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REPTE l ESPERANÇA PER A CATALUNYA
AN lor Puiol i Soley

El president

N de la Generalitat de Catalunya

Distingit senyor,

Les darreres setmanes en els mitjans de comunicació i en l'opinió
pública en general s'ha debatut a fons sobre la problemàtica de la
immigració.

Aquest és un tema que requereix un tractament pausat, i una refle-
xió seriosa per tal de tenir els elements que ens permetin prendre
les decisions més encertades.

Fa temps que el Govern de la Generalitat de Catalunya, i jo mateix
com a President, estem treballant en aquesta matèria i a més hem

procurat establir doctrina sobre com cal afrontar aquest fenomen.
És per això que penso que pot ser interessant per a vostè el conèi-
xer la conferència que sobre aquest tema vaig donar al Casino de

Madrid el 4 de juliol del 2000, i que estableix clarament quin és el
posicionament del Govern de Catalunya i el meu propi sobre
aquesta questió. També li adjunto un article que he publicat més
recentment a La Vanguardia i que complementa la conferència.

Rebi una cordial salutació.

ant Jordi Pujol

AFÍLIA T
A LA UGT, ARA SÍl

Afilia't a un sindicat que defensa
els teus drets i la millora cons-
tant de la qualitat de vida. Un
sindicat que porta més d'un
segle lluitant per la millora de
les condicions laborals econò-
miques i d'ocupació.
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EN DEFENSA DEL MARC AUTONÒMIC DE RELACIONS LABORALS

El pensament únic, absolutista i antidemocràtic que el Govern del
Partit Popular ens està imposant a cop de decret ha quedat nova-
ment patent amb la seva pretensió de reformar la negociació
col-lectiva, mitjançant convenis sectorials generals, fent desaparèi-
xer els nivells autonòmic i provincial. En definitiva, el que busca
aquest model és imposar un nou sistema de negociació col-lectiva
on els convenis tinguin menys força i els treballadors menys drets.

Amb actuacions com aquestes, el govern demostra la seva, ja
característica, falta de sensibilitat i respecte cap a l'Estat de les
autonomies recollit a la Constitució espanyola, i alhora ignora la
realitat social, política i econòmica heterogènia que existeix a
l'Estat espanyol.

Res justifica una intervenció d'aquestes característiques i conse-
quències. Qualsevol procés de negociació en aquesta matèria ha
de tenir com a únic objectiu la potenciació i el reforçament de l'ac-
tual sistema de negociació, la consolidació dels actuals drets indi-
viduals i col-lectius i el perfeccionament dels marcs autonòmics
de relacions laborals basats en la negociació col-lectiva articula-
da que a Catalunya ha tingut el seu origen en el diàleg, l'expe-
riència negociadora i el model construit al llarg de més de 25 anys.

Davant aquest atac, també volem estar molt atents al comporta-
ment del Govern de la Generalitat, de qui esperem una resposta
coherent i clara de defensa dels interessos de Catalunya.
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3 Antoni Mas Bel, sindicalista i ha expressions que ofenen, que degra-
den, que discriminen, que atempten contra
la dignitat de la persona i que, a força del
costum, se'ns fan usuals a l'oida sense in-
dignar-nos.

Se'm fa difícil i penós, com a agent electo-

ral de la UGT de Catalunya, haver d'es-
criure una vegada i una altra les expres-
sions "especialistes" i "no qualificats" per
anomenar un col-lectiu de treballadors i
treballadores, i per tal d'obeir i complir
l'article 71 de l'Estatut dels treballadors.

Al Diccionari de la llengua catalana,

d'Enciclopèdia Catalana, llegeixo: "Quali-
ficar: atribuir una qualitat". O sigui, que,
segons aquesta definició, un "no qualifi-
cat" és com una persona sense qualitats.

A la Constitució espanyola, en el títol I, ar-
ticle 10.1, s'esmenta el dret a la dignitat de
la persona. En l'article 15, s'esmenta com
un dret fonamental no sotmetre les perso-
nes, de forma física o moral, a tractes de-
gradants. En l'article 18.1 es garanteix el
dret a la pròpia imatge.

L'expressió "no qualificats", a més de ser
insultant, degrada i atempta explícitament
contra la dignitat de les persones i el res-
pecte a la seva professionalitat.

En el món laboral, tots els treballadors i
treballadores són contractats per desenvo-
lupar una tasca atenent les seves capaci-
tats i atributs. Un escombriaire està quali-
ficat per escombrar i un venedor de l'ONCE
per vendre cupons... i així cadascú en la se-
va professió està qualificat en tenir uns
atributs o unes capacitats intel-lectuals o fí-
siques per desenvolupar un treball.

15
g

Voldria matisar que, en casos molt excep-
cionals i sempre particulars, sí que potser
s'hauria de fer servir l'expressió "no quali-
ficat/no qualificada". Per exemple, quan
un pacient ha estat esguerrat o rep d'altres
consequències funestes sobre la vida o la
salut perquè el o la professional que l'ha
atès tenia mancances de capacitació o falta

d'atributs professionals.

Aquest "no qualificats" o "no qualifica-
des" el podem trobar també en el camp de
l'arquitectura i l'enginyeria, on, de vega-
des, sentim que s'ensorren ponts o edificis
amb pèrdues econòmiques o de vides hu-
manes per errors dels qui els van dissenyar
o construir. I així també en el camp de l'ad-
vocacia, de la neteja viària o el transport
públic... o de totes les professions existents.

La possessió d'un títol acadèmic no és una
garantia absoluta per afirmar que un pro-
fessional està veritablement qualificat per
exercir un treball, ni la no-possessió de tí-
tols dóna dret a ningú a dubtar dels atributs
d'una persona per desenvolupar una pro-
fessió o una tasca determinada.

Aquest escrit és un clam i una reflexió per
demanar als dirigents sindicals, als legisla-
dors, als polítics i a qui correspongui que
facin quelcom per substituir per una altra
de més respectuosa l'expressió que s'es-
menta actualment en l'Estatut dels treba-
lladors, en la legislació laboral vigent i en
d'altres documents per anomenar un col-lec-
tiu de persones qualificades per desenvolu-
par una professió en el seu lloc de treball.
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El riu, el territori, la vida i la identitat. També el dret a
l'existència, la dignitat i la democràcia. I una nova cultura
de l'aigua. Tot això hi ha al darrere de les mobilitzacions, del
despertar mai vist fins ara de la gent de les Terres de l'Ebre.

Però a la manifestació del 25 de febrer a Barcelona vam
compartir els carrers de la nostra capital amb una part de
Catalunya força desconeguda, gairebé una mica amagada.
L'aire, el parlar, el folilore, les maneres. I Barcelona els
acull amb els braços oberts. La satisfacció és compartida i
ha d'ésser una llavor de futur. Els temes de l'aigua i de l'e-
nergia s'han de resoldre, però més enllà d'això cal prendre
nota que tota aquesta bona gent ha de deixar de tenir la sen-
sació que no es compta amb ells.

La reivindicació nacional de Catalunya exigeix un esforç
permanent i secular de resistir les envestides uniformitza-
dores dels estats espanyol i francès, però la millor manera
de fer-ho és en positiu, com en bona mesura hem fet col-lec-
tivament des de l'11 de Setembre de 1714: que la societat
progressi, que el benestar arribi a tots els ciutadans, que ens
mantinguem oberts al món, que la llengua, la cultura i la na-
ció catalana siguin sinònims de progrés i de llibertat.

Encara, i fonamental, que tots els ciutadans i tots els terri-
toris se sentin membres de la comunitat.
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Actualitat

NEE A vedat rs
OD) Lia ira pe diria iae iaia EL tiri

j ol ser norma que cada país exporti allò que més el caracteritza.

Si els nord-americans omplen d'òscars el món, els japonesos són

coneguts pel sushi i els catalans no paren de vendre cava, la senya

d'identitat que Balears difon amb més convicció és el seu model

turístic conegut com a "balearització". Els encarregats de trans-

IU ICia io quc uiit ciar Di to il iot Orient

SU seia a ela gu CSC teSiciSer o Neieie Salts a titiiecIóS

naturals on construir els seus complexos turístics sense les moles-

tes traves administratives, sindicals i ecològiques presents en el

primer món. Això no vol dir, emperò, que juntament amb el mo-
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grat una creixent oposició ciutadana a la destrucció del territori,

continuen rompent dics donant lloc a una segona fase de la "bale-
arització", aquella que. una vegada ocupada la costa, té com a ob-
LS ED GE iii vaie ii Eiiicsie

Del a io Caiac a
lent -model exportable
versus model depredador-
palesa la situació esqui-
zofrènica regnant a les
Illes Balears. Hi ha gent
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timent dels beneficis de la bauxa va només a uns pocs, mentre que
dels perjudicis no es lliura ningúl I si no, vegem-ne alguns exem-
ples. De totes les comunitats autònomes de l'estat, Balears va a la
(DES US St EE ia CNT Eres CIE ó CINE i o Este LED sl o arti ve Tito
lic irlS vo ag elilal i Tenia ele Era ENT ria lo sie ió CAS aTITO NIC Te LCD o dec eres
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Aquestes contradiccions ens permeten parlar del mite de Balears.
Un mite que es nodreix de la imatge que difonen uns mitjans de
Lou vul Suert tele UNS as Date atoserores Dit g CIA Te Del toros dut lor D ei iTol sra tI el
cara de la moneda de la realitat, aquella que ressalta les excepcio-
nals condicions naturals -en perilll- i les espectaculars xifres ma-
I (OCI e a Tosa Te Laia I DC SEUS tut CI uU euros
cials i ecològiques que el creixement il-limitat produeix com a
efecte secundari. Davant aquest panorama, ja fa temps que els sin-
dicats no ens deixam enlluernar i ja fa temps que hem deixat d'a-
plaudir cada vegada que a Balears se supera el rècord de turistes o
creix el PIB. Hem après la lliçó del desenvolupament sostenible,
hem apostat pel nostre futur i el dels nostres fills i ja no demanam
més, sinó millors i més durables llocs de treball. Perquè, en defi-
nitiva, darrere el mite de Balears s'amaga un sistema que és una
pura estafa socioecològica: alts beneficis per a uns quants, sous
baixos per a la majoria i destrucció ecològica per a tothom.



S t sindical a li tturísti
dia Sin - d rs UNISUC,
Q Pedro Calvo, secretari general de la Federació d'Hoteleria i Comerç,

Miquel Servera, secretari de la UGT de les llles Balears

L Unió General de Treballadors de les Illes Balears, en la seva

condició de sindicat més representatiu, tant en la comunitat autòno-

ma com en el sector de l'hoteleria i el turisme, té interès d'exposar
a l'opinió pública la seva posició respecte a l'impost turístic.

La nostra participació en el debat ha de basar-se sempre en la cons-
tatació d'una evidència: el moviment sindical està íntimament lligat
al naixement del turisme de masses com a fenomen social i econò-
mic de l'època que ens ha tocat viure. En efecte, la conquesta sindi-
cal europea de principis del segle XX que va garantir el dret a les va-
cances pagades de grups de treballadors, cada vegada més
nombrosos, estableix les bases del canvi de concepte del turisme:
d'un privilegi reservat a les elits, hem passat a un gaudi obert a clas-
ses socials mitjanes i populars.

Ara bé, l'exercici d'aquest dret col-lectiu inapreciable s'ha convertit
en la matèria primera d'un negoci fabulós del qual se n'aprofiten
monopolis empresarials del mercat emissor als quals no els impor-
ta, gens ni mica, la vida ni el futur dels territoris que protagonitzen
el fet turístic. En canvi, el sindicalisme de classe i democràtic situa
la gent i la seva terra en el primer lloc dels seus afanys.

Per això, precisament, les anàlisis i resolucions dels nostres con-
gressos i comitès, així com els debats de les nostres assemblees i
comissions executives, ofereixen conclusions bastant coincidents
amb les línies mestres de l'impost turístic que proposa el govern
balear. Ens preocupa el present i el futur d'aquestes illes, basats en
uns equilibris naturals i humans molt fràgils que convé preservar,
costi el que costi i de grat o per força, amb la finalitat de transme-
tre a les pròximes generacions unes condicions de vida dignes, fo-
namentades irreversiblement en la democràcia i la cohesió social.

Carme Riera, l'escriptora mallorquina, diu en la seva novel-la Dins
el darrer blau que Mallorca és "un petit paradís enmig de la mar".
Aquesta encertada definició es pot estendre a Menorca, Eivissa i
Formentera. Els paradisos són per ser gaudits pels éssers humans
de forma racional, i la responsabilitat de les organitzacions socials
bàsiques, com la UGT, consisteix a procurar que això continui es-
sent possible.

Sense entrar en els detalls jurídics i administratius de l'impost,
convé exposar aquí una sèrie de matisos. El sindicat està d'acord

amb la definició d'impost directe encara que se'l vulgui qualificar
d'ecotaxa. Haguéssim preferit que la recaptació s'efectuàs pels
operadors turístics en origen, per sotmetre'ls a un mínim de res-
pecte per la sobirania balear que refredàs la seva proverbial supèr-
bia respecte de la destinació turística, o bé que s'haguessin abaixat
els fums de la seva prepotència a Aena si hagués de ser la respon-
sable de la recaptació en els aeroports. No seria sobrer evitar que
l'impost castigués els turistes repetidors que són la millor fórmula
de desestacionalització, juntament amb el programa Inserso, des-

coberta fins avui. Però si finalment, una vegada aprovada la llei,
s'ha de recaptar en les empreses turístiques d'allotjament, no hi ha
dubtes que la norma s'ha d'acatar, complir-se i exigir que es com-
pleixi sense remei, això, entre altres coses, perquè vivim en un es-
tat de dret i no a Hong-Rong.

El debat és oportú perquè serveix per reflexionar i per interrogar-
nos sobre el futur del nostre model econòmic, assentat quasi ex-
clusivament en el monocultiu turístic. Des de 1977, la UGT ad-
verteix dels riscs d'aquest enfocament, amb escassa fortuna.

Benvinguda sigui, idò, la discussió sobre aquest tema, necessari, de
l'impost, encara que no sigui suficient per acordar un nou model tu-
rístic -ja és urgent- per a les Illes Balears. La polèmica continual



Il Curs de llengua i comunicació per a dirigents i quadres de la
UGT de Catalunya ha arribat als cinc anys d'edat, és a dir, ha arri-
bat a la maduresa com a producte de formació.

Efectivament, s'han anat succeint els anys acadèmics 1996-1997,
1997-1998, 1908-1999, 1999-2000 i ara ja som a l'any acadèmic
2000-2001. Cinc anys, dones. Val a dir que, tal com està estructu-
rat actualment, cada any fan el Curs de llengua i comunicació sis
grups d'alumnes, que corresponen a sis equips dirigents de sis orga-
ESE SS

Fet des de l'Àrea de Llengua i Comunicació de la Fundació Josep
Comaposada, amb el suport de la Direcció General de Política Lin-
giística de la Generalitat de Catalunya, vet aquí els objectius i ca-
te OE LES o IC ene ieSenttevieteii tl imetci can
tot

Millorar la formació lingúística i comunicativa dels dirigents i
quadres de la UGT de Catalunya.



Ha edr pr itlel
La conferència inaugural de l'any acadèmic del Curs de llengua i

comunicació per a dirigents i quadres de la UGT de Catalunya, a
càrrec del director general de Política Lingúística de la Generali-
(EL) DL SA lo UR Cola ello Ma Dietes: yA: testos
quests cursos, ja fa anys que ha adquirit prou rellevància com per
considerar-la una activitat autònoma.

La del 2000 va tenir lloc el dia 30 d'octubre, dilluns, a la Sala

d'Actes del Centre d'Art Santa Mònica, a Barcelona. Al director
general de Política Lingúística, Lluís Jou, un any més, el va acom-
panyar a la mesa el secretari general de la UGT de Catalunya, Jo-
sep M. Àlvarez. i el director de la Fundació Josep Comaposada,
Francesc Neira. La conferència va tractar sobre la cooperació en
matèria lingúística dels territoris de la nostra àrea idiomàtica. L'ac-
RS RS ar o o EU ia tus Noi Dep olilelite
SU CES SECS Si SS Siga It sis iitoul:
alumnes i exalumnes del Curs de llengua i comunicació.
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Quan l'1 de maig de 1998 presentàvem la constitució formal de
l'AVALOT-Joves de la UGT de Catalunya davant del conjunt d'or-
ganitzacions polítiques juvenils, el destí d'aquesta recent creada

associació era una incògnita. Crèiem, les persones que, a principis
del 97, ens fèiem càrrec del Departament de la Joventut de la UGT
de Catalunya, que una associació era la millor forma d'organitzar
els i les joves al sindicat.

I així va ser, lL'AVALOT es dotava d'unes eines que la farien ésser
una associació juvenil, autònoma, democràtica i de base territorial.
Però no n'hi havia prou.

Si bé el reconeixement intern de mica en mica calava en tots els
estrats de la UGT de Catalunya, també calia fer un esforç de cara
enfora, de cara al moviment associatiu en general.

Hi ha molts joves catalans que s'organitzen de la mateixa forma en
associacions de caràcter estudiantil, polític, de lleure, religiós, laic

0 d'intercanvis: i totes comparteixen un espai comú al Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya (CNJC), que és la plataforma
d'entitats juvenils d'àmbit català.

L'AVALOT en demanava l'ingrés a l'Assemblea General Ordinà-
ria (AGO) de l'any 1999, i el passat mes de març d'enguany, a
l'AGO celebrada a Vic, s'escollia el nou secretariat amb nova pre-
sidència, que aquest any ocuparà l'AVALOT-Joves de la UGT de
Catalunya a través de l'Oriol Illa.

Aquest fet suposa un reconeixement del món associatiu per la tas-
ca feta des de l'AVALOT. Esperem que aquest reconeixement con-
tinui en la nova etapa que s'inicia al CNJC.

Molta sort i bona feinal

EL TREBALL DE
LA COMISSIÓ ONZE
DE SETEMBRE

A partir del precedent creat durant l'última
Diada Nacional de Catalunya, la Comissió
11 de Setembre està treballant des de fa me-
sos perquè la Diada d'enguany superi l'èxit
de la darrera.

L'objectiu final de la Comissió és aconse-
guir la plena implicació de la societat cata-
lana en el sentit de l'Onze de Setembre. Da-

vant la constatació que bona part de la gent
només hi veu un esdeveniment festiu, consi-
derem que cal explicar que a Catalunya en-
cara li queda molt camí per recórrer, que no
està tot fet. Apostem per la reivindicació
festiva, però conjugada amb l'esforç. Cal
encara molt treball per assolir més quotes
de benestar i de llibertat, individual i
col.lectiva. És aquest el sentit que volem
donar als futurs Onze de Setembre: una
jornada de pacifisme i d'il-lusió col-lectiva.
Catalunya vol igualtat, convivència i lliber-
tat. Ja formem un societat cohesionada, però
cal continuar enfortint aquesta cohesió in-
terna exercint diàriament el diàleg entre
totes les persones que compartim el mateix
espai.

Es més, tal com l'any passat reivindicàvem,
enguany continuem apostant per l'entesa

amb els altres pobles del món. Proposem
que la nostra societat contribueixi a la pau i
la justícia mundials. No ens podem quedar
de braços plegats davant les profundes de-
sigualtats i greuges que pateixen moltes
persones. Per això ens il-lusiona una Cata-
lunya solidària amb el món.

Per assolir els reptes marcats, hem format
grups de treball, cada un dels quals té uns
encàrrecs de la Comissió. D'aquesta mane-
ra farem més eficaç l'esforç col-lectiu i po-
drem explicar-nos a la societat. D'altra ban-
da, la UGT de Catalunya, com a sindicat de
gent treballadora i membre de la Comissió,
comparteix plenament els seus objectius.
Per això també treballem perquè l'Onze de
Setembre esdevingui el moment culminant,
cada any, d'un procés de reflexió col-lecti-
ya que no ha de tenir aturador.
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L'AVALOT, òrgan de difusió entre tots els afiliats de l'Avalot Joves
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La revista neix amb vocació de ser portaveu de totes les activitats
de l'organització i de ser un espai de debat entre els joves treba-
lladors i treballadores. En el primer número hi podeu trobar una
entrevista a Arcadi Oliveras, on el vicepresident de Justícia i Pau
ens planteja els reptes de la globalització, una explicació sobre la
reforma laboral per a joves i diverses seccions com el llibre, la
vveb'85. L' AVALOT, presentada en una data tan important com el
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Nascut a Navàs (el Bayes) el 1926,
va arribar a la jubilació als 15 anys, el passat 11 de març.
Bishe de Menorca (1971-1990) i de Solsona (1990-2001).
EET ia ia Ei eI rit d ira SS Eli EU Es

al seu país i a la Societat.



Tot just jubilat, ens rep
per a aquesta entrevista,

obert i planer.
Demanar el parer d'un bishe
potser no ens és habitual,
però ara convé mirar
endavant, trobar-se gent
de diferents procedències,
anleyar esforços per tirar
endavant aquesta terra

nostra.

Jaume Llansó, responsable de Relacions Internacionals de la UGT de Catalunya

ANTONI
DEIG

losen M. Andreu, president de la Comissió de Normalització Lingiística de la UGT de Catalunya

1. Com a persona de referència de l'Església catalana,
quin missatge us agradaria que quedés2

Jo, abans, havia estat primer bisbe de Menorca i ja allà no només
havia treballat en els afers propis de l' Església, sinó també en
els de la societat. I ara sóc aquí, a Solsona, des de fa 11 anys. He
mirat de treballar per a la meva diòcesi i sempre també per a tot
allò que afecta les persones, perquè la missió de l'Església no és
només fer anar la gent a missa, hi ha altres aspectes. L'Església
no és només per dir que Déu es va encarnar en el món. L'Esglé-
sia, com a consegiència d'aquesta encarnació de Jesús, està per
servir el món, ha de treballar també per tal que hi hagi més pau i
felicitat en aquest món. Això que dic és un bon missatge que
m'agradaria que es complís.

I especifico més. No és un bon esquema quedar-se a casa i no-
més anar a missa els diumenges, despreocupant-se de complir els
altres deures que tot cristià té ara i aquí. La constitució Gaudium
et spes del Concili Vaticà H ens parla de les obligacions que te-
nim els cristians. No tenen raó, ens explica, aquells que diuen

que només cal treballar la dimensió espiritual o aquells altres que

només volen la dimensió terrenal. Cal treballar les dues. Per això,
alguns, ara i també abans, ens diuen que ens posem en política.
Som en el món i hem de fer feina per al nostre món.

Aquí a Solsona vam fer una assemblea diocesana i vam plantejar
què volíem per al nostre treball: una Església renovada que fos
acollidora, alliberadora, gratuita, de cara als pobres, fraternal i

responsable.

iot no s'acaha el dia

de la nostra mort"

2. Què seria ner a vós el transcendents

És el més enllà. Per a nosaltres els cristians, tot no s'acaba el dia

de la nostra mort. Nosaltres creiem en la resurrecció de Jesucrist,
i que després de la mort hi ha una altra vida que no sabem com
serà. Potser no es pot demostrar això, però nosaltres no jugem a
demostrar. Creiem i tenim tota la confiança en un Déu que es va
fer home, en Jesucrist.
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3. Quina penseu que ha de ser l'aportació dels cristians
al segle XXI2

L'essencial continua sent l'amor, l'estimació als altres, i així
serà sempre. I també saber perdonar i perdonar de debò.

Estimar tothom, encara que sigui d'una altra raça, d'una altra re-
ligió. També ens hem de fer amb ells. Hem de fer arribar aquest
missatge de l'Evangeli a tothom, sense coaccionar, sinó oferint-
lo bonament.

4. Quines penseu que haurien de ser les relacions de
l'Església catalana amb els agents socials, amb els Sindi-
cats2

Penso que l'Església s'ha de comportar d'acord amb això que
acabo de dir. L'Església ha de tenir bona relació, sense imposar
res. També ha de treballar amb els sindicats: no pot estar en
contra que hi hagi sindicats. Ha de veure i viure el moment ac-
tual de la societat. Catalunya ha estat sempre una terra de pas,
som gent de pacte, sabent que som una nació i que hi ha un

fet diferencial que ens defineix. Els agents socials i els sindi-
cats han de ser tinguts en compte, per a la defensa i el treball a
favor dels obrers, dels més necessitats, sobretot.

9. Però el pacte gairebé sempre ha estat a la baixa.

Això sí. Com a l'època de la Corona de Catalunya i Aragó.
Tantes coses que ens han anat malament, i encara ara. Per

exemple, quantes coses estan etiquetades en català2 Com que
vénen d'una altra banda, ja ho entendran, pensen. I tenir una
autoestima forta ens costa.

6. L'Església pot continuar sent un marc d'avançada2

Ja sabeu que he postulat perquè es demanés una Conferència
Episcopal Catalana. Ara serem una regió eclesiàstica. Amb una
estructura o altra, l'Església hauria de fer avançar sobretot en

els aspectes espirituals de la vida humana. I, si no ho tirem enda-
vant nosaltres mateixosl, cadascú ho ha de fer a la seva diòcesi,
tractant-se de l'Església, i que això ajudi perquè els nostres se-
glars treballin per imbuir les realitats temporals de l'esperit de
l'Evangeli.

1. Com és possible que Roma no entengui aquesta neces-
sitats

Ens faria falta tenir algú prou important a Roma perquè expli-
qués millor qui som i què és Catalunya. Però, sí que a Roma ate-
nen les necessitats de les esglésies particulars escampades arreu

del món, potser unes més que unes altres.

8. En un món globalitzat també es veu una revifada de les
identitats culturals i dels fets diferencials o lingiístics. l

Sembla que hi poden ser. Però l'altre dia llegia sobre la globa-
lització i m'adonava que, segons es deia, hi ha un procés pel
qual cada dia hi ha més riqueses en mans de pocs, i per l'altra
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banda, més gent pobra. S'han de revitalitzar totes les cultures i
que tot prosperi, és cert, però no voler establir un pensament
únic, com sembla que es vol fer. Que hi hagi llibertat de pensa-
ment i d'expressió, dins dels límits corresponents.

"sobre la immigració i el Pacte
antiterrorista hem dit coses que no
han agradat al govern, i ens diuen
que callem"

9, Rixò vol dir que, sent un país de pas com som, no fallen
tant els immigrants com les polítiques d'immigració2

Podria ser, és clar. I s'hauria de dir alguna cosa moltes vegades i
no restar muts. Sobre la immigració, ja heu vist com ha anat tot
això, principalment a Barcelona. Hi ha hagut la gran discussió de

Entrevista

la Llei d'estrangeria que no sabem encara com acabarà. Les polí-
tiques d'immigració han de tenir presents els drets de la dignitat
de la persona: ja en va parlar l'ONU l'any 1947.

10. Sembla que la gent torna a sortir al carrer, que l'actua-
ció del govern central provoca descontentament.

Tal com dieu, sí que ho sembla, n'hi ha hagut, n'hi ha i n'hi
haurà, al pas que anem. Hi fa molt el problema dels partits polí-
tics: potser no diuen tot el que pensen perquè sembla que tot
s'ho miren en funció dels vots.

11. En un món interconnectat, som cada cop més indivi-
dualistes2

Així ho veu molta gent. Culturalment parlant, potser podríem es-
tar-hi perdent. No podem entrar en dinàmiques asocials o antiso-
cials. Nosaltres som persones socials. I els sindicats ho sabeu
prou bé.
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Y ra S uU é C 1 4 1992, els informes del Consejo Económico y

( Social (CES) han estat rebuts amb una dis-
creta acceptació per part dels mitjans infor-

matius especialitzats. Aquests informes, gairebé sempre ela-
borats per iniciativa pròpia, es refereixen a assumptes
complexos: el sector pesquer, la mobilitat geogràfica, els pre-
jubilats, etc, que, en general, no tenen elements conceptuals
que els facin atractius per al gran públic. La seva virtut prin-
cipal és que recullen i sintetitzen la informació disponible so-
bre cadascun dels assumptes que constitueixen la matèria
objecte de l'informe i, sobretot, que en l'anàlisi del proble-

Elo li Ll l — ma i en la proposta de solucions o de recomanacions s'ha

MH Í 1 1 an V d aconseguit un consens dels diferents organismes que formen
I part del CES, de manera que, si les propostes no són gaire in-

novadores ni originals en excés, almenys és el que plantegen

) en comú els integrants del CES. Res feia preveure que aques-amarcagia

ta situació pogués canviar a curt termini fins que, tot just co-
mençat l'estiu, concretament el dia 28 de juny,

va esclatar l'escàndol. Amb un títol tan innocu
com és Informe sobre unitat de mercat i cohe-

sió social, el CES va aprovar el text sotmès a la seva consideració, però,
per primera vegada en la història d'aquest organisme, amb vots en con-
tra i l'abstenció dels consellers de la UGT, a la qual es van sumar con-

sellers del grup tercer també anomenat, impròpia-
ment, mixt.

Segurament, això no tindria transcendència si el
debat no hagués ultrapassat els murs de la ins-
titució, però va anar així. L'endemà de publi-
car-se la notícia, juntament amb resums més
A o menys objectius del contingut de l'informe,
van començar a prendre posicions nombroses
persones que en nom d'organismes i institu-
cions es manifestaven amb particular ve-

hemència a favor i en contra.

La pregunta que faria un ciutadà poc relacio-
nat amb aquest procés és: què diu substan-
cialment l'informe del CES per a provocar re-

accions tan apassionades 2

£ És poc probable que molts dels que han opi-
" nat respecte a aquest tema hagin tingut la cu-
' riositat i la paciència de llegir els cent noran-
ta-dos folis de l'informe del CES. Si ho
haguessin fet, estic segur que els qui han opi-
, nat en contra hi haurien trobat més motius de
- rebuig, i els qui s'hi han manifestat a favor
haurien comprovat les nombroses vies d'ai-
— gua que presenta el text.

Tornem altra vegada a la pregunta lògica sobre el contingut de l'in-
forme, aquest pretén identificar les traves que representen per a la
unitat del mercat espanyol les disposicions que en diferents matèries
han adoptat les comunitats autònomes: aquesta intenció no és per ella
mateixa objectable, més aviat és al contrari. El problema comença
quan, en el preàmbul de l'informe, s'indica que l'àmbit de l'estudi es
limita a Espanya i no a tota la Unió Europea, tal com seria lògic. En-
cara que aquesta pugui semblar una objecció de caràcter menor, no
ho és tant quan l'informe planteja les seves tesis. D'una manera rao-
nablement explícita ve a dir que l'estat de les autonomies està bé i
que no es pensa discutir-ne el caràcter constitucional, però que les
disposicions que algunes autonomies fan (no se'n diu els noms) han
adoptat en diferents matèries -comerç, ensenyament, protecció so-
cial, transports, etc.- perjudiquen l'exercici de la lliure competència,
atempten contra la unitat de mercat i trenquen la cohesió social.
Com s'assoleix tot això és una questió que l'informe no resol en
cap cas, perquè no aporta casos concrets ni xifres que en justifiquin
la posició. Conscients d'aquesta debilitat argumental, els autors de
l'informe es refereixen sempre als perills futurs que creuen entre-
veure, i quan no són perills són riscos per a la unitat de mercat i la
cohesió social.

Hi ha un aspecte de l'informe que no em puc estar de comentar. La
proliferació de cites sobre sentències del Tribunal Constitucional és
quasi exhaustiva, sempre que aquestes sentències suposin sentències
a favor del Govern central. Quan el Tribunal Constitucional decideix
a favor de les tesis de les comunitats autònomes o simplement deter-
mina que no és possible fer una atribució de competències de forma
indiscutible, el CES li ho recrimina com una forma de debilitat i d'a-
plicar "esquemàticament un principi pro autonomia", conforme al
qual el sentit del progrés està sempre en l'afavoriment competencial
de les comunitats autònomes.

Doncs bé, en un moment de sinceritat que l'honora, l'informe del
CES assenyala en aquests apartats que "la Constitució no inclou en
el seu text, de forma explícita, les expressions unitat de mercat i co-

hesió social" i això no serà cap obstacle per tal que se segueixi enda-
vant en l'intent de dir a cadascú el que ha de fer.

No és questió de repetir aquí el que ja s'ha dit en diferents mitjans so-
bre l'informe del CES, es tracta senzillament d'assenyalar que carre-
ga contra tot: contra el federalisme fiscal, contra els marcs autonò-

mics de relacions laborals, contra els estímuls a la contractació
laboral, contra els complements de pensions, contra la transferència

de la responsabilitat de la salut pública a les comunitats autònomes,
contra les transferències en educació, etc.

Una mostra, n'hi ha unes quantes, de l'exercici notable d'objectivitat
que ha realitzat l'informe del CES la trobem a la pàgina 115, on diu:
"en general, en les diferents comunitats es dóna la tendència a su-
bratllar les diferències territorials en lloc d'establir trets comuns, això
afecta, entre d'altres matèries, els plans d'estudi, l'educació especial,
els llibres de text o l'ensenyament religiós".
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Il segle que ara acaba ens ha deixat un
bon llast de desastres, desgràcies i barbari-
tats de tota mena: l'Holocaust, com a ex-
pressió màxima del rebuig a la diversitat,
les bombes atòmiques, símbol del desen-
volupament tecnològic posat al servei
d'objectius de destrucció, les guerres mun-
dials, les nombroses dictadures i genocidis
que, sota banderes i noms diversos, han
convertit la vida de milions de persones
arreu del planeta en el trist paper de com-
parses i víctimes,etc.

Malgrat tot, el segle XX també ens ha dei-
Xat pistes de com hem d'avançar per cons-
truir un món més digne, just i lliure. El
naixement de les Nacions Unides, la Decla-
ració Universal dels Drets Humans i la de-
mostració que els moviments socials, les

ONG i, en definitiva, la ciutadania, poden

ser agents de transformació social, són ele-
ments d'esperança.

Un repte necessari: la cultura de la pau

Que el proper segle estigui més caracterit-
zat pel desenvolupament d'aquests ele-

TURA DE LA PAL
El MÓN DEL TREBALL

Q Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pat

ments positius que no pas per la reedició
dels aspectes negatius és un repte, impres-
cindible, de tots i totes. Un repte que que-
da resumit en el projecte de la Cultura de
la Pau que, segons la definició de la
UNESCO, passa per la defensa de la vida
humana, de la seva dignitat i dels drets hu-
mans: pel rebuig a la violència, per l'adhe-
sió als principis de justícia, llibertat i soli-
daritat, i per la comprensió entre persones
i pobles. La Cultura de la Pau, doncs, fa re-
ferència a tot allò que necessitem per po-
der viure plenament i dignament.

La promoció d'una Cultura de la Pau pas-
sa, inevitablement, per substituir la cultura
de la violència: aprendre a resoldre els
conflictes de forma imaginativa, no vio-
lenta i tolerant és una de les assignatures
pendents cabdals que tenim com a perso-
nes i com a ciutadans/es.

A més d'aquest canvi global de valors, la
Cultura de la Pau necessita un seguit de
mesures de caire estructural i polític: apro-
fundir en la prevenció de conflictes bèl-lics,
l'única eina realment eficaç per evitar el

sofriment que generen, promoure una polí-
tica activa de suport als drets humans, in-
vertir en desenvolupament humà (garantir
educació, salut, alimentació, etc., per a to-
ta la població), practicar el desarmament i
la desmilitarització (desviant, així, els re-
cursos que dediquem a la preparació de la
guerra cap a la construcció de la pau), i
aprofundir en una governabilitat mundial
democràtica que faci front a la globalitza-

ció econòmica.

El món del treball i la Cultura de la Pau

I què hi tenen a dir els sindicats i el món
del treball en tot això2 Doncs molt, perquè
el projecte de la Cultura de la Pau necessi-
ta la participació de tots els actors socials i
polítics, sense la complicitat dels quals la
pau no esdevindrà una realitat.

Penso que seria interessant, per exemple,

que els sindicats s'impliquessin en la Cri-
da per la Pau de la Haia, una gran mobilit-
zació ciutadana de caire internacional (im-
pulsada per diversos Premi Nobel de la Pau
i milers d'ONG) que promou l'adopció de



l'Agenda de la Haia per la Pau i la Justícia

en el segle XXI. El document, un diagnòs-
tic acurat de la situació, proposa diverses
mesures per avançar cap a un món on la
guerra sigui definitivament superada i on
el dret a la pau sigui efectivament garantit.

Hi ha altres raons, però, que apunten cap a
la necessitat dels sindicats de vincular-se
al projecte de la Cultura de la Pau: per in-
terès propi i per coherència amb la cultura
solidària.

Per interès propi de la gent que defensa i
renresenta: des que el món és món, els
sectors socials més desprotegits -més
allunyats del poder polític i econòmic- són
els que han patit bona part de les injustí-
cies i calamitats de tota mena. I va a més:
si en la primera Guerra Mundial el 1490 de
morts van ser civils, en les guerres actuals

prop del 9090 de les morts són de caire ci-
vil. D'altra banda, la intolerància i el racis-

me, com sabem prou bé, no es donen pas
en el cas d'esportistes famosos ni en el
d'actors milionaris, sinó en el d'aquelles
persones que, a més de ser 'diferents', te-

nen la "desgràcia" de ser pobres o cerca-
dors de feina.

Per coherència ideològica: l'objectiu del
sindicalisme és construir un món més just,

on tothom pugui accedir a unes condicions
laborals i de vida dignes. I la construcció
d'un món més just passa, inevitablement,
per la Cultura de la Pau. La cultura de la
violència i el militarisme han estat al darre-
re de molts dels genocidis i guerres del se-
gle XX, que han significat l'aniquilament
de persones, grups humans i pobles sencers.

Implicacions en el treball sindical

Per tot això, penso que el món del treball
ha d'apostar clarament per la desmilitarit-
zació de les activitats econòmiques i pro-
ductives: denunciant l'absurda destinació
de fons públics a la recerca militar en de-
triment d'una RD que prioritzi la satis-
facció de les necessitats humanes real-
ment essencials, i apostant per la conversió
de la indústria militar. El comerç d'armes
atempta contra els drets humans de milers
de persones, alimenta la violència en molts
conflictes bèl-lics i impedeix el desenvolupa-

ment humà en moltes zones castigades per
la guerra i per la despesa militar.

En aquest sentit, cal fer una reflexió sobre
els llocs de treball vinculats a la indústria
militar: certament, la defensa dels llocs de

treball és un objectiu importantíssim. Ara
bé, en coherència amb el compromís sindi-

cal de solidaritat planetària, el dret al tre-
ball ha de ser vist globalment: cal tenir cu-
ra d'uns llocs de treball (els de la indústria
militar) però tenint en compte que les con-
sequiències d'aquesta activitat (fabricació i
venda d'armes) té uns impactes clarament
destructius sobre el dret al treball i, fins i
tot, sobre el dret a la vida per a milions de
persones d'arreu del món.

És per això que cal que, des del món sin-
dical, s'avanci -conjuntament amb les
ONG de la pau- en una perspectiva de con-
versió de la indústria militar a una indús-
tria de caire civil. I això, des d'una aposta

global per la Cultura de Pau, un repte im-
prescindible per a un futur digne de la hu-
manitat.
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3 Josep-Lluís Carod-Rovira, secretari general d'ERC

n el seu 23è Congrés Nacional, celebrat a Tarragona el passat
mes de març, Esquerra Republicana de Catalunya va fer una apos-
ta seriosa per esdevenir, altra vegada, un partit decisiu en la vida
política catalana.

En les diverses intervencions es va fer balanç de la gran estabilitat
política que ha aconseguit consolidar ERC aquests darrers anys.
Des de 1996 fins ara, ERC ha gaudit d'una gran estabilitat interna,

d'una creixent presència institucional, d'una màxima implantació
territorial i d'una participació considerable, com ho demostren els
més de mil militants assistents al Palau de Congressos.

Una de les grans decisions adoptades fou la de fer una ferma apos-
ta pel creixement, per construir una Esquerra que s'adapti a la re-

alitat social del país en què vivim i en sigui un viu reflex. D'esde-
venir un partit de fronteres àmplies que sigui capaç de trobar sin-
tonies amb sectors diversos de la societat, essent conscients que
només es pot vèncer des de la majoria.

És per això que ERC es va proposar a Tarragona, com a punt de
trobada de la gent activa, un referent per a aquella gent que vulgui
compartir amb Esquerra, si no tots, algun dels seus objectius: la
voluntat d'assolir una democràcia més viva, una igualtat d'oportu-
nitats, l'horitzó d'una nació lliure, una visió territorial més equili-
brada o la consecució d'una societat més justa, entre d'altres.

En aquest sentit la formació planteja un projecte de creixement in-
cloent, que engresqui més dones, més nous catalans i catalanes, si-
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Cors: jo sóc la vaca de
la mala llet
Quan jo m'embranco en
una causa justa
com En Tell, sóc adusta
i arrogant:

—— 3 i

10U disc de Sz LL prou, s ha acabatl Àneu
Després de Taverna de poetes, On la poesia dels autors més

representatius de Catalunya i València en cançons que Es Le LI Li Ll A LL LI s A

atorguen a cada una un tractament diferent des de la pers- sues 3

pectiva de diversos estils musicals, Santi Arisa, conegut

artista català, en la seva capacitat per apropar-nos a la cul-
tura popular i alhora amb una vocació internacionalista,
ens presenta el seu treball El

À
Arisa se sent compromès en donar difusió de la nostra
cultura en uns moments difícils en què predomina la finya-
sió" de músiques i cultures alienes més poderoses que la
nostra. combina el fons poètic
d'alguns textos dels nostres grans poetes amb l'aire fresc
de la cultura del "tròpic", i crea així belles cançons que, al-
hora que "escoltades", poden ser "ballades".

En definitiva, un disc excel-lent per escoltar, ballar i retro-
bar-nos d'una forma atractiva i inesperada amb la poesia de
Marià Manent, Miquel Martí i Pol, Pere IV, Montserrat Ca-

rol, Salvador Perarnau, Ferran Anell i Enric Casasses.

Producció i direcció artística i musical: Santi Arisaexpressamen
Ajudant de direcció artística i musical: Xavier Roger
Preproducció: a Estudis "MOVIES" de BlanesS 9
Tècnic de S0: Xavier Roger "Richie" ól no sabeu que l amo,
Gravat i barrejat: a Estudis JAN CADELA" al maig / juny

de 2000 un modernista,
Tècnic de S0: Lluís Atance "Torpedo" z P
Portada: Obra de Bolinaga. Oli sobre tela sn 0) ja ia SuçGçLOnRAar e i Es

Pe . 2

Barreges de "La vaca suissa" a
"Ael Amb els qui es lleven cada nit" È z :
"Sonet americà" i "Jo": / LOny l La pi es rna A L)
a Estudis "MUSIC LAN"
Tènic de S0: Joan Trayter vista
Masteritzat: a Estudis "DYAM" de Paris
Tècnic de 0: Ratcht cixaria eixuta e
Productora: SEARCHING MANAGEMENT

Tel. 93 872 44 34 3ns2
a/e: searching RQ accessnet.es

Encara us resta la inde-

fensa cabra,

que sempre ha tingut
ànima d'esclau.
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a H República fou el règim instaurat a
l'Estat espanyol el 14 d'abril de 1931, des-
prés de les eleccions democràtiques cele-
brades dos dies abans, on els ciutadans i les
ciutadanes republicans i socialistes obtin-

gueren una àmplia majoria.

L'adveniment de la Hl República comportà
un sanejament de les pràctiques electorals
aviciades mentre durà la Restauració. El
Decret del 25 d'abril de 1931 va establir
les normes per confeccionar un nou cens
electoral que pogués avalar el dret de-
mocràtic. El govern provisional elaborà al-
gunes disposicions favorables a la dona,
abans que aquestes haguessin fet cap peti-
ció. S'avançà a les reivindicacions i el 8 de
maig de 1931 promulgà un decret electoral
pel qual es declaraven elegibles totes les

dones majors de 23 anys. Deia així: "L'ar-
ticle quart de la Llei es varia en el sentit de
reputar com a elegibles per a les Corts

Constituents les dones i els capellans".

El Decret de 8 de maig fou, sens dubte, la
principal norma electoral feta a l'època re-
publicana. Aquesta rebaixava l'edat elec-
toral als 23 anys i es passava del sufragi
uninominal al sufragi per llistes. Ara bé, la
principal novetat de la Constitució de 1931

Eq

es

3

Qs

X

té

f

h,- L

$

65, u

. h

pd

ta

en : R

LLIT :

Li

aa

radicà en la igualtat dels sexes enfront de
la llei, ja que per primera vegada les dones

jue per p 8
podien votar.

Aquest govern provisional designà una co-
missió jurídica formada per 13 membres
perquè projectassin una constitució. El 14
de juliol del mateix any es presentà a les
Corts, i fou rebutjada en la seva totalitat.
Ara bé, el projecte definitiu de constitució
fou treballat per una comissió parlamentà-
ria formada per 20 diputats i una diputada:
n'era vocal la Clara Campoamor. El 18
d'agost, la comissió presentà el projecte a
les Corts, i nou dies després començaren
els debats, els quals finalitzaren el 9 de de-
sembre de 1931, dia en què fou aprovada.

La primera vegada que s'abordà el tema
del sufragi femení en el saló de sessions de
les Corts fou l'1 de setembre. Després que
el diputat Àlvarez Buylla, del Partit Radi-
cal, intervingué per defensar l'ajornament
del vot femení pels resultats negatius que
podria representar per a la República, la
Clara Campoamor va intervenir -era la pri-
mera vegada que una dona parlava com a
diputada- i, entre d'altres coses, va dir: " ...
L'article primer de la Constitució podria dir
que Espanya és una República democràtica

ú,

i que tots els seus poders emanen del poble:
per a mi, per a la dona, per als homes que
estimen el principi democràtic com a obli-
gatori, aquest article no diria cap altra cosa
que: Espanya és una República aristocràti-
ca de privilegi masculí. Tots els seus drets

emanen exclusivament de l'home".

Cal endinsar-nos dins el túnel del temps i
aterrar a les Corts l'1 d'octubre de 1931.
Comença el debat sobre la concessió del
vot a la dona entre Victòria Rent i Clara

Campoamor, les dues úniques diputades,
ja que Margarita Nelten no va prometre el
seu càrrec fins al 19 de novembre.

Després d'un interessantíssim i ferm debat
entre les dues diputades, es passà a votació
nominal. El resultat va ésser de 161 vots a
favori 121 en contra. A la fi, la cambra, en
la concessió del vot, donava la plenitud dels
drets polítics a la dona.

El 9 de desembre de 1931 fou votada i apro-
vada la Constitució, amb 368 vots a favor,
89 absències i cap vot en contra. Les dones
podíem votar. Fa tan sols 70 anys:



25 anys per a fer memòria:
la lluita per l'amnistia i les llibertats democràtiques
Ei eL ES Ta A DS tierra Dir el at arri a reia

IB ls eu

com la Transició comença aDavid Ballester
i Manel Risques

ser objecte d'estudi en diver-
sos àmbits, reflectit en tot ti-

Les manifestacions de pus de publicacions. Ies)

EES DE PA De treballs de caire històric als de
caire periodístic, passant per
la publicació de diversos vo-
Ian Sus aus oci
IU SS Ui ateneu a gSita
Livi teca te S lis ona ori
ce eL CRC legi Dites
DU io sui cama
de comunicació, s'intenta do-
nar una versió edulcorada d'a-
quell procés. Un bon exemple

4nha estat la "commemoració" a les darreries de l'any passat d'uns su-
posats 25 anys de "monarquia democràtica".

Els defensors d'aquesta línia d'actuació ens proposen una inter-
pretació dels darrers moments de la dictadura en què aquesta ja
hauria de ser adjectivada com un régim amb trets predemocràtics, i -
consegientment- menystenir el paper de les mobilitzacions anti-
franquistes per a forçar el trànsit a un sistema de llibertats. Segons
el seu parer, aquest va ser possible gràcies a la clarivident iniciati-
ya per part de determinats personatges emanats de l'aparell d'estat
franquista, amb l'evident suport del jove monarca. Res més lluny
de la realitat. Els "blaus reformistes no tenien un projecte de de-
Iitole cit yZc te Cola ea el i eon ei esa LLEI Act Entoc o vo ctetie esta
(ter Re GIS ie io ge ies Re ies Laiur citi eo i Eiatiyt io vitole tit ella
na. Les limitacions i incapacitats del govern Arias Navarro - Fraga
Iribarne en són una bona mostra, al costat dels 27 morts que es van
produir com a consegiència d'actuacions policials durant la Tran-
Setge ici dsS ria

Louise ESIenliteiis ei o Co ceie ee il ii Cie Sis mntese:
històrica, aquesta parcel-la tan descuidada en la nostra societat ac-
tual, per recordar i analitzar en totes les seves dimensions tots els
paràmetres que van estar presents en aquella conjuntura. Í una in-
US ces RNE el ee tio Co eli EU uti Cia cu eta ii ae
valorar les mobilitzacions antifranquistes del període com un element
imprescindible per a forçar el camí a la democràcia. Precisament
aquesta voluntat és la que ha portat a qui escriu aquestes línies, al
DOS CIRC ESE ES Ii SS Ui iu etc its it cici oi el

LOU RES viat ES ele coa Calle Des deies CE Curt
festacions que amb aquest objectiu, i també les llibertats democrà-
LE TLS IS ta te i SIIA Ta Co vial lletera sra lo i ela siu re iia
menges de febrer de 1976 (Temps d'amnistia. Les manifestacions
de l'1 i 8 de febrer de 1976 a Barcelona, Edicions 62).

LGS ee tar er iaia I Ca ie eren Site ES ue
nades, és una clara mostra que no hi ha cap motiu per a commemo-
PRI o ns ciu CORS Selecta ii pics u co tieg o esiitS
Die SI ioSeEliacie Le SS eite eta oi ac ia A as Corte tiet
Ii Pe ea CD icoltta Mo cen oir e Sa titol io iatinTda

Sense cap mena de dubte, els carrers de Barcelona van ser escena-
ri de dues mobilitzacions històriques. En la del dia 1 probablement
es va assolir la xifra de 70.000 manifestants. Des del final de la
Guerra Civil no s'havia vist res d'igual. La policia va quedar sufi-
Do SS acci ae u I avui cici pie untiU emetin uti
Xes, que en alguna ocasió van poder arribar als 20.000 manifestants
(com la del carrer Aragó abans del migdia). Fins i tot l'escassetat
d'efectius va motivar que només es practiquessin dues detencions
en les vora cinc hores d'enfrontaments. El cap superior de Policia del
moment resumí al governador civil, a primera hora de la tarda, el
que acabava de succeir als carrers de la ciutat amb un eufemisme:
Ha habido baile". Un dels detinguts a la jornada, Josep Rizo, va
ser objecte a continuació de tot un seguit de tortures esgarrifoses. El
DNI ERS Ule a ES SAC Neu Cia CNT iesiociar ia cur u geo ia
cials d'altres indrets, probablement es van aplegar un total de 8.000
efectius recolzats per tanquetes i dos helicòpters, i la major presèn-
IS US SU ee le GR o lo io rar Dincat EiU es
mació de grans concentracions de manifestants. També la xifra de
ISSUE RSS Ot co Tag e ci air iec i ee tetes Detige oi
objecte de mals tractes i alguns sotmesos a jurisdicció militar.

A la premsa clandestina i estrangera hi va haver un ampli seguiment
DEU zat el SS e mia iS siti aigua possi
doreformisme del govern. La premsa diària, sovint entre línies,
tambè començava a assenyalar que la situació havia d'experimen-
tar un Canvi, i que una amnistia havia de ser un primer pas a fer. A
partir d'aquest febrer de 1976, el camí encara no va ser fàcil, van
Pre iaeguite i rae egceiito ii vs: tele ge ces te cec CNS LE Te (On si Die a
tat no va ser del gust de tots els antifranquistes. però, si més no, el
tebi projecte reformista dels "blaus" va haver de passar a millor vi-
da. I les manifestacions barcelonines del febrer de 1976 van pas-
lar ates etat ae Dent Dia vitele ci toSte0iisie oa i tat El
Co Se ESa US ie CEC ee ió SE
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Història del moviment
obrer als Paisos Catalans
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Ai volta capdavanters, Edicions del Pa-

ís Valencià presenta i ofereix per primera

vegada una història del moviment obrer que

abasta el País Valencià, Catalunya i les Illes

Balears.

L'obra ens arriba en forma de fascicles
setmanals amb El Temps, a partir de l'1 de
maig d'enguany. La direcció i la coordina-
ció ha estat assumida per l'historiador i pro-
fessor d'història de la Universitat de Bar-
celona Pelai Pagès i Blanch, però un treball
d'aquest abast requereix aplegar diferents
esforços. Els redactors i col-laboradors han
estat els seglients:

"Miquel Àngel Casasnovas Camps, llicen-
ciat en història. Illes Balears.

"Josep V.Castillo i Garcia, doctor en histò-
ria. País Valencià.

"Joana M. Escartín Bisbal, doctora en histò-
ria i professora d'història econòmica de la
Universitat de les Illes Balears.

'Emili Ferrando Puig, doctor en història i
professor d'història contemporània de la
Universitat Ramon Llull.

"David Ginard i Féron, doctor en història i
professor d'història econòmica de la Uni-
versitat de les Illes Balears. Coordinador a
les Illes Balears.

"Albert Girona Albuixech, doctor en histò-
ria i professor d'història contemporània de

la Universitat de València. Coordinador al
País Valencià.

l'obra s'estructura en els dotze capítols
segiients:

L. Els orígens del moviment obrer
II. L'època de l'intermacionalisme: L'Asso-
ciació Internacional de Treballadors
(1868-1874)
III. La crisi finisecular i els anys del terro-
risme (1874-1898)

IV. De la crisi a la recuperació (1898-1909)
V. La Setmana Tràgica del 1909: anticleri-
calisme i antimilitarisme

VI. La constitució de la CNT (1910-1917)
VII. Els anys del sindicalisme (1918-1930)
VIII. El moviment obrer durant la Segona
República (1930-1936)
IX. La Guerra Civil (1936-1939)
X. La postguerra: la resistència obrera
(1939-1915)
NI. El moviment obrer contra el franquis-
me (1960- 1975)

XII. De la Transició democràtica a la con-
solidació del sindicalisme de classe
(1975-2000)
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A banda de la perspectiva general, els temes
tenen un tractament específic per a cada
territori i, a més a més, cada capítol inclou

diverses biografies, una cronologia i diver-
sos documents de cada període.

Celebrem que El Temps sigui agosarat i om-
pli un buit de la nostra història, amb rigor i

de forma amena. La conjuntura esdevé par-
ticularment apropiada: persistim en la nos-
tra voluntat de conèixer el passat per mirar
endavant, per construir, per bastir una so-
cietat amb memòria, amb cohesió i progrés
social i nacional, al servei dels ciutadans.

Perquè creiem que la nostra terra i cadascun
de nosaltres, tothom, tenim dret a la lliber-
tat.

I també tenim dret a la dignitat, encara que
l'eterna Espanya separadora i discriminado-
ra de sempre fomenti la divisió comunitària,

l'enfrontament, el menysteniment de tot
allò que sigui basc, o inconformista, o ca-
talà, o diferent, o gallec, o obert. El rei po-
dria anar a València i preguntar el perquè de
la prohibició del gran acte de la commemo-
ració de les llibertats valencianes del 25
d'Abril: Homenatge a València..
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Generalitat de Catalunya

ARA JA SOM rnés de 6 MILIONS
Fa més de 1000 anys que, entre tots, fem un país del qual avui ens podem sentir orgullosos. Per fer la Catalunya del futur, la de
les properes generacions, necessitarem tots aquells que vulguin estimar el nostre país. Vinguin d'on vinguin. Es diguin com es

dria led aa air Dl Ra urna a Ta Oda Ta da ds ma a mai a a a da a a a ee a LE


