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Avui, gracies a la lluita constant del poble, s'hall produit canvis substancials

respecte a la situaci6 anterior de prop de quaranta anys de fe1xisme. En aquest sen-

tit, diversos partits democratics ja han estat legalitzats i hi ha convocades unes

eleccions a noves Corts que, fonamentalrnent han perdut gran part de l'estructura de

l'organisme franquista.

Tot i aquests indubtables canvis, Catalunya encara ha de recuperar la Generali-

~tat i l' Estatut d' AutoTIorn:L=a,aspiráci6"q"ú'e -hé!" est..:rtexigWa de forma unanime pel po-

ble catala el proppassat dia 23 d'Abril i que en res no satisfa la promulgaci6 p~r

reial decret del "Consell General de Catalunya". Aixi mateix, resten encara impor-

tants parcel.les de la vida del nostre poble en les que la manca de llibertat i l'ar-

bitrarietat continuen essent la norma: nombrosos partits, precisament de caracter

obrer i popular, continuen essent il.legals, mentre que les organitzacions silldicals

encara no han estat legalitzades, aixi com nombroses organitzacions feministes, de

veIns, de la jovelltuti populars en general.

Paral.lelarnent, l'actual crisi economica continua desenvolupant-se, caient sobre

les espatlles deIs obrers, els pagesos i el poble treballador i continua portant a

la ruina o mantenint en situació de ruina irnminent als petits i mitjans empresaris.

En aquest marc de manca deIs més elementals drets democratics s'ha promuLgat una

llei electoral que afavoreix clarament als sectors més reaccionaris del país, la

qual cosa fa que tots els problemes que patim avui, especialnlent la crisi economica

i l'absencia d'un ampli marc democratic, mostrin el futur que espera al nostre poble

si es produis el 'previsible triomf mancomunat de l'Alian~a Popular i els sectors

centristes recolzats per l'actual Govern. En una paraula, el poder deIs monopolis

s'haura refermat enormement i continuaran governant en favor propi i contra els in-

teressos del poble perque aixo és consubstancial al seu propi caracter.

Per tal que es puguin satisfer les exigencies, tant politiques com economiques i

socials del nostre poble, cal impedir el triomf total i el refermament en el poder

deIs sectors més a la dreta de l'espectre politic i, per a aixo, només hi ha un cam!:



-.

la unitat de totes les forces democratiques i, essencialment, de totes les forces

obreres i populars en un Front tl~ctoral, As a dir, l'alian~a de totes aquestes for-

ces per presentar una candidatura democratica única al Congrés de diputats. Al con-

trari, si les forces obreres, populars i autenticament nacionals pugnem ;entre nosal-

tres per arrebassar-nos els vots, perderem influencia i facilitarem el triomf de la

dreta reaccionaria.

El programa d'aquesta candidatura hauria de recollir, al nostre parer, els se-

güents aspectes: politicament; la recuperació de la capacitat d'autogovern de la Ge-

neralitat que atorga a Catalunya l'Estatut de 1932, com a ¡¡¡arcmés ampliament demo-
1

cratic possible i, a més, el pIe reconeixement per la.Constitució de les llibertats-:-

polítiques essencials; igualment, hauria de contenir la reivindicació deIs principal s

drets democratics, com la igual tat de l'home i la dona davant la llei, una llei de

divorci justa, estatut deIs drets de la joventut, reforma democratica de l'exercit,

d~nocratitzaci6 de la vida municipal, separació de l'Església de l'Estat, elecció po-

pular mitjan~ant plebiscit entre monarquía o república i la revfsió deIs tractat s

internacional s a fí d'avan~ar en el camí de la plena sobirania del país. Economicamellt.

control de labanca i deIs monopolis, reforma fiscal que tregui els fons púbJies f'ssen-

~ .;~a1Il1.~Ht.del s gui tenen ma 10rs rendes. mi_l~rament. d~ le,!;_condi_d om: r)p "ida-,.rj.~1s~ t.r..,e,.._
balladors, salaris justos, mitjans efica~os contra l'atur, preus justos per als pro-

ductes agraris, garantir-ne la comercialitzaci6 i planificaci6 democratica que eviti

importacions inllecessaries.

Pensern que un programa d'aquest tipus resol els problemes polítics i economies

rnés candents que avui té plantejats el nostre poble i, d'altra banda, permet la uni-

tat i l'acord al seu voltant d'un amplíssim ventall de forces democratiques, obreres

i populars.

Malgrat que considerem que una única candidatura democratica per al Congrés se-

ria el pas més efica~ per aturar a les forces de la dreta, també estem disposats a

arribar a un Pacte Constitucional amb un acord explicitat clarament per al resta-

bliment de la Generalitat i de l'Estatut d'Autonomia, per a formar candidatures úni-

ques al Senat, arnb qualsevol for~a que hi estigui disposada, entorn a la defensa de

les bases po lítiques que abans hem esmentat.

Per tot el que hem exposat, us convoquem a una reunió de partits democratics a

fi d'estudiar i reso1dre tots e1s prob1emes que existeixin per a formar un Front E-

lectoral i tractar també un possib1e Pacte Constitucional amb aque11es forces que

sols estiguin disposades a arribar a un acord parcial.
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