies,
amb prou feines es discutiran;
com tot, es resoldran en una
reunió d'UCD i el PSOE a Castellana, 3 o al despatx de PecesBarba". Si bé és una opinió extrema, el tema requereix un
acord. Tothom coincideix en
afirmar que un bon sistema
d'autonomies ajudarà a consolidar la democràcia.
'>
La Constitució ha entrat a la
recta final. Potser no serà una
; Constitució.que ens convenci a
tots. A alguns els deixarà contents, d'això no hi ha dubte, i és
"que- serà la millor Constitució
.possible. Una constitució per a
tots, perquè ha estat elaborada
pertots. ,
,
-T* "·

::\.-.

F.NAVARRO

COMISSIÓ
MIXTA
CONGRÉSSENAT.— En el cas que no hi hagi acord
entre les cambres sobre el matei text constitucional, es formarà aquesta comissió,
encarregada d'aconseguir un text únic.
COMISSIÓ CONSTITUCIONAL- Co-.
missió especial, creada en el si del Parlament per tal d'elaborar o, si s'escau, modificar la Constitució. El text elaborat per la
Comissió ha de ser aprovat per la plenària.
• CONSTITUCIÓ.- Text jurídic en el qual
es regulen les qüestions fonamentals per a
la vida en comunitat:dretsfonamentalsdel
ciutadà i principals institucions de l'Estat.
Espanya ha tingut vuit Constitucions promulgades.
CONSTITUCIONALISME.- Moviment o
ideologia que, durant els segles XVIII i XIX,
exigia l'elaboració i promulgació de Constitucions com a via per a superar l'Estat absolut. També es fa servir, aquesta paraula,
per a designar els grans períodes històrics
d'elaboració de les Constitucions (p. e., el
constitucionalisme de la primera postguerra). També s'indica amb aquesta paraula la
ciència que estudia les Constitucions.
CONSENS.— Acord o compromís entre
les diferents forces polítiques i socials per
elaborar un text que pugui ser assumit per
totes elles. Forma en què s'està elaborant
l'actual Constitució espanyola.
DEBAT CONSTITUCIONAL- Discussions realitzades entorn a f.elaboració de la
Constitució. El debat és dut a terme bàsicament en el Parlament, però també es
realitza a tots els nivells.
ESMENA.—Proposta de modificació al
text de l'avantprojecte, presentada pels
diputats o grups parlamentaris per escrit i
dintre del termini establert de forma reglamentària.

LLEIS FONAMENTALS.- Expressió utilitzada durant el franquisme per a definir
un tipus de lleis de rang superior al de les
normes ordinàries. Amb l'entrada en vigència de la Constitució, aquestes lleis quedaran definitivament derogades. -

PONÈNCIA CONSTITUCIONAL- Grup
de parlamentaris elegits en el si de la Comissió Constitucional encarregats d'elaborar l'avantprojecte. L'avantprojecte de la
Constitució espanyola ha estat elaborat
per una ponència integrada per set parlamentaris: tres d'UCD —Herrero de Minón,
Gabriel Cisneros, José Pedró Pérez
Llorca—; Gregorio Peces Barba, socialista;
Jordi Solé Tura, del grup parlamentari comunista; Miquel Roca. i Junyent, de la Minoria Catalana, i Manuel Fraga Iribarne,
d'Aliança Popular.
PRESIDENT
~
COMISSI
CONSTITUCIONAL- Parlamentari que
presideix, dirigeix i moderà els debats en el
si de la Comissió. El president de ía Comissió Constitucional és Emilio Attard.
REFERÈNDUM.- Procediment d'aprovació d'un text legal o constitucional que
exigeix la participació de tots els electors.
La Constitució espanyola haurà de ser
aprovada definitivament mitjançant un referèndum.;
.SENAT.— Cambra del parlament que,
per la seva composició i forma d'elecció,
garanteix la presència de forces socials i
polítiques de manera diferent de com es fa
en el Congrés dels Diputats. Generaiment,
els senats tenen^un contingut polític clarament conservador, a fi de compensar el
previsible caràcter popular i progressista
de les Cambres Baixes. El Senat espanyol
ratificarà el text elaborat i aprovat pel Congrés dels Diputats.

ESMENA "IN VOCE".- Proposta de
modificació al text de l'avantprojecte, presentada pels diputats o grups parlamentaris durant el desenvolupament dels debats.

TÍTOL.— Part en què es divideix un text
legal, en funció de les matèries a què fa referència. La Constitució espanyola és dividida en títols. Aquests títols són: Principis
Generals. De drets i deures fonamentals,
La corona, Les corts, El govern i l'administració, El poder judicial, Economia i Hisenda, Territoris autònoms, Tribunal Constitucional i Reforma Constitucional.

PLENÀRIA.— f=orma d'actuar dels parlaments que implica la presència de tots els
membres de la Cambra. La Constitució
Espanyola ha de ser aprovada per la plenària d'ambdues cambres.

VOT PARTICULAR.- Redacció alternativa al text de l'avantprojecte, en algun
_punt concret, elaborada per algun dels
membres de la ponència.
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L'HORA CIUTADANA

Dimissions per pressionar la Corporació Metropolitana

Badalona: Els partits amb més
força que l'Ajuntament
Setze regidors de l'Ajuntament de Badalona, inciuït el batlle, han presentat la dimissió al ^governador per pressionar que en el Ple de la Corporació
Metropolitana no s'aprovi el Pla Especial de revitalització del Dalt la Vila, que pocs dies abans, malgrat
que ell mateix l'havia promogut, el Consistori badaloní havia rebutjat per 13 vots en contra i quatre a favor. Les forces cíviques i polítiques de la ciutat estan
disposades a aconseguir que realment dimiteixi l'Ajuntament car s'ha arribat a un acord comú per constituir una comissió gestora que es faci càrrec de l'administració local.
L'Ajuntament de Badalona
s'ha autoprovocat una profunda crisi en rebutjar el Pla Especial de Revitalització i Conservació de Dalt de la Vila —
únic exponent de la històrica
ciutat romana—, que ell mateix havia promogut a causa

De l'actuació
municipal
al barri
del Clot
•**•• Els veïns del barri del Coit
fa anys que reivindiquen els
terrenys que la RENFE hi té, i
que ja no són utilitzats en la
seva totalitat de fa temps.
L'Ajuntament de Barcelona
va proposar als veïns d'encetar un Pla Especial de Reforma Interior, que fou acceptat
per la Coordinadora d'Entitats
del Clot-Camp de l'Arpa, el dia
7 de febrer, à condició que
s'interrompessin totes les llicències de la zona afectada i
què, alhora, el Pla fos confeccionat per alguns tècnics del
barri.
Els veïns es preguntaven
quin interès podia tenir en
Socías en aquest Pla, i no sabien què respondre's; ara ho
comencen a veure. Fa ben bé
quatre mesos que els veïns
estan treballant en tot això, i
ara, el batlle els dóna llargues
i els proposa uns pressupostos més que miserables per a
un treball professional. La veritat és que en Socías vol entretenir els veïns, mentre ell fa
el que pot. Però què pot fer?
L'Ajuntament ja té en el seu
poder uns terrenys, entre la
Plaça de los Glòries Catalanes
i la Meridiana, i ha pensat
d'instal·lar una escola d'EGB i
un ambulatori, quan els veïns
creuen que no és aquest el
lloc més idoni per a aquests
serveis. La veritat és que l'Ajuntament no té cap esperança de poder "posar-los" enlloc
més i, per tant, de cara a poder enumerar unes quantes
realitzacions algun dia, en
Socías fa el que pot.
D'altra banda, l'Ajuntament
està hipotecant terrenys que
en un principi havien de ser
per al barri: part dels terrenys
de RENFE, uns altres de -Fibra color, etc. I els veïns no poden impedir-ho. És per això
que la Coordinadora d'Entitats
està preparant algunes accions per a mobilitzar i sensibilitzar el barri; un veí ens comentà que "a més, en tot el
barri no hi ha cap espai més
que aquests, destinats o destinables a serveis o a espais
verds"
,

ERNEST BLANCH
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de la insistència de les forces
cíviques i polítiques de la ciutat.
No endebades les coses
han canviat i la Comissió Administrativa de la Corporació
Metropolitana ha aprovat el
projecte que l'Ajuntament ha
desestimat. Amb aquest acte,
el president de l'esmentada
corporació, Josep M.a Socías,
ha desautoritzat l'Ajuntament
badaloní i s'ha posat al costat
del poble, considerant així
com a vàlides les raons dels
partits polítics i les entitats cíviques.
La resposta del Consistori
no s'ha fst esperar i tot seguit
va amenaçar amb la dimissió,
però no es van posar tots d'acord i mentre uns volien dimitir, d'altres deien que ja havien
fet prou el paperet i més valia
no embolicar la troca.
'Paral·lelament els partits
polítics arribaven a un acord.
Per la salvació del municipi
sols restava demanar la dimissió al governador i que siguin
substituïts els regidors per
una Comissió Gestora. Les coses havien arribat a una situació límit.
•-.'...

El governador no vol
Gestora
Per resoldre l'afer, el batlle
de Badalona demana audiència al governador pel dilluns, i
al mateix temps, les forces
polítiques, mitjançant els parlamentaris fan el mateix. El resultat és que .el governador
rep primer als partits i els manifesta la impossibilitat d'una
gestora, però comenta la possibilitat d'una remodelació del
consistori. Poca estona després l'Ajuntament és rebut pel
governador, i, en síntesi, els
diu que si no els ha agradat la
decissió d'en Socías els queda
un camí legal per recórrer. O
sigui que, de fet, se'ls va treure del damunt.
La reacció de l'Ajuntament
davant la posició del governador va ser una altra reunió urgent, per cert molt moguda,
de la qual n'han sortit setze
dimissions, la del batlle i quinze regidors, restant sense dimitir quatre, que son; la
March, en Rojo, Marquès i en
Diego. García.
Evidentment les forces
polítiques i cíviques han seguit pas a pas tot el procés, i
conjuntament han arribat a
l'acord de donar suport i participar en una comissió gestora
que es faci càrrec de l'administració de la ciutat, fins a la
celebració de les eleccions
municipals que el govern de
UCD no es decideix a convocar, i que porti endavant un
programa de govern que posi
en pràctica el pla d'urgències
que Badalona necessita. • • •
... En el comunicat que se'ns
ha lliurat, i que està signat per

Dalt de la Vila: un edifici en construcció tapa la Torre Vella; sota d'èll hi
ha les runes de la Badalona romana.
*
Socialistes de Catalunya, PTC
(F. del PTE), ERC, OCE (BR),
Col·lectiu
d'Independents,
UGT, CSUT, CCOO, catorze
associacions de veïns, la Tederació d'Associacions, Jove
Cambra i l'Associació Catalana de la Dona, s'incideix en
què "fan constar el seu ferm
propòsit de no parar fins
aconseguir els seus objectius", i per tal, han constituït
un organisme unitari per a
coordinar les seves activitats i
fan una crida a totes les entitats encara no representades
perquè s'hi adhereixin.
D'altra banda/s'han enviat
nombrosos telegrames a Josep M.a Socías, president de
la Corporació Metropolitana,
agraint la seva gestió personal
°.r\ aquest afer i manifestant

llur suport. Entre -d'altres s'hi
compta el dels partits polítics,
el del director i el conservador
del Museu Municipal, de les
divers s associacions de veïns
i el de Joan Reventós en nom
de Socialistes de Catalunya.
El punt fonamental de tot
aquest afer és molt clar. L'aprovació del Pla Especial
"Dalt la Vila" implica la congelació per un any més de llicències d'obres, i aquest ha
estat el detonador que ha provocat tot l'afer; Mentre uns
lluiten per conservar el poc
que queda, d'altres, per interessos econòmics, utilitzen
coma mitjà de pressió la dimissió per acabar de destrossar la ciutat.

ENRIC GIRALT

Jornades del Medi Ambient a la Fira

Una farsa dels Ministeris
d'Indústria i Obres Públiques
Els Ministeris d'Indústria i
Energia i Obres Públiques,
engahtxant-se al carro del Dia
Mundial del Medi Ambient, instituït per la ONU, i commemorat el
passat 5 de juny, van voler celebrar a Barcelona a partir d'aquest
dia, i fins el 8 de juny, unes Jornades de diàleg i debat entre Administració, tècnics i grups ecologistes a fi de rentar-se la cara davant la gran opinió pública dels
grans desastres que ells mateixos han ocasionat al medi.
Però.no és pas casual que
aquestes Jornades s'hagin realitzat a Barcelona i amb la col·laboració òrganitzativa de la.Conselleria d'Ordenació del Territori,
implicant així a la Generalitat actual a haver de resoldre un embolic creat per uns altres. Aquesta col·laboració de la Conselleria,
si us plau per força, forma part de
tot el procés de reforma, pactes,
traspassos de competències què
el Govern està transferint a les
nacionalitats i regions —amb tota
la prudència habitual— perquè,resolguin el laberint deixat pel franquisme. Llavors, per tant, fer
aquestes Jornades a Barcelona
amb temes que afectaven tot
Catalunya venia a significar —en
aquesta
època
de
preautonomia—que l'actual Govern
no es tancava al diàleg i que te-

nia ganes de resoldre els problemes. Però aquesta farsa absoluta
s'evidencià un cop més: els representants de l'Administració
van venir a calmar el personal i a
vendre'ns la necessitat de l'energia nuclear per considerar que els
recursos naturals del país escassejaven i que d'aquí a 50 anys
tindríem gran necessitat d'energia si va augmentant la demanda. L'Administració va combinar
unes xifres i va concloure, sense
consultar al poble català, que l'any 2025 necessitaríem tanta potència elèctrica. Aquestes Jornades han estat aprofitades per
l'Administració, i concretament
pel Ministeri d'Indústria, per esbombar, com hem dit, l'energia
nuclear, en base a la propera, discussió a les Corts del Pla Energètic Nacional (veritable riuclearització del país) i a l'ofensiva de les
empreses elèctriques sobre la
necessitat d'aquesta energia, fets
que estan distorsionant la realitat
del problema i confonent l'opinió
pública, que és un cop més enganyada sobre una qüestió que l'afecta tan de prop, sense que la
"classe política informi sobre la
trascendència dels fets i sense
que s'hagi iniciat un debat sobre
el futur energètic que els ciutadans volen.

Manipulació de la realitat
ecològica
A més d'aquesta actuació directa, un dels representants del
govern vingut a Madrid aprofità
per pactar amb el Governador Civil a Barcelona l'arribada a la Tèrmica de Cubelles de fuel-oil procedent per gaseoducte del port
de Tarragona. 0 sigui que mentre
de cara al públic diuen que la intensitat contaminant de l'àrea
catalana no és forta, d'amagat
pacten l'increment d'aquesta
contaminació.
Però les Jornades van ser
també ocasió de lluïment per a
delegats del Govern a Catalunya i
altre personal bunqueritzat de
l'Administració, un dels quals negà tranquil·lament haver donat la
llicència d'ampliació de l'explotació de greda a la zona volcànica
d'Olot quan hi ha documents que...
ho proven* Aquesta irritant manipulació de la realitat ecològica de
Catalunya la van voler contrapesar amb la presència en els debats d'uns quants tècnics i professionals honestos, dels grups
populars, de defensa del medi
ambient i, el darrer dia, amb la figura venerable i sàvia del professor Pau Vila que ningú no tenia
necessitat de dir-li res per concloure: "En aquests quaranta a-

nys ens ho han desfet tot". De
tota manera, els membres ,del
Govern i els seus acòlits rrcf'van
romandre del tot tranquils en les
Jornades, perquè se les van veure morades per sortir-se'n d'algunes preguntes compromeses. La
tònica dels dies fou bastant tecnicista, cosa que ja interessa a
l'Administració perquè així no es
planteja en profunditat el problema, però hi hagué algunes aportacions interessants en quant a
estudis de contaminació als rius i
la veu popular dels grups de defensa es deixà sentir amb força,
malgrat que l'inefable Eduard
Merigó digués que els ecologistes estan per protestar i que es
creen tot de càrrecs per resoldre
els problemes ambientals. El
conseller Serra clogué les Jornades afirmant; entre altres coses,
que calia conèixer la lògica del
sistema capitalista i que, per
tant, vingué a dir, no ens havíem
de fer massa il·lusions. El poble,
però, ja està cansat d'una política
de tapar forats, tot i que potser,
no s'adona que consumint més, i:
sovint inútilment, està ajudant a
degradar la qualitat de la nostra
vida i a perpetuar la vida d'aquest
mateix sistema. - : - '

XAVIER GARCIA

L'HORA CIUTADANA

Amb funcionaris franquistes que ningú fa fora

La Diputació de Tarragona, molt
animadeta
Mentiríem si diguéssim que a la Diputació de
Tarragona el caos, la malversació i l'endeutament
són una realitat. Sf senyors, la Diputació del Sr.
Clúa és una de les poques de tot l'Estat, i no cal
dir que de Catalunya, que ha tancat l'any 1977
amb superàvit. I no és que no s'hagin fet ooses,
no. Aleshores, és que estem eh un paradís? És que
això de l'administració franquista no rutlla tan malament?
Bé. D'ençà de la Generalitat Provisional, els "polítics"
de la Diputació han passat per
tres etapes ben definides. En
un primer moment, e l . Sr.
Clúa, que val a dir que és el líder de la resta de Presidents '
Catalans, s'espantà molt amb
l'arribada del "coco" que venia a ser Tarradellas. Clúa i els
Diputats franquistes s'èsveraren* van estar a punt de llançar ia tovallola i dimitir. Després d'aquesta dimissió a Tarragona, s'haurien succeït possiblement, les de les altres
Diputacions Catalanes. Algú,
però, els va dir que no n'hi havia per tant i que això d'una
Generalitat amb poder real
anava per llarg; és a dir, que
les "Diputaciones" en tenien
per temps i que el seu poder,
encara seria efectiu dies i dies.
í mig es tranquiiitza'rèn.'""
'f
Després
vingué
Tarradelias i el seu intent de collocar els Presidents de les
Diputacions . al costat dels
Serra, Reventós, Triginer, etc.
al Consell de la Generalitat. Es
feren il·lusions, i jà se sap,
com que no es va arribar a un
acord,'Clúa es tornà a emprenyar i ara sí que deia que fotia
el camp. Es va quedar. Per
què? Ben fàcil. Aviat Tarradellas els tranquilitzà: el
traspàs de serveis es faria lentament i, tot i havent-se tras-,
passat, el President de la Generalitat els deixaria actuar,
com si res. I aquí no ha passat ,
res o gairebé res.
Clúa i els seus "boys" s'han
adonat que Tarradellas no
mentia: després de quasi mig
any de Comissió
Mixta
Generalitat-Diputacions, encara no s'ha traspassat ni una
taula. Això sí: els plats de popets presidencials, i«3S bones
paraules i els telegrames
amables entre President i
"Presidentes" han estat constants. Tots contents i el poble
enganyat i cabrejat.

Eufòria perquè la
Generalitat no funciona
D'aquí que ara Ctúa vulgui
fer aprovar una sèrie de greus
i costosos projectes. A la
Diputació de Tarragona hi ha
una gran- eufòria i l'explicació
d'això és ben fàcil: la Generalitat no funciona/ i nosaltres
—ens diuen—, un any després ,.
de desaparèixer el règim que
ens posà ,a la poltrona, continuem asseguts i ben asseguts.
• *
. ' • • • *
I el més greu del cas és que
potser tenen raó. Perquè algú
ha de fer les carreteres, ajudar
als municipis de la "provincià", fer residències per ve- .
llets, etc i etc. La Generalitat,
després d'un any que l'oposició antifranquista a Catalu-

nya guanyés les eleccions generals, no té cap poder real
(prou que ho han dit els socialistes).- I, per tant, cal que les
"Diputacions" continuïn la seva tasca. Per això Clúa està
tan animadet: té una hisenda
"provincial" que li permet emprendre grans projectes. I aquí
hi ha el més gros del cas: per
una vegada, la Generalitat no
s'hauria carregat un mort, sinó
que ens trobem davant una
Diputació Provincial que, tot i
havent passat d'un pressupost
que era, el 1969, de 160 milions de ptes., als 673 milions
per a 1977, tot i havent demanat préstecs oficials per
valor de 731 milions, la qual
cosa representa un 10'2% del
Pressupost Ordinari, encara
podria demanar 850 milions
de pessetes al. Banc de Crèdit
Local, segons és desprèn de
les informacions recollides en
la Memòria, publicada fa pocs
mesos per la Diputació.
I no sols això, sinó que l'import de les despeses de personal és el més baix de Catalunya: un 31'3% davant del
56' 1% autoritzat. t
Certament que aquest problema del personal es ben ardu. És un complicat engranat- '
ge del qual la Generalitat haurà de fer-se càrrec necessàriament. Engranatge en què cal
distinguir quatre nivells.

Els "xollos" dels
enginyers
En primer lloc, els" funcionaris de "Cuerpo Nacional",
és a-dir, Secretari, Oficial Major i Interventor.
.
'En un segon lloc podríem
situar els tècnics, entre els
quals destaquem dos casos
ben "curiosos". Per un costat,
la Diputació tarragonina _és un
cas únic, perquè té un enginyer industrial el Sr. Ventosa,
quan és ben sabut que les
diputacions no tenen indús. tries. El que sí que té, però, el
Sr. enginyer provincial és un
"xollet" força rendable: - la
Dipútaoió li posa una oficina
tècnica ben muntada, li porta
els clients, que són els ajuntaments . de. pobles de la
"província", li paga un sou i, a
sobre, el Sr. enginyer cobra
als ajuntaments pel treball
realitzat. És una història complicada, de legalitat dubtosa,
que vé d'allò dels plans'de
cooperació provincial. En fi,
quelcom que queda pel conseller d'Ordenació del Territori que, en aquest cas, el
que haurà d'ordenar són els
serveis tècnics. Perquè encara
hi ha més: la gent de Tarragona, que tenim fama de
malpensats i xafarders, diuen
que l'altre enginyer àe Camins, el Sr. Alonso, va tenir

una trifulga amb el' primer, ,
perquè no es van possar d'acord en repartir-se el pastís
que representen els pobres '
municipis de la província. 1 les
males veus continuen parlant i •
dient que aquests senyors, de
dretes de tota la vida, s'han
"folrat" amb aquest conte xinès. .'
.
.•>.'••.

Regals per a tots els
franquistes
En tercer lloc vindrien els
"xollets", els pecata minuta
de tots aquells ex-jefes pro :
vincials del Movimiento (que
. més aviat no es va; moure
massa) als qui s'ha donat càrrecs; l'un, una residència àntituberculosa, a l'altre, que tingui cura dels vellets i que faci
de cap de cerimònies, etc. En
aquest mateix feix es podria
incloure el responsable de •_
l'Institut
d'Estudis
Tarragonins que, essent antiGeneralitat, passarà a ser-ne
funcionari per allò que tot ha
de seguir igual. 0 l'altre cas de l'escultor oficial del franquisme que continua, i que, si
ningú no hi posa remei, continuarà de director de l'Escola
.,i'4'Art..QJde i;altr.e.director d'u*.;,
na fundació de la Diputació, ;
com és el Conservatori, l'únic
que passaria a la Generalitat,
que estava molt espantat i
que sembla ser que, entre.
Clúa i Tarradellas, l'han tran- •

Els gegants davant la Diputació de Tarragona, dins, també n'hi ha
que la ballen
quilitzat explicant-li allò que
aquí no passa res de res... i
tranquils.
.Per últim hi hauria els funr
cion.aris l'dea pie",.que —amb \
ràó— estan molt nerviosos \
Generalitat, mesos que senten
parlar del traspàs de serveis, i
aquí ningú río els diu res de
:
• res. •.
'
I, davant de tot això, i da^
vaht d'una Generalitat que ni

opera ni pot operar, el Sr. Clúa
ha vist clar què encara en té
per dies i que cal fer coses.
Projectes que\ara és possible que dugui à terme la Diputació i que hauria hagut de fer
, ja ^Gèn^cajjtatt. Una ^Qeneralj-;
tat de fa qual el poble espera-.
va molt i :de laj qual s'està
•desenganyant, i aixa és molt
greu.••..•:

BENET ALBINYANA
\

AL PEU DEL CARRER

Les prioritats immediates
Ni el règim local del franquisme, ni la seva reforma a través de la llei de bases de 1975, no constitueixen un marc legal que faci possible una gestió
eficaç de les entitats locals per cap de les forces democràtiques existents ni menys.encara pels socialistes.
. Per això avancem des d'ara un projecte de reforma global de l'Administració Local, que tindria dos
eixos fonamentals.
.
1 er. El reconeixement constitucional de la Generalitat de Catalunya com a òrgan amb capacitat legislativa i executiva, en tot el que fa referència al règim local.
- 2on. Una nova Llei Municipal i Comarcal, on seran restablertes les bases organitzatives i funcionals dels diferents nivells, i en la perspectiva del poder comarcal (consells comarcals, etc). Això comporta potenciar els següents principis:
a) Autonomia Municipal.. Cal obtenir el màxim
poder de decisió i gestió, amb recursos suficients
(prendre atribucions de l'Estat). b) Institucionalització de juntes veïnals de barri o
districte per tal de canalitzar la participació i control
per part dels ciutadans, de la gestió de l'Ajuntament.
"
c) Possibilitat que els municipis petits funcionin
a Consell obert.
d) Supressió de tots els òrgans i entitats de caire
centralista. Que "Provinclas",. Governs Civils, Delegacions Provincials i Comarcals, passin a ser d'abast català. s
e) Reconeixement a Catalunya de les regions
com a entitats funcionals de planificació.
f) Possibilitat de crear Regions Metropolitanes.
Reforma de l'Hisenda Municipal per obtenir una
autonomia econòmica més àmplia i reservant a la
Generalitat els'instruments fiscals redistributius per
tal d'assolir un equilibri entre les diverses comarques i regions.
•
.
•.
. L'endemà de les eleccions Muríicipals,sense esperar la nova llei, caldrà formar els consells comarcals provisionals que es constituiran pels batlles
elegits i amb les finalitats de: '

1)-Endegar la solució dels problemes comarcals
més urgents.
2) Participar en el debat sobre la nova divisió comarcal.
•Això cal traduir-ho en:
a) Un programa de mesures d'urgència a cada
Municipi, per tal de sanejar i. clarificar l'Ajuntament
i obtenir els recursos que calen per fer front a les
necessitats bàsiques.
.
\
b) Fer compatible l'eficàcia amb la qualitat de vida i l'autonomia de gestió. :
c) Reconèixer les Associacions i grups ciutadans
que han de fer una tasca d'informació i de control
de l'Ajuntament, fins arribar a la gestió de serveis
específics.
.
•
.
d) Assenyalar ets punts més greus d'incidència
de la crisi econòmica capitalista en el Municipi, ta!s
com l'atur, les dificultats de la.petita i mitjana empresa, els problemes del camp, la manca d'assistència a vells, malalts, i la manca de serveis i locals
per la joventut, etc. i contribuir a posar-hi remei.
Planificació.- El procediment tradicional dels socialistes en la gestió dels afers socials és la planificació.
.
És a dir: no fer res que no hagi estat debatut democràticament i integrat dins un Pla General que
doni coherència a les decisions.
Subordinar el pressupost, els programes d'actuació en funció d'uns objectius a termini mig..
Els plans, els programes i els pressupostos s'han
d'elaborar democràticament, amb audiència pública de veïns, associacions i entitats i després s'han
de complir (Política de portes obertes).
Així podrem obtenir l'eficàcia", la qualitat de vida i
l'autonomia de gesfió. Tres eixos fonamentals en la
nostra concepció d'una societat autogestionària
que ens donaran llibertat i responsabilitat en els
nostres municipis. Aquest és el nostre, programa
socialista per consolidar la democràcia i per començar una primer etapa.de fran'sioió.capql socialisme
autogestionari des dels Ajuntaments.

^
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Les Cotxeres, escenari d'una vaga

"El gall D indi" els ha sortir protestaire. (Fotos Tomi)

Una actitud responsable acompanyà els hostalers

La vaga no va arribar als postres
El moviment sindical al nostre país està envoltat d'una problemàtica molt greu, els conflictes
esclaten arreu, a les Corts s'està discutint una llei
d'acció sindical que, si no se soluciona, suposarà
un greu atemptat als treballadors, però d'aquests
greus problemes voldria destacar-ne dos que considero que són de gran importància.
D'una banda, la intransigència amb què gran part de
la patronal afronta la negociació dels convenis; de l'altra,
l'alternativa, que en aquest
moments sembla guanyada
per les centrals majoritàries,
quant a potenciar els sindicats
o bé fer-ho amb les assemblees. De fa temps aquesta
discussió ha sortit a la llum
pública, sobretot arran de les
eleccions sindicals,, en que
d'una banda les centrals majoritàries, . UGT fonamentalment, potenciaven el protagonisme de les centrals, mentre
que els sindicats minoritaris
eren partidaris de donar el
protagonisme a l'assemblea
(val a dir que aquesta és l'única forma que tenen aquests
petits sindicats de fer sentir
les seves opinions). Malgrat
que sembla que la postura de
potenciar les centrals —no per .
treure protagonisme als treba-,
lladors, sinó com a medi
d'impedir-ne la manipulació—
s'està imposant, tot sovint es
planteja aquest problema.

La patronal oferí
millores
En el cas de la vaga d'hostaleria de la darrera setmana
s'han . donat situacions que
podriem classificar com especials. De bon començament la
patronal, agrupada en el Gremio de Hostelería, va oferir
unes millores substancials. No
tenia ganes, en ple inici de la
campanya ,
estival,
de
complicar-se amb una vaga
que podria haver acabat molt
més malament del que va
acabar. És així que els empresaris preferiren adoptar una
postura dialogant i, des de
bon principi, oferir millores
susceptibles de ser acceptades abans que imitar els. seus
companys d'altres gremis i
negar-se en rodó a qualsevol
diàleg.
Fem un breu repàs a la situació en què aquest ram'es
trobava abans d'haver signat
el darrer conveni. Els treballadors d'hosteleria (hotels, bars,
etc.) estaven dividits en 148

categories salarials, la qual
cosa dóna una petita idea de
la seva situació. 148 són moltes categories per a un sol"
ram i l'únic que fan és dividir
els treballadors. Si hi afegim
els baixos sous que venien cobrant les categories inferiors
(12.800 ptes mensuals) reflectim força bé la realitat'del
sector.
De bon començament, en
plantejar la vaga es tenia clar
que s'havien d'aconseguir millores sense les quals la vaga
no acabaria Malgrat que en
aquest capítol hi ha la segona
part del problema. L'actuació
de tes dues centrals sindicals,
UGT i CCOO, absolutament
majoritàries en el sector, va
estar presidida per una.cons.tant informació a les seves bases i una real participació.d'aquelles eh les decisions sobre j
la vaga..
;
'
Les bases de qualsevol organització estan sempre per
definició, més radicalitzades
que les direccions, i en aquest
cas concret,han estat a punt
de provocar la ruptura total de
les negociacions.

tegories salarials i a la creació
de 6 nivells salarials. Aquest 6
nivells corresponen dés dels
aprenents de 14-16 anys fins
als "chefs". En alguna casosels augments salarials eren al
voltant d'un 43%, la qual cosa;
era, pera la UGT, més que acceptable. Punt i apart es considerava el nivell 3, origen del
conflicte. Aquest nivell corespon als cambrers, conserges,
etc.,* i per4 als interessats no
danava augments satisfactoris, en alguns casos només del
12%, cosa que féu decidir l'inici de la vaga. Val a dir que
els cambrers juguen un paper
majoritari i amb més intensitat de lluita en el sector, la
qual cosa explica que hagin
aconseguit la solidaritat dels
altres nivells. Pel que fa a les
garanties sindicals, el Gremio
de Hostelería ha concedit algunes millores, però ni mol
menys les que eren reivindica- des. Ha reconegut els sindicats a les empreses, el dret a
l'assemblea amb previ avís,
reconeixement de la lliure afiliació, i la impossibilitat que
una empresa financiï un sindicat. D'altra banda, s'ha aconDesapareixen les 148 - seguit definitivament allunyar
del panorama sindical a la
categories
CGT-groga.
- ~ •
Concretament la UGT va
Divendres al matí, en plena
valorar positivament les ofervaga, se celebrà una assemtes de la patronal referides a
blea a les Cotxeres de Sants
la desaparició de les 148 caen la qual els sindicats minoritaris, SU fonamentalment,
llançaren unes acusacions
contra la direcció, d'UGT i de
CCOO totalment absurdes, ;
bona mostra de la seva impotència.com' a central sindical, i
aconseguiren un cop més manipular una assemblea "unitària" engegant-la a rodar, car *
davant d'aquests-fets la immensa majoria dels afiliats
d'ambdues centrals decidiren
deixar-los amb la paraula a la
boca i marxar per on havien
vingut. En el transcurs d'a-,
questa assemblea es pogué
comprovar, i no és la primera
vegada, que hi havia tota una '
sèrie d'elements totalment
aliens a la vaga, i que són els
*.' •*''"':'"••', ..: . ; •- :
elements que els petits sindi'•-'' . "••'.- •':'• ,;'•:•; •
cats de plantejaments esquer. . .
ranistes porten per veure aug:
mentada la seva força.

\
El poc dinamisme d'una vaga.
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El mínim, 25.000 ptes
•• Mentre aquesta assemblea ,'
se celebrava,. el Gremio de

Hostelería decidí trencar les
negociacions i que la Delegació de Treball decidís. Immediatament, la mateixa tarda i
en una reunió tripartida (tre- .
balladors, patronal i Treball)
s'acordà, desprès de llargues
negociacions, signar el convé- v
ni i donar per finalitzada la vaga. El sou mínim que passaran
a cobrar les categories més
baixes no serà inferior a
25.000 pesetes, cosa que,
respecte al que s'estava cobrant, és una millora substancial.
• Es curiós veure que mentre
el SU acusa la direecció de
CCOO i UGT de col·laboracionisme amb el Delegat de Treball un portaveu autoritzatd'aquesta darrera central ens
feia una dura crítica a la seva
actuació, un cop més s'han fet
crítiques desinformades i sense respondre a fets concrets.
Les centrals sindicals, com a
representants dels treballadors, encara que siguin minoritàries, han d'assumir el seu *
paper i procurar una major
responsabilitat en les. seves
actuacions públiques. Ha passat el temps en què es podien
dir les coses sense haver de
respondre davant de ningú.
Els petits sindicats han de deixar de jugar al gat i el gos i
dedicar-se a fer sindicalisme
si no volen comdemnar-se per
sempre al testimonialisme.
. Un balanç alliçonador. Deixant de banda el gran nombre
de detinguts . —els costums
franquistes no han acabat de.
desaparèixer—,' . en podem
treure algunes conclusions.
D'una banda -els empresaris,
que normalment és mostren
rea ei s a qualsevol negociació,
quan els interessa fan tots els
esforços per a impedir els
conflictes, només, però, quan
es qüestionen.els seus interessos, els interessos generals
per a ells no compten. Un cop
més direm que cal trencar d'u-^
na vegada amb la mitificació
de l'assemblea com a element
democràtic per excel·lència i
no donar-li més importància
que la que té. L'assemblea és
important per a prendre decisions però de vegades, hi ha
altres mitjans de decisió que
resulten més democràtics, car
son més difícilment manipulables. '. .- .
. . .

JOSEP M a SERRA

L'HORA DEL TREBALL

Després de la signatura ve la reflexió

QUATRE
RATLLES

Un conveni aclaridor;el del metall
El desenvolupament de les negooiacions del
Conveni del Metall de la mal anomenada "província" de Barcelona ha estat un reflex de quina és
l'actual relació de forces entre els negociadors, ha
mostrat de quina forma defensen els interessos dellurs respectives classes, ha clarificat la posició
del govern Suàrez. Per a nosaltres, socialistes i
marxistes, no hi ha cap dubte que les negociacions de qualsevol conveni, ja sigui d'àmbit d'empresa, "provincial", nacional o estatal, no és res
més ni res menys que un episodi de la lluita de
classes. Per això té molta importància l'anàlisi de.~
les circumstàncies, desenvolupament i final d'aquest llarg conveni, com la de tots els altres qüe
han estat signats o que s'estan negociant en l'actualitat.

Les centrals no cediran

enfront del criteri d'UGT. En
Les parts negociadores
alguns moments delicats de
eren la Unió Patronal Metal. les negociacions, alguns Delelúrgica, formada bàsicament
per elements lligats a la CEOE - gats votaven en contra de la
seva central. En aquest punt,
' de Ferrer Salat i a la SEFES i ,
la tàctica sindical d'UGT, neper la part obrera, una comissió formada per les centrals . gociació per centrals i Assemblees per Delegats de central,'
UGT, CCOO, USO, CNT,
es va mostrar més operativa,
- CSUT, SU, SOC, I Delegats de
- malgrat que donés possibiliZona elegits per Assemblees
tats d'atac per manca d'unitaunitàries. Entre aquests deleUn conveni qúe hanecessitat moltes manifestacions
risme pel que fa a les Assemgats, eren majoria els miliblees.
tants de CCOO. Val la pena
vien demostrat la seva força.
- UGT i CCOO. poden impulDes del primer moment de
- avançar que la composició de
Els tècnics d'UGT i CCOO,
sar, amb molt d'esforç i de•les negociacions, la patronal
la Comissió va produir una sècontra l'opinió de les altres
mostrant altra vegada la seva
va seguir una tàctica molt clarie d'entrebancs que, amb tota
centrals, que no volien ni senresponsabilitat, un últim punt
seguretat, hauran valorat les ' ra: es tractava de no negociar
tir parlar del Pacte de la Monde retirada: 29.000 pts. i una
• el primer conveni important
centrafsr amb incidència imcloa, van fer un estudi estadíspaga de 12.000 pts. per l'ocamb les centrals de classe reportant en el sector. La pretic que demostrava que, dins
tubre. Però CNT, CSUT, SU, ,
conegudes- oficialment. .Això
sència, per una banda, de cendels límits del Decret de Salacallen i s'emparen en les decies va demostrar, tant en la
trals- minoritàries amb molt ris, es podia arribar a les
-sions de les semblees. La vapart
econòmica
—
a
la
raonada
poca- implantació, com SOC
31.60Q pesetes., '
ga es fa. Però la concentració,
sobre totro, per l'altra, de cen- - petició de 33.000 pts. menDavant de la nova convo•també mol nombrosa, queda
' suals per al peó, va respodre
traís que seguien una clara
catòria de yaga pel 18 de
reduïda a Montjuïc. La patroamb una oferta ridícula que no
tàctica d'entorpiment de les
• maig,- entren en joc la Delèganal no cedeix i, mentre acusa
negociacions amb un verbalis- \ f arribava a les 26.000—, com
a la Delegació i al Govern Civil :
t ció de Trebatl i eí Govern Civil,
•;me radicalitzat i inoperant, , ,.én tots ets.altres punts de la
de coacció, llança Ja seva últicom SU, CSUT/ CNT, tàctica • - plataforma, ja que es va negar , mentre la-comissió dels treballadors porta l'estudi a Madrid,
.ma oferta: 28.000 pts. at mes
molt comprensible si tenim en .^ a tractar-ne cap, fora de l'eco-'
al Ministeri.
.
'
' •
i prou. Continua buscant de-'
nòmic. Aquesta posició de la
compte que allò que dóna resr
El fantasma del laude, cersesperadament el laude i, amb *
.patronal es va,veure abonada,
". ponsabílitat a un sindicat de tota- seguretat,- li agradaria,
classe és la seva representati- -* de forma .-paradoxal, per' ta . , Cat indubtablement per la paque les irresponsables amenavitat i-et fetd'haver de donarà CNT,' que continuava parlant '• . tronat, es fa concret i perillós.'
ces de Vaga indefinida <
cornpte's:Cla£s als seus afiliats; 7.'•»- de 35,O0p.íiuan ja havia sig-> - / - A la patronal, clarament bun^,
' tessin aterme.-També ami
: nat la plataforma.-?/; V • . > * :queriàna • i .que'fio' se 'sent. re-'»
. .haurà/de-reçonsiderar-se,. en
/ça amb el locaut. Aquesta via*;
• :et futur» iatmenys. en -et nivell „ . • Després'd'una -sèrie, de " presentada pel govern d'UCD,".
•• porta,de segur al laude qúey
. de .pràctica igualtat amb- les : ,'converses,'Completament -in^ ". ' na- li • interessa .et convent*
1
_
' cal-dír-ho amb.claredat, eh<
centrals- majoritàries, UGT i" , fructuoses per la: tossuderia .; qualsevol: conveni-; li interessa >
ra,.qüe fos millor'.que t'óferta
•..de
la
patrona^
es va produir- r un Jaudé què,-col·locarà • en,.
CCOO, la forma com eren re
de ta patronat,.seria una clara,
un fet importa ntíssim: la yaga" ' .rnàta. posició el govern i èls.
" presentades en aquest conveseus.representants,.i que de-r
derrota fie les centrals;
ni. La'presència dels Delegats.-. del dia .9 de-maig-Na'gran;
mostrarà que- tes centrals de
.- Un altre viatge a Madrid i,
concentracrò.obrera, a la qual,
de Zona .també va produir un .
finalment,- la fórmula possible:.
segons alguns observadors, ; classe.no saben o no poden
efecte, paradoxal, en aquest '
negociar un conveni d'aquesta
29.000 pts. a partir de l'abril i
va anar més gent que ala del
cas pel que fa a CCOO.; que
importància,
,
,, _ ,
800 pts. més a partir de l'oc, 1er. de Maig. Les centrals hahavia defensat la seva inclusió
tubre. I es firma el conveni.
Potser no s'ha aconseguit una
gran victòria, però s'ha evitat
la derrota.
w
Unes primeres conclusions
poden ser les següents: es van
produir errors en els moments
inicials de les negociacions,
però la tàctica de vagues de
, 24 hores va ser encertada.
Una altra de molt important:
aquest conveni ha demostrat
que la unitat en l'acció de la
Unió General de Treballadors i
Comissions Obreres, unitat
que-ha de basar-se en la continua discussió i en el debat,
és completament necessària
per a la defensa dels interessos dels treballadors, per' a
una correcta acció sindical.
Una altra: que no hem parlat,
en tot l'article, de la Generalitat ni del seu^Consell de Treball, encara no hi ha competències. I una de final: si sabem aprofitar les experiències
d'aquest conveni, el de l'any
vinent serà molt millor.

rn

La Via Laietana s'ha convertit en el "via cruels" dels treballadors. ' ,

COL·LECTIU
FABRA I RIVAS

De temps ençà s'està parlant de les discusions que al
Parlamentes duen a terme sobre la llei d'acció sindical. De
tots és sabut que les centrals
sindicals no estan disposades
a, deixar-se colar el gol d'una
llei d'acció sindical descafeïnada. Eduardo Martin ja va
anunciar fa temps que si la llei
s'aprovava a la sessió plenària
tal com l'estava deixant la comissió, els socialistes, i amb
ells les centrals sindicals,\
prendrien mesures que podrien anar fins accions a totes
les empreses i a nivell de tot
l'Estat. Ara CCOO i UGT han
establert acords conjunts per
iniciar les accions i evitar el
que podria ésser un dels errors més greus de ta tot just
estrenada democràcia.

A García Estellés estan
tancats
A l'empresa concessionària
de la SEAT, "Garcia Estellés",
els treballadors s'han tancat
dintre de la factoria des del
passat 4 de maig, dia en què
un dels seus dirigents fou detingut. Situada al barri del bon
Pastor, està rebent la solidaritat activa de tot et barri. Concretament,- el proper divendres, dia 16, a les S del vespre
hi haurà un acte a l'empresa,
situada al costat de! pont de
S. Adrià, en el qual intervendran diversos grups de.teatr'e 1
grups-de cantants. " .• • .

I

Les Càmaras Agrarias
agrien a més d'un
Els sindicats grocs autoanomenats dels pagesos de
Catalunya i que d'un temps
ençà sembla que no tinguin
altra política que la defensa
aferrisada de • les Càmaras
Agrarias, varen organitzar alguna cosa semblant a un míting diumenge passat, en el
qual es reafirmaren en la defensa de les Càmaras, i aprovaren coses tan increïbles
com demanar que allí on no
havia sortit escollit cap candidat s'havien de repetir les
eleccions. Per si no en tenien
prou amb un boicot, ara en
volen un altre. Però senyors,
que els pagesos catalans ja
han donat el seu vot, i aquest
ha estat unànime, l'abstenció
a les Càmaras i un vot a l'Organisme de Serveis Agraris
que ha de ser un organisme
autènticament
català.
A
Catalunya no volem centralismes de cap mena i els pagesos n'han donat una bona prova.
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Anticonceptius i
política farmacèutica al Senat
sanitat

adequada, per molt que en un
. En nom de J'Entesa dels Ca- -cloent aquí, com és lògic, el de
principi, i això és demostrat, la
talans, reiterem el nostre suport- l'esterilització, i que, a més,
aquesta
terapèutica
hauria
/liberalització de l'avortament
à la legalització, lliure, informació
d'anar a càrrec de la-Seguretat
produeix un increment del seu
i propaganda de tots els mètodes
Social.*
.
. r . ^
nombre, també ho és que en una
anticonceptius, absolutament de
tots, i demanem que el Senat
Perquè si no fos així, ens ex-, segona fase decreix notablement, i nosaltres, que no hem
ratifiqui aquesta proposició de
posem a produir l'efecte contracreat ni afavorit l'avortament,
Llei.
. . .
ri, ja q j p , per ejemple, hem pér
gut comprovar que en una festrif" però que, com a socialistes, deSenyories, a mi em semblà
menam igualtat d'oportunitats
absurd que encara s'estigui de- . popular d'un districte industrial
per a les dones gestants que
se sortejaven productes anticonbatent aquest tema, quan. aclliurement vulguin evitar la conceptius, sense altra orientació
:ualment en el món més de 100
cepció i què no puguin, per raons
que el que l'experiència popular
milions de persones ja ho han
d'economia, traslladar-se a Lonpodia aportar.
decidit per elles mateixes; els
arguments contra f aplicació
També he de ressaltar que, eh %dres, Suïssa o França per avortar
ambVun mínim de garanties mèd'anticonceptius no tenen absoaquest important per més que
diques, creiem que la lliure inforlutament cap mena de base cieninescaient debat, no sentim cap
mació sobre mètodes anticontífica, ja que des de les expeveu femenina, i em refereixo
ceptius a nivell popular pot ser
riències de Pinkus el 1944 a
concretament a les Senadores
Puerto Rico i les multitudinàries
que figuren en aquesta Cambra, - un procediment eficaç de limitade Birmingham, Israel, etc, tei no voldria ser acusat una vega- . ció de la pràctica avortiva.
nim prou material estadístic per
da més d'això que les Lleis les
treure conseqüències adients al
fem els homes,' és a dir que la
FELIP SOLÉ SÀBARÍS
seu ús. Totes les altres afirmanostra Legislació és una Legiscions que s'han donat aquí,Va
lació "masclista". (En aquest
més de no ser verídiques, jo gomoment i en el moment de la
saria dir que potser es tracta
votació s'aixecaren totes les
d'una mena de "terrorisme ciencomponents dels grups feminis-tífic" en no basar-se en cap fet
tes que ocupaven la totalitat de
comprovat i destinades només a
les Tribunes, donant mostres
encobrir d'altres objectius o a
d'aprovació a les meves paraudespertar un cert temor-en la
les, fins al punt que el President
Campanya de la
població que pren anticoncepels va haver de cridar l'atenció i
Coordinadora
Feminista
tius.
amenaçar-les amb l'expulsió).
És cert que els anticonceptius
(També és cert que en la seFestival feminista
s'han de prescriure sota control
güent votació totes les Senado- .
Cançons: Dolors Laffjtte
mèdic, però el que també és veres, incloses les de la UCD i les
ritat és que, de la mateixa manedesignades pel Rei que eren a la
Elisa Serna
ra, s'ha de prescriure la major
Cambra, van votar afirmativaMarina Rossell
part dels medicaments; en conment per la nostra proposta).
seqüència, mai no han de consPer altra banda,.Sr. President,
Jocs
tituir una excepció a les normes
jo sí que crec que aquest tema
establertes en la dispensació de
Parades
té a veure i de molt a prop amb
tota mena de medicació.
el tema de l'avortament, i no
Ball
m'hi referiré més que en. allò
M'hauria agradat que eh
Tots hi som convidats!
que concerneix el tema que esaquest debat hagués intervingut
Dissabte dia 17
tem discutint. En primer lloc, el
el Ministre de Sanitat i Seguretat
à partir de les 19 hores
que les vostres Senyories potser
Social, perquè ens assegurés
al Teatre Grec ,
no saben és que els anticoncepque, d'aquests futurs i esperem
tius tenen efectes avortius, com
que no gaire llunyans centres
d'Orientació i. Planificació Fami- ,,. les prostaglandines i d'altres preServei de guarderia
parats, farmacèutics i, en segon
liar, no en serien proscrits els
lloc, que és evident que dintre
anticonceptius ni cap altra classe
de mètode anticonceptiu, i n - ' d'una política d'educació sexual

Dona i
Constitució

cinema

Sebastià, vi i pa
Ja tenim a casa nostra en
Sebastià. Per a uns, un sant;
per als altres, un masoquista
"gai"; L per als qui-veuen la
pel·lícula, un tanoca més pesat que el plom. Totes les situacions —les poques que hi
ha—, estan allargassades mol-.
tíssim, però això sí, fan molt
de goig. Hi ha tanta preocupació per fer bonic, i tanta
càmara lenta per fer-s'hi veure, que nombrosos trossos
s'assemblen més a reclams
publicitaris, anuncis de dutxes, de sabons i de xampús,
que a fragments d'una pellícula amb sentit.
En Sebastià, un xicot amb
ulls de be degollat, sembla
(com algú ha dit molt bé), una
Maria Goretti travestida* de
soldat romà, que s'estimarà
més morir que pecar sexualment amb el centurió en cap,
bojament enamorat d'ell. Patirà fins a morir, i aquest patir
s'ha d'entendre, dins l'ambigüitat, com més delitós oue
dolorós. El darrer sacrifici,,
lligat al tronc d'un arbre i rebent el seu cos nu les sagetes,
respon a la més estricta i carrinclona iconografia religiosa.
I la pel·lícula difícilment va
més enllà. És com una pellícula religiosa de les d'abans,
però amb una " S " , allò de
"puede herir la sensibilidad
del espectador": La essa vol
dir simplement inclusions de
jocs eròtics entre homes i una
gran delectança pel cos masculí. Això és tot. En canvi, en la pel·lícula

no hi ha res de seriós envers
les repressions que determinades ideologies, —i no tan
sols religioses—, imposen als
seus seguidors que, en cas
de rebelió, són anatematitzats
i perseguits.
Sebastià, amb tendències
homosexuals, segons ens és
mostrat a la pel·lícula, es veu
obligat, per les seves creences
cristianes, a morir, ofegant
els seus íntims sentiments i
no podent disposar lliurement
del seu cos.
Això sí que fa escruixir.
L'autorepressió al nivell més
personal, imposada per la
pròpia ideologia, és un tema
cabdal en ' una pel·lícula
d'aquest tipus de martirologi
cristià, i que ací queda absolutament ignorat. No se'n
parla, d'això. Es prefereix allò
que fa bufó, en lloc de la seriositat i aprofundiment en la
relació homosexualitat i religió cristiana.
SEBASTIANE només mira
cap al taquillatge, i per arrodonir-ho està parlada en llatí,
per aconseguir - un producte
més exòtic. Els qui no hem
anat al seminari, i que a més
hem estat mals estudiants de
llatí, no hi entenem un borrall
i hem de llegir els rètols, encara qüe ens fa molta il·lusió
recordar, per exemple,-que
"pughate, milites", vol dir
"lluiteu, soldats". •
Embolica que fa fort.

SERGISCHAAFF

Q ÜÀ PER N ;Q ÜÀ DRIC Ü LAT

La soledat de /'escriptor de fons
Mai no oblidaré la primera vegada que vaig veure es- los a fer els mill un oficis per tal de sobreviure. Qui recor- mes eren seguides àvidament com si es tractés d'una nocrit, al corresponent apartat de professió del Document da aquells cronistes d'entreguerres que tan aviat traduïen vel·la "per entregues" en què jugàvem el paper de protaNacional d'Identitat, la paraula escriptori D'això farà uns un poema homèric com escrivien un reportatge sobre gonistes.
"
vuit anys i, en aquella ocasió, el titular del DNI era el dra- l'esfondrament de la monarquia? Qui recorda els Bofill i
Paral·lelament v a aquest procés, la massificació
maturg mallorquí Alexandre B allester. De fet, en Ballester Mates, els Pla, D'Ors, Sagarra, Carner, Gaziel... i l'extrema universitària va obrir les portes a .milers de candidats a
(dins un gruix de vellut, un bagul groc per aNofre Tay/or, versatilitat dels seus articles? La figura de l'home de lle- periodista. Per primer cop, aquella professió antany bohèetc) treballava —i encara deu treballar— com a secretari tres universal s'ha extingit per deixar pas al tècnic; l'hu- mia i arrossegada, assolia un reconeixement social que
de l'Ajuntament de Sa Pobla petà entenia que la seva au- manisme del po/ígraf ha estat substituït pel possibilisme amb el temps es demostraria fals. El periodisme incorpotèntica professió era fa d'escriptori així ho havia fet cons- del periodista modern.
rava —incorpora encara avui— dues noves fal·làcies ideotar davant la mirada perplexa del funcionari. Més endaI aquest precisament, el periodista, ha estat la gran es- lògiques: d'una banda, el pretès domini de les claus críptivant he conegut altres-escriptors oricia/itzats pel Docu- trella de les lletres de la resistència. Emportats per la prò- ques de la Història, de l'altra, el caràcter estel·lar del pement. Tots ells treballaven d'una altra cosa: industrials, pia dinàmica de la dictadura, la ploma va haver riodista en la valoració de l'actualitat. El periodista, lluny
comerciants, pixatinjers... En general era gent amb una d'embrutar-se amb la realitat i donar resposta escrita a de ser buscador de notícies, ja era notícia en si mateix, i
certa experiència vital, estaven desenganyats de la Uni- les dificultats con/unturafs per les quals passava el pafs. els estudiants, convenientment manipulats pel starversitat i havien hagut d'adoptar el trist paper de francti- Aquella generació d'escriptors potencials que, a mitjans system de la professió, somniaven amb Watergates doradors d'una cultura sense exèrcit regular. La\seva condi- dels cinquanta i seixanta, hauria pogut rellançar la narrati- mèstics i amb utòpiques societats de redactors "in• v _
ció d'escriptors, entronitzada en un carnet.plastificat, ve- ^va catalana, va haver-se de plegar a les exigències del pe- dependents". • '
Avui, quan els monopolis de la premsa ens recorden
nia a significar una professió de fe en lacreació^íüerària i, riodisme de carrer. Ei lector agraïa més la resistència pasamb el temps, aquell carnet havia esdevingut et skcceda- stva^que transpiraven certs diaris abans que la lectura dis- farisaicament els privilegis de la independència informani del reconeixement social que la societat no els arribava: tanciada druna novel·là social. D'aquesta renúncia va sor- tiva, cal veure on ha anat a parar aquella generació aua retre.
".''
\
gir la que.podríem denominar escola de periodistes de tènticament independent que va saber renunciar al seu
Tret d'aquests franctiradors romàntica, d'escriptorsVe Barcelona, homes de lletres cívics i civils que venien a , propi enriquiment professional per descobrir ia històriaveritat en català ja gairebé no en- queden fora de Pa/afrur ocupar el lloc sempre ingrat de notaris de la Història ocul- paral·lela que-el poder intentava amagar. La resposta és
gell i d'algun barri de Barcelona-, El progrés històric inci\[tai
que més tard es van expandir per tot el Principat. Es clara: els periodistes dels anys 60 han esdevingut una ger
deix molt directament sobre determinades professions tractava de gent molt heterodoxa,, titulats per l'Escola de neració incomodà i perduda. Sobreviuen penjats a fa cor-,
tant pel que fa a l'evolució tè'çhida.cpm ajajsevèprojecció .^rEsgTésia, per la Universitat de Navarra o simplement da fluixa de les pròpies empreses, bandejats per la insacomunitària. En aquest sentit la-figurà arquetípica de l'es-' freedaricers, militants posats a escriure i escriptors oblh tisfacció professional i per la consciència del temps irrecriptor sempre ha estat inserida en la.bohèmia il·lustrada; ' gats\n consciència al difícil camí de. la militància. El pe- cuperable. Bastants d'ells iniciaran —no. creiem que masL'escriptor és, per definició, un pintar.un il·luminatsense; .'riodista^de les acaballes del franquisme va veure'sglorifi- i sa tard— un replantejament seriós de la creativitat literàofici ni benefici, poca gent èl llegeix i ho/gaudiria mai de cat a desgrat seu tant pels seus lectors com pels seus ria. Possiblement faran constar al seu proper carnet d'ifa més petita atenció si no. fes quelcom d'escandalós o de enemics, Ka l'ombra d'aquesta efervescència s'esdevin- dentitat una nova professió fins ara poc entesa. La cultura,
promocionable comercialment. Mòlts eibriptoïs ens han guerèn els atacs més ferotges i les adhesions més incon- catalana recuperarà així en un pròxim futur aquella tradiestat presentats a la tauleta de nit'però.n'hem,conegut
diciorials a la llibertat de premsa. El periodista va venir a i ció humanista eh què convivien patums i diíetants, .croben pocs al carrer. A mesa més, quaranta anys dè.fran- ocupar el lloc del joglar 7 del polític, i en un país sense nistes i poetes, escriptors, en definitiva.
quismehan acabat pràcticament amb. i'espècieròbíiganigran tradició lectora les cròniques de determinades firJOAN BARRIL I CU1XART
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Per la manca de llibertat d'expressió

Onomatopeya:
uns dibuixants
pendents de
Consell de Guerra
La batalla per la llibertat d'expressió ha tingut una
nova víctima. Després dels Joglars i molts altres casos
anònims, aquesta vegada li ha tocat el torn a un col lectiu de dibuixants, anomenat ONOMATOPEYA, que
és pendent de Consell de Guerra per injúries a l'Exòrcit
a causa d'un dibuix aparegut a la revista d'humor "Por
Favor".
El col·lectiu és format.per tres dibuixants, Luis Díaz,
Pai Ferrer i José Sola. .. .
—Com es va formar el col·lectiu?
—Teníem un bon arxiu i, sobretot, moltes ganes de treballar en una cosa que ens agradés, i ens vam llançar. Ens vam
posar a treballar durant tres
mesos/fins que Vam completar
un dossier. Aleshores vam anar
a Madrid, que és on són totes

"pes del
nostre
despatx"
de ,

>7///WÏ/

Mina

PRÀCTICA PROFESSIONAL
I LLUITA IDEOLÒGICA
,
Xerrades mantingudes amb
arnics, tot parlant de'les
lluites obreres i populars
viscudes des d'un despatx
laboralísté.

Justícia Militar fos aprovada
. Els càrrecs que ens imputapel Senat, ja que només falta la
ven eren: 1er. Injúries a la memòria cl el fundador de la Legió, signatura d'aquesta Cambra
perquè entri en vigor. Si ho dei2on. Injúries al qui fou Genexen passar i la llei s'aprova, el
ralíssim dels Exèrcits, i 3er. Injúries a l'himne de la Legió. La judici passaria immediatament
a un tribunal civil» Però, si el junostra defensa es basa en el fet
dici es fa abans, ens poden
que, de l'himne, a les casernes
caure de 3 a 12 anys al carrer
se'n fan versions i són toleraEntença.
des, fins i tot en les revistes
—Esteu molt preocupats?
dels anys trenta, d'on vam re—El que estem ós desmorales editorials, això era pel fe- collir la documentació, es parobrer de l'any passat. En ar- diava l'himne de la Legió i no litzats. Tenim molt a l a vora__
l'experiència dels Joglars, dels
passava res, perquè en aquella
ribar, tots innocents, no ens coquals ja ni se'n parla, al carrer.
època hi' havia una autèntica
neixia ni déu, a més, va coinciEstem preocupats, però no nollibertat d'expressió.
dir amb l'assassinat dels advomés per nosaltres. Avui ós
Pel que fa a les injúries a Millàn
cats laboralistes d'Atocha, i les
ONOMATOPEYA, però demà
Astray, nosaltres al·leguem
revistes importants, com Gamque tothom sap que era una pot ser qualsevol. El comitè
bio 16 r Cuadernos, no es van
dels Joglars ens va cridar, pepersona de molt mal caràcter,
atrevfr a publicar els nostres dirò, quan vam veure els enfronaguerrida, i que tenia un llenbuixos. De tornada a Barcelona
taments que hi havia en el seu
guatge- propi. Sabíem que era
va ser quan vam començar a
si, decidírem no afegir-nos-hi.
una persona força "populachetreballar a Viejo Topo, on vam
Creiem que el millor que pora" i li vam aplicar aquest llenfer una sèrie de cartells
dem fer són actes d'informació,
guatge, sense cap intenció
rjjstòrico-literaris:
Guernica,
donar-nos a conèixer; per a fer
Miguel Hernóndez, etc. Des- d'injuriar-lo. Un altre punt al
això ens serà molt útil l'exposiqual feien referència era el barprés vàrem entrar a Por Favor,
ció que farem a la Sala Adrià el
ret de Napoleó que duta. Napoon vam començar una Història
dia 19 i les entrevistes qúe ens
leó és un gra" personatge de la
d'Espanya, publicant-ne un orifan els mitjans de comunicació.
història, i com a tal havia estat
ginal cada setmana. A part
Vole.n que la gent sàpiga qui
parodiat infinitat de vegades.
d'això, començàrem una sèrie
som. En cap moment no expode la història del cinema a Fo- El punt més fosc eren les possisarem l'original conflictiu, perbles injúries a Franco,, és una
togramas.
què els militars es podrien
cosa
que
no
entenem,
perquè,
—Què us sembla, si parlem
emprenyar més i no ens inteen el dibuix, Franco surt en una
una mica dels motius del Consell
ressa.
de les fotos clàssiques dels ade guerra? Com va passar, tot
nys de la guerra d'Àfrica, sense
plegat?
;
—S'ha organitzat cap comitè
cap mena d'afegiment ni co- de solidaritat?
,
—Tot va començar amb la
;
mentari.
..-..' :,•:• .'.•.
—Els companys de professió
publicació, a la revista Por Favor, del nostre original en el
mes de novembre. El dia 2 2
d'abril rebíem una citació per
anar a declarar a Capitania!
Ens van demanar si érem els
autors, vam contestar que sí,
però que en cap moment vam
pretendre injuriar ningú. Tot
l'interrogatori es va desenvoluparen el Jutjat n° 2 amb un jutge i un secretari, ens feien entrar d'un a un perquè no ens
poguéssim preparar la declaració. Ens responsabilitzàrem
globalment de l'original, dient,
però, sempre, que no preteníem injuriar l'Exèrcit.
Ens feren signar la declaració i ens digueren que havíem
de tornar-hi passats 15 dies.
Mentrestant, va morir el Jutge
Auditor —només n'hi ha un per
regió—, que era el mateix que
va jutgar Puig Antich, Txiki i
Els Joglars. Passats els 15
dies, ens van instar Tacte de
processament i vam buscar un
advocat, Alfons Fontbarran,
que és el de la revista Por Fav o r .

•".'••'.. ••; •;•
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han constituït un comitè de soDesprés d'això, vam fer una
lidaritat. No creguis que ens
revocació al Tribunal de Justív
quedarem només amb les excia Militar de Madrid.
posicions. Plantejarem una llui, —Sembla que la denúncia no
ta per la llibertat d'expressió,
és només una, és veritat?»
—Sí. La primera ve de la Le- no només per Onomatopeya
perquè, com ja t'hem dit, avui
gió de Canàries, després n'hi
som nosaltres però demà poha una altra de Madrid i una altra de Barcelona, doncs a un den ser uns altres. No. farem
molt de xivarri perquè després
lloc la van passar a l'altra, d'ano passi res, el dret a enrabiarquí la triplicitat de denúncies.
nos no el farem servir. Les moPerò a nosaltres ens han de jutjar aquí perquè som de la IV • bilitzacions només han aconseRegió Militar. A més, sembla . guit que tanquin més gent.
Amb nosaltres ja n'hi ha prou i
que el Capità General, Ibórïez
de sobres.
<
Freire, està intentant de frenar
les coses perquè no vol que es
—Heu connectat amb cap seprodueixi un nou cas Joglars, ja
nador o diputat perquè es preque l'únic que es va aconseguir
senti el problema a les Corts?
aleshores va ser enfrontar el
. —El més lògic ós que el decipoble amb l'Exèrcit. Però la Ledeixi a les Corts, accelerant la ,
gió, que encara té força, intensignatura del Senat de la Llei
ta de totes passades que les de Reforma del Codi de Justícoses s'accelerin. .
cia Militar. Per això hem connectat amb gent del PSOE i de
—Com voldríeu que es desen?
la UGT de Madrid perquè prevolupessin els esdeveniments?
sentin un dossier a través dels
—El millor per a nosaltres fóseus diputats.
ra que el procés es posposés
tres o quatre mesos, perquè la
Llei de Reforma del Codi de
XAVIER SABATÉ

L'HORA DE TOT

Un xic
depoc

Cinema
"Los restos del na uf ragi o"
ja és un èxit a les pantalles del
cinema Catalunya. En un intent de trencar amb l'imatge
que li va donar "Pascual Duarte" el director espanyol Ricardo Franco, ens presenta ara
un film completament distint
al anterior. Molt personalment, ens mostrà unes complexes relacions humanes en
un asil de vells, però el planteig en sí de la història és senzill i arriba a l'espectador amb
facilitat. Entre els curiosos
personatges interpretats enr
certadament, s'ha de destacar
el realitzat per Fernando Fernàn Gómez, que cada vegada
demostra més i més ser un
actor excel·lent.

Música
Quan l'Hora surti, ja hauran
passat tres dies de la Setmana de Música Viva, però encara ens queden tres més per
poder anomenar-los. Al camp
de l'Europa (carrer de les Camèlies); el divendres dia 16 a
les 9 del vespre, actuació de
La Trinca, Sisa, Maria del Mar
Bonet, Xavier Ribalta, Teresa
Rebull, Joan Borràs, Joan
Isaac, Catalònía Jazz Group,
Locomotora Negra, Borne,
Rudy Ventura; el dissabte dia
17 La Voss del Trópico, Coses, Ramon Muntaner, Óscar
Mas, Celdoni Fonoll, Tribu,
Crema Galilea, Eliseo del Toro, Raül del Castillo, i el diumenge el gran fi de festa amb
Núria Feliu, Lone Star, Ovidi
Montllor,. Joan Baptista Humet, Quintin Cabrera, Esqueixada Sniff, Bhakta, Dolors Laffite, Ernest Rosselló, la Big
Band i un pila més. El diumenge comença tot a les 7 de la
tarda.
Recordeu que el diumenge
al matí, a les 11, hi ha un Cercavilla per tot el Barri Gòtic,
anomenat infaltil, juvenil i senil.

Exposicions
Com tots sabem, però no
recordem sovint, la campanya pro-Llibertat d'Expressió
s'ha aturat notòriament. Malgrat tot, encara, hi ha algunes
persones que hi treballen fermament, organitzant actes i
exposicions.
Fins el 2 0 de Juny està exposat al Col·legi d'Arquitectes
(Plaça Nova 5) un conjunt d'obres fotogràfiques que han
col·laborat, així com nombrosos retalls de premsa relacionats amb el tema dels Joglars,
a la famosa campanya pro Llibertat d'Expressió.

HELENE
CASAIMELLAS

DOPESA
GRUP «MUNDO» DEDICIONS

Onomatopeya: Tres homes i un mateix destí
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J. Ignasi Urenda:
Les municipals, única solució
a la crisi dels ajuntaments
El colapse provocat arreu de Catalunya per la manca
d'eleccions municipals és ben evident i s'agreuja dia a
dia. Avui a un poble, demà a una ciutat els ajuntaments
reducte del franquisme entren en situacions crítiques, la
sortida de les quals només pot trobar-se en l'accés als
consistoris dels representants de la voluntat popular.
Josep Ignasi Urenda, responsable de la política urbana i municipal del Partit Socialista de Catalunya ens exposa les raons i les alternatives dels socialistes en
aquesta conflictiva situació.
g

El projecte polític d'en Suérez, que va sorprendre per la
seva relativa audàcia en comparació a l'intent de reforma de
l'Arias Navarro, ha demostrat
que té uns límits en la consolidació de la democràcia. Prova
d'això n'és el retard del procés
autonòmic i la no celebració
d'eleccions municipals. La
UCD no va convocar eleccions
municipals avans de les legislatives perquè s'hagués trobat
amb el risc d'uns poders populars que condicionarien molt la
seva capacitat de maniobra.
Unes eleccions municipals prèvies comportaven el perill per a
la UCD de una "revolució democràtica". Fetes les legislatives,'en ptena crisi social i ecortòtnica, el partit del govern es
&?oiba amb una popularitat descendent, així com la debilitat
d'una. organització que no té
una implantació territorial ferma. Tot això ha conduït la
UCD 3 preferir defensar els
seus interessos de partit abans
| que els del poble, allargant i
aprofondint la crisi dels ajuntaments.

ció actual, en la qual no s'ha de
deixar de fer referència a les influències . negatives d'interessos de les immobiliàries en els
actuals ajuntaments. A Catalunya, el darrer cas d'això ha estat el de l'Ajuntament de Badalona, on totes les forces polítiques i democràtiques, des dels
partits fins a les entitats cíviques i ciutadanes, s'enfronten
amb els interessos del Consistori, en torn de l'ordenació del
Dalt de la Vila, sector de la ciuA Catalunya la situació és en- tat amb importància històrica,
cara més crítica ja que la seva sobre el qual s'hi està especucomplexitat social i econòmica lant.
La crisi ha afectat també a les
així ho porta.
En efecte, allargar artificial- diputacions i conseqüentment a
ment la vida dels actuals ajun- les caixes d'estalvi. Els socialistaments és mantenir sense un tes, en un primer moment, van
programa d'actuació els muni- presentar l'alternativa de les copis. Tinguem en compte que missions gestores.
ens trobem amb la greu contraLes Comissions gestores no
dicció de l'existència, al davant són la solució ideal perquè no
dels consistoris catalans ac- tenen darrera el suport
tuals, amb un 90 % de gent de que donen els vots, es troben
la classe política de l'antic rè- amb limitacions legals en la segim quan hi ha una nova situa- va actuació i els manca un
ció de llibertats, en les quals el programa real. Un poble es pot
poble ha votat altres opcions passar dos o tres mesos sense
polítiques.
.
, - política municipal, però la llarQuines~sórï les raons més fre- ga situació de deteriorament
qüents que es donen en les crisis soferta només se soluciona
amb programes de govern. Els
dels actuals, ajuntaments?
Jo crec que aquesta situació socialistes han d'incorporar-se
de desfeta municipal es provo- al moviment reivindicatiu i,
cada per diferents motius: ato- amb això, en cas de produir-se
nia dels consistoris, desercions noves crisis de consistoris, les
de regidors, preteses: dimis- comissions gestores poden ser
sions frenades pels governa- encara, en determinats casos,
dors civils, autoritarismes im- una solució.
populars o menyspreu de les
Els socialistes proposaren fa
forces polítiques; si a això li mesos .mobilitzacions populars
afegim una mala gestió, ens per les municipals. No obstant
trobem en la desastrosa situa- aquestes mobilitzacions no han

Les eleccions municipals seran el febrer

Els pactes de govern,
principalment, amb el
PSUÇ

UCD responsable del
deteriorament de la vida municipal
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tingut el ressò que es pretenia.
. Això s'ha produït fonamentalment, i Barcelona n'és un
exemple clar, perquè no vàrem
trobar el suport que calia
en les forces polítiques determinants. Nosaltres érem partidaris de fer, abans de l'estiu,
tot tipus d'acció que accelerés
la celebració de les municipals.
Nosaltres carreguem en el passiu polític de la UCD tots els
mals que l'ajornament de les
municipals puguin comportar,'
per això hem potenciat la mobilització i ho tornarem a fer,
mentre no s'acceleri la seva
convocatòria.
Quina política penseu seguir
fins a la; celebració dè les eleccions?
En aquests moments els socialistes no podem deixar
d'incorporar-nos als moviments reivindicatius que estan
pressionant els ajuntaments.
Hem de fer que el govern escolti els suggeriments de les
forces cíviques, socials i polítiques de cada localitat. Nosaltres aportarem una actitud dialogant al màxim, però quedi
clar que l'única solució són les
eleccions. - - .
•

Estratègia cara a les
eleccions
Quina estratègia faran els socialistes a l'hora d'establir candidatures?
A molts municipis petits no
són
viables
—ni
potser
convenients— candidatures de
partit. Sortiran candidatures independents que representaran
els interessos populars i els socialistes posarem al seu servei
tots èls nostres aparells d'assessorament. En altres poblacions amb major vida política,
caldrà potenciar agrupacions,:
d'electors integrades per partits democràtics per a combatre el caciquisme i barrar el pas
de la dreta. En poblacions més
grans, amb una major incidència de la lluita de classes presentarem candidatures socialistes, no obstant això, per a
aconseguir la seva governabilitat, s'hauran d'establir pactes
de govern.
-, Quina mena de pactes de govern?
:. ' .
Els pactes podrien ser, en
molts casos, amb el PSUC perquè és una força real que ha
d'estar al costat dels nostres
programes progressistes. També caldrà comptar en determinats municipis amb partits amb
poca ò nula incidència parlamentària però amb presència a

segons quins llocs com poden
ser l'Esquerra Republicana o el
Partit del Treball. S'ha d'estudiar la situació, municipi per
municipi. Hi ha també la possibilitat, poc probable, de pactes
amb-CDC que en molts llocs
representa no el centre sinó la
dreta encara que, a d'altres
llocs, aquest pacte seria molt
més, factible. Jo diria que ens
mourem en un ventall com el
de l'Entesa dels Catalans. .
Encara que tothom fa suposicions, encara sabem quin és el
candidat socialista a l'alcaldia de
Barcelona..
- . • Nosaltres tampoc; ara no és
el moment de presentar candidatures ja que d'aquí al moment de les .eleccions poden
passar rnòlfés coses que deixin
sense efecte qualsevol opció
presa ara. Des del meu punt de
vista personal penso que l'alca'dia de Barcelona no és un
càrrec de trànsit sinó que necessita dedicació completa i
seriosa.
-~Socías Humbert.
- . '
Socías ha estat un bon alcalde de transició. És un cas únic
a Espanya de compenetració
amb les reivindicacions populars per bé que sembla deixarnos un important endeutament. No ha estat, però, en el
cap dels socialistes presentarlo en les nostres llistes.
El paper de la Generalitat en
relació als municipis resta ambigu.
Això passa perquè l'acord
Suàrez-Tarradellas sobre Administració Local no s'ha concretat encara en res. Sembla
evident que, en aquesta situació de crisi, la Generalitat hauria de tenir facultat tutelar, facultat que s'hauria d'exercir
moltes vegades no per tenir tutela dels consistoris sinó per
tutelar les poblacions front els
consistoris reaccionaris. D'altra banda, seria molt positiu
que fós l'autoritat judicial catalana (en el cas de l'Estatut fou
el Tribunal de Cassació) qui
vetllés pel control de la celebració d'eleccions a casa nostra.
.
.:
Eleccions que seran... quan?.
Jo calculo que pels volts de
febrer vinent: Hi ha qui proposa, per a accelerar les coses,
de fer juntes les municipals i
tes legislatives. Aquesta proposta és discutible però qualsevol cosa és millor que aplaçar-les altre cop.
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