
<te. a)

‘ J

mare-juny99
trimestral-ném.8
250 PTA - 1,4 EUROS

Tet aX
TERE LT | RONG

aE ra
CRE RUCELC LEI: Mimakieneee
UT Uae) RRR

66.0.6.6.6
00,00 0 4
PP n0
40,6, 6.6.¢



Correu

eT SC ET

Ferran Casas i Manresa (Barcelona)

Companys, regularmentrebo la publicacié Les Noticies de Llenguai Treball del departament
de normalitzaci6lingiiistica de la UGT.

Usescric la present per assenyalar que em sorprén la publicacio al darrer ntimero d'una carta
d'un delegat sindical vostre -concretament president del Comité d'Empresade I'Ajuntament
de Sant Sadurni d'Anoia- en la qual s'aplaudeixen les campanyes de sensibilitzacié i de
defensade l'euskera que diferents institucions estan duent a terme arreu d'Euskal Herria. I
em sorprén no pelcontingut que trobo més que correcte, siné perqué es publiqui en una
revista de la UGTi perqué ho escrigui un quadre de la UGT.

La UGT és unsindicat estatal, de I'Estat espanyol,i tant les delegacions regionals de la UGT
de Catalunya com la d'Euskadi formen part d'una mateixa unitat: la Union General de
Trabajadores de Espaiia. Es per aixd que em sorprénla doble linia -doble moralen dirien
els més malpensats- que usa la UGT depenentde si actua a Catalunya o a Euskadi. Només
cal sind preguntar als sindicalistes dels sindicats bascos ELA i LAB, majoritaris a Euskadi,
quin és el posicionament de la UGTrespectea la Ilenguao a la realitat nacional basca.
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La carta també fa referéncia a l'ensenyament en basc. Doncsens caldra
recordar que la Federacié d'Ensenyament de la UGTbasca es va mostrar en
contra de l'obligat coneixement del basc entre tots els mestres d'Euskadi
perqué, segons la UGT,"feia quel'estrés entre els docents augmentés un
35%". Potser caldria recordar que la UGT no va donar suport -s'hi va mostrar
en contra-a la iniciativa dels sindicats bascos ELA i LAB ambla plataforma
Kontseilua, a la qual fa referéncia la carta esmentada, d'instar els treballadors
bascosa donar el sou d'unahora de la sevafeina a la proteccié i la potenciacié
del'euskera. Fins i tot CCOO,quea I'igual que la UGTés d'obediénciaestatal,
s'hi va sumar. Cal recordar que també ho van fer altres sindicats com HIRU
i EHNE.

el tarannade la nostra publicacié o rebre periddicament “Llenguai
Treball “ al teu domicili 0 Iloc de treball
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CED
Lalengua i les eleccions, ila mort

Anem fentla nostra feina, amb modéstia perd
també amb uncert orgull. Aquesta ésla nostra
posici6. Entenem que alld que compta és que
cadascutfaci 1intervingui positivament en el
seu ambit natural i que col-labori en el conjunt
del procés, tot en la mesura de les propies
capacitats. Aixi pretenem fer-ho a la UGT de
Catalunya, i també creiem que ho fan a la
CONC,a la USOC 0 a la CGTde Catalunya.
Esmentem les organitzacionssindicals perqué
és el nostre mn i perqué actuem tots enl'ambit
socioeconomic.

Mantenim i enfortim el nostre compromis amb
el procés de normalitzaci6 lingiiistica, amb la
cohesi6 social, amb el procés de reconstruccié
nacional. Amb tantes mancances com es
vulgui, perd amb una clara determinacio. I
ambla conviccié que la nostra yoluntat no
esta prou aprofitada.

Entenem queja s'acosta I'hora de ferun salt
endavant i, si s'escau, sera l'hora de plantejar
una nova aposta deles institucions, en
particular per part del govern catala, perqué
el m6n socioeconomic és una prioritat
estratégica i decisiva.

Mentrestant, resulta pertinent de parlar de com
la mort se'ns apropa? La Ilunyana i anonima,
pero també la propera. En pocs mesos han
marxat persones treballadores 1 creatives,
referents en els seus mons: Joan Brossa, José
Agustin Goytisolo, Jaume Magre, Josep Reniu,
Ramon Rubial, Jordi Maragall,F. Rovira
Beleta, etc.
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nguany, els treballadors i les treballadores hem
gornata sortir al carrer, el primer dia de maig, per ie

relvindicar els nostres drets com a hereusde la Iluita
que des de temps immemorables han dut a termeles
classes més oprimides. Perd aquesta vegadael nostre
farcell estava ple de propostes, com hoha estat en els
darrers 22 anys.

MES I MILLOR OCUPACIOha estat el nostre lema.
Més ocupacié perqué puguem treballartotes i tots,
perqué tots som iguals i hem detenir el mateix dret
de participar en la construcci6 del nostre pafs. Per aixd &
considerem imprescindible assolir la jornada de 35 =
hores setmanals. Millor ocupaci6é perqué la nostra
apostaés perla millora de les condicions de vida i de
treball de la classe treballadora. Per aixd exigim que
es fomenti l'estabilitat en els Ilocs de treball i
s'incrementin les mesures de seguretat i salut laboral.

eR

I diem STOP a les ETT, perqué tots tenim dret a un
salari digne i que no hi hagi treballadors de primera
categoria 1de segona.

Perd tampocno ens oblidem detots aquells col-lectius
que moltes vegadesse senten fora de les reivindicacions
sindicals. Nosaltres promovem politiques perqué els
aturats puguin tenir una major cobertura social, per
inserir al mercat laboral els aturats de larga durada,
perqué la nostra societats'adapti tant a homes com a
dones, per la millora de les condicions de vida dels
qui han hagut de fugir del seu pais i tot just s'adapten
a la nostra cultura, per impulsar la reconstrucci6
nacional, ...

Tampoc no podem deixar passar aquesta Festa del
Treball sense recordar els milers de treballadors i de
ciutadans de Kosovofuetejats perl'horror de la guerra
i de la destrucid. Que els nostres companys del Sahara
segueixen esperantel seu legitim referéndum, que al
Kurdistan se segueix negantels drets basics a milions
de persones. De fet, no podem tancar aquesta festa
sense dir PROU i, alhora, ENDAVANT.
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Vidrier. SergioTelloSoler.1rpremiXIIIConcursNacionaldeFotografia-1deMaigde1999:Els
treballs i els oficis. Unié Intercomarcal Anoia-Alt Penedés-Garraf de la UGTde Catalunya.
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om cadaany, al Pafs Valencia es commemora el 25
‘d'abril, la batalla d'Almansa, la pérdua deles llibertats

del poble valencia.

Pertirar endavant, per encarar el futur, tots junts. Encara
és cert: qui perd els origens, perd la identitat; si no sabem
qui som, si no tenim unsreferents col-lectius, malament
rai. Sera costerut de definir projectes comunitaris, per a
les persones, per a les organitzacions complexes, per a
les institucions.

Una manifestaci6.de 50.000 persones -som molts més
dels que volen i diuen, cantava en Raimon. Valencians,
i uns quants milers decatalans i d'illencs,plegats, alegres,
pel futur, contra la despersonalitzaci6, per la unitat de la
llengua, per la cohesi6 social i nacional.

Com a ciutadans, i coma sindicalistes, vam anar a gaudir
de Valéncia: per dignitat, per Ilibertat, per democracia.

Alguna vegada hom es pregunta quina és la manera més
adequada d'impulsar la Ilengua i la cultura que compartim
en el conjunt de l'area lingiifstica catalana. Des de la
transicié democratica no hem trobat una resposta prou
adequada. Bencert que el concepte Paisos Catalans com
a projecte politic no ha quallat, perd aquesta constatacié
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no esdevé una preocupacié de primera categoria, perqué
d'una bandael joc democratic fa que Iliurement cadascti
faci la sevatria i d'altra banda allo més important és
precisament el manteniment d'aquesta lengua i cultura
que compartim.

En particular des de Catalunya, no sempre som prou
conscients que les agressions que pateix la llengua en
qualsevol puntde I'area lingiifstica ens afectena tots, a
la nostra propia capacitat per tirar endavant. Aixo explica
en part les dificultats per definir un ambit de comunicacié
comti per tant atorga un valorparticular als quinze anys
del setmanari El Temps. Alhora, escoltem les paraules de
menyspreu queel president del govern central adre¢aals
Paisos Catalans; potser s'equivoca, perqué negar una cosa
no deixa de ser un reconeixement d'existéncia. I volguda-
ment confon un projecte politic que es planteja poc o es
planteja democraticament, amb una voluntat de defensar
la Henguai la cultura que compartim. Durant la campanya
electoral, el presidentde les Illes Balearsi Pitiiises també
ha dit alguna paraula gruixuda.

Cada cop haurem de ser més capacos de veure que a més
de la llengua i la cultura tenim interessos economics,
territorials o d'infraestructures comuns.
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Aproximaciopanoramicaa algunesnovetatsqueshan

produitenels darrersmesos.Quallaraunadinamicamés

Allo ideal per al procés de normalitzaci6 lingiifstica de
Ilengiies com el catala, el basc, el gallec o l'aranés, sotmeses
basicamenta un procés de minoritzaci6 perpart dels estats
espanyol i francés des de fa més de 250 anys, consisteix
d'unabanda en I'actuaci6 decididai coordinada dels governs
de les respectives arees lingiifstiques i deI'altra del treball,
de la dinamitzacid i de la mobilitzaci6 socials.

Je Pot resultar itil un repas no sistematic sobre algunes novetats
dels darrers mesos. El mes de setembre passat repreniaels
seustreballs la Comissi6 de normalitzacié lingiiistica a
l'ambit laboral del Consell de Treball Econdmic i Social
de Catalunya, amb unadecisié a destacar: l'aprovacié d'un
nou modelde clausula lingiifstica a incorporar als convenis
col-lectius. Les organitzacions membres del Consell es
comprometen a promoure'n la seva efectivitat (departaments
de Treball i de Cultura, Pimec-Sefes, UGT de Catalunya,
CONCi Fomentdel Treball.

pai enca, el Consell Social de la Llengua Catalana
ha représ també els seustreballs. El Plenari del proppassat
25 de maig, presidit pel conseller de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, Joan Maria Pujals, ha expressat la convenién-
cia d'ampliar la implicacié dels diferents sectors i agents
representatius de la societat, de dotar-se d'uns mecanismes
de funcionament més Aagilsi d'incorporar com a funcié
propia l'elaboracié de diagndstics sobre I's de la Ilengua
en els diferents Ambits socials, més enlla del grantreball
quees va ferper contribuira la definicid del Pla general
de normalitzaci6 lingiiistica 1994-2004.

També hem viscut-i saludat- l'aparicié de la publicacié La
teranyina, editada conjuntament pels serveislingiiistics
de CCOO de Catalunya, del Pais Valenciai deles Illes
Balears. Mentrestant, la Plataforma per la lengua -aplega
diferents entitats civiquesi socials- ha continuat les seves
campanyes periddiques per promourel'tis del catala al
cinema,a la informatica 0 a les empreses. Sense oblidar-
nos de la tasca permanent i meritoria d'Omnium Cultural,
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productiva i engrescadora?

d'Acci6 Cultural del Pais Valencia, de I'Obra Cultural Balear
o de la Federaci6 per a la Ilengua i la cultura catalanes a
la Catalunya Nord.

$e oM-organitzacis pel multilingiiisme ha fet un treball
intens amb la campanyaa favor de !'Euro plural. Ara mateix
esta pendent de discussi6 al Congrés dels Diputats un
projecte deIlei l'aprovaci6 del qual ha de permetre aprofitat
que dues monedesd'euro s'han de repetir per problemes
técnics per tal que incorporin des de la primera emissié
una llegenda quatrilingiie (castella, catala, gallec i basc).
Totsels partits, tret del Partit Popular i d'Uni6 Valenciana,
donen suport a la iniciativa, pero el PP intenta endarrerir
els terminis fins, com a minim,l'any 2005. Esperem que
no se'n surtin. El Partit Socialista, com a primeri gran partit
de l'oposicié, i, sobretot, Convergéncia i Uni, pels acords
de governabilitat que té amb el PP, han d'intentar que la
llei tiri endavant, com a primerpas per visualitzar el caracter
plurilingiie de I'Estat espanyol.

Pendents de com s'acaba el tema de I'Euro plural, OM
engega una nova 1engrescadora campanya: Segells plurals.
N'informem en aquest mateix nimero de Les Noticies de
Llenguai Treball. Precisament en el nimero anterior, el 7,
l'article de la diputada del PSC Mercedes Aroz esmentava
el tema dels segells com unade les actuacions necessaries
de I'hora present.

Fe stunyant-nos de Catalunya, pero no del catala, la magnifica
manifestacié de 50.000 persones a Valéncia, el 24 d'abril.
Esmentar les encertades paraules de la Ntria Cadenas a
l'AVUI:el silenci 0 el minim ressen bonapart dels mitjans
de comunicaci6! Per cert, els actes de I'l de Maig i la major
participacio en els mateixos, tot i rebre major atenci6, han
tingut, creiem, una atenci6 insuficient.

pee its a les Illes Balears i Pitiuses hi ha continues
i amplies, molt 4mplies manifestacions i activitats a favor
de la Ilengua, i també a favor de la proteccié del territori.



Ara mateix, al Pais Basc o Euskal Herria
passen moltes coses que mereixen
atencié. Ens fixem ara i acf en les
darreres mobilitzacions multi-
tudinaries, festives i reivindica-
tives alhora, en favorde la lengua
basca. Després de la cloendade la
campanya Bai euskarari; un acord
per al segle XXI, amb mésde
120.000 persones -veure Les
Noticies de Llengua i Treball,
num. 7-, ha vingut la segona
fase, la signatura publica
de centenars d'entitats,
organitzacions, empre-
ses 1institucions de tota
mena de compromisos
concrets. I l'edicié d'enguany
de la Korrica: la cursa
perla llengua basca, amb
un €xit de participacié po-
pular sense precedents. Fer
esmentde la sensaci6 segiient:
fa molts i molts anys que el
catalanisme -entés ampliament-
ha atorgat un paperrellevant a la
lengua catalana en la defensa de
la identitat col-lectiva, en el procés / .”
de reconstruccié nacional,com sf”
a instrument d'identitat ide =~
construcci6 social pera tots [ Q)
els ciutadans. ww)
Ambel risc de ser injustos,
sembla que ara desde la
societat basca s'atorga a la
promoci6 del basc un paper
mésprioritari que finsara.
Potser és un nou signe espe-
rancadorper superar antigues
incomunicacions col-lectives
de tota la societat basca, a la
qual tots desitgem encert per a un treball
en comu, entre tots.

x Desde Galicia tambéarriben noticies -ensn'arriba tan poca
informaci6!- d'un procés de desvetllamentcol-lectiu. Men-
trestant, veiem que ERC hapresentat una proposicié no
de llei sobre I'elaboracié d'un Pla d'estimul i de foment de
l'us del catala en el monlaboral i socioecondémic; també
veiem que IC periddicament fa aportacions positives, com
ara la necessitat de millorar els recursosi els treballs del
Consorci per a la Normalitzacié Lingiiistica .

xe I la UGT de Catalunya, modestament, va fent feina. A
bandadel treball habitual d'assessoramenti de dinamitzacié
del nostre Servei de Normalitzaci6 Lingitistica, la represa
dels treballs de la Comissi6 de Normalitzacié Lingiiistica,
la consolidacié dels Cursos de Ilengua i comunicaci6 per
a dirigents i quadres, la inauguracio recent del Centre
d'Autoaprenentatge de Catala -el primer a l'ambit so-
cioecondomic-, la consolidacié de la publicacié Les Noticies
de Llengua i Treball, la tasca del Secretariat Nacional de
Catalunya i el treball discret, continuat 1 efectiu
d'organitzaci6 de cursos de catala per part de la Federacié
de Serveis Publics. Es fan méscoses i cal dir-ho per no ser
injustos; diferents organismesfan untreball poc vist6s pero
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efectiu i tenen i tenim diversos projectes engrescadors al
damunt de la taula: territorialitzacié del Servei, actuacions
a Girona, Lleida i la Vall d'Aran, Manual sindical en catala
o suport al SAP (Sindicat Autonom dePolicia) per a una
major promocié del catala, etc.

Per acabar,utilitzem una frase -ha obtingut resso perque
qui la repetit ha estat en Pasqual Maragall- per a una
reflexié de futur: ''El castella també és patrimoni dels
catalans'\Aixo fa molts anys que tots plegats ho sabem.
Si pensem ques‘ha dit poc i que convé dir-ho més, podem
convenir que s‘haposat l'accent en la recuperacio del catala
com a llengua general de la societat catalana perqué la
nostra llengua requeria un gran esfor¢ i en massa ambits
pateix encara d'una precarietat injusta que afecta al seu
futur i a la nostra dignitat col-lectiva.

Aquical dir que la societat catalana i les diverses institucions
han fet unatasca lloable. Cal destacar logicament l'esfore
positiu, continuat i moderat del govern de Catalunya,
i fer esment de I'aportacié immensa de la Corporacié
Catalana de Radio i Televisio.

Noens correspon aqui la discussi6 electoral 0 partidista.
Siens pot correspondre defensar l'enfortiment de l'acci6
de govern, dels intruments de participaci6 institucionals1
de I'accié dinamitzadora des del Consorci per a la Norma-
litzaci6 Lingiiistica i des de les entitats i les organitzacions
socials, I que l'ambit socioeconomic sigui una prioritat
estratégica, en el marc dela Llei de politica lingtiisticai
mitjangant la participacié directa dels sindicats i dels
empresaris, tal i com estableix la mateixa Lle1 i el seny.

Si fem tots junts una bonafeina que garanteixi el futur del
catala com a Ilengua basica d'interlocuci6o social, tot co-
mengant per la garantia de la unitat de la lengua
-malauradament mai ha estat considerada un temad'estat,
ni alla ni aqui-, sera mésfacil de situar la proclamacio del
castella com a instrumentpersonal i col-lectiu. Aixi serem
mésforts, ens afectara menysI'actuacié negligent del govern
central i, posats a ser optimistes, potser serem capagos de
concebre una entesa ambel govern francés;-la lenguai la
cultura franceses, malgré lui, també son patrimoni dels
catalans, i la bona gent de la Catalunya Nord té dret a viure
en catala.

Mentre rumiem i potser ens engresquem,el govern espanyol
del PP veta I'accés d'un catala -Félix Marti, president
de l'Associacié d'Amics de la UNESCO- a una comissi6
de promoci6 i defensa de la diversitat lingiifstica de la
UNESCO.Sort que vam comptar ambel suport del repre-
sentant diplomatic d'Islandia. En contra de la tradicio en
politica internacional dels governs democraties d'afavorir
la preséncia d'un "nacional" en els organismes internacionals,
en aquest cas -i en d'altres de molta més transcendéncia-
ser catala continua significant ser tractat per alguna gent
com a un estranger. I tenen la barra de parlar de separatismes,
d'exclusié i de maletes. Com deia irdnicament el titol d'un
llibre de I'amic i progressista 1vetera militant per la lengua
Francesc Ferrer i Gironés: Els espanyols no son catalans.

En canvi, sense ironia, amb convicci6 arrelada, nosaltres
diem:és catala qui viu i treballa a Catalunya, 1vol ser-ho.
Ben cert que dia rera dia intentem de no caure en el parany
de copiar el seu model secular d'exclusid; ho aconseguim
iho hem de continuar fent.
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Organitzacié pel Multilingiisme

“Sallesplanales's,; Segellsplurals’; “Seles plurats a 1 | “Seite aniteak''s,
castellano catala galego euskara

“Sellesplorcles's,5 Egtumpetasplurals;—Sagethspluraus.,5

SEGELLSPLURAL
L’1 de gener de 1850 es va emetreel
primersegell postal modern espanyol.
Des d’aleshores enca, Espanya ha emés

un total de 3.612 segells, dels quals 19 han portat algun
text en catala (un 0,52 per cent), set han portat algun text
en gallec (un 0,19 per cent) i només quatre han portat
algun text en éuscar (un 0,11 per cent). En aquest periode,
d’altra banda, Espanya no ha emésni unsol segell en les
altres llengiies parlades enel seu territori (aragonés, asturia
i occita de la Vall d’Aran). En conjunt, els 30 segells
emesosen Ilengiies diferents del castella només representen
el 0,83 per cent de tots els segells emesos en 149 anys.

Aquesta trajectoria espanyola contrasta amb la d’un bon
nombre d’estats plurilingties del mon, que hanreflectit en
els seus segells la seva diversitat lingiifstica internai
d’aquesta manera I’han promogudadins i fora de les seves
fronteres ambel desig de fer-la universal. A Europa, s6n
ben coneguts els casos de Bélgica (que emet regularment
segells en neerlandés, francés i alemany), Finlandia (que
n’emeten finés i suec), Irlanda (que n’emeten gaélic i en
anglés) i Suissa (que n’emet en alemany, en francés, en
italia 1 en romanx).

Entitats col jaboradores:

aragonés

POLAAMESASeUNGUISTICA

hitp://pagina.de/plural
plural@mx2.redesth.es

La Constitucié espanyola de 1978 va permetre
Voficialitzacié del catala, el gallec i l’éuscar en els seus
territoris historics, 1 va imposar a |’ Estat el mandat de
respectar i protegir la seva diversitat lingiifstica interna.
Es cert que 17 dels 19 segells amb textos en catalai tots
els segells amb textos en gallec i en éuscar s6n posteriors
al’aprovacié de la Constitucid, perd entenem que aquestes
xifres no permeten parlar d’una promoci6 significativa
perpart de l’Estat de les Ilengiies diverses dels seus
ciutadans.

Coma parlants de llengiies diferents del castella que ens
volem reconéixer en els simbols de l’Estat, volem formular
publicament la peticid que les nostres llengiies siguin
incorporadesals segells espanyols d’una manera que faci
Justicia al seu pes demografic, historic i cultural, i que
alhora permeti donar un compliment que no sigui merament
testimonial al mandatconstitucional de respecte i proteccid
de la diversitat lingiifstica espanyola. A les envistes del
150€ aniversari del primer segell modern espanyol, volem
cridar els nostres governants a prendretotes les mesures
necessaries perqué |’ 1 de gener de l’any 2000,al méstard,
s’acompleixi un viratge a la pluralitat en la fins ara uniforme
historia filatélica
espanyola.

BZ| FECAFIL
= FEDERACIO CATALANA DE
B SOCIETATS FILATELIQUES

Apartat de Correus, 21136
E-08080 BARCELONA
SECRETARIA: Zamora, 45-3 4a £08005 BARCELONA
Te: 43-309 56 12- 751 75 30 FAX 43-3 9 5)

KONTSEILUA CONCEYU XOVEN
XUNTAPOLA DEFENSA
DE LA LLINGUAASTURIANA

Martin Ugalde Kultur Parkea

20140 Andoain.Gipuzkoa
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Col-laboraci6 econdmica amb la campanya "Segells plurals":
QOCaixacemantio CC 2040 0260 62 0000 356355

nt aS a a ra Ge eee oe

i M'adhereixo a la campanya "Segelis plur als" (ompliu en majuscules) |
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DNI0 passapotrt: .........ceeeeeeeeeseeseeeeeeeesPOD]ACIO?oes eeeeeecsceeeeeseseeeseeceseecsceaeseeseseeseseeseseeseseeeeseeseseeaeaeesi
Comunitat AutOnoma: ......... eee Estat (només estrangers): .......seeeeeseeeeeeeeeeeessuswnussansenoseenensneeis
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Colombia és reconeguda internacional-
ment com un dels paisos del mén on
s'assassina el major nombrede sindica-
listes. Segueix vigent la Doctrina de Se-
guretat Nacional que es vaaplicar a les
dictadures del Con Sud i que considera
les organitzacions sindicals com a part
de l'enemic col-lectiu intern i com a tal
se les persegueix. Aquests assassinats,
amenaces, desaparicionsi tortures gau-
deixen d'una impunitattotal: ésser dirigent
0 activista sindical és unaactivitat peri-
llosa.

El codi penal permet penes de pres6 de
fins a vint anysper castigar coma delicte
de terrorisme les pérdues de producci6
durant les vagues. A l'empresa Telecom
els sindicalistes van estar detinguts durant
un any acusats de terrorisme, en conside-
rar la fiscalia que la suspensi6 del servei
telefonic havia "trastornatla tranquil-litat
social creant amb la vaga un estat
d'angoixa comparableal terrorisme". En-
cara avui continuen processats penalment.

Qualsevol activitat reivindicativa o de
protesta social pot ser considerada com
un acte terrorista. A través de la figura
penal dela rebel-1i6, s'incrimina els diri-
gents sindicals. Aquest és el cas de 17
sindicalistes de la Unié Sindical Obrera
(USO), afiliada a la CUT, de l'empresa
Ecopetrol que estan a la pres6 des de fa
més de dos anys. El seu empresonament
és el castig per la seva posicié fermai
conseqiient en defensa dels interessos
dels treballadors, dels recursos naturals
i d'Ecopetrol com a empresaestatal davant
la politica neoliberal privatitzadora. La
fiscalia demanapenes d'entre 40 i 60 anys
de preso. Les gravissimes circumstancies
en qué es troba el movimentsindical co-
lombia requereixen urgentmentla nostra
actuacié; no podem permetre la prolon-
gacioéde la repressid i de la persecuciéd
que pateixen. Farem arribar la nostra
forgai la nostra veu peraturar la impunitat
de l'estat i aconseguirla Ilibertat imme-
diata dels sindicalistes d'Ecopetrol.

Dts

I's del catala il

En el marc d'un conflicte laboral es
va recorrer a una mesuraatipica de
pressi6: adregar-se als ciutadans no-
mésen castella.

Els companysde la Guardia Urbana
s‘hantrobat amb un procés de nego-
ciacié molt larg, bloquejat perl'ab-
séncia absoluta de voluntat negocia-
dora. L'any 1996 es vaarribar a un
acord general ambtot el personal,
pero la Guardia Urbana en va quedar
exclosa; abansi despréstot han estat
promeses incomplertes. Al final,
després d'anys d'intentar un dialeg,
el col-lectiu de la Guardia Urbana
ha tingut un sentiment de menyste-
niment.

Tés aixi com s‘haadoptat una mesura
certament inhabitual que,fins i tot,
no és dificil qiiestionar-la. Pero tam-
bé és cert quelis de paraules gruixu-
des, l'extrapolacié o les generalitza-
cionsgratuites no porten enlloc. S'ha
generat una polémica i hem rebut
queixes perqué hi ha qui ha interpre-
tat que es feia un menyspreual catala
i d'altres han pensat que es menys-
preavael castella. No era aquestala
voluntat dels companys, pero si hem
ofés alguna persona o hemferit algu,
en demanem disculpes.

L'embolica que fa fort no beneficia
ningu. Aixi, anem a pams. En primer
lloc, no resulta gaire satisfactori que
"gracies" a aquesta mesura de pres-
sid l'Ajuntamentde Vic a corre-cuita
hagi desbloquejat la negociacié i
hagi acceptat el que semblava un
impossible. Tampocresulta agrada-
ble de saber que els esforcos de
l'Ajuntament de Vic per impulsar el
procés de normalitzaci6 lingiiistica
il'us del catala per part de la Guardia
Urbana han estat massa limitats du-
rant anys i panys. Aquestarealitat
podria utilitzar-se per atacar
l'Ajuntamentde Vic, pero pensem
quetreballar en positiu és la millor

iva al Consore

Tde Catalunya

manera d'avang¢ar.

D'altra banda, algunaentitat vigata-
na, com ara Contrapunt (Associacio
Unesco),ha criticat aquesta mesura
de pressi6. Qualsevolcritica resulta
benvinguda, sobretot si és beninten-
cionada. Resulta legitima-i lloable
i imprescindible- la defensa de la
dignitat de la lengua catalana, i
modestamentla compartim,i inten-
tem que la nostra posicié formi part
del nostre discurs i de la nostra ac-
tuacid. Pero Contrapunt va més enlla
i d'un acte puntual en fa una extra-
polacid i una impugnaci6 de la Unid
Comarcal de la UGT d'Osonai de
la UGTde Catalunya. Ho lamentem
perqué haurien pogut informar-se
directament i no ho han fet. Ser
abrandatno és en si mateix un pro-
blema si hom toca de peusa terra,
si es treballa a partir de les dades i
de la realitat sociologica. Es aixi
com tots plegats podem construir
una Catalunya forta i de progrés,
com podem tirar endavantel procés
de reconstrucci6 nacional, com ha
actuat el mateix Ajuntament de Vic
distribuintper totes les escoles viga-
tanes els infants procedents de la
nova immigracid. Amb aquesta ac-
tuacio l'Ajuntament de Vic ha obtin-
gut un ress positiu arreu, ha esde-
vingutunreferent per resoldre una
situaci6 problematica; d'aquesta ma-
nera podemtirar endavant.L'entitat
Contrapunt podria rumiar aquestes
reflexions abans detirar pedres 1
etzibar mastegots.

La Iluita secular per la recuperacié
de la nostra [lengua continua. Ara
manté la seva vigéncia el missatge
del mestre Fabra: Cal no abandonar
mai ni la tasca ni l'esperanga .

Aixi doncs, tots plegats procurem
tirar endavant, millor ambel treball
de cada dia que no pas ambel soroll
1la desqualificacio.

snaig

Possiblement quan aquesteslinies vegin la Ilum,els treba-
Iladors i treballadores del Consorci per a la Normalitzaci6
Lingtiistica (CPNL) ja gaudirem de l'anhelada jornada
intensiva d'estiu; perquéja s'haura complert el 15 de juny.

CONSORCIPERA

Ens movem dins l'ambit de l'administracié
autondmica. Perd no tothom que esta dins
d'aquest ambit té els mateixos drets. No volem
un mimetisme ambla resta de personal de la
Generalitat, ja que tenim unes peculiaritats

Els treballadorsi treballadores de la Generalitat de Catalunya |; orMALITZAciOiferents i diverses respecte altres empleats
també estaran gaudint de l'esmentada jornada intensiva.
Pero amb unadiferéncia: ells i elles en gaudeixen des de
I'l de juny. Es a dir, quinze dies abans que nosaltres.

Admetem d'antuvi que no és un greuge comparatiu gran.
En tenim molts altres de més greus. Perd, es miri com es
miri, és un greuge comparatiu. I en van...

Breus

LINGUISTICApublics. Tanmateix, en coses tan evidents com
Vhorari som inexplicablement diferents.

Esperem queper a l'estiu del 2000 aix6 de l'horari intensiu
estigui com mésben resolt millor. De la mateixa manera
que esperem quealtres assumptes que ens amoinenestiguin
també en la recta de la solucié satisfactoria.
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Podem proclamar el dret que tots els pobles tenen a
l'autogovern i que aquest dret es concreti en uns textos
legals que garanteixin l'autonomia politica. En el cas de.gals que g Pp a
Catalunya disposem de I'anomenatbloc constitucional:
la Constitucié espanyola de 1978 i l'Estatut d'autonomia.. >
de Catalunya de 1979. 4

en

La Constitucid, en el seu article 156, estableix que les
comunitats autonomesgaudiran d'autonomia finance
per complir i per exercir les seves competéncies. Alhoray_
l'article 158.2 estableix un fons de compensaci6solidari
per corregir les desigualtats territorials.

Tanmateix, si ens acostema la realitat, veiem queel teixit
economic de Catalunyaes caracteritza perqué més del
90% de les empresess6n petites i mitjanesi perl'existéncia
d'un alt nombre d'autonoms. Alhora, hi ha una série de
dades amb un perfil especific: index d'atur més baix,
index de preus al consum superior, un envelliment de la
poblacié i una major demanda sanitaria i de serveis.

Unaprimera i fonamental repercussi6 d'aquestes dades
consisteix en una pérdua del poder adquisitiu real tant
dels salaris com de les pensions. Aquesta situacié afecta
el conjunt de la societat catalana, pero en particular els
sectors socials més desfavorits. Aixt, els pensionistes, els
treballadors 0 els mateixos funcionaris s6n els primers
perjudicats. El salari minim interprofessional també
incideix aqui de forma negativa, perqué és igual arreu de
l'estat, pero com queels preus i el nivell de vida aqui sén
més alts comporta mésdificultats per arribar a fi de mes.

Aixo explica les dificultats per cobrir vacants de cossos
estatals de funcionaris i un cert flux migratori. Afegim-
hi el que recull la resolucié del darrer Comité Nacional
de la UGTde Catalunya,celebrat a Barcelona el proppassat
16 de febrer: "E] Comité Nacional ha constatat les man-
cancesde l'actual model de finangament de Catalunya,
i el que comporta per a un desenvolupament adequat de
la nostra competitivitat i per a la cohesié social, essent,
per tant, necessari un nou model de finangament basat
en el consenspolitic i social, i que permeti el desenvolu-
pamentde mési millor cohesi6 social".
12

Tenint en compte el context de discussio sobre l'autonomia
financera i la sobirania fiscal, cal reflexionar i treballar
sobre l'adequada definici6 d'un marc catala de relacions
laborals que permeti un tractament del mercat laboral
adequata la realitat socioeconomica de Catalunya, per
poderexercir politiques solidaries ambels sectors social-

desfavorits, amb els pensionistes i els treballadors
. Per poder desenvolupar des de Catalunyapoli-

ques actives de creacié de més i millor ocupacid, de
Seguretat Social, de proteccié i de promoci6 dels aturats,

“~~d'enfortimentde la formacidi el reciclatgeprofessionals.
=Is. coma moto

———— |
S ta. MOT CONN

te bé podriem manteni
i del progrés. Aquesta



cord sobre normalitzacio
LaComissiédenormalitzaci¢lingilistica en els processos

dle negociacio col iectivalingiiistica en ‘ambit laboral
del Consell de Treball ha
adoptat tot un sequit d'acords
gue han de contribuira
lextensio del procés de
normalitzaciolingtiisticaen
‘ambitsocioeconomic.

Capitol "n". Normalitzacio lingiiistica

article “w"

A les empreses, tots els rétols, les
informacions de caracter fix, els
anuncis i els avisos han de figurar,
almenys, en catala.

En els centres de treball situats a la
Vall d'Aran han de figurar també en
aranés (*).

Sempre que convingui perqué els
treballadors afectats els entenguin
correctament, han de figurar també
en castella.

Els treballadors i els empresaris tenen
dret a fer us oral i escrit del catala en
totes les activitats que es desenvolu-
pin dins de l'empresa, sense cap mena
de limitaci6 o restriccid.

‘Article "x"

Les empresesi els establiments de-
dicats a la venda de productes 0 a la
prestacio de serveis que desenvolupen
llur activitat a Catalunya han d'estar
en condicions de poder atendre els

JEPIENPOY
1. Incidir en I's del catala en la negociacié col-lectiva i, especialment,
vetllar perqué alfinal de la negociacié dels convenis col-lectius de treball
tant de sector com d'empresa, aixi com pactes d'empresa,les parts signin
una versié catalana i una de castellana.

2. Promourela inclusié dels articles o clausules de normalitzaci6 lingiiistica
a tots els convenis que se signin a Catalunya, segonsels acords del Consell
de Treball sobre aquesta materia.

consumidors i consumidores quan
s'expressin en qualsevolde les llen-
giies oficials a Catalunya.

La senyalitzacié i els cartells d'in-
formacié general de caracterfix i els
documents d'oferta de serveis per a
les persones usuaries i consumidores
dels establimentsobertsal ptiblichan
de figurar, alments, en catala. No
obstant aixo, aquesta mesura no
s'aplica a les marques, als noms co-
mercials i als rétols emparats per la
legislacié de la propietat industrial.

Totes les empreses en general facili-
taran I'tis del catala en els centres de
treball i en les relacions laborals.

A fi d'ampliar al maxim el ventall
d'oportunitats a disposicié dels treba-
lladorsi treballadores, es programa-
ran i s'aprofitaran les accions i els
cursos de formacié continua per pro-
porcionar el coneixement del catala,
adient al lloc de treball, a totes les
persones que ho necessitin o per mi-
lorar-lo.

Els aspectes de normalitzaciélingiifs-
tica de les empreses que afecten els
treballadors es negociaran amb la
representacié legal dels treballadors.

Article “y"

En les empreses de més de 50 treba-

lladors, i en totes les altres on els
representants dels treballadors i
l'empresa ho considerin oportt, es
creara una comissi6 de normalitzacié
lingiiistica,que tindracoma finalitat
vetllar pel compliment dels articles
continguts en aquest capitol i, en
general, impulsar la normalitzacié
lingiiisticaen l'ambitde les activitats
de l'empresa.

Article "z"

En les empreses de més de 500 tre-
balladors, i en totes on es consideri
oporti, s'estudiara, per part de
l'empresai de la representacié legal
dels treballadors, conjuntament amb
els departaments de Culturai de Tre-
ball, la creacié d'un serveilingiiistic
d'empresa,que tindracom a funcions
impulsar la normalitzacié lingiiistica
i també satisfer les necessitats lin-
giiistiques i de comunicacié de
l'empresa, tant en l'area estatal com
en la internacional, especialment
l'europea. En el seguimentdel servei
hi participaran la direccié de l'em-
presa, les seccions sindicals i la re-
presentaci6 dels treballadors.

* En els convenis d'ambit territorial
de les delegacions de Barcelona, Gi-
rona i Tarragona nohi figurara la
frase relativa als centres de treball
situats a la Vall d'Aran.
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Breuperfil biografic

Victor Torresi Perefia va néixer a Lleida el 1915. Casat i amb tresfills. Advocati diplomat en
civilitzacié francesa (Univ. de Montpeller). Voluntari de la Columna Macia-Companys. Comissari
politic de brigada. Exiliat a Franga. Secretari del Ministeri d'Instruccié Publica del govern de la
Republicaa l'exili i secretari general de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya, fins al 1954,
a Paris. Ha estat membre del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya. Vocal de la
Comissié6 Mixta Estat-Generalitat (1977).

Elegit senador pel Parlament de Catalunya per representar la Generalitat al Senat (1980i, reelegit,
1982). Membre de I'Ateneu Popular de Ponent, d'Omnium Cultural, del Centre Comarcal Lleidata,
del Canig6 (Montpeller) i de l'Agrupacié Sardanista de Lleida. Conseller general de la Caixa
d'Estalvis de Catalunya. Membre del Consell Nacional i del Comité Executiu d'Esquerra Republicana
de Catalunya.
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Joan Guardia i lolanda Contreras
Fotos:DavidArquimbau

aquella flama
republicana i
catalanista que havia
de portar la Republica

1.Comha canviat la societat des que éreu jove
fins ara?

Es una pregunta que permetuna resposta molt Ilarga,
pero intentaré resumir. Crec que hi ha dues vessants.
Hi ha una série de coses que no han canviat, hi ha una
esséncia en la condicié humana que segueix igual. En
canvi, cosescolaterals, d'evolucié técnica, han canviat
enormement. No hi ha cap menade dubte que un home
de les vigilies del segle XXI té unes possibilitats i un
régim de vida molt diferent de les persones que van
néixer a comencament de segle. Jo vaig néixer al 15,
tinc 84 anysi he vist canvis extraordinaris.
Pero a mi em fa l'efecte que aquesta evolucié haestat
una mica desproporcionada perqué el progrés técnic ha
evolucionat extraordinariament pero hi ha hagut una
regressi6 0 estancament de l'evoluci6 humanistica o
espiritual. Jo no m'invento res, aix6 va ser unateoria
que va exposar unfilosof francés quan jo estava exiliat
a Montpeller i vaig fer alguns estudis a la Facultat de
Lletres; es diu Henri Bergsoni plantejava que hi havia
hagut un desfassament entre un progrés material ex-
traordinari i, d'altra banda, la realitat de la substancia
humana que no ha progressat ambla mateixa rapidesa
i ambla mateixa riquesa. Aixo produeix unesdistorsions.
Inventem cosesi ens en fem esclaus. La diferéncia és
enorme, especialment quanes tracta de problemes
d'indole ética.

2. Quines sensacions pot haver tingut tanta gent
veient les imatges de la corrua humana fugint de
Kosovo aquests darrers mesos?

Jo vaig viure la corrua de gent que al 39 va marxar a
l'exili. Jo vaig fer tota la guerra a primeralinia, al front
d'Arag6. Vaig marxar voluntari de Lleida al 36. I al
febrer del 39 l'exércit derrotat passavala frontera per
la Jonquera, de cami cap al camp de concentraci6. Jo
sé perfectament el que representen els fills d'una terra
que volten, el que representen els senegalesos en terra
catalana, dormir al ras, estar tres o quatre dies sense
menjar res, haver dormit amb el Canig6 nevat, barrejat
ambel sentiment de frustraci6, de derrota, i amb el
sentiment de nostalgia, d’ aband6 dela familia; jo no
sabia on era el meupare, no sabia on era la meva
germana, sabia que el meu germas'estava morintal
Puig,... Es a dir que aix6 d'ara no és nou. A Kosovo no
s'inventa res, és una cosa tan malaurada com s6ntantes
i tantes barbaritats ques‘han fet arreu del mon.Per aix6
déiem abans que hi ha unesconstants, bones i dolentes,
quees repeteixenal llarg de la historia. De ben segur
que si anéssim capenrere, a la prehistOria, també troba-
riem barbaritats de tots tipus i genialitats de tots tipus!

3.Quinavivéncia familiar recordeu d'en Layreti
d'en Companys?

Jo, en Layret no el vaig conéixer perqué el van matar
l'any 20, quan jo tenia 5 anys. Ara bé,jo conecla historia
d'en Layret i conec la historia d'en Companys. A en
Companysel vaig conéixer a Madrid perquéera diputat
com el meu pare. Sempre vaig sentir al meu pare parlar
d'en Layret perqué en Layret formavapart del'associaci6é
estudiantil l'Escolar Republicana, de la qual ell n'era el
president i en Companysn'era membre. Hi havia
estudiants de les diferents facultats de Barcelona que
ja formaven aquella flama republicanai catalanista que
havia de portar la Republica. Hi havia en Campalans,
hi havia l'Humbert Torres, hi havia l'August Pi i Sunyer,
hi havia l'Albert Perenya, que és el meu oncle.
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4.1 en Companys, potser també ha estat una mica
oblidat?

En Companysés una personade la qual se'n parla molt
i hi ha molta bibliografia, perd de qué es parla d'en
Companys? Del'abril, de l'Ajuntament i es diu que molt
bé, que va ser un acte de decisid, d'energia politica. Es
parla del Companysdel 6 d'octubre i del Companys que
va proclamarI'Estat Catala i el posena la pres6. [es
parla del Companysdel 18 de juliol del 36. Ben cert que
hi ha opinionsper a tots els gustos, gent que pensa que
ho va fer bé i qui pensa que ho va fer malament, i és que
es va trobar amb un seguit de situacionsdificils i va fer
bonamentel que va poder. Ara, el que jo no discutiré a
ningti sera el seu heroisme. Des de la Republicafins a
la seva mort se'n parla molt, perd d'abans de la Reptiblica
no se'n parla gens, i al meu judici, en Companys es va
forjar en aquelles lluites, en Companysva fer costat amb
en Layretper enfrontar-se al sindicalisme de la patronal
ial de l'Arregui i a aquella gentota que assassinava la
gentpels carrers. I en Companysprotestava per les Ileves
que enviaven al Marroc o perla Llei de fugues. I en
Companysera el gran defensordels sindicalistes, aquest
és per a mi el gran Companysi no se'n parla. No dic que
s‘hagués de reivindicar pero si de conéixer.
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jo sé el que representen
els fills d'una terra que
volten, el que representen
els senegalesos en terra
catalana, dormir al ras,
estar tres 0 quatre dies
sense menjar, haver
dormit amb el Canigé
nevat, barrejat amb el
sentiment de frustracio, de
derrota, i amb el sentiment
de nostalgia, d'abando de
la familia.



J. Comveieula pervivenciadels ideals
del vostre partit, ERC,durant la Reptblica
ifins ara? Ilavisié en aquell momenti
ara de la UGT?

Jo he militat en un sindicat quan era a Franga,
quanfeia treballs manuals: he fet de
descarregador de moll, d'envernissador de
mobles, he fet espardenyes,... Jo estava sindicat
ala CGT,per tant sé qué és el sindicat; sempre
he tingut pel sindicalisme, sin6 una militancia
perqué jo sdc advocat, si un gran respecte. A
més, el meupartit, el partit d'esquerra on jo
milito, sempre ha tingut un gran respecte pel
sindicalisme. A ERC, en Campalans va formar
part de la ponéncia que va redactar
l'avantprojecte de l'Estatut de Catalunya. A
més, va ser conseller al primer govern
provisional d'en Macia. I va ser un home que
va formar part de la minoria parlamentaria que
dirigia en Companys. I jo, personalment vaig
anar una vegada a Madrid quanes discutia
l'Estatut de Catalunya, i vaig poder presenciar
un duel entre el Lerroux i |'Azafia, amb en
Campalansentre ells. I a aquelles eleccions, a
la lista d'Esquerra hi havia en Pi i Sunyeri en
Pere Coromines, etc. I semprees vatreballar
conjuntament amb ERC.Per a mi semprehi
ha hagut una confraternitzacid més que uns
lligams.

6.Finsaquinpuntpodremaconseguir
mésquotesdesobirania?
Anem avancanten algunescoses i en d'altres
no. Ara, el president Pujol fa uns grans gestos
i dient que ell ha fet molt perquéha portat els
traspassos aqui. Se li hauria de recordar que al
tempsde la Republica, la Guardia Civil estava
a les ordres del conseller de Governaci6; i en
materia de Justicia, Catalunyatenia el Tribunal
de Cassaci6 que era l'iltima instancia judicial.
Jo no séc excessivament optimista amb la
llengua i la cultura, el retrocés cultural i
lingiiistic és una cosa molt preocupant, i més
preocupantés no que la Generalitat no faci més
decrets i més Ileis, perqué és un temadificil
de solucionar només ambIleis, sind que és un
problema que hem deresoldre nosaltres. Ara,
gairebé sistematicament, la gent parla en castella
anoser que demostris que parles en catala. No
tenim orgull de la nostra cultura i de la nostra
llengua per culpa de la llosa de plom que va
caure sobre el pais i que ens va acostumar a
ajupir-nos i la columnavertebral cultural esta
ja ajupida i ambperill de trencar-se.

3. Com veu el futur, doncs?

Si nosaltres no som mésexigents a l'hora de
posar la nostra papereta a les urnes i ens mirem
el melic i pensem quetot és fantastic, que tot
va bé, anirem baixant i baixant i ens convertirem
en un paisatge. Arribarem a un cert nivell d'on
potser no baixem més,per6 aixd és molt
perillds, especialment ambla joventut, que no
se la veu engrescada i motivada i, a més, n'hi
ha alguns que es motiven tant que fan més mal
que bé.

Entrevista

Notenim orgull de la
nostra cultura ide la nostra
liengua per culpa de la |
llosa de plomque va caure
sobre el pais i que ens va
acostumar a ajupir-nosila
columna vertebral cultural
esta ja ajupida i amb perill
dletrencar-se
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UE Tc eaTELE:
Un acorden positiu,ner ala resoluel 5alextrajudicialdeconfictestanoralsDamsGeXperiencia

Aquesttribunal neix arran de l'Acord Interprofessional
de Catalunya, subscrit per Foment del Treball, la CONC
ila UGT de Catalunya, ambla voluntat de desjudicialitzar
els conflictes laborals. D'enga el 12de maig de 1992,el
TLC hatramitat quasi 2.000 expedientsi els resultats
avalenel sistema de resolucié extrajudicial dels conflictes,
amb autonomia propia i intervenci6 directa, tot evitant
litigis i alleugerintla jurisdicci6 social d'una acumulaci6
excessiva d'assumptes.

L'experiéncia s'ha estés arreu de l'estat, amb el model
establert a Catalunya com a referéncia, amb un procedi-
ment agil, poc cerimonids i sense una tramitacié docu-
mental aclaparadora. Ara mateix haarribat a les comunitats
segtients: Pais Basc, Galicia, Canaries, Madrid, Pais
Valencia, Illes Balears, Cantabria, Navarra, La Rioja,
Castella-la Manxa i Andalusia.

Comesesi funcions: promoure, facilitar i proporcionar
els sistemes, els mecanismesi les practiques de solucié
voluntaria dels conflictes laborals, individuals 0 col-lectius,
tant els d'aplicacié i interpretacid de norma com els
d'interessos, en qualsevol de les seves modalitats.

Quihi pot accedir?:tots els treballadors i empreses de
Catalunya, amb la submissio prévia i voluntaria, o quan
es consideri atorgada perqué aixi ho tingui en compte el
convenid'aplicaci6 dels afectats.

Inici del procediment: quan l'escrit introductori és Iliurat,
registrat i segellat, el TLC fixa la data, I'hora i el lloc
durantels cinc dies habils segiients al de la presentacié.

El procediment: !'assisténcia a l'acte de conciliacié i
mediaci6 és obligatoria; un cop formalitzats els requisits,
les parts hi han de comparéixer per si mateixes o mit-
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jan¢ant representants o apoderats. Ambduesrepresenta-
cions hi seran escoltades i el TLC podraoferir les pro-
postes i solucions que consideri oportunes pertal de
donar solucionsal conflicte. Al final del'acte, el secretari
expedira acta del resultat a qué s‘hagiarribat.

Resultats aconseguits: el TLC ha absorbit el 80% dels
conflictes col-lectius que abans anavena l'administracid;
tot un éxit. En l'exercici 1998 es van presentar 364
expedients; 328 vanser efectius: 176 amb avinenga, 128
sense, 2 amb avinengaparcial i 22 arbitratges. Aixd
comporta un percentatge d'avinences superior al 57%.

Pel quefa a les tramitacions efectives amb convoca-
toria de vaga, el percentatge de procediments descon-
vocats haestat del 60%: aixd vol dir un estalvi de 650.000
hores de vaga. El sector del metall és el que més vegades
ha sol-licitat la intervencié del TLC, amb un 35,7%dels
procediments.

Composicié del TLC:és paritaria, amb quatre membres,
2 per Fomenti 2 per la CONC i la UGTde Catalunya.
El conjunt de mediadors nomenats per la UGT de Cata-
lunya proposats per les federacions sumen 21 membres;
son de la MCA: J. Valle, F Amorés, J. Garcia, C. Lazaro
i Enriqueta Delgado que també és la coordinadora del
total de mediadors i membre permanentde la Comissié
Delegada de I'AIC al TLC. El company M.Ribes és
membre de la Comissié Técnica d'Organitzacié del
Treball.

Fem unacrida a tots els treballadors i treballadores per
fer servir el TLC. Donabons resultats per a una resolucié
rapida dels conflictes. Si vols més informacié, posa't en
contacte ambel teu sindicat o federaci6.

Gabinet de Premsa de la Federacié Nacionaldel Metall,
PSUS US RE Te)



ag oe

tl E

a
ae



MYA e Le

I HTH BY aplega unconjunt important
AVC m mec eect RCo ei Ms ce)eeels
fins l'any 2000 per ajudar a fer conéixer activament
Catalunya. L'associacié va néixer amb motiu dels 20
anys de celebracié del Congrés de Cultura Catalana, i
representa una gran accié col-lectiva que rep continua-
dament noves adhesions. La intencié de Il'ACCAT és
donar a conéixer el patrimoni de Catalunya i apropar
la realitat del pais a tota la nostra societat, Per aquest
motiu,l'associacié treballa amb un total de 8 campanyes
estructurades en diverses activitats i accions que per-
meten conéixermillor el nostre tertitori, la nostra cultura
i historia,promouenI's de IaIlenguacatalana, fomenten
la vida associativa i activen la presencia de Catalunya
a Europa i al mon,

Catedral de Girona Pedraforca, al Bergueda

QUINSSONELSINDRETSMESREPRESENTATIUSDECATALUNYA?
<w

'ACCATha organitzat l'exposicié "100 7
indrets de Catalunya que cal conéixer".
L'exposicio és itinerant i permet triar per

votaciédels visitants els monuments,paisatges
o localitats que consideren més emblematics
de les comarques catalanes. La mostra consta
de 100fotografies i esta coordinada pel Centre
Excursionista de Catalunya, tot comptant amb
el suport del Banc de Sabadell.
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Parc Nacional d'Aigiiestortes
i Estany de Sant Maurici Congost de Mont-rebei, al riu Noguera Ribagorcana Portada del monestir de Ripoll

Mésactivitats de ' ACCAT

* cursos d'historia de Catalunya breusi gratuits (el Dept. de la Dona de la Uni6 de les Comarquesde Gironaja n’ha acollit dos)

* col-laboracioenla série "Lamemoria dels cargols" que emet TV3 i queha estat
creada per Dagoll-Dagom

* accions per estendrel'tis del catala al mon deltreball, de l'empresai de la
comunicaci6

* beques per a estades de professionals a la UNESCO



EPENY

UNAINICIATIVAPERALOCUPACIO
a molt temps que des de la majoria
d'ambitsde la societat es parla de

la necessitat de crear ocupacid. Po-
dem llegir articles sobre els nous
jaciments d'ocupacié 0 assistir a con-
feréncies sobre els sectors emergents
de l'economia nacional o europea.
Pero el que és menys comt és trobar
iniciatives de gran abastonles insti-
tucions i empreses realment
s'impliquin i demostrin tenir plena
consciéncia del problemareiterada-
ment denunciat pels sindicats que
representa l'atur i la no renovacié
d'empreses en l'ambit territorial.

En aquest sentit, fa ja algun temps
que ha quedat clar el protagonisme
del territori a l'hora d'establir, en
matéria d'ocupaci6, politiques globa-
litzadores i flexibles que fomentin
la cohesi6 i evitin els desequilibris
i la desigualtat. Ja en el X Congrés
que la UGTde Catalunyava celebrar
a Gironal'any 1998, es va destacar
la necessitat d'un nou contracte social
que fes particeps empresaris, admi-
nistracions i sindicats de la res-
ponsabilitat de garantir el dret de la
ciutadania a unlloc de treball. En la
linia d'aquest contracte social han
sorgit els Pactes territorials per
l'ocupaci6, que han subscrit ja bas-
tants ajuntaments, i que estan basats
principalment en la competitivitat,
la sostenibilitat i la cohesi6 social.

En aquest cas, pero, volem destacar
unainiciativa concreta en aquesta

Josep Masdeu. Josep Abell6. Ernest Benach i Francesc Cabré

linia. Es tracta de la societat REDES-
SA, que han posat en marxaels ajun-
taments de Reus, la Selva del Camp
i Falset; la Cambra de Comere, In-
dustria 1 Navegacié de Reus i el
Consell Comarcal del Baix Camp;1
que compta, a més, ambel suport de
la Unid Europea. Aquesta societat,
financada ambcapital public, té com
a objectiu principal fomentar
l'ocupacié al territori. Per tal de poder
assolir aquesta fita, Redessa compta
ambtres eines basiques: el viver
d'empreses, el centre internacional
de negocis i l'ambit de planificacié
economica, informacié i orientacié
a l'empresari.

El viver d'empreses ofereix diferents
serveis com ara tutories professio-
nals, moduls i espais, formacié em-
presarial i serveis generals a persones

emprenedores, que tenen una bona
idea i estan disposades a assumirel
repte i la responsabilitat de la creaci6
d'una empresa ambtot el que aixo
implica. A l'hora de donar suport als
projectes, el viver té en compte fac-
tors com ara la predisposicio a crear
ocupaci6,les possibilitats d'expansid
icreixement, entre d'altres. Els usua-
ris del viver disposen de serveis com
tutories per part de professionals,
formaci6 empresarial, serveis gene-
rals -fax, teléfon, espai fisic,...- en
unes instal-lacions que abasten
10.000m2.

E] centre internacional de negocis
s'adreca a empreses d'ambitlocal,
de la rodalia de Reusi de la resta de
l'estat, sense obviar l'ambit europeu.
Pel que fa als sectors, s'adreca a
gairebé tots, destacant-ne els turistics,
agroalimentaris i les industries qui-
miques. Tot plegat en funcio també
de l'estacionalitat que pateixen alguns
d'ells. Evidentment, la seva finalitat
és facilitar la implantaci6 d'empreses
d'arreu a la zona.

L'ambit de planificaci6 econdmica
ofereix activitats complementaries
com podenser estudis socioecon6-
mics, jornades i conferéncies, etc.
La difusi6 de les activitats de Redes-
saiel suport explicit al desenvolu-
pamentsocial i economic de l'area
esdevenenl'eix central de la seva
activitat. Aixo es veu reforgat amb
l'espai Reus Tribuna Economica, un
forum de debati reflexid sobre temes
socials, politics i economics.

Val a dir que, des de mitjans de 1995,
s‘ha possibilitat la generacié de més
de 200 Mocsde treball directes i una
inversi6 proxima als 2.000 milions
de pessetes. A més, cal tenir en
compte que la formula del viver de
fomentar el desenvolupament d'idees
i projectes viables pot contribuir
favorablement perqué aquells
col-lectius de persones méscastigats
perl'atur, és a dir els joves, les dones
i1elsmajors de 45 anys, puguin trobar
alternatives a les ofertes de treball
que, normalment, els fan sentir fora
del mercat laboral; ajudant-los, a
més, a capitalitzar en positiu la seva
imaginaci6 i entusiasme, en el primer
cas, 1experiéncia i coneixements en
els dos darrers casos.



Trilogia.NaguibMahfouz

Naguib MahfouzPremi Nobel de Literatura 1998, és un
escriptor represéntatiu de la cultura arab classica i alhora qui
millor ha parlat dels problemes del poble egipci,i per tant
del poble arab. D’entre les seves novel-les sobre la vida a El
Caire, la Trilogia (Entre dos palacios, Palacio del deseoi
l'Azucarera) ocupa un Iloc absolutamentcentral i constitueix
potser la seva obra mestra, amb la qual aconsegui el Premi
Nacional de Literatura 1957.

Aquestes novel-les segueixen la vida d'una familia des de
1917 fins a 1944, com les nissagues d'un Tolstoi o un
Galsworthy. Son un momentperdurable de la modernaficcid
arab.

Lucia Miranda. Hugo Wast(novel-lista argenti). Ed.
Aldecoa (Burgos)

Novel-la escrita en 1929, descriu un drama d'amor en el Nou
Mon.Esbasa en un episodivhistorie,dela conquesta d'América,
cap al'any 1526. Gaboto va fundar a layvora del riu Parana
el fort Esperit Sant. Els indis timbues dominavenla regié.
Mangoré,el séu rei, es va enamorar bojament de Lucia
Miranda, esposa de Sebastian Hurtado, un dels,capitans
espanyols./Un dia, en abséncia d'Hurtado,l'indi entra en el
fort amb molts guerrers, mata tota la guarnici6 i rapta la
Lucia.
Novull anticipar el desenlla¢ de la novel-la. Nomésdir que
Hugo Wast hi desenvolupa una imaginacio poderosa; per
idear l'argument presenta un do narratiu de tal manera que
suspén l'anim del lector per la vivorde les descripcionsi la
claredati la senzillesa de l'estil. Les pagines es Negeixen amb
curiositat, tot gaudint de les figures i les escenes. A més a
més, capta de tal manera l'interés del lector que, siguin les
quesiguin les seves ocupacions, no podra aturar-se fins arribar
al final.

Kike Pereira. Sec. de Politica Sindical

Historias de Cronopios y de Famas. Juli azar.
Ed. Pocket/Edhasa, Barcelona.

Imprescindible manual de butxaca queens explica instruccions
tan necessaries per a lanostta Vidayquotidianacom és pujar
unaescala, cantar,o diverses maneres per,tenir por. Cortazar
relata també trepidants histories veridiques)que tenen
l'avantatge que es poden Hegir en menys del temps que es
trigar a viatjar d'una estacio de Metroa J'altra, contes sense
lliconsfinals, la qual cosaés d'agrair, i narracions extrabreus
sobre ocupacions rares (unad'elles, per exemple, "Correos
y Telecomunicaciones").
Unllibre per esclatar a riure en el pitjor moment, ideal per
desconnectar del dia a
dia sindical; una magistral dosi de surrealisme perqué no
oblidem que és del quotidia d'on prové el més fantastic.
Perllegir de franc una mostra de contes:
http://www.geocities.com/Athens/8559/, una web d'un dels
molts seguidors de autor on pots inscriure't com a "cronopio",
"fama" o "esperanza", tres arquetips d'éssers o personalitats
molt identificables arreu del m6non vagis.

Magda Gascon.Sec. de Comunicacié ilmatge

La Pregunta
LascenizasdeAngela.FrankMcCourt,Ea.
MAEVA

En aquest Ilibre de memories,l'autor -fill d'immigrants
irlandesosen l'época de la depressié dels anystrenta-
relata d'una forma no exempta d'humorla seva infantesa
i adolescéncia en una época de miséria i pobresa en la
qual, coma victimes d'unasocietat que desprotegiales
classes treballadores, els adults restaven a mercé de la
vida i els infants a mercé dels adults.

Frank McCourt va obtenir per aquesta obra el premi
Pulitzer 1997.

Francesc Garsahall i Jové.Unid.Nac.de Jubilats
i Pensionistes

Single &single John LeCarré

Davantel dubte de quin llibre comprar per Sant Jordi
0 de caraa l'estiu, en John Le Carré resulta una opci6é
segura. En aquestcas es tracta de Single&single, una
novel-la bastida d'uns engranatges perfectes d'emoci6
i intriga que enganxafins al final. Veurem com se
succeeixen les tramesfinanceres, el crim organitzat i
la corrupcié dela policia ambla caiguda del comunisme
a l'antiga URSS coma tel6 de fons. Espero haver
fomentat les vostres ganes de llegir una bona novel-la
d'espionatge.

Joana Miquel.Seccié Sindical del Metro

Tetralogia LosHijosdel Grial_PeterBerling

M'agradaria recomanar-vosno unllibre, sind quatre.
Aquestatetralogia consta de Los Hijos del Grial, Sangre
de Reyes, La Corona del Mundoi El Caliz Negro.
L'obra esta ambientadaa l'Edat Mitjana, a l'época de
la primeres croades,i narra les peripécies de dos germans
considerats descendents de la sangreial, la sang de
Crist, el Sant Greal. També tracta de com els poders
ocults dels estats ja aleshores portaven les regnes dels
paisosi les persones.

José AntonioJaime Soto "Joe".Bar

Cartero.Charles Bukowski. Ed. Anagrama

Charles Bukowski, escriptor eminentmentautobiografic,
a Cartero ens conta un altre fragmentdela vida del seu
alter ego Chinaski; descriu els dotze anys que va estar
empleat en una sordida oficina de Correus a Los
Angeles. E]llibre s'acaba quan Chinaski/Bukowski
abandona la miserable seguretat de la sevafeina, als
quaranta-nou anys, per dedicar-se exclusivament a
escriure.I escriu Cartero, la seva primera novel-la.

Charles Bukowski va néixer a Andernach, Alemanya,
l'any 1920;als dos anysel van traslladar a Los Angeles,
on haresidit sempre.

Paulino Ustarroz. Fed. d'indistries Afins
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ot just he conegut la noticia d'aquesta
declaraci6, he pensat que tots els ciu-

tadans de Catalunyaens n‘hem defelicitar,
perqué aquest fet comportara una expansi6
del nostre pais.

Pero jo me n‘he assabentatper casualitat
i crec queels estaments ptiblics han donat
molt poca informaci6 d'aquest fet que per
ami resulta molt important, perqué tenim
un trosset petit nostre més reconegut
internacionalment.

Es per aixd que faig una proposta peral
Forum de les Cultures que es fara l'any
2004, ja que sera una data important per
al nostre pais.

Proposo quees faci una exposiciéitinerant
per tot Catalunya ambla historia del Palau
de la Misica Catalana, on apareguintotes
les grans personalitats que han protago-
nitzat la vida del Palau ambels seus con-
certs; seria una manera deressaltar la
nostra historia.

Tambéseria bo que durant aquelles dates
es fessin concerts de musica catalana
arreu, comencant pels pobles de més de
10.000 habitants. Aixi s'aconseguirien
dues coses: donar a conéixer el Palau,
joia del modernisme, i ensenyarla nostra
musica, com la de Pau Casals i Oriol
Martorell, i la dels grans mestres que han
tocat al Palau.

Molts ciutadans veurien queel nostre pais
disposa d'un bon patrimoni musical, que
no tot s'acaba amb la sardana. Aquest
patrimoni és forga desconegut, en bona
mesura perqué s'ensenya poca mtisica a
les escoles.



AVUI, 21 de maig de 1999

SEAT ETCEROMeS ABT IH Oyee

Lavioléncia al Pais Basc sempreha estat politica. Ho era
la d'ETAi la de Jarrai, i ho era la dels GALi la del Galindo
d'Intxaurrondo. Unaaltra cosa és que entre les estratégies
de guerra hi haguésla d'intentar imposar una terminologia,
per cadascunade les parts, que retoricament eliminés
l'adversari i impedis un debatpolitic. Aixf la lluita armada
passavaa ser terrorismei de l'organitzaci6 revolucionaria
se'n deia banda de criminals. Uns termes ni més ni menys
connotats ideologicament que van convertir la policia estatal
en forces d'ocupaci6. Perd la violénciaera politica, i no
noméscriminal, comho provavael fet que els presos
d'aquella suposada bandade criminals tenien -i encara
tenen- un tracte diferenciat respecte els assassins més
perillosos 0 que els presos del terrorisme d'Estat eren -i
s6n- tractats amb guants de seda.

Era comprensible, pero, que des d'unalegitimitat estatal
democratica fos impossible cap mena de condescendéncia
mentre ETA executava adversaris militars i ciutadans
innocents(la Iluita armada també tenia els seus efectes
col-laterals, comdiu ara la propaganda de l'OTAN).I
tampocno era facil que ETA afluixés mentre els responsables
dels GAL seguiensent ascendits i condecorats en els
momentsfinals del govern del PSOE. Tanmateix, fa un
any, els responsable dels GAL van comengara passarpels
jutjats i per les presons -la del costat de casa i per pocs
dies, tot s'ha de dir- i ETA, després d'una borratxera de
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sang, va declarar unatreva incondicional. I les coses han
comeng¢at a canviar a una velocitat vertiginosa.

Tal comjo ho veig, doncs,els primers passos,els decisius,
es van produirper l'eficacia limitada pero real dels meca-
nismes democratics espanyols -la independéncia judicial
acorralava, ara també, els abusos del poderexecutiu i, a
l'altra banda, per l'atzucac a qué portavaI'horror criminal
i l'arribada de noves generacions desacomplexades a
l'independentisme radical basc amb moltes ganesde fer
politica. Certament, un pas noera conseqiiéncia deI'altre,
perocalia que es fessin tots dos. Amb unadiferéncia, pero:
quesi l'acci6 de la justicia era resultat d'unes regles de joc
establertes, la decisié de la treva d'ETA noestava escrita
enlloc. I el seu caracter incondicional remarcava encara
mésl'autonomia dela decisi6 i, en definitiva, qui era qui
preniala veritable iniciativa politica.

PUDCOMORGLIMA IO elma well MmUbyeMeOTecra
instal-lats en l'antiterrorisme, sense haver de donarresposta
a les exigéncies nacionals basques. Des de l'Estat, sempre
s‘havia dit que quan es deixés de matar, es podria parlar de
tot. Pero I'Estat no volia parlarde res i va fer dues coses:
DENNER KC MORMON HIFN MMO Meoe CMICaz
era un parany que noarribaria de Nadal a Sant Esteve. Perd
va durar. Després va dir que noen tenia proui que calia
aturar la kale borroka,la guerra de carrer. I bé, la kale
borroka es va acabar. Pero tampoc non‘hi havia prou, van
dir. Calia explicitar la condemnaa la violencia. I vet-ho
aqui: s'acaba de signarun pacte de legislatura que és un
acord pera la pau i que, per dir-hoen paraules d'undiari
tan poc suspecte de posar-hofacil als autodeterministes
bascos com La Vanguardia, "abjura de tota violéncia i es
reafirma la via politica com tnic marc perresoldre els
problemesde la societat basca".
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Pero, una vegada més,la reaccié dels que de fa temps que
han perdutla iniciativa a la politica basca ha tornata ser
a la defensiva i, una vegada més, han dit que no en tenien
prou. MayorOreja -percert, quin canvi més dramatic que
ha fet aquest home des que ha perdutel control de la
situaci6, fins a convertir-se en un delsprincipals obstacles
per a la pau!-, torna a dir que el pacte fracassara, cosa que,
més que no pas una premonici6 aventurada, és un desig
sincer d'algti que no es resigna a reconéixerel seu fracas.
I el PSOE,ara per boca de Gonzalez, tan preocupat amb
la unitat d'Espanya, tampoc no en té prou que abjurin de
tota violéncia, sind que volen que la condemnin, que quan
es parla de pau es veu que és una diferéncia fonamental!

Cal alguna cosa mésper veure clar queals partits estatals
els fa una mandra sideral que el Pais Basc entri en una
logica d'aprofundiment democratic que pugui permetre
que on la Constituci6 del 1978 havia rebut un no, algun
dia, s'autodetermini?

BMC OMCICTUMeOtes) Wu MeETKemee AZoI ones
que tenen origens bascos i no podenviure altramentles
seves arrels que ambtot l'autoodi que l'ocasi6 exigeix -
ells que, com els orfes, no podentenir patria- s6n capacos
de qualificar el pacte suara signat com de "ratolf parit per
una muntanya" o "d'apoteosi de la minticia". Es una minticia
que els que sempre han considerats portaveus d'ETA es
comprometin a la "desaparicié plena de totes les accions
i manifestacions de violéncia"? Pot dir un diari que hafet
de la terminologia amb qué parlava d'ETA una armaper
combatre-la, que tot plegat es tracta d'un "mer canvi de
terminologia"?

Ara demanen a Euskal Herritarrok que condemniexplici-
tamentla violéncia. Pero tot fa pensar que si arribavala

condemna, tampoc n‘hihauria proui podrien seguir pensant
que menteixen. A més, seria el mateix que haverexigit a
Adolfo Suarez que hagués condemnat el franquismei els
seus anys de complicitat amb el régimfeixista. O, també,
haverexigit al Rei que condemnésl'origen de la seva
legitimitat franquista i el seu silenci davant les darreres
execucions del régim del qual era hereu. Perqué, que ningu
no es confongui: la democracia a Espanyava tenir també
el seu preu, i no per aix6 deixa de ser acceptadaper tots
els que ara no creuen que la pau al Pais Basc hagi de
representar cap cost a l'Estat. A Espanya, la democracia
es va pagar amb la monarquia del Borbé,es va pagar amb
la continuitat dels cossos repressius i es va pagar amb
l'aigualimentde les exigéncies nacionals de gallecs, bascos
i catalans. Pero era el preu, ens deien, de la democracia.
I el procés es vafer, fins a 1981, amb remor de sabres
CETerouemmetal an

Doncsbé: la pau, al Pais Basc, tambété preu. No ésel de
cap nou Borbé,no. Pero com a la Transicié espanyola,
SMeMemoir ROK CBKOBBE Boo one ote yt
idéntic al d'haver hagur de suportar que un Samaranch es
convertis enl'artifex dels Jocs Olimpics i en el president
del poder economic que governa, més que la Generalitat,
les nostres vides; el preu de seure al mateix Parlamentles
victimes d'ambdés costats amb els botxins d'ambdues
bandes. El mateix preu, és clar, que es paga a Irlanda quan
Gerry Adamses converteix en interlocutor politic, 0 el
que es pagaa Israel quans‘ha de donarla maa Arafat.
Aquesta ésla prova del nou al Pais Basc: qui digui que la
pau no té preu, és que nola vol.



Actualitat

primera vegada que tenim un general de l'exércit, tot i
que-aqui maino ha-esclatat ni una bomba",

‘any 1993, el ministre francés de governaci6, el:dreta
1jacobi-Charles Pasqua, l'envia a Perpinyaé coma

prefecte dels Pyrénées Orientales. Convé recordar que
un prefecte és molt més:que un governador-civil, és el
maxim-representant de.l'estat a "provincies";: provincia:
terra de vencuts, tot i que el mestre: Joan’Corominestenia
els seus dubtes Sobre aquesta etimologia.

Posavael crit al cel-dia si, dia també: Coni.diu Le Monde
-5-de maig de 1999-;-ben aviat s‘enfronta amb el-m6n
associatiu-i cultural; amb ‘part de la premsa local,:amb
universitaris,-amb:l'Ajuntament de Perpinya per,-entre
d'altres malifetes, tenir la’gosadia d'imcorporar el-catala
als noms dels carrers. E] 20:de mar¢: de 1996: convoca
tota una roda de: premsa per expressar publicament la
seva colére i denunciarel scandale‘absoluw que representa
la publicacio per part del diari AVULd'un-mapa-de-l'area
lingiiistica catalana sense la ratlla fronterera:entre: la
Franceet l'Espagne.. Si, va-obtenir-resposta: una gran
sardana de protesta dayant la prefectura,:pél seu jacobi-
nisme primari.

E] seu alt sentit :d'estat 'emipeny a trametre -15:d'abril de
'996- una circular-a-tots els alealdés de la Catalunya
Nordper fer-los memoria dela Lle1Toubon: prohibit usar
él catala; I una amenaga: qui faci servir el Catala es quedara
sense subyencions. Semblapertinent la cita que Le Monde
fa del comentari d'Alfons Quinta; colaborador de J'AVUI,:
"Quan va atribar a Perpinya no-sabia‘que éls catalans
existien, pero tant li feia".

Encara no en té prou..E] 27 de gener:de’ 1997 hi torna;
porta als tribunals l'Ajuntament de Perpinya pel crim
d'editar un cadastre on hi figuren els noms dels pobles
en catala. Monsieur Bonnet. perd, pero deixa la seva
petjada en la consciéncia dels ‘ciutadans. Com diu’un
autochtone -autocton, com qui diu.un indigena, un abori-
gen, un dela tribu; llenguatge colonial pur, amics de Le
Monde:per qué no un citoyen?-: "A-la prefectura, fins
ara, hi ha hagut governadorsen el sentit-africa del terme:
personatges més o menysbarroers. Amben Bonnetés la

Monsieur Bernard Bonnet,
exprefectedePerpinya, ;
exprefecte de Corsega, jacobi
amb un alt sentit d'estat
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Pero és:clar, aix6 és. filar massa prim, aix0 son-rucades,
és ‘massa subtil: Aixo- devia pensar l'amic - jacobi 1
autoproclamat socialista- d'en Bonnet, l'actual -encara?-
ministre francés.de Governacio, Jean-Pierre Chevénement,
quan, atran del malaurat atemptat mortal contra Claude
Erignac, prefecte-de Corsega; el 6:de.febrer de 1996, va
nomenar Bernard Bonnetper-al carrec; és l'home. adequat,
en-el-moment adequat, per restablir l'estat- de -dret-a
Corsega.

En Lionel Jospin’ s'ha-sentit trait, pero.des d'aqui estant
també sap greu, perqué l'esperit de la Revolucié Francesa
-liberté, egalité etfraternité-va representar una sotragada,
un-impuls per als ideals de Ilibertat-arreu; malgrat que
des del principi van-ofegar1 reprimir la Jlengua catalana
-i també van arrasar bona part de les masies per aixO avul
n'hr ha tan poques-, tot-acusant-la de contrarevolucionaria
primer ide patois després.

També sap greu la-persistencia d'aquesta:manera-de-fer
perqué.la cultura francesa; un Cert-afrancesament; manteé
un prestigi ben justificat entre nosaltres. La Nengua ida
cultura francesa s6n-per a nosaltres un patrimoni al qual
no volem renunciar de cap de les maneres:

Potser haurfem de ser més negociants i que.algu reprengui
la idea que contenia e] manifest que vam elaborar arran
de la Jornada lengua, treball i-societat; a Tortosa, el gener
de 1997::doném: un-impuls-al francés a Catalunya’i
vosaltres impulseu el catala ala Catalunya Nord:

Seria bo de saber si alguna vegadarel govern catala ha fet
un plantejament semblant, o si va formar part de la recent
conversa entre Pasqual Maragall i la ministra francesa-de
Cultura.

JoanaMiraltesiGrab
sindicalista

Avuiés a la preso, acusat de l'incendi
d'un restaurant de platja de Corsega,el
qual ell mateix va atribuir als
nacionalistes (quins?)
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La primavera de 1997, hom va pensar
que calia saber en quines condicions
estava la tomba d'en Francesc Layret
i Foix, al cementiri barceloni de
Montjuic.

Ens hi vam arribar un matt; a l'oficina
del cementiri no en sabienres, ni els
constavaals llibres aquest Layret.

Amunti avall, vam trobar-la. Ambel
vistiplau de la familia, el sindicat va
col-locar-hi una lapida digna.

Aquell mateix 1 de Maig vam retre un
senzill homenatgea l'advocat labora-
lista, a I'home que ambla paraula i la
conviccio va defensar els treballadors,
Catalunya, la justicia social. Per aixo
el van matar, pero en van fer un simbol
popular. El company Josep M. Alvarez
iel vell lluitador republica Victor To-
rres van pronunciar-hi unesparaules.

Cada any hi tornem. La UGT de Cata-
lunya maldaper sentir-se hereva del
seu esfor¢, del seu exemple.Tot plegat
ha canviat molt, perd hi ha massa fan-
tasmes del passat que mantenenla
injusticia social i que rebutgen la Ili-
bertat de Catalunya. Tanmateix, perse-
verem.
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En el context de la seva época, hi ha
un element fonamental: la sevalluita
era sense violéncia. Tot i aix0, la seva
activitat molestava als partidaris del
pensament conservador, perqué era
capag de posar en evidéncia les greus
injusticies socials de la societat cata-
lanai alhora de denunciar les persones
responsables. Tambémolestava per-
qué tenia rad, perqué sabia treballar
de forma incansable pels seus ideals
de justicia i sabia transmetre un entu-
siame.

Els sectors més poderososi reaccio-
naris de la societat catalana no tole-
raven aquesta situaci6; eren incapacos
de tenir un comportament democratic,
i per aixOvan decidir d'eliminar Fran-
cesc Layret. El van fer matar.
Si, van aconseguir de matar-lo, perd

no van aconseguir el seu objectiu
fonamental de matar les seves idees.
No van poder matar el seu esperit de
generositat, i el poble en va fer una
figura emblematica, un simbol, per-
quéels pobleses fan els seus simbols,
els quals no es poden amagar.I co-
rrespon als responsables politics de
respectar els simbols populars .

Francesc Layrettenia ra6, i per aixO
mateix el respecte i la memoria per
la seva figura persisteix. Les raons
dels seus detractors no tenen cap
significat positiu. Tanmateix, no ens
podem conformar amb pensar que la
historia ha donat la ra6 a Francesc
Layret o que la memoria persisteix,
perqué no ens podem permetreel
luxe de mantenir una visiO simple i
meramentoptimista de la historia que
ens diu que sempre anem a més,tot
millorant i esmenant els errors del
passat. Malauradament la historia
contemporania, respecte de la qual
podemtenir una opinié més precisa
que no pas respecte de periodes més
allunyats, ens indica que a horesd'ara
no podem mantenir aquesta visi6 sim-
plista, siné que cal treballar dia a dia
per mantenir alld que tenim.

De fet, la historia del segle XX és en
bona mesura un segle de mort, un
segle de matances mai vistes abans,
i precisament entre nacionsi en so-
cietats pretesamentcivilitzades. Ben
cert que el segle XX és també elsegle
dels grans ideals socials, de les espe-
rances de transformacio social. Cal
aqui insistir que Francesc Layret feia
servir els seus coneixements, la ra6
ila conviccid. Els seus detractors van
recorrer a la violéncia.
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, Membria Popular

Francesc Layret és el titol del llibre deI'historiador i
politic Joaquim Ferrer que acaba de publicarI'editorial
afers. El proleg I'ha fet el nostre companyi secretari
general Josep M. Alvarez; reproduim per a aquesta
ressenya les seves paraules: "Francesc Layret i Foix
(Barcelona, 1880-1920) va ser un advocat laboralista,
pero també vaser un activista valent que defensavaels
drets dels treballadors i de les classes populars, i que
denunciava sempre la injusticia social". "Layret, el Noi
del Sucre, Peiré i Companys, tots ells compromesos en
uns mateixos ideals, tots ells assassinats per la mateixa
gent, tots ells esdevinguts simbols populars. Que encara
visquin en la memoria popular nopot ser suficient, perqué
encara sabem quela Ilarga nit de la dictadurafeixista, els

FRANCESC
LAYRET

gairebé quaranta anys de dictadura franquista, van repre-
sentar l'abolicié dela Ilibertat, de les Ilibertats, perd a
més van representar un intent sistematic d'esborrar la
memoria col-lectiva, i encarala dignitat tant de les persones
com dels pobles, comengant per l'intent d'anorrear el
concepte mateix de poble catala, de Catalunya". "Estic
joids de prologar I'assaig de Joaquim Ferrer sobre Francesc
Layret, perqué estic conven¢ut que aquest llibre ens
ajudara a disposar d'un perfil més acurat de la seva vida
i del seu lliurament incansable".

Només ens queda recomanar-vos que compreuel Ilibre,
sigui a la vostrallibreria o a la nostra Biblioteca Sindical
I'Havana.



La majoria de les Comunitats Autonomes
reben el que els correspon.

Els ciutadans de Catalunya
mereixen un tracte fiscal just.

Totes les comunitats autonomes han d’aportar diners al conjunt

de |’Estat. Les comunitats més riques n’aporten més queles

altres. Els ciutadans de Catalunya aporten un 24% més de

diners que la mitjana de les Comunitats Autonomes per al

funcionament de |’Estat i per a la solidaritat ambaltres territoris.

Ara bé, quan I’Estat retorna a les Comunitats Autonomes una

part d’aquests ingressos, unes comunitats reben els que els

correspon i Catalunya un 12% menys. Aixd suposa un deseauilibri

global d’uns 36 punts. Aquest desequilibri fiscal representa

entre 800.000 milions de pessetes i 1,2 bilions de pessetes

cada any,és a dir 500.000 pessetes per cada familia. Si tornés

a Catalunya una part d’aquests diners millorarien la nostra

economia i el benestar i la cohesio social de tots els catalans.

Hi hauria més escoles, més hospitals, més residéncies.

En definitiva, més infraestructures i millors serveis publics.

Aquest tracte fiscal injust que Catalunya pateix limita les seves

capacitats de modernitzaci6, creixement i benestar, tant dins

d’Espanya com dins d’Europa. Haarribat el moment d’acon-

seguir un tracte mésjust per als ciutadans de Catalunya.

Hi estem d’acord, oi?

SU
Generalitat de Catalunya


