
PROPOSTÁ. DE LA DELEGACIO DEL P..T.E. A L.'A.D.S.. PER LA. U".ÑITATDE
L'OPOSICIO CATALANA. '

La creaci6 de Coordinació Democratica, va significar un pas de ma-
xima inportancia en el camí de la unitat de l'OposiciÓ democratica. Una
unitat tan bmplia com l'acQnseguida a Coordinació Democratica ha costat
40 anys de sOfriments, exilis, empresonaments, tortares i assassinats
del poble. en general; pero, si repassem les dades, hem d'afirmar que
del poble treballador en particular. .

. ~o~t.sla lluita continuada de totun poble, i sobretot dels treba-.
lladors, ha permés que després de 40 anys la unitat desitjada en el carop
de l'oposició fos posible. .. .. .

Demostració de l'importancia de la creaci6 de Coordinaói6 Democrati-
ca, i de tot el que significa en aquest procés d'unitat democratica, la
tenim en el nerviosisme L~icial del gobern de la monarquía i en l'acce-
laraci6 de la maniobra reformista. En el primer delscasos, aquest nervio-
sisme només pot ser comparabJ¡.eamb el creat per l'aparició , en el seu .

moment., de l'organisme.unitari..és important de tot l'Estat: l'As.samblea
de Catalunya.

En el segbn aspecte, és de resalta~1'accelaraci6 que s'ha produit
en la posta en marxa de la maniobra reformista. Lleis i projectes con- j

gelats desde la creaci6 del primer gohern de la monarquía, han sigut ,.

aprobats amb una urgéncia gens habitual en"les institucions oficials.
No obstant, les mides preses demostren una vegada m~s la inexistencia de
cap voluntat democratice: al sí del regim. Una vegada més, ha quedat palés
que l'objectiu essencial del reformisme és seguir negant les llibertats
pOlítiques i ~acionals als pobles de les nacionalitats que configuren
l'actual estat espanyol. '

Avui el reformisme s'ha ~arcat Un objectiu inmediat: trencar la uni-
tat de l'oposici6 democratica; totes les mides preses van encaminades a
crear el malentés en el sí dels organiemes unitris: detencions i autori!
zacions arbitraries, la llei d'associacions; la del ~Rég~enEspecial",
el referéndum, etc..

Tasca esencial avui de l'oposició democratica és preservar la unitat
tan dificilment aconseguida.. ,

Catalunya no escapa de la iniciativa del gobern reformista; aquest
avui esta tambe profundament interessat en provocar la desunió de la
oposici6 democratica de Catalunya. Aquest objectiu passa per un primer
pas: IDantenir ai~lada Catalunya, i per tan'tiels Seus organismes más re-
presentatius, de les.instancies unitaries de la resia de l'Estat.

Es per aix6 que XXRX hi han ~an greus entrebancs a l'hora de propo-
sar-nos el di~leg i.ltacord amb la resta deIs orBanismes unitaris de
ltestat.

La primera ,d'aquestes dificultats esta en qui és l'organisme repre-
seniatiu de Catalunya: l'Assamblea o el Consell?

. .

A pesar de ~ue algunes forces polítiques i perSIDles tinguem la nos-
tra opini6 formada sobre.aqt~st problema, la realitat es que avui el
procés unitari a Catalunya esta practicament paralitzat. i aix6 repercu-
teix en la unitat de la oposici6 democrhtica a nivell de l'estat i per
tant clií'icul ta l' aven9 en la conquesta de les llibertats democ ratique s.
i nacionals. . .

Es per aquesta ra6 que el nostre Partit, a la XVII reuni6 de la Co-
missi6 Permwlent de l'Assamblea d~ Catalunya va proposar com a via p~r
s~lucionar el Greu problema plantejat, la creaci6 d'un orgro1isme unitari
que tin{jtH~Scom a tasques la.net,:oc,iaci63mb les in,stanciesunitaries de
la,l'cst,a.E.e1 testat i ,am12_t.2.ies aquelles, fo~~'cesj)olí t).ques de C[\talun~~



{

,

ue encara no hm1 sigut guanyades per la democracia.

Al parer d'aquesta delegaci6, aquest organisme podria teni~ les se-
gtients característiques:

1.- Hi participarien com a mínim totes les .forces polítiques
que partici~en a 11Assamblea de Catalunya, juntament amb
totes les forces sinñicals i tots aquells independents
que per la seva incid~ncia en la vida política catalana
es crei~s oportá. . . .

2.- Estaria necessariament obert a totes les farces polítiques
.susceptibles de ser guanyades per la causa democrhtica.

.Al fer aquesta proposta la fem amb 11esperan9a de que aquest orga-
nisme ens permetria avengar rapidament cap a la unificaci6 del bloc pac-
tant de Catalunya que aconsseguira, a trav~s de la mobilitzaci6 del.po-
ble catalh, el restabliffientde la llibertat, l'amnistia i 11estatut de
autonomia. .
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