


QUE S'HA FET DE LA FOR(;A
DEL POBLE CATALÁ?

El pacte polític entre les forces de la dreta i alguns partits
d'esquerra (PSOE i PCE), és a dir,la REFORMA POLITICA, ha es-
tat el factor: fonamental que ha permes que les forces que controlaven
l'aparell franquista, continui"n encara en el poder. EIs representants
del gran capital -fonamentalment la UCD- han aconseguit ser la
fon;a dirigent de la transició política, adaptant-Ia a les seves
necessitats.

A Catalunya, la majoria de la població s'ha pronunciat a
favor de l'esquerra en totes les consultes electorals. El PSC i el PSUC,
no han utilitzat aquesta majoria per a defensar conseqüentment les
reivindicacions obreres i populars, han cedit a les pressions de la UCD
acceptant l'anomenada política de consenso

El Consell Executiu de la Generalitat, dit "d'Unitat Nacio-
nal", i presidít per Tarradellas, ha estat un deis fruits d'aquesta
política, de la qual n'ha resultat:

1 _Una Generalitat inoperant.
- Una lentitut en els traspassos de serveis.
- Un Estatut vergonyosament retallat a la Moncloa i sen-

se competencies en temes fonamentals.
- Carencia de mitjans pels ajuntaments d'esquerra.

El gran capital, representat per la UCD i que compta amb
la col.laboració de CDC, vol carregar la crisi sobre les esquenes deis
treballadors ¡les treballadores per poder dur endavant la seva política
económica. Es tracta també d'anar cap a una societat més repressiva,
restringint l'exercici deis drets democnitics a tots els nivells.

La política d'UNITAT NACIONAL ha permés a la dreta
recuperar i augmentar la seva fon;a en la política que es fa a Catalunya.

Amb les eleccions al Parlament de Catalunya, s'obre una
nova etapa política a casa nostra. Hi haunl, per ti, unes institucions
polítiques elegides peI poble de Catalunya.

Per posar les bases d'una Catalunya diferent a aquella que
vol la UCD caldnl, aleshores, abordar amb decisió, la reforma a fons
de l'Estatut i de la Constitució de l'Estat amb la finalitat d'aconseguir
plenes competencies d'autogovern. I per aixó, caldra recolzar-se en la
for~a de la mobilització del poble de Catalunya.

UNITAT PEL SOCIALISME

La LLIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA, el MO-
VIMENT COMUNISTA DE CATALUNYA, I'ORGANITZACIÓ
COMUNIST A D'ESP ANY A (Bandera Roja) i eI PARTIT DEL S
TREBALLADORS DE CATALUNY A ens hem unit en les eleccions
al Parlament de Catalunya sota el nom d"'UNIT AT PEL SOCIALIS-
ME", perque coincidim en les característiques fonamentals que han
de guiar el desenvolupament d'una política d'esquerres i de solució
deis problemes més greus que té Catalunya.



La nostra unitat vol ser una resposta al desig de tot un sec-
tor del nostre poble que vol una UNIT AT POLITlCA O'ESQUERRES
que es caracteritzi per la fermesa, la decisió i la claretat en la seva ac-
tuació política i que fins ara no ha estat representada al Parlament.
Amb la nostra unitat ens proposem també que les classes treballadores
i llurs organitzacions populars siguin protagonistes de la vida política
del país.

-Lanostra unitat electoral ha de servir per assolir una unitat
més amplia de totes les forces d'esquerra en la defensa de les classes
populars. Aixó, junt amb el suport i la unitat d'amplis sectors popu-
lars, afavorira també que les forces majoritaries de l'esquerra abando-
nin la seva actual política de col.laboració amb la UCO.

Considerem que la nostra unitat, és un pas important i po-
sitiu dintre de la vida política de Catalunya per aixecar una alternativa
social diferent a la que ens vol imposar el gran capital, per aconseguir
una societat plenament democratica, en el camí d'aven~ al socialisme.

Amb les bases del nostre programa, treballem també per a
que pugui constituir-se un Consell Executiu de la Generalitat d'UNI-
TAT O'ESQUERRES, que es comprometi en la defensa conseqüent
de les reivindicacions populars.

¿ PER QUE LLUITEM?

PER LES PLENES LLIBERT ATS
NACIONALS 1DEMOCRÁ TIQUES

Continuem lluitant per la plena sobirania nacional, és a dir
pel ORET O' AUTOOETERMINACIÓ (inclós el dret a l'independen-
cia); pel dret a l'articulació política deis Pai"sosCatalans; per l'estruc-
turació federal de l'Estat i la solidaritat entre els pobles.

Propugnem la REPUBLICA i defensem la lliure elecció de
la forma de govern.

Continuem lluitant per una autonomia que suposi compe-
a~nciesexclusives per a la Generalitat en materia d'Educació, Hisenda,
Treball, Ordre Públic, Medi Ambient, Cultura i JustÍCia i per la plena
capacitat legislativa del Parlament de Catalunya.

Cal manten ir una política de clara exigencia d'acceleració
deIs traspassos de competencies a la Generalitat i d'oposició a totes les
lleis que retallin, encara més, la capacitat d'autogovern de Catalunya.

La Catalunya que volem, ha de tenir com una de les tasques
fonamentals la lluita per l'eixamplament de les llibertats i drets demo-
cratics i contra la legislació cada cop més restrictiva que afecta fona-
mentalment als treballadors (Llei de Seguretat Ciutadana, Llei Anti-
terrorista, Estatut deIs Treballadors, etc.). Oefensarem també els drets
més elementals avui encara ignorats, com és la LLEI DE OIVORCI
(que volem que tingui en compte la situació de discriminació de la
dona, sense culpables, a petició de qualsevol de les parts i de tramit ra-
pid i gratun) i la llibertat d'associació per als ciutadans i les ciutada-
nes, exigint la legalització de lOtes les organitzacions populars avui en-
cara no reconegudes (FAGC i d'altn,;s) i el reconeixement d'aquest
dret dins les forces armades.



'"

CONTRA LA CRISI

Rebutgem el programa económic del govern de la VCD. Re-
butgem també l'Estatut contra els Treballadors de la VCD i I'acord
marc, perqué són una agressió als drets deis treballadors i treballado-
res.

,

Volem acabar amb I'atur i manten ir el poder adquisitiu de
les classes populars, rebutjant amb tota la nostra fon;a el camí de la
conciliació, el pacte social, I'acord marc i també la política de pactes
que es mena avui des del Consell de Treball de la Generalitat. Es doncs
necessari que la Generalitat tingui plenes competéncies en matéria de
Treball i Economia, per tal d'afrontar I'atur mitjanc;ant la planificació
democnitica de I'economia, I'inversió púclica, I'oposició al desman-
tellament del sector públic (ENASA, Motor Ibérica, etc.) i a les tanca-
des d'empreses.

ELS DRETS DE LA DONA

Lluitem pel dret de les dones a un lloc de 'treball i contra
I'atur femení, penalitzant, per altra banda, tota practica discriminató-
ria; per la creació de serveis col.lectius gratu'its que alliberin a la dona
Ide les feines doméstiques; pel dret de la dona a una sexualitat lliure i
creació de centres d'informació sexual i planificació familiar a carrec
de la Seguretat Social i sota el control de les organitzacions feministes.

Exigim I'accés sense traves als anticonceptius i el reconeixe-
ment del dret a I'avortament a decisió exclusiva de les dones i a carrec
de la Seguretat Social.

UNIT AT DELS QUI
VIVEN 1TREBALLEN A CATALUNY A

Treballem per una societat catalana feta amb I'aportació de
tothom, respectant els seus orígens i drets lingüístics, oferint al mateix
temps la possibilitat de la plena incorporació cultural, social i política
amb la finalitat de que la cultura popular catalana reflecteixi adequa-
dament la realitat d'una societat formada per homes i dones nascuts
ací i en d'altres terres de l'Estat. Rebutgem tota divisió de la classe tre-
balladora per motius d'origen o de llengua.

DEFENSEM ELS DRETS DE LA PAGESIA

Assegurant la defensa de I'explotació agraria familiar, el
nivell de vida de la pagesia mitjanc;ant una política de preus, crédits i
serveis; la reordenació de la producció agraria i la comercialització
d'acord amb la voluntat dels sindicats pagesos.

DEFENSEM ELS DRETS DE LA JOVENTUT

Exigint treball per a totes i tots els joves, remunerat d'acord
a la norma "a igual treball, igual salari"; la supressió de tota
explotació encoberta sota el nom d'aprenentatge juvenil i els plens
drets sindicals.

Eliminació de totes les formes de repressió sexual contra la
joventut; contra l'edat als 15 anys; pel Servei Militar a la nacionalitat
o regió d'origen; per la reducció del temps d'aquest servei i pel reco-
neixement deIs drets polítics i sindicals pels soldats,.
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DEFENSEM UN ENSENY AMENT PUBLIC

En mans exclusives de la Generalitat, democnltic, pluralis-
ta, gratult, obligatori i laic, en regim de coeducació. La Generalitat ha
de garantir l'ensenyan~a del i en catala a tots els nivells, assegurant a
la vegada el dret dels ciutadans a apendre el catala i rebre l'ensenya-
ment basic i mitja en la seva própia llengua. Lluitem per una UNI-
VERSITAT CATALANA i rebutjem l'actual projecte de Llei d' Auto-
nomia Universitaria, així com el projecte de Llei de Centres i donem
pIe suport a les lluites que porten a terme els sectors més directament
afectats per aquests projectes.

UNES NOVES CONDlCIONS DE VIDA 1TREBALL

Cal una política conseqüent de preservació del medi am-
bient i de la natura, portant a fons una lluita contra l'especulació del
sol i de l'habitatge, incrementant els espais verds a les ciutats, multipli-.cant els serveis públics (bugaderies, menjadors, llars d'infants, etc.).

Rebutgem el "Plan Energético Nacional" i exigim la para-
litzacicj>de les centrals nuclears d' Ascó i Vandellós,aixó com ens opo-
sem a la construcció de noves centrals.

Lluitem per la creació d'organismes de control popular i
democratic per evitar l'instal.lació de qualsevol mena d'indústries o
instal.lacions que atemptin contra la salut del poble i el medi ambient.

DEFENSEM EL DRET A LA SALUT

El dret a la salut ha d'ésser fonamentalment el dret a viure
amb salut i per aixó calla transformació a fons del sistema sanitari
mitjan~ant la creació d'un Servei Nacional de Salut que proporcioni
una asistencia sanitaria adequada, controli els concerts de la Seguretat
Social amb els hospitals i clíniques privades, que doni informació a
l'abast de la població sobre les normes i necessitats sanitaries
basiques, promocioni la Sanitat Preventiva i controli les situacions
sanitaries perillones per a la salut.

SOM INTERNACIONALISTES

Lluitem per la solidaritat amb els pobles que lluiten per la
seva independencia, la seva sobirania i el socialisme.

Treballem per fer front a l'ínerement deis perílls beI.líes i
contra tota política imperialista d'agressió, exigint la no entrada de
I'Estat espanyol a la OTAN i la retirada de les bases amerieanes del
territori de I'Estat així eom la prohibició d'instal.lació de qualsevol
altres bases militars.




