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INTRODUCCIO

PEL CANVI

Les properes eleccions generals seran una bona
ocasió per a que els ciutadans del nostre paÍs
recuperin llur protagonisme directe irellancin llur
voluntat de progrés i de solidaritat, dipositant la
confianga en un nou equip de govern que garan-
teixi una voluntat de canvi.

La gran majoria dels ciutadans és conscient que
llurs esperances de modernització i de transpa-
réncia de les estructures de I'Estat, de la societat
i de l'economia han estat repetidamentfrustrades
per la política vacil.lant dels governs recents, que
han estat incapagos d'abordar els problemes que
el nostre país té plantejats. Aquesta actuació,
plena d'indecisions i de manca de coheréncia,
que ha impossibilitat el sanejament de les estruc-
tures polítiques, socials ieconómiques ha agudit-
zat, encara més, la necessitat de canvi que sent el
país.

Aquesta necessitat de canvija ve de lluny, ja que
la nostra societat segueix suportant una inaccep-
table desigualtat social, cultural i económica. El
nostre ordenament constitucional plasmá, amb
un encert total, un model de convivéncia social
que ofereix el marc ideal per a modernitzar el
país, marc que no ha estat aprofitat per la dreta
política i social que ha detentat el poder durant les
anteriors legislatures. Els socialistes hem sabut,
durant tot aquest període de temps, conjugar el
paper de l'oposició amb el de facilitar responsa-
blement la governabilitat delpaís, dins d'un espe-
rit pacificador i constructiu, en harmonia amb el
sentir del poble.

Els ciutadans del nostre país hem de superar la

nefasta política actual, sortir de la crisi económi-
ca, desenvolupar plenáment I'estructura demo-
crática de I'Estat i les llibertats garantides per la
Constitució, racionalilzar, al mateix temps, I'inefi-
cag aparell de l'Administració Pública i lluitar
contra l'atur i les desigualtats socials.

En quant a la crisi económica s'ha demostrat
clarament que les mesures conservadores posa-
des en práctica no sols no han solucionat res, sinó
que l'han agreujada. La xifra de més de dos
milions d'aturats, a un ritme de mil diaris durant
1981 constitueix el balang final d'aquesta política.

Respecte a la urgent necessitat de desenvolupar
tots els aspectes de la Constitució, tant en alló
que fa referéncia a I'estructuració definitiva de
l'Estat de les Autonomies, projecte d'abast histó-
ric, que constitueix la millor garantia de l'Autono-
mia Catalana, com a tot el que es refereix a les
llibertats i drets personals i socials, el resultat no
pot ser més minso. Aixó ha permés que la nostra
Administració Pública segueixi sent una trinxera
de privilegis i de prebendes, en definitiva un
aparell hostilals ciutadans als qui hauria, precisa-
ment de servir.

Les relacions industrials han estat poc flurdes
malgrat el sentit de responsabilitat dels sindicats,
ja que els successius governs, amb llur miopia
histórica, no han estat capaQos d'entendre que
els sindicats són peces essencials del mecanis-
me d'una societat industrialitzada.

S'ha considerat que la cultura podia ésser dirigida
de forma burocrática per qualsevol personatge i,



en conseqüéncia, els seus nivells segueixen sent
totalment insuficients per a satisfer un poble
imaginatiu i desitjós d'aprendre, com és elnostre.
Els serveis socials, la sanitat, els estatges, l'edu-
cació, segueixen infradesenvolupats i són cen-
tres de malversació i de mala gestió. Tot aixó crea
un clima de pessimisme i de desánim del qual
n'hem de sortir amb decisió i amb realisme.

Malgrat la magnitud de la crisieconómica interna-
cional i reconeixent, responsablement, que la
seva solució no pot ésser immediata, existeixen
marges de maniobra gens despreciables per anar
modernitzant els nostres aparells productius iper
a generar, en quatre anys, un paquet impoftant de
nous llocs de treball que alleugerin la considera-
ble lacra social de l'atur.

Crear ocupació, millorar la productivitat, moder-
nitzar el país, racionalitzar les relacions indus-
trials, suposa, en definitiva, situar el nostre país
en el lloc que I'hi correspon dins el context
internacional. En aquest projecte, Catalunya, pel

seu potencial humá i económic ha de jugar un
paper cabdal.

El programa socialista, un resum del qual us
oferim a continuació, no es basa només en objec-
tius de creixement económic merament quantita-
tiu sinó que el conjuga amb les mesures per
a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i per
a assolir un major grau de llibertat i de justícia.
Totes aquestes mesures s'han concebut per
a comengar a solucionar, amb responsabilitat, els
problemes que té el país i que afecten la majoria
dels seus ciutadans, des d'una perspectiva pro-
gressista i solidária.

La realització del nostre projecte exigeix, junta-
ment a una ferma acció de govern, la col.labora-
ció decisiva dels ciutadans i llur participació en
l'esforg comú. Com en d'altres moments de la
história, el poble de Catalunya s'ha de situar al
davant d'aquest procés de transformació i esde-
venir de nou un factor decisiu del canvi.



L'ocupació com a objectiu prioritari

PRIMER DE TOT,
ATURAR L'ATUR

El principal repte del país está en superar la

creixent xifra d'aturats que va omplint els nostres
pobles i ciutats amb una inquietud que comenQa

a ser compartida per tots els ciutadans.

Fins ara se'ns ha volgut donar l'explicació de que

I'atur és una fatalitat contra la que no hi ha cap
altra solució que la resignació. Els socialistes
creiem que aixó és fals. L'aturté unes causes ben

concretes que els "fatalistes" coneixen prou bé.

Peró l'atur també té una possibilitat de solució.
Difícil, no cal dir-ho, peró possible.

Els socialistes, com a panit dels treballadors, no

podem renunciar a cap esforg que pugui pal'liar
I'atur de més de dos milions de ciutadans i que
pugui garantir I'accés al treball d'aquells joves

que cada any veuen com llur primera feina no

acaba d'arribar.

Els socialistes hem acceptat el repte de I'atur iens
comprometem a crear 800.000 llocs nous de

treballs en el termini de quatre anys.

Peró també ens comprometem a assolir un ritme

de creixement económic suficient que posi les

empreses en la necessitat d'obrir llur demanda de

treballadors.

La inversió pública actuará com a motor de

l'economia. Als Pressupostos de cada any hi

preveurem un Fons d'Acció Conjuntural per a la
creació de llocs de treball. Així mateix col'labora-
rem colze a colze amb la inversió privada per tal

d'eliminar totes aquelles incerteses que avui
afecten la política económica del país.

La lluita contra I'atur, pels socialistes, no només
comprendrá un conjunt de mesures concretes per

a la creació de llocs de treball, per a frenar
l'increment del nombre d'aturats i per a fer que el

subsidi de desocupació atengui com caltotes les

famílies afectades avui per l'atur, sinó que la

creació de llocs de treball será, de fet, l'objectiu
prioritari de l'acció de Govern dels socialistes, per

mitjá d'una política recolzada en la inversió, I'ex-
portació i la qualitat de vida, modernitzant l'eco-
nomia i corregint els actuals desequilibris.

És per aixó que el programa socialista tot sencer
está orientat a situar el país en el camí que ens

dugui a poder assegurar un lloc de treball per

a tota la població activa.

Modernitzar la societat

ANEM A FER QUE EL PAIS
FUNCIONI

La modernitat, aplicada als palsos, no té el mateix
sentit que li donem a la vida quotidiana. Un país

modern vol dir, simplement, un país que funciona.
És a dir un país que respon a les necessitats dels
ciutadans amb l'eficácia que esperem de I'Europa

de I'any 2000.

Un país modern és un país on la democrácia no

és únicament un sistema de govern sinó que ha

esdevingut un valor implícit a la condició de

ciutadá. Un país modern és un país on els serveis
de l'Estat rutllen bé, on I'agricultura va envaint les

terres improductives, on la investigació garanteix

la independéncia tecnológica i científica, on els

diferents pobles i les diferents llengües uneixen
i no separen, on la cultura es respira pel carrer, on

la qualitat de vida no és cap excepció, on eltreball
millora i I'atur minva.

Per fer un país modern no n'hi ha prou amb
proposar-s'ho. Cal abandonar els hábits adquirits
al llarg de tants anys d'un campi-qui-pugui portat

a les últimes conseqüéncies. Ens calrecuperarel
sentit de la solidaritat, la responsabilitat en el

treball i la imaginació necessária per anartrobant
fórmules concretes a la nostra realitat.



Peró a més a més ens cal un programa que faci
possible aquest canvi cabdal de la nostra societat
i del nostre país. Elcanvi que convertirá el país de
I'oli de colza, el país de la corrupció, el país de
I'arbitrarietat, en el país de la seguretat, de la
honestedat i del rigor.

Ens cal posar-nos al dia. Anem a modernitzar el
país.

L'Estat de les Autonom¡es

EL DRET A LA DIFERENCIA

La construcció i consolidació de l'Estat de les
Autonomies és una de les tasques més complica-
des i al mateix temps més importants de la
democrácia espanyola.

Es tracta, en el fons de substituir el govern
centralista per un altre que garanteixi I'autogo-
vern solidari de les diferents nacionalitats i re-
gions d'Espanya.

Aquest projecte ha de contemplar dues tasques
prioritáries pels propers quatre anys: calcomple-
tar i perfeccionar el procés ja iniciat i, al mateix
temps, cal consolidar les conquestes ja assolides
ifer funcionar eficagment aquest nou Estat de les
Autonomies vetllant pel ple respecte als Estatuts
ja aprovats i I'aplicació rigorosa i estricta de tots
i cada un d'ells.

Ara el que cal, és acabar d'aprovar els Estatuts
d'autonomia que encara estan pendents i definir
els trets básics de la Llei que crea el Fons de
Compensació Intefterritorial. Un cop arribats aquí
tan sols mancará la posta en marxa dels autogo-
verns definitius de cada Comunitat Autónoma
superant la provisionalitat que encara arrosse-
guen moltes d'aquestes comunitats.

El govern socialista impulsará decisivament el
procés de transferéncies a les Comunitats Autó-

nomes, arribant al límit máxim de les competén-
cies estatutáries, garantint la valoració homogé-
nia i suficient ila realització de reformes necessá-
ries a I'Administració Central.

El procés autonómic, portat amb convicció irigor,
és una de les grans oportunitats per a reformar el
conjunt de I'Administració de I'Estat. Els socialis-
tes promourem una actitud decidida i coherent
juntament amb campanyes d'informació als fun-
cionaris que tendeixi a véncer les reticéncies que
puguin sorgir.

Un aspecte prioritari dintre d'aquest procés de
revisió ha de ser el de l'óptim aprofitament dels
recursos administratius per tal d'evitar un creixe-
ment inútil de la burocrácia amb el lógic augment
de la despesa pública.

Aquesta reforma de la funció pública será con-
templada pel govern socialista a paftir de les
següents mesures:

- Desenvoluparem una campanya d'informació
entre els funcionaris públics sobre elsignificat
i repercussió del procés autonómic i sobre els
drets i deures en la nova situació.

- lncentivarem degudament el trasllat voluntari
de funcionaris de I'Administració de I'Estat per

a cobrir les vacants que existeixin a les Comu-
nitats Autónomes.

- No dubtarem en I'aplicació estricta dels.tras-
llats forgosos que siguin obligats sense preju-
dici de I'opció de jubilació o excedéncia.

La Llei Orgánica de Finangament de les Comuni-
tats Autónomes estableix un sistema que garan-
teix la suficiéncia de les hisendes autónomes ifa
possible que el procés de transferéncies es realit-
zi sense incrementar la despesa pública.

Es tracta, doncs, d'aplicar la normativa existent
sobre tot pel que fa als següents punts:

- Els serveis transferits a les Comunitats Autó-
nomes es valoraran d'acord a uns criteris ob-
jectius. Ens cal una metodologia homogénia
que faci que la valoració dels costos sigui
plenament transparent.

- Amb els mateixos principis de transparéncia



i d'igualtat s'aplicará el percentatge de partici-
pació de les Comunitats Autónomes als ingres-
sos de I'Estat.

- També es potenciaran les institucions de coo-
peració entre I'Estat i les Comunitats AutÓno-

mes, en particular el Consellde Política Fiscal

i Fínancera.

La solidaritat entre les Comunitats AutÓnomes és

un dels aspectes que millor defineixen elprojecte
autonómic dels socialistes. Per a nosaltres, la

solidaritat entre les nacions i regions d'Espanya
és quelcom més que una paraula: és un projecte

de lluita contra les desigualtats territorials amb
I'objectiu d'aconseguir una més justa distribució
de la riquesa, de la qualitat de la vida ide I'accés
a la cultura.

Una política autonómica com la que proposem,

ha de tenir uns eixos prioritaris encaminats a la
solidaritat. Aquesta solidaritat és indestriable del
reconeixement i potenciació de la personalitat

específica de cada un dels pobles, que en elcas
de Catalunya té una especialentitat per raons de

llengua, de cultura i d'história indeclinables.

Creiem que les Comunitats AutÓnomes han de
ser protagonistes de la nova política de I'Estat. De

forma general els hi correspondrá a cadascuna
les tasques de promoció econÓmica a nivell

de vegueries i comarques dintre del territori
autónom.

Peró creiem també que l'Estat de les Autonomies
ha de vetllar especialment per la coordinació
entre les diferents comunitats. La solidaritat i el

diáleg són, fet ifet, les auténtiques eines d'aquest
projecte que está a punt d'enterrar el tradicional
centralisme uniformitzador de la política espa-
nyola.

Aquest, i no cap altre, és I'objectiu dels socia-
listes.

Els municipis

LA DEMOCRACIA MÉS PROPERA

Els socialistes entenem la consecució i aprofon-
diment de l'autonomia local com una de les

reivindicacions més llargament volgudes. Tan
sols a través d'un procés efectiu d'ampliació de

les competéncies de les corporacions locals,
sobretot els ajuntaments, podrem fer realitat els

nostres objectius de descentralització del poder,

apropament als ciutadans i participació d'aquests
ciutadans a les decisions que els afecten.

Hem de definir encara de forma clara iprecisa les

competéncies i l'autonomia de les Corporacions
locals a partir dels principis establefts a la Consti-
tució. Aquest nou marc legal que hem d'elaborar
potenciará al máxim I'autogovern local sense
entrar mai en conflicte amb aquelles competén-
cies que corresponen a la Generalitat.

El control sobre les activitats locals correspondrá
únicament als tribunals de justícia. Per la seva
banda, el Tribunal de Comptes exercirá les fun-
cions de control comptable que li són prÓpies.

L'instrument principal per a fer aquest marc legal

será una nova Lleid'Administració Local, lleique
seria desitjable que es mantingués pel damunt
deldebat entre els partits. Els socialistes impulsa-
rem un acord institucional entre totes les forces
polítiques a fi i a efecte de definir els grans
principis que han d'inspirar el nou régim local.

Es crearan organitzacions administratives idÓ-

nies per tal de superar les dificultats que avui
presideixen la prestació de serveis dels ajunta-
ments. L'acció municipal mancomunada assegu-
rará uns nivells mínims de serveis locals per atots
els ciutadans.

lgualment caldrá preveure la creació de noves
entitats locals que tinguin en compte la realitat
comarcal i metropolitana aixícom la descentralit-
zació dels grans municipis urbans,

Els socialistes volem ampliar el paper dels ajunta-



ments en la prestació de serveis. Aquest objectiu
sols és possible a partir d'un sistema de finanga-
ment adequat. En aquest sentit el nostre projecte
contempla que, al finalitzar aquest procés, els
serveis gestionats per les entitats locals repre-
sentin no menys de la quarta part, en termes del
cost, del conjunt de serveis prestats per totes les
Administracions Públiques.

Aquesta finangació haurá d'aconseguir-se dins
del marc de la nova Llei de Finangament de les
Entitats Locals, revisant en profunditat els actuals
impostos de caire local en el sentit de simplificar-
los icoordinar-los amb el sistema d'impostos de
I'Estat. S'incrementará la participació dels ajunta-
ments en els tributs estatals i es racionalitzará la
distribució d'aquests fons, tenint en compte les
necessitats i I'esforg fiscal de cada ajuntament.

La planificació concertada

EMPRESES AMB FUTUR
I SECTOR PÚBLIC EFICIENT

En qualsevol tasca col.lectiva les coses no fun-
cionen si tothom va pel seu cantó. En el cas de
I'economia d'un país l'equilibri sol ser tan inesta-
ble que les iniciatives més ben intencionades
fracassen quan algun dels sectors ignora els
altres i mira d'escombrar cap a casa.

Durant molts anys els ciutadans, les empreses,
els treballadors, hem estat cridats a participar
conjuntament en els sacrificis. Mai, peró, no se'ns
ha cridat a participar en els beneficis, Sovint,
també, se'ns ha explicat un programa coherent
en el que poguéssim participar-hi d'una altra
manera que no fos la del simple i passiu sacrifici.

Els socialistes sabem que el temps de les adhe-
sions incondicionals ha passat definitivament a la
história, Ara és el moment de la participació, no
pas per adhesions sinó per convenciments.
Anem a sanejar I'economia del país. I ho anem

a fer mitjangant una planificació imaginativa ires-
ponsable i un rigorós examen del mercat.

Ens cal una planificació democrática per a res-
pondre als reptes económics i socials de la socie-
tat, atendre les necessitats col.lectives, equilibrar
el desenvolupament dels pobles d'Espanya iesti-
mular el creixement de la renda i la seva justa
distribució,

Ens cal també un examen detallat i periódic del
mercat. La informació que el mercat ens dóna és
la base real per les decisions económiques que
afecten I'empresa.

Només podrem sortir de la crisi mitjangant una
clara repartició de les responsabilitats entre el
sector empresarial i I'Estat, de tal manera que les
accions de I'un i de I'altre no s'obstaculitzin sinó
que es reforcin.

L'empresa privada es veurá afavorida amb una
moderació dels costos de la Seguretat Social,
perqué el Govern socialista duplicará l'aportació
actualde l'Estat a la Seguretat Social, de manera
que es reduirá substancialment la cotització em-
presarial, facilitant així la creació de llocs de
treball.

Aquesta política tindrá com a contrapartida un
control rigorós sobre el poder adquisitiu dels
treballadors. La banda salarial haurá d'estar
d'acord amb la inflació prevista. Caldrá millorar
les condicions de treball i distribuir I'excedent
obtingut per millores de la productivitat.

Les prioritats socialistes per a la distribució
d'aquest excedent són: invertir en I'expansió i

creació de nous llocs de treball, reduir la jornada,
substituint les hores alliberades per nous contrac-
tes, millorar les condicions de treball i fer partici-
parelstreballadors en els beneficis de l'empresa.

lgualment s'avangará la jubilació generalitzada
als 64 anys en una primera fase, arribant progres-
sivament a la jubilació a I'edat de 60 anys. L'esco-
larització plena estará garantida fins als setze
anys, Es tendirá a que tothom treballi quaranta
hores setmanals i gaudeixi de trenta dies de



vacances, en el camí de la setmana de trenta-
cinc hores i una cinquena setmana de vacances.

Els socialistes crearem la figura del contracte de

relleu, consistent en la jubilació voluntária de

treballadors més grans de 60 anys i llur substitu-
ció per joves a I'espera de llur primera feina.

Amb cárrec als pressupostos de l'Estat, s'establi-
rá un Fons per a la creació de llocs de treball

temporers a les Corporacions Locals. Aquest

Fons será administrat per la Generalitat en

col.laboració amb els ajuntaments, tenint present

el grau d'atur existent a cada comarca.

S'aprofondirá en un programa de bonificacions
fiscals a aquelles empreses generadores d'ocu-
pació sempre que donin feina a un mlnim de
quatre i a un máxim de deu treballadors, la meitat

dels quals estigui en atur.

Anem a fer una (economia concertada', en la que

hi convisquin harmónicament un important sector

del mercat amb una classe empresarialdinámica
i progressista, un sector públic eficient i uns

sindicats forts. Aquests estaments, comprome-
sos en la realització d'un Pla a mig termini,

constitueixen la millor garantia per acabar amb

les incerteses del Passat.

Perqué ha arribat I'hora de comengar a ser serio-

sos.

Agricultura, Ramaderia i Boscos

ELS PROBLEMES DEL CAMP
TENEN SOLUCIÓ

Per a ningri no és cap secret que I'Agricultura i la

Ramaderia han estat tradicionalment els sectors
més desatesos de les polftiques dels darrers
anys. La crisi energética, el baix creixement eco-
nómic, la incertesa davant l'ingrés al Mercat

Comri aixf com les pérdues provocades per la

sequera dels dos darrers anys han portat als

sectors agraris i ramaders a una situació insoste-
nible.

Fins ara se'ns ha volgut presentar els problemes

del camp com a lluita permanent contra elclima.
Peró el cert és que durant molt temps hem hagut

d'assistir a I'implacable abandó de les zones

agrlcoles i a la progressiva desertització delterri-
tori sense que els governs de la dreta hagin fet
més que lamentar-se o, en el millor dels casos,
practicar una mena de beneficéncia agrária que

no ha satisfet a ningú.

Peró aquest panorama no es correspon amb la
realitat. El nostre país compta amb la terra i amb
els homes per fer possible una reestructuració
eficag i realista de I'agricultura, la ramaderia iels
boscos. De la capacitat de canvi del sector en

depén, en bona part, elfutur de l'economia espa-
nyola,

Els socialistes sabem que l'explotació familiar
agrária és la base de la nostra agricultura. Per
aquest motiu aquestes explotacions gaudiran

d'una rigorosa prioritat en I'ajut públic. lgualment
caldrá fomentar les cooperatives, de tal manera
que arribin a ser competitives en el mercat.

Es crearan els "Consorcis per a la millora de l'ús

de la terra", que constituiran els instruments per

acabar amb les situacions de quasi-monopoli,

terres ermes, infrautilització de terres comunals,
activitats de caire especulatiu no relacionades
amb I'agricultura, etc., en el ben entés que les

accions que es facin tindran com a beneficiaris les

explotacions familiars, les cooperatives, els joves

agricultors i els assalariats sense terres.

Per la seva banda la ramaderia será fomentada
amb I'expansió de conreus de farratge, la millora
i recuperació de les pastures i un impuls a les

races autóctones,

Pelque fa a la polltica forestales procedirá a una
sistemática revalorització de les masses fores-
tals, La repoblació s'intensificará encaminada
a un doble objectiu d'augmentde la producció ide
lluita contra I'erosió. En aquest sentit es fomenta-
ran les associacions de productors i es procedirá



a una imminent ordenació del mercat de la fusta
amb participació dels productors i dels transfor-
madors.

No cal dir que aquesta estratégia es veurá com-
plementada per un increment de les mesures i els
mitjans preventius i d'extinció dels incendis fores-
tals.

Frenar I'envelliment
de la població agrícola

SEGURETAT PER A LA PAGESIA

L'envelliment
de la població agrícola és un fre alcanviia l'apro-
fitament d'impoftants extensions de terra que
avui estan sense utilitzar.

Els socialistes propugnem un programa de jubila-

cions anticipades i un reagrupament d'explota-
cions marginals per tal de facilitar I'accés dels
joves a la titularitat de les terres.

Peró el camp no són només les terres, també són
les persones que hi viuen. I la política agrária dels
socialistes no pot deixar al treballador agrícola, ja
sigui propietari o assalariat, en la condició de
treballador de segona categoria a que han anat
relegant-lo administracions anteriors.

Per aquest motiu cal establir uns preus de garan-
tia que assegurin un nivell mínim d'ingressos
a I'agricultor. De la mateixa manera es prestará
atenció sobre els preus i la qualitat dels mitjans de
producció.

La seguretat del pagés ha de veure's comple-
mentada per una Asseguranga agráriaque impe-
deixi la ruina generalitzada a causa del clima.
lgualment proposarem la reorganització de la
Seguretat Social Agrária de tal manera que el
pagés gaudeixi d'un sistema de prestacions so-
cials iguals al de la resta de treballadors del
comerQ o de la indústria.

La major rendibilitat del sector agrari será un
objectiu cabdal de la nostra acció de govern. En
aquest sentit arbitrarem un nou sistema de crédit
per I'Agricultura més ágil i més democrátic, millo-
raran les estructures comercials, s'escurgará la
cadena d'intermediaris, es potenciará el comerg
en destí amb la col.laboració dels Ajuntaments,
els minoristes, els consumidors i les associacions
agráries.

Aquestes accions a curt termini no quedarien
arrodonides si no contemplem la necessitat de la
investigació i de l'experimentació com a eina
fonamental per a reduir la nostra dependéncia de
l'exterior en determinats productes.

De la mateixa manera I'extensió i la capacitació
agrária ha de permetre la consolidació d'una
pagesia moderna i professional en constant auto-
formació.

Política de pesca

LA PESCA NO POT SER
UN JOC D'ATZAR

Per gran que sembli el mar, tots els mars són
limitats. Els límits del mar no els fa la línia de la
costa, també hihan línies invisibles que reserven
aquelles aigües per a uns determinats pai'sos

i que barren el pas als nostres pescadors.

La política pesquera dels darrers anys ha estat
presidida per la més absoluta manca d'ordenació.
Ha calgut el toc d'alarma que van significar l'am-
pliació de les aigües del Mercat Comú a dues-
centes milles perqué I'opinió pública hagicomen-
gat a intuir que el peix no és un aliment etern.

Els socialistes considerem imprescindible una
regulació concertada de les pesqueries i una
reestructuració de la flota pesquera, dels conreus
marins i del marisc per tal de sodir de I'actual
situació d'inceftesa. Cal escometre la repoblació
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de les zones litorals, la lluita contra la contamina-
ció de les aigües i la reserva d'espais perconreus
marins.

Pel que fa a les aigües internacionals cal una
ferma negociació política que asseguri i estabilitzi
la preséncia dels nostres pescadors.

El canvi de la situació implica una reforma de les

estructures comercials que acostin el peix al

consumidor eliminant costos d'intermediaris, per

la qual cosa es potenciará el cooperativisme de

comercialització en totes les formes que sigui
possible. lgualment es fomentará la indústria de
precuinats del país.

La política social en el sector pesquer es basará

en una clarificació de la prestació laboralcontrac-
tada, la democratització de les confraries de
pescadors i la potenciació dels sindicats de
pesca.

Caldrá estendre el subsidi d'atur a la totalitat del
col.lectiu de pescadors i s'aprofundirá I'assistén-
cia social a llurs familiars i als tripulants que toquin
ports estrangers.

Perqué es tracta de substituir I'aIzar per la previ-

sió.

Aquest és el cas d'Espanya, un país que en

I'actualitat tot just comenga a plantejar-se una
necessária i ajornada reconversió industrial.

Els socialistes patrocinem una política industrial
que integra la reestructuració i la reconversió de

sectors juntament amb la creació de noves activi-
tats. Cal que el nostre país escometiuna reindus-
trialització basada en criteris de selectivitat icon-
centració dels ajuts, amb participació tant dels
empresaris com dels treballadors.

Será necessari augmentar el finangament a mig

i llarg termini adregat a les inversions industrials,
a fi i efecte d'incrementar la competitivitat interna
i externa de la nostra indústria. lgualmentestimu-
larem la descentralització territorial potenciant

l'acció de la Generalitat en la promoció industrial.

El Sector Públic afavorirá la creació idesenvolu-
pament de sectors de futur i ajudará els sectors
en crisi. En aquest sentit programarem les com-
pres de l'Estat com instrument de reindustrialitza-
ció en el mercat de béns d'equipament i noves
tecnologies.

Finalment caldrá posar una especial atenció en

aquells productes de tecnologia especialitzada
i que vetllin per una correcció del disseny i de la
imatge de marca.

Política industrial

ENS CAL REINDUSTRIALITZAR
EL PAíS

A comengaments de la década dels setanta co-

mengava a fer-se evident I'arribada d'una profun-

da crisi económica que posaria serioses dificul-
tats a la producció industrial del món occidental.

Alguns pai'sos van adaptar-se a la circumstáncia'
D'altres en canvi, van mantenir durant un parell

d'anys llur habitual triomfalisme i la crisi els va

agafar frontalment.

Per tal d'assolir la independéncia
energética

DIVERSIFICAR LES FONTS
D'ENERGIA

Tres grans directrius són les que presideixen el

programa socialista en matéria d'energia'

En primer lloc hem de plantejar-nos l'estalvi del

cost energétic i I'eficiéncia en el consum.
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En segon lloc cal aturar la importáncia creixent de
I'energia nuclear substituint-la per altres fonts
d'energia més barates i, el que és més important,
més segures.

En tercer lloc cal evitar el sobreequipament actual
que afecta tant a l'estructura eléctrica com a les
indústries refinadores del petroli.

Aixó significa ni més ni menys que un programa
adregat a reduir la inversió excessiva, desenvolu-
par al máxim els recursos del país, i investigar la
implantació de noves energies. Tot aixó mante-
nint una política de preus realista i popular.

En aquest sentit els socialistes accelerarem la
investigació a totes les zones productores de
carbó. Tendirem a una adequada substitució del
petroli per altres fonts d'energia. Expansionarem
la xarxa de gasoductes i la connectarem amb la
xarxa europea. De la mateixa manera intensifica-
rem l'exploració dels recursos de gas que es
trobin al nostre país.

Els socialistes ens comprometem a culminar
l'aprofitament de tots els recursos hidroeléctrics
que encara no han estat explotats. lgualment
impulsarem definitiva ifinalment el Pla d'Electrifi-
cació Rural.

La xarxa primária de transport d'energia eléctrica
será explotada per una empresa amb majoria de
capital públic en régim de propietat.

Pelque fa a I'energia nuclear caldrá complemen-
tar-la amb altres fonts d'energia disponible. Per
l'any 1990 la poténcia d'energia nuclear instal.la-
da no superará els 7.500 megawats. Aquesta
limitació implicará una aturada ordenada de l'ac-
tual procés nuclear. En qualsevol cas els criteris
de seguretat seran una condició prévia per I'en-
trada en funcionament de les centrals cons-
truibes.

Els socialistes pensem desenvolupar la tecnolo-
gia própia en tot el sector, posant el máxim interés
en aquelles energies netes i renovables, amb
especial atenció a I'energia solar.

La independéncia energética bé s'ho val.

Obres Públiques

LA BASE DE LA QUALITAT
DE VIDA

Les Obres Públiques constitueixen un dels ele-
ments més importants en la modernització d'un
país i en la lluita contra I'atur.

En el camp de les Obres Públiques caldrá esco-
metre totes aquelles realitzacions que permetin
una Ordenació del Territori més equilibrada idu-
radera. És per aixó que durant els propers anys
els socialistes tractarem amb prioritat tres grans
camps de realització: les carreteres, les aigües
i els ports.

La política de carreteres dels socialistes anirá
encaminada preferentment a la millora de la
xarxa ja existent. S'acabaran les autopistes ac-
tualment en construcció o amb eltragat ja iniciat al

temps que es construiran interconnexions entre
les més properes. La resta de la xarxa viária será
objecte de millora i de conservació en tots aquells
tragats que no hagin estattransferits a la Genera-
litat, la conservació dels quals sigui, pertant, de la
seva competéncia.

La política hidráulica continuará l'imprescindible
procés de regulació de les aigües de superfície
mitjangant la construcció d'embassaments. En el
camp legislatiu s'elaborará una nova Llei d'Ai-
gües i es potenciaran plans d'estalvi d'aigua.

Pel que ta a la política portuária els socialistes
integrarem els ports en el sistema general del
transport i es fomentará llur especialització.
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Transports

MILLOREM-LOS:
CAL REDUIR DISTANCIES

El transport, com a sector intermedi que és, juga

un paper molt important en la reactivació indus-

trial i en I'equilibri del desenvolupamentterritorial.

Caldrá impulsar una política de clarificació del

mercat del transpoft en la que es tinguin en

compte la proporció entre les tarifes i costos,

I'interés social, I'impacte ecolÓgic, la seguretat

i I'estalvi energétic.

La política fiscal tendirá a no crear privilegis entre

les diferents modalitats del transport.

Per tal d'augmentar la seguretat els socialistes

crearem una Junta General de Seguretat que

tindrá la tasca de controlar, prevenir i investigar

els accidents dels transPorts.

Pel que fa al transport de carretera caldrá anar

cap una major transparéncia en el mercat. Les

diverses empreses hauran de tendir a una pro-

gressiva equiparació per la qualcosa es prestará

un suport efectiu a les petites i les mitjanes

empreses.

El transport per ferrocarril haurá de millorar de

qualitat i servir als interessos socials que justifi-

quin les subvencions.

El descens del tonatge de la flota comercial

espanyola exigirá una política encaminada a es-
tabilitzar la situació i assentar les bases reals pel

seu posterior creixement.

En el terreny laboral vetllarem per assolir la
máxima homogeneitat en les condicions de tre-
ball dels diferents mitians de transport.

Potenciar I'oferta turística

EN DEPENEN UN MILIÓ OE

LLOCS DE TREBALL

El "Sol d'Espanya> va ser durant molts anys l'únic

atractiu turístic explotat a fons per l'Administració.

L'oferta turística era prou barata com per qué el

flux de visitants anés augmentant'

El 1981 , Espanya va rebre més de 40 milions de

visitants, xifra que va equivaldre a un ingrés del

37 % de les nostres exportacions. En I'actualitat

el turisme dóna feina, directa o indirectament,

a més d'un milió de treballadors.

Tot fa pensar que el turisme pot seguir creixent

i arribar a ser encara més important delque és en

I'actualitat.

És per aixó que avui ens cal desenvolupar el

turisme en árees més especialitzades que reque-

reixin uns equipaments més complexos. De fet

I'oferta tradicional de sol i platges está sent

superada per altres paTsos que ofereixen preus

més baixos que els nostres fins el punt que

podem esperar una certa minva de visitants en

aquesta especialitat.

| és per aixó també, que cal desenvolupar línies

turístiques amb un futur més clar. La política

socialista en matéria de turisme anirá encamina-

da a evitar la destrucció del medi ambient i els

valors urbanístics, paisatgístics i artístics. Pro-
pugnarem un replantejament del crédit turístic

adregat fonamentalment a la millora, modernitza-

ció i diversificació de I'oferta. Finalment caldrá

intensificar la formació professional i la participa-

ció pública en I'activitat empresarial del sector.
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Bancs i Caixes

QUE INVERTEIXIN
ISIGUIN ÚNIS

Els socialistes som els primers interessats en que
la banca recuperi el seu paper de gran inversor
i promotor en el sector industrial i de serveis,
Potenciarem, en aquest sentit, que aquestes
inversions siguin realitzades mitjangant acords
amb I'Estat i que estiguin vinculades a programes
d'inversions públiques. Aquests acords amb la
banca hauran d'estendre's també a aquells sec-
tors en els que no hi ha inversió pública, com són,
per exemple, les petites i mitjanes empreses.

Per la seva banda les Caixes d'Estalvi haurien de
ser reformades i dotades d'una regulació legal
més moderna que, tot i conservant la forma de
fundació, introdueixi noves característiques, en-
tre les que cal destacar el carácter d'"utilitat
pública" de totes les Caixes, el nomenament de la
majoria de consellers a cárrec de les Corpora-
cions Locals, llur actuació en un territori ben
definit, la desaparició de la distinció entre caixa
d'estalvis pública o privada, la finalitat no lucrativa
i la integració de llurs obres socials en els projec-
tes i les institucions públiques de llur ámbit territo-
rial.

lgualment caldrá escometre la democratització,
tecnificació i consolidació de les Caixes Rurals.
Aixó será possible mitjanqant dues vies comple-
mentáries.

D'una banda la penetració de les organitzacions
agráries democrátiques en els órgans de gestió.
D'altra banda, les modificacions normatives mit-
jangant una nova legislació aplicable a les coope-
ratives en general ia aquestes entitats, en parti-
cular.

Simultániament s'establirá una major coordinació
de llur actuació amb el crédit oficial i un control
estricte de llurs activitats.

ELS DINERS

La crisi que travessa el sector públic repercuteix
directament sobre la confianga que elciutadá ha
de tenir respecte I'Estat. No pot ser que els
ciutadans segueixin tenint el convenciment de
que qualsevol empresa privada dóna més bon
servei que les empreses públiques. Sabem quesi
I'Estat no tendeix a ser el model de I'eficiéncia
difícílment tindrem I'autoritat moral per empren-
dre el canvi que necessita aquest nostre país,

Aquesta reforma del sector públic ha d'alliberar-lo
de l'actual sotmetiment a interessos particulars
o de grup i posar-lo al servei de tot el país.

És per aixó que pensem augmentar I'eficácia del
sector públic altemps que racionalitzem la gestió
de la despesa ique s'estableixen els mecanismes
de control propis d'una societat democrática.

Canalitzarem la despesa cap a programes d'in-
versió pública que siguin directament productius,
bo i limitant el creixement d'aquelles despeses
corrents que no siguin assistencials. Potenciarem
també I'estalvi públic.

Establirem una política unitária de personal i un

sistema just de retribucions que incentivi la millo-
ra de la gestió. Tot aixó acompanyat d'un rigorós
control de les transferéncies de capital i de les
subvencions,

No es concediran subvencions a cap mena d'em-
preses i d'institucions públiques o privades sense
que s'hagin definit préviament els objectius que
justifiquin llur concessió, les condicions d'utilitza-
ció y les formes d'avaluació dels acords adoptats,

No podem oblidar el necessarisanejamentde les
actuals empreses públiques, sanejament que es

fonamentará en una major professionalització
a tots els nivells. Els socialistes no permetrem la

direcció simultánia de més d'una empresa

El sector públic

QUE FEM AMB
DE TOTS?

ha de ser eficient
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a cerrec de la mateixa persona ni tampoc farem
servir les empreses públiques com una mena de
pagament de sobresous a qualsevol persona
aliena a llur problemática,

Es tracta dels diners de tots. No ho oblidéssim.

lmpostos: acabarem amb el frau
i I'evasió fiscal

QUE PAGUI QUI HA DE PAGAR

La política tributária socialista té com a objectiu el
convertir en realitat que cada ciutadá pagui els
seus impostos d'acord amb llur capacitat econó-
mica,

Peró, no sempre els sistemes de control dels
impostos permeten una recaptació justa i soli-
dária.

En aquest aspecte els socialistes creiem en uns
criteris básics que són:

1) La generalització del pagament dels impostos
és un fet fonamental per assolir un sistema
tributari just, equitatiu i eficag.
Per tal d'assolir aquesta justícia equitativa els
socialistes lluitarem frontalment contra el frau
i contra I'evasió fiscal i corregirem les discrimi-
nacions que existeixen entre els impostos i les
fonts de renda.
lmplantarem i desenvoluparem una normativa
adient que reguli les infraccions i sancions
tributáries.
Ens comprometem a culminar la reforma fiscal
iniciada el 1977 en aquelles tres árees que
avui encara estan pendents, és a dir, la impo-
sició patrimonial, els impostos sobre el con-
sum i l'lmpost sobre el Valor Afegit (lVA), previ
un acurat estudi respecte llur aplicació al
sector agrari i a les petites i mitjanes em-
preses.

2) El segon criteri básic és el de la correcció
d'aquells aspectes més negatius dels impos-
tos directes, i de manera especial de l'lmpost
sobre la Renda. Aixó ho farem aplicant una
major progresivitat de la tarifa suprimint els
límits per dalt. Considerem deltot punt injusti-
ficable la peculiar situació en la que es troben
les rendes i els patrimonis dels més rics.
A aquelles persones que viuen de llurs rendes
de treball se'ls hi corregirá els efectes de la
inflació amb I'objectiu de mantenir, com a mí-
nim, la renda real tenint en compte el nivell
dels augments salarials. En aquests sectors
s'adoptará una política d'ajut ifoment de I'es-
talvi.
Amb regularitat s'anirá revisant el nivell mínim
de I'obligació de declarar per tal d'ajustar-lo
a la pérdua produtda per la inflació.
Als pensionistes se'ls hi aplicará una deducció
especial de la quota i no es practicaran reten-
cions a aquells pensionistes que, per la quan-
tia de llurs ingressos, no estan obligats a pre-
sentar declaració.
També es millorará el tractament fiscal de la
família per tal d'evitar la discriminació que
actualment pateix la dona casada que tre-
balla,

3) El tercer criteri básic de polftica tributária
consisteix en incentivar la inversió i I'esforg
productiu,
Revisarem de forma rigorosa les despeses
fiscals que consolidin situacions de privilegi
i les orientarem en funció de la polftica d'inver-
sió i de creació de llocs de treball definits en la
planificació.

És per aixó, per acabar amb les injustfcies, que
ens cal reformar els impostos.
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Un nou marc de relacions laborals

FER RESPECTAR ELS DRETS
DELS TREBALLADORS DINTRE
L'EMPRESA

El canvi que propugnem els socialistes afectará
tots els ámbits de la societat. Aixó vol dir que el
canvi arribará també a I'interior de les empreses,
creant un nou marc de relacions laborals. Farem
que els treballadors es sentin ciutadans també
dintre l'empresa, que els drets individuals i col-
lectius tinguin vigéncia real isiguin veritablement
respectats en el lloc de treball. Fer valdre plena-
ment els drets dels treballadors dintre I'empresa
será una de les aportacions importants delcanvi
socialista.

Per tal de fer realitat aquests objectius, enfortirem
la representació dels treballadors a I'empresa,
potenciant els drets d'informació i consulta de
comités d'empresa i seccions sindicals. Promou-
rem també mecanismes per a la participació dels
treballadors en la presa de decisions de I'em-
presa.

Caldrá estendre I'aplicació dels Convenis col-
lectius a tots els assalariats, sense distingir la
naturalesa de llurs contractes o el sector al qual
pertanyen. L'aplicabilitat general, sense excep-
cions, de la negociació col'lectiva protegirá els
sectors de treballadors més indefensos.

Els conflictes col.lectius es regularan de forma
que es resolguin a base de la negociació voluntá-
ria entre les parts, fent que la intervenció de
I'Administració en els conflictes col.lectius sigui
excepcional. Una Llei de Vaga, en aquest sentit,
servirá per a reduir legalment la intervenció de
I'Administració, potenciant I'autonomia de les
parts socials.

També propugnem una Llei de Llibertat Sindical,
que serveixi per al reconeixement legal de les

seccions sindicals d'empresa, i que deixi esta-
blertes unes garanties sólides per a fer valdre les
llibertats i els drets sindicals dels treballadors.

Aquells sectors que tenen unes relacions espe-
cials de treball (des d'espoftistes i artistes fins
a representants de comerg, des d'alts directius
fins a dones de fer feines) hauran de veure
regulada llur situació laboral, evitant tan discrimi-
nacions com privilegis respecte als altres treba-
lladors.

També ens caldrá afrontar i resoldre elproblema,
encara pendent, del patrimoni sindical.

Peró la funció de les organitzacions sindicals dels
treballadors no acaba dintre les empreses nien la
negociació col.lectiva. També caldrá assegurar la
preséncia sindical en aquelles institucions i orga-
nismes en els que s'adoptin decisions que afec-
ten els treballadors.

El contracte indefinit seguirá sent elcontracte de
referéncia i el gran objectiu a assolir. Modificarem
I'actual regulació del régim de suspensió i extinció
de contracte de treball i s'establirá un estricte
control sindicalsobre la realització d'hores extra-
ordináries.

Seguretat Social

UN OBJECTIU DE SOLIDARITAT:
LA LLUITA CONTRA
LES DESIGUALTATS

Ningú no pot negar que la Seguretat Social, en la
situació actual, és insuficient i está mal gestio-
nada.

En comparació amb els pai'sos de la Comunitat
Económica Europea gasta poc i malament els
recursos de que disposa. Hi ha sectors socials
que es troben desprotegits mentre que d'altres
tenen més d'una prestació. Llur sistema de finan-
gament repercuteix desfavorablement sobre les
empreses, especialment sobre les petites i mitja-
nes, fins el punt que la Seguretat Social ha arribat
a ser un factor de penalització de I'ocupació.
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El programa socialista té com a objectius básics
la millora de la gestió i de I'actual sistema de
prestacions aixícom la progressiva extensió dels
beneficis de la Seguretat Social a tots els ciuta-
dans.

En aquesta línia es reformará el régim especial
d'autónoms, incloent-hi tots els treballadors per
compte propi. Es creará un régim únic per a tots
els funcionaris.

lgualment s'estendrá de forma progressiva I'as-
sisténcia sanitária i s'ampliaran els ajuts familiars
a les pensions assistencials.

Els socialistes estem disposats a duplicar la
participació de I'Estat en elfinangament del siste-
ma en els propers quatre anys a fi i efecte de
reduir I'actual cotització empresarial en un 2OoA,

amb els consegüents beneficis sobre la creació
de llocs de treball.

Assegurarem el manteniment de la capacitat
adquisitiva dels pensionistes mitjanzant una llei
sobre revalorització automática de les pensions
en funció de I'evolució de preus i sous. També
s'incrementaran de forma immediata les assigna-
cions per fills i la cobertura dels inválids perma-
nents totals. Tot aixó eliminant definitivament les
discriminacions per raons de sexe a la normativa
sobre mort i familiars sobrevivents.

No cal dir que el programa socialista haurá de
reformar I'actual sistema de protecció a I'atur. Un

sistema que manté sense cobertura al70 T" dels
aturats i que es ressent d'una gestió caótica.

Creiem que el subsidi d'atur ha d'incloure diver-
sos col.lectius que avui estan desprotegits.

Cal també estendre la durada de les prestacions
básiques fins que quedi compresa entre els 6 iels
24 mesos. Aquestes prestacions han d'assegurar
la percepció d'una quantia igual al salari mínim
interprofessional.

Es creará un nou nivell assistencial per aquells
aturats amb cárregues familiars iaquells aturats
que hagin exhaurit els períodes de la prestació i la

renda dels quals no superi el salari mínim.

Finalment caldrá millorar la gestió de les presta-
cions de I'atur, bo i agilitzant els trámits per a llur
concessió. Al mateix temps es perfeccionará la
informació sobre el mercat de treball i el control
dels fraus, millorant substancialment el funciona-
ment de I'INEM i de les oficines d'ocupació.

Són simples qüestions de solidaritat i de ganes de
fer les coses bé.

Educació

APRENDRE A CONVIURE

No pot ser que la quantitat i qualitat dels serveis
educatius que rebin els ciutadans depenguin de
llurs cabals económics, posició social o lloc de
residéncia. Cal fer arribar un ensenyament digne
a tots els nivells socials i els racons del nostre
Estat i cal fer-ho creant el nombre de centres
suficients perqué el principi de la gratuilat sigui
una realitat practicable.

Els socialistes farem que tots els nens de
4 i 5 anys tinguin un lloc d'educació preescolar,
que I'escolarització als menors de 16 anys arribi
af 100 Y" i que es satisfacin les necessitats més
urgents d'escolarització dels nens de 2 i 3 anys.
També farem créixer I'Educació Permanent, un
Batxillerat Unificat i una Formació Professional
integrada que permetin augmentar I'escolaritza-
ció dels joves que tinguin entre 16 i 18 anys.

Cal, així mateix, anar a tallar d'arrel les causes del
frustrant fracás escolar i la manca d'oportunitats
educatives i professionals associades directa-
ment als baixos nivells de renda ide cultura. És
imprescindible una política clara de suport a la
renovació pedagógica del professorat, fomentant
el treball en equip, i una política de beques que
compensi les desigualtats, sobretot als nivells no
obligatoris de I'ensenyament. Així mateix es dedi-
cará una atenció preferent a l'educació especial.

19



Els centres docents han d'esdevenir comunitats
escolars en la gestió dels quals han d'intervenir
els Consells escolars i on elpaperde les associa-
cions de pares dels alumnes ha de ser potenciat.

Es fa imprescindible una dignificació de la profes-

sió docent que revaloritzi eltreballdels educadors
així com la reforma de l'Administració educativa
per a fer-la més participativa, eficag itransparent
a part d'adequar-la als canvis originats pels pro-

cessos autonómics i assegurant una més gran
participació dels Ajuntaments. Els centres no

estatals que siguin subvencionats amb fons pú-

blics hauran de complir rigorosament el qué diu el

text constitucional, garantint el dret dels pares,

professors i alumnes a participaren elseu control
i gestió.

En conjunt, els socialistes creiem que cal una
reforma fonamental de l'ordenació i funcionament
del sistema educatiu que permeti la creació d'es-
coles bressol per als menors de sis anys amb
criteris renovadors, que faciliti la millora dels
actuals ensenyaments mitjans, que posi fi a la
marginació de l'educació especial i que ataqui
a fons l'estancament de la investigació educativa,

Totes aquestes mesures requereixen derogar tot
un seguit de lleis -com I'Estatut de Centres
Docents- i fer-ne un bon grapat de noves, com
la Llei de Finangament, que obrin les portes

a aquests nous aires educatius que els socialistes
volem apoftar.

La Univers¡tat

PER UNA UNIVERSITAT MILLOR

Una altra de les lleis que els socialistes venim

demanant des de fa molt temps i la dreta no ha

sabut elaborar és la Lleid'Autonomia Universitá-
ria que haurá d'atorgar a les universitats la capa-

citat per administrar llurs béns, confeccionar llurs

estatuts i plans d'estudi iseleccionar llur personal

docent o no.

L'oferta universitária és una oferta que cal esten-
dre al máxim tenint cura de fer una política

avangada de beques que doni facilitats a les

classes socials més desvalgudes. Totes les me-

sures previstes pels socialistes en aquestterreny
van adregades a acabar amb una realitat que fa
de la universitat l'esglaó classista final del procés

educatiu.

S'ha de reformar el professorat, professionalit-
zant-lo, estructu rant u na veritabl e carreradocent,
normalitzant la situació dels professors interins
i contractats, i ntrod u i nt formes racionals de se lec-

ció i promoció, potenciant la dedicació exclussiva
i millorant les retribucions. S'haurá de modificarel
tercer cicle i posar la investigació al nivell que ara

no té, dotant-la de medis suficients i fomentant les

oportunitats d'accedir-h i.

Les necessitats socials d'avui necessiten i recla-
men una universitat diferent.

Cultura

CULTURA S'ESCRIU
AMB C DE CANVI

La cultura és una de les coses que més han de

canviar. Peró ha de canviar no perqué I'Estat
o qualsevol élite que en sigui propietari vulgui
fer-ho, sinó perqué el conjunt de la societat

-l'únic veritable propietari- així ho desitja.

Els socialistes volem difondre la cultura arreu de
l'Estat i assegurar-ne elfruiment indiscriminat per

tothom, a través de quatre rePtes:

La promoció d'una major participació social
que elimini les desigualtats ara existents.-
La culminació del procés autonómic en matéria
cultural, assegurant la normalització i potenciació
de les diverses llengües i cultures.-
L'ampliació i protecció de la llibertat d'ex-

L'estimulació de la producció nacional.
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El Ministeri de Cultura en mans socialistes aug-
mentará el seu pressupost ivetllará per la realit-
zació de tot un seguit de lleis marc que permetin
als Parlaments autónoms desenvolupar llurs pró-
pies lleis. També caldrá vetllar perqué, sense
tancar-nos al món exterior, siguem capagos de
generar suficients productes culturals que no ens
facin caure en la dependéncia més barroera dels
productes culturals nordamericans. Perill aquest
sobretot manifestat a RTVE.

La política cultural respecte RTVE reforgará el
seu taranná impulsor de les diverses formes
d'expressió cultural, com el teatre, la música, el
llibre i especialment el cinema, elevará els nivells
técnics, culturals i estétics dels seus programes
i defensará i enfortirá el seu carácter públic
atenent prioritáriament el seu procés de territoria-
lització.

Per garantir l'accés igualitari a la producció cultu-
ral cal donar un cop de má a tots els terrenys en
qué aquesta es produeix, rescatant-la de la crisi
en qué es troba.

En el sector cinematográfic s'imposa elfoment de
la creació, facilitant i racionalitzant l'accés als
crédits necessaris, I'acompliment rigorós dels
controls de guixeta, el reforgament de la presén-
cia espanyola al mercat estranger i I'estímul que
RTVE pugui donar-li.

En el teatre, s'apropará el conjunt de l'activitat
a zones geográfiques on prácticament no n'hiha,
obrint nous locals o recuperant els que ara es
dediquen a altres destins, establint Companyies
estables i ajudant económicament l'activitat tea-
tral pensada sense ánim de lucre.

La protecció del patrimoni arquitectónic i de les
obres dels nostres artistes és una obligació inelu-
dible, com també ho és elfoment de la música ila
lectura, col'locant aquestes dues formes culturals
en uns índexs que ens treguin de l'actual vergo-
nya pel que fa a l'ínfim nombre de lectors o de
ciutadans que hagin pogut accedir a una comple-
ta formació musical,

Finalment, cal afegir que els socialistes creiem
que alló de I'esport per a tots és una urgéncia

física i psíquica de la nostra societat a títol
individual i comunitari que calconvertir en norma
habitual. L'Educació Física es generalitzará als
plans d'ensenyament alhora que els principis
democrátics hauran de xopar les Federacions
i Clubs Esportius, el funcionament dels quals
gaudirá de I'ajut dels recursos públics.
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Urbanisme i estatge

CASES PER A TOTS I BARATES
NO VOL DIR DOLENTES

Estem acostumats a diferenciar entre la vida

a ciutat i a pagés i els barris benestants dels més

pobres. Les conseqüéncies que aquesta divisió
genera tots les coneixem. PerÓ no tots en volen

combatre els seus efectes negatius. Els socialis-
tes sí, i tenim la política adient per a fer-ho.

La planificació territorial és un element insepara-
ble d'aquesta política com també ho és I'assegu-
rar, en cada área, la dotació dels equipaments
necessaris, i desenvolupar al máxim la construc-
ció d'estatges econÓmics.

És innegable que en aquest terreny hi tenen un
gran protagonisme les Comunitats AutÓnomes

i les Corporacions locals. Llur veu ha de ser
decissiva a l'hora de resoldre els greus déficits
que ara patim. Només el control municipal de la
política de les lleis d'estatge emanades del Go-
vern central i, en el riostre cas, del Parlament de

Catalunya ha de permetre acabar amb qualsevol

voluntat de ressuscitar tarannás tant desgraciats
com els que han malméstants indrets de la nostra
terra.

Seran els municipis els encarregats d'oferirestat-
ges de lloguer a preus baixos i paral'lelament

caldrá establir uns tipus d'interés més reduits
i uns terminis més llargs aixícom crédits directes
als compradors.

L'objectiu immediat és obtenir un ritme anual de

construcció de 245.000 nous estatges, 145.000
de protecció oficial i una rehabilitació d'estatges
que equivalgui a crear-ne 100.000 de nous, amb
la voluntat d'equilibrar la producció en anys pos-

teriors a l'entorn de les 400.000 unitats.

La salut

L'HOME POT ESTAR MALALT,
LA SOCIETAT NO

Alló de més val prevenir que curar mai ha estat
entre els.principis dels governants dretans que

han governat aquest país. I si ho han utilitzat
algun cop només ha estat amb motiu de campa-
nyes sobre temes molt puntuals. PerÓ la gran

prevenció que hem de tenir tots és a construir un

tipus de societat que no porti dins seu elgermen
de la malaltia. per aixó, un dels eixos cabdals de

la política de salut dels socialistes s'articulará
entorn la promoció i la prevenció individual ico-
l'lectiva.

D'altres elements que cal modificar de I'actual

dinámica d'atenció hospitalária és la massificació
de les consultes i el poc temps d'atenció en

aquestes consultes. La relació metge-malalt ha

de canviar a tots els nivells i en totes les áreas de

I'acció médica. Al mateix temps, s'ha d'insistir

-per desautoritzar els qui en dubten- que els

socialistes som ferms partidaris, en perfecte con-

cordáncia amb el qué ja s'ha dit, de la llibedat
d'elecció del propi metge. D'allÓ que estem en

contra és de que uns ho puguin fer i d'altres no.

Ens oposarem, com ja ho hem fet sempre, a qual-

sevol cosa que s'assembli a aquestes polítiques

de medicaments que tan han desprestigiat la
confianga que el consumidor hi podia tenir. S'ha

de racionalitzar forga llur oferta, sense menys-
prear -ans al contrari- una investigació que

considerem d'extraordinária importáncia en

aquest ámbit.

Tres lleis són básiques per dur aterme la reforma
sanitária, i són: la de Sanitat, la de Medicaments
i la de la Sanitat Alimentária. A Espanya no pot
tornar a repetir-se mai més un assumpte tanttrist
i desesperangador com el de l'oli de colza.

D'altra banda, voldríem que els metges que no

han entrat encara en la dinámica d'acceptar les
incompatibilitats més flagrants s'adonessin que
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llur situació és una actitud ben contrária als
interessos de la societat en el seu conjunt. Els
socialistes exigirem el rigorós compliment dels
horaris i incompatibilitats peró alhora comple-
mentarem aquesta política amb I'adequament
just de les remuneracions.

Que ningú pensi tampoc que la particular preocu-
pació per la prevenció sanitária vulgui dir que
oblidem les necessitats d'investigació que el
camp de la medicina exigeix. Hem de col.locarel
nostre país en el primer rengle de I'assisténcia
sanitária de tot tipus. Volem que cada vegada hi

hagi menys gent que s'hagid'operarde qualsevol
cosa i que s'hagués pogut estalviar aquesta
operació amb una societat estructurada de tal
forma que hagué fet inviable el progrés de la seva
malaltia. Peró volem també que cada vegada hi

hagi menys gent que havent-se d'operar ho hagi
de fer més enllá de les nostres fronteres.

Programes específics pel desenvolupament
del benestar sociala tots els nivells: promoció
i animació comunitária, benestar de la família
i dels nens que no en tenen, de la tercera edat
i dels minusválids físics, psíquics isensorials,
prevenció i reinserció dels toxicómans, dels
marginats i dels delinqüents, promoció de
les minories étniques i socials i programes
d'emergéncia social.

La dona

AQUELLA IGUALTAT QUE NO
ARRIBA

Serveis Socials

RESOLDRE PROBLEMES,
NO FER PATERNALISME

Jata temps que el serveis socials són usats com
un factordemagógic. Els grans dictadors id'altres
que no ho són es complauen en fer veure que es
preocupen d'aquesta qüestió perqué inauguren
un centre determinat o perqué un dia aprofiten per
a dir-ne alguna cosa al mig d'un discurs. La nostra
concepció dels serveis socials és ben distinta, és
integradora, globalitzant.

Les principals línies d'actuació a qué des d'ara
ens comprometem són:

Creació d'un sistema públic de Serveis So-
cials, alternatiu a la Beneficéncia Pública
i a l'Assiténcia Social, i que en reculli llurs
recursos i reformi llurs centres.

- Garantir legislativament el dret de tots els

ciutadans a gaudir d'aquests serveis socials.

Tothom s'omple la boca dient que I'home i la dona
són iguals, peró en la práctica són poques les
accions concretes que es fan perqué així sigui.
Els socialistes apoftem un conjunt de mesures
que han de posar els fonaments a aquesta nova
societat per a que no discrimini per raons de sexe.

D'entrada, no volem que s'estableixin distáncies
entre nens i nenes per raons relacionades amb
I'educació física, el joc o el lleure. Vigilarem els
llibres de text perqué no caiguin com continuen
fent-ho, en l'exposició d'imatges discriminadores
i implantarem un programa especial de formació
d'adults que atengui les necessitats específiques
de les dones.

No hi ha cap dubte que les dones de fer feines han
de tenir els mateixos drets que la resta dels
treballadors. Com tampoc n'hi ha d'haver en qué
Ies treballadores a domicili han de tenir dret
a I'atenció médica, seguretat i higiene en eltreball
i la negociació del salari mitjangant un conveni.

A la fi, seria del tot injust no reconéixer el bon
treball dels Centres de Planificació Familiar que
han anat apareixent els darrers anys. Caldrá
insistir en aquesta línia, de la mateixa manera que
caldrá facilitar la maternitat desitjada a la dona
treballadora, posant-li al seu servei tot alló que
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necessiti perqué el fet de tenir un fill no licomporti
conflictes laborals ni desaventatges de cap me-
na.

problema de salut pública,
que com a un delicte.

com a una malaltia,

Els joves

EL FUTUR S'ESTA FENT ARA

L'ocupació dels joves, la transformació del siste-
ma educatiu i I'aprofitament del lleure amb motius
culturals i esportius són les tres grans sortides
que els socialistes veiem pels nostres joves. Uns
joves que conformen la franja social més afecta-
da per I'atur.

Els nostres joves volem que s'acostumin a viure
en la creativitat, la participació, la coeducació
i I'anti-bel.licisme. Volem fomentar llur educació
permanent i que cada cop hi hagi més nois que

continuin llurs estudis superiors. Volem popularit-
zar I'esport, la cultura i elturisme juvenlvol d'inter-
canvi. Volem que els nostres joves s'habituTn

a actuar amb personalitat própia peró en un marc
de llibertat i espontaneitat i no des de I'aflicció de
la marginació i de I'atur.

El servei militar ha de deixar de ser, per a la gran
majoria dels joves, un perlode temut. S'hauria de
complir, sempre que les necessitats de la Defen-
sa no fossin un obstacle insalvable, en la regió
lliurement decidida pels soldats, al mateix temps
que cal millorar llurs condicions de vida a les

casernes, remunerar-los millor, i reduir paulatina-

ment la durada del Servei. L'ampliació del nom-
bre de voluntaris és una primera mesura que pot

obrir camf a les anteriors,

Contra la delinqüéncia, i a part d'anar canviant la

societat que n'és la primera responsable, propo-
sem, pel qué fa a la seva vessant juvenfvola,
posar I'accent en la prevencló i fer les reformes
del Codi Penal i del sistema penitenciari que

entrebanquen les solucions desitjades, Pel que fa
a la drogadicció caldrá entendre-la més com a un

Tercera Edat

ELS VELLS HO SÓN SEMPRE,
NO NOMÉS
QUAN HI HAN ELECCIONS

Molts vells tenen la sensació que els governants
només se'n recorden d'ells quan s'apropen les

eleccions. Aleshores és el moment idoni per
pujar-els-hi les pensions idemanar-els-hi el vot.

Els socialistes no entrem en aquest joc, i propo-
sem unes mesures molt puntuals per a qué
I'atenció i la preocupació pels vells no sigui una
flor de tant en tant que mai no fa estiu, Aquestes
mesures són:

Garantir I'atenció sanitária pública mitjangant
la creació de serveis de Geriatria iGerontolo-
gia i la posta en marxa de la Cartilla Sanitária
de la Tercera Edat per als majors de 65 anys.

- Aconseguir el manteniment del poder adquisi-
tiu de les pensions.
Reconvertir les institucions públiques cadu-
ques, i construir noves residéncies per a vells
que siguin autosuficients ique requerefxin una
atenció especialitzada,

- Ajuda domiciliária que millori les prestacions
actuals i ofereixi una atenció integral.
lmplicar als serveis priblics en la recerca de
propostes de dinamització cultural.

Totes aquestes mesures estan pensades en la
perspectiva de trobar pels homes i dones de la
tercera edat un paper digne dins la nostra socie-
tat, en el ben entés que I'atenció als vells ha
d'ésser un servei públic obligat peró que aquests
homes i dones han de trobar a més a més en la
nostra societat multitud de raons per a seguir
participant-hi a qualsevol nivell.
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Medi ambient

RESPIRAR NOUS AIRES

Ens és imprescindible respirar nous aires, I no
solament aixó. Ens cal respirar aires menys vi-
ciats, ens cal evitar els sorolls eixordadors i mo-
lestos que ens envolten. Ens cal el poderveure al
nostre entorn com creixen els arbres icom corren
els rius, i no, com es moren les plantes o es
contaminen les nostres aigües.

Aqul, com en la salut, el primer pas a donar és el
preventiu. Massa enllá hem anat com perqué ara
sigui fácil comengar aquest caml. Peró es poden
fer coses i els socialistes les farem, comengant
per una nova Llei Básica del Medi Ambient.

L'ús de tecnologies netes ens fará veure més dies
com el cel n'és de blau i els vessaments dels
residus sólids o lfquids en els nostres rius seran
rigorosament controlats. Els ajuntaments socia-
listes ja se n'han fet un fart d'omplir expedients
denunciant empreses contaminants que no s'a-
venien a respectar els drets dels ciutadans. En

aquest sentit, I'oposició ferma és l'única alternati-
va viable des d'una óptica socialista als vessa-
ments nuclears fets front de Galfcia.

Peró també la natura exigeix una protecció serio-
sa. La reconstrucció dels ecosistemes és un tema
cabdal que no pot quedar arraconat. Les distintes
espécies terrestres i marines en perlode d'extin-
ció tenen un bon aliat en els socialistes, aixícom
també els habitants de certes árees de muntanya
molt malparades per I'especulació.

Defensa del consumidor

MAI MES UNA COLZA

amb la colza adulterada ha de ser un episodique
no es repeteixi mai més a casa nostra. Necessi-
tem una Llei de Defensa del Consumidor i I'Usua-
ri, que reconegui els cinc drets que arreu delmón
són reconeguts. Aquests cinc drets són:

-Dret a la Protecció de la Salut ide la Seguretat
Física.

-Dret a la Informació i a I'Educació.

-Dret a la Representació i a la consulta.

-Dret a la Protecció dels Interessos económics.

-Dret a la reparació dels danys soferts.

D'ara endavant, hem de saber qué menjem, qué
és el qué comprem, qué diu el contracte del pis
que lloguem... Ens hem d'acostumar a ser exi-
gents. Una societat sana es construeix des de
tots els ámbits del comportament humá.

La salut de tots está no només en mans dels
metges sinó dels arquitectes, dels urbanistes,
dels pagesos, dels distribu'rdors de productes
alimentaris, etc. A tots ells els hem de reclamar
que llur benefici económic és important peró
també la salud dels consumidors i dels usuaris
dels productes que ells ofereixen.

Com a darrera instáncia tindrem el Defensor del
Poble. Peró abans que ell, millor que ell, és
comptar amb una societat on elconsumidor sigui
respectat, on la seriositat en eltreball, el benefici
económic i la qualitat dels productes no estiguin
mai més barallats.

Una societat més lliure

IGUAL LLIBERTAT PER A
TOTHOM

La protecció dels drets fonamentals dels ciuta-
dans en condicions igualitáries constitueix, noEl qué va passar -i les seqüeles que va deixar-
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sols un límit de I'actuació estatal, sino abans que

tot el mateix fonament de l'Estat, la condició de
justícia, la qualdota de legitimitat suficient I'exer-
cici del poder legislatiu, de I'executiu i del judicial i,

en definitiva, la mateixa existéncia de I'organitza-
ció política.

Els socialistes estimem que la simple proteccióde
les llibertats individuals (llibertat d'expressió, de
reunió, etc...) resulta imprescindible, peró,no sufi-
cient. Per aixó, els tres eixos essencials entorn
els quals volta el nostre programa en matéria de
llibertats públiques són: les llibertats que garan-

teixen I'autonomía dels ciutadans, els drets eco-
nómics, socials iculturals que persegueixen I'as-
soliment de la igualtat i, els drets de participació
que aprofondeixen la democrácia.

L'actuació necessária per a desenvolupar els tres
eixos esmentats es basará en els següents
apartats:

Es procedirá al ple desenvolupament dels
drets i de les llibertats fonamentals recollides
a la Constitució, eliminant tota discriminació
entre els ciutadans.
Reglamentació de I'objecció de consciéncia
i de llibertat religiosa, facilitant I'Estat llurexer-
cici a tothom mitjangant I'establiment d'un
régim jurídic básic.
Es reglamentará eldret a I'honor, a la intimitat
i a la própia imatge. Els límits de la llibertat
d'expressió es trobaran únicament en elCodi
Penal i el seu control s'encomanará als jutges.

Es regulará la cláusula de consciéncia i el

secret professional del periodista agilitzant,
també, el dret de réplica.
Juntament amb el dret de petició será desen- A
volupada la iniciativa legislativa popular, esta- SegUfetat CiUtadana
blint el Jurat i fent electius els Jutges de Pau
que constitueixen els mitjans específics de
participació en l'Administració de Justícia. UN CLIMA D'ORDRE,
Es regulará el *habeas corpus,, de forma que DE TOLERANCIA I DE PAU
es garanteixi la protecció judicial davant les

detencions ilegals i evitant mals tractes o tor-
tures als detinguts, als quals se'ls hi garantirá Per als socialistes la llibertat i la seguretat ciuta-
l'assisténcia lletrada. dana són conceptes complementaris. Per a que

Es propósit i compromís dels socialistes que tots els homes i dones del país puguin exercir
es procedeixi a la immediata elecció del De- lliurement llurs drets i tinguin garantida llur segu-
fensor del Poble. retat personal i la de llurs béns, farem néixer un

Reformar, també, el Codi de Justícia Militar,
reduint l'ámbit de la seva jurisdicció a l'enjudi-
ciament dels delictes, comesos per militars en

servei actiu i que a més lesionin béns o inte-
ressos de naturalesa específicament militar.

Els principis essencials del nostre Projecte de

Codi Penal seran, entre d'altres, els següents:
Fixació de I'edat penal als divuit anys; deroga-
ció de la Lleide Perillositat Social; regulació de

la interrupció de I'embarás en situacions com:

el perill per a la vida de la dona, el perill de
neixament amb greus patologies físiques
o psíquiques i les violacions, assegurant el

respecte a la lliure consciéncia de cada
ciutadá.
Protegir el mediambient, l'ordre urbanístic iel
patrimoni cultural i artístic i reprimir I'adultera-
ció dels aliments i d'altres delictes socio-eco-
nómics.

L'actual Administració de Justícia és un servei
caótic, car i desvinculat de la consciéncia de la
nostra societat. Reforma doncs, aquesta Admi-
nistració és avui una qüestió d'Estat que els

socialistes considerem urgent la seva solució.

- Atorgar prioritat al Projecte de Llei Orgánica
del Poder Judicial. Fer gratuita la justícia mit-
jangant la supressió de les tarifes judicials.

Delimitar noves demarcacions judicials, agilit-
zant les normes processals i augmentant el

nombre de jutges, fiscals, périts iauxiliars, per

a fer més rápida i eficag la justícia.



clima general d'ordre, de toleráncia ide pau. Per
assolir aquest clima ciutadá en el que no hi hagi
delinqüéncia ni violéncia política (sigui colpista
o terrorista) caldrá crear un context polític, social
i económic que el faci possible, peró també hi
haurá de contribuir decisivament una administra-
ció policial eficag al servei d'aquests objectius.

Actualment, la infrautilització de les forces de
policia, la dispersió de llurs mitjans, llur desorga-
nilzació, expliquen l'escás rendiment que s'obté
en relació amb el cost del nostre aparell policial,
que arriba a ser el més gran d'Europa (tenim un
policia per cada 24O habitants), i obliguen a les
persones dels cossos policials a multiplicar llurs
esforgos.

Per aixó, el canvi socialista comportará una refor-
ma de l'administració policial:

- S'avangará cap a una especialització de les
diferents policies, establint un comandament
funcional i una adient coordinació.
Els policies de paisá s'ocuparan essencial-
ment de la investigació del delicte, del crim
organitzat i del terrorisme. Será feina dels
policies d'uniforme la prevenció del delicte, la
preséncia al carrer, els aldarulls i les calami-
tats.

- S'enfortírá la dependéncia de la Guárdia Civil
del Ministeri de l'lnterior, estudiant una refor-
ma d'aquest cos en funció de la realitat social.

- S'atendrá com cal la selecció i formació del
personal policial, dotant-lo d'una capacitació
adequada i d'un esperit constitucional.
La Policia Municipal haurá de redefinir les
seves funcions, passant a ser una policia de
preséncia, preferentment preventiva, i ocu-
pant-se, a més a més, de les seves funcions
actuals, de la petita delinqüéncia.
Caldrá potenciar, també, la policia autónoma
i la seva coordinació, en el marc de la Junta de
Seguretat, amb la policia de I'Estat, les poli-
cies municipals i la Guárdia Civil.

La reforma de les institucions peniténciáries será
una tasca que contribuirá de forma important al
clima de seguretat ciutadana que propugnem els
socialistes. Les presons, alhora que han de ser
segures, han de deixar de constituir escoles de

delinqüéncia, cosa que estarem en camíd'acon-
seguir en canviar les condicions de I'interior de les
presons, evitant l'acumulació de presos preven-
tius i planificant laconstrucció de centres peniten-
ciaris que serveixin per a descongestionar els que
ara existeixen.

Política exterior

PER LA PAU, EL DESARMAMENT
I LA DISTENSIÓ

El Govern socialista durá a terme una política
exterior que reforci el paper d'Espanya en el
context internacional, defensant el principi del
dret com a factor organitzador de la convivéncia
internacional, potenciant la influéncia de les Na-
cions Unides, i contribuint a la recerca de la pau,
el desarmament i la distensió.

En aquest sentit, els socialistes creiem en la
necessitat d'eliminar de I'espai europeu tots els
missils de mitjá abastament i donar suport a la
repnudació de les negociacions per a la reducció
d'armaments entre les grans poténcies.

La política exterior socialista cercará per a Espa-
nya una projecció europea basada en una opció
essencialment política, peró de fort contingut
económic. Aquesta opció implica que Espanya
aposta per una Europa unida, forta isolidária, ien
conseqüéncia que participi activament en la Co-
munitat Económica Europea ien elConselld'Eu-
ropa.

Defensarem la cooperació activa per un ordre
internacional just que situT les relacions entre
pai'sos en un pla d'igualtat real, impedint les
situacions d'explotació d'unes zones del món per
les altres.

La nostra política internacional també tindrá en
compte la defensa dels drets humans, individuals
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i col'lectius, sent solidaris amb els pobles que
viuen sota les dictadures.

Espanya haurá de tenir també una política medi-
terránia, en la qual Catalunya ha de tenir un paper

impoftant, harmonitzant els interessos dels paT-

sos situats a amb dues voreres del Meditarrani,

Amb els Estats Units caldrá enmarcar les rela-
cions bilaterals en el món occidental en el seu
conjunt, i tenir present la vessant militar, basada
en el tracte bilateral existent, i la cooperació
científica, técnica i cultural.

Respecte a I'Alianga Atlántica, elsocialistes rea-
firmem que estem en contra de la política de blocs
militars que divideix el món en zones d'influéncia

perpétua, perqué volem un món lliure ien pau, on

la cooperació i eldiáleg Nord-Sud substitueixin la

tensió Est-Oest.

En aquest sentit, el Govern socialista congelará
les negociacions per a l'integració d'Espanya en

I'organització militar de I'Alianga Atlántica, i man-

tindrá el compromís socialista de convocar un

referéndum per a que sigui el poble espanyol el

que decideixi sobre la nostra pertenéncia
a I'OTAN.

El Govern socialista mantindrá la reivindicació de

la sobirania espanyola sobre Gibraltar, definirá un

projecte de cooperació amb Guinea Equatorial
i potenciará i clarificará les relacions amb els

paisos veins, Franga, Porlugal i el Magreb.
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