


INFORME POLITIC DEL 
COMITE DE BARCELONA 

1.- INTRODUCCl6 

- Fem la discussi6 despres de la reuni6 del C.C. Enlla9ar les dues dis
cussions. lmportancia del metode. 

- Resultats electorals reflexen en part la implantaci6 i treball del Partit 
- Cal valorar-los amb tota cura. A nivell global de Barcelona i a cada 

Agrupaci6. 
- Despres de les municipals replantejar el treball: superar errors i defi

ciencies, potenciar el treball. 

2.- ELS RESUL TATS ELECTORAL$ A BARCELONA 
(Veure les dades adjuntes) 

- Recordar l'analisi global del C.C. 
- A Barcelona es mante tendencia al bipartidisme del 28-0. Entre PSC 

iCiU. 
- Ambd6s pugen el percentatge: 

PSC: de 40,45% a 44,9% 
CiU: de 23,04% a 26,9% 

- Malgrat perdre vots en xifres absolutes respecte al 28-0: 
PSC: 23.918 (-5,48%) 
CiU: 1.206 (-0,48%) 

- A Barcelona CiU conserva be els vots del 28-0: 
• perdues lleugeres a vuit districtes 
• excepte l:il Ill ( + 6.778) i al XI ( + 2.893). Puja lleugerament at IV i 

VI. 
- PSC perd vots a tots els districtes excepte a un. 
- Mes concentraci6 de vot a ta dreta cap a CiU: 

• que guanya vots principalment d'AP. 
- A l'esquerra ta "recuperaci6" del PSUC impedeix una major concen-

traci6 en el PSC. 
- Les dades sobre trasvassament de vots matitzades per t'augment de 

l'abstenci6. 
- Vot de castig a ERC: 

• perd 13.382 vots (-27,78% des del 28-0~ 
• cap a l'abstenci6 i potser algun cap a C1U. 

- Davallada d'AP: 
•perd81.446vots(-41,18%des~~t28-0) .. , . 
• conseq0encies de la concentracI0 cap a C1U I de I abstenc16. 
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- Proces desaparici6 CDS: 
• perd 16.832 vots (-66,52% des del 28-0) 
• manca d'un espai clar. 

- La "recuperaci6" dels "euros'': 
• A Barcelona no existeix tal recuperaci6 de l'espai comunista 

per part del PSUC 
• + 14. 7 42 vots ( + 30,90% respecte al 28-0) 
• Perden 88.847 vots respecte al 3-A-79 
• Passen de 9 a 3 regidors 
• 3-A-79: 18,83%; 8-M-83: 6,8% 
• Mirant les dades electorals, generals i per districte l'augment 

del PSUC te for9a similitud amb el vot a NN d'E el 28~0. 
• No es descartable que hagi recuperat alguna cosa del vot al 

PSC pero no significativa. . 
- Els resultats del Partit: 

VIII 
XII 
X 
IX 
VII 

• Perdem 897 vots (-8,48% des del 28-0). 
• 10.572-» 9.675; 0,98% _,, 1 06% 
• Districte on guanyem vots: ' 

II-» 734 (1,01 %) a 802 + 68 ( + 9,26%) 
Ill - 1 2?2 (0,25%) a 238 (0,2%) + 16 ( + 7,20%) 
Manten1m al XI 

• Barris on guanyem vots: 
Z. Franca -» 219 a 322 (2,4%) + 103 (47,03%) 
Nou Barris -» 1.243 a 1.282 (1,9%) + 39 (3,13%) 
St. Gervasi -» 155 a 172 (0,2%) + 17 (10,96%) 
F. G~a~_lla -» 53 a 66 (1,4%) + 13 (24,52%) 
MontJurc -» 30 a 37 (1,6%) + 7 (23,33%) 
B. Pastor -ll 158 a 159 (2,0%) + 1 (0,63%) 
Ped~~lbes -» 9 a 15 (0,2%) + 6 (66,66%) 
Sama -» 72 a 76 (0,3%) + 4 (5 55%) 
Vallvidrera -» 7 a 11 (1,0%) + 4 (57; 14%) 

• Resta districtes i barris perdem vats: 

• Els 5 districtes on mes perdem: 
vots absoluts 
-» 977 (0,98%) a 745 (0,8%) -232 
-» 1.889 (1,22%) a 1.683 (1,3%) -206 
-,, 1.327 (1,33%) a 1.164 (1,3%) -163 
-» 3.085 (1,26%) a 2.954 (1,4%) -131 
-» 724 (0,85%) a 621 {0,8%) -103 

% dels vots del 28-0 
· VIII -» -23,74% 
I -ll -20,92% 
VI -» -17,45% 
IV -» -14,80% 
VII -» -14,22% 
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• Els 5 barris 6n mes perdem: 
votsabsoluts % dels vots del 28-0 

Gui~ard6 -» 622 a 520 (1,1%) -102 
D. E1xample -» 262 a 166 (0,5%) -96 
Sant~-L.Corts -» 806 a 715 (0,7%) -91 
Gracia -» 485 a 398 (0 8%) -87 
E. Eixample -» 443 a 361 (0:5%) -82 
Carmel -» 508 a 458 (2,0%) -50 

D. Eix. -» -36,64% 
Barcelta. -» -33,72% 
E. Eix. -» -18,51 % 
Gracia -» -17,93% 
P. Sec. -» -16,89% 

• Els 5 districtes amb mes vots: 
vots absoluts % 28-0 

-» 2.954 IX -» 1,4% X -» 1,33% 
XII -» 1.683 XII -» 1,3% IX -» 1,26% 
X -» 1.164 X 1,3% XII -» 1,22% 
II -» 802 11 -» 1,3% I -» 1,14% 
VIII -ll 745 Ii V -» 1 0% II -)) 1,01% 
(Mateix ordre que 28-0 excepte II, VIII qu~ permuten). 

• Els 5 barris amb mes vots: 
vots absoluts 

Nou Barris -» 1.282 (1,9%) 
Sants-L.Corts -» 715 (0,7%) 
Guinard6 -» 520 (1,1%) 
Verneda-St. Marti -» 484 (1,5%} 
Vilapicina -» 471 (1,1%} 
(Mateix ordre que 28-0). 

% 
Z.Franca-Prat-» 2,4% (322v.) 
B. Pastor -» 2,0% (159v.} 
Carmel -» 2,0% (458v.) 
Nou Barris -» 1,9% (1.282v.} 
Besos -» 1,8% (254v.) 

• Vot del Partit mes de classe que el del PSUC. Lleugera tenden
cia a la recuperaci6 del vot comunista per al Partit als distric
tes II i IX-N. 

• % perdua vots respecte 28-0 als districtes amb mes presencia 
de catala-parlants. No es pot descartar tampoc l'efecte del 
"vot util" dins l'esquerra. 

• Cal tenir en compte que el volum de vots al Partit fa dificil un 
estudi acurat. 

• Cal pasar compte en les perdues en percentatge i les perdues 
importants en % de vots absoluts respecte al 28-0 com a ele
ments que si poden assenyalar dificultats i errors. 

• Que expressen els resultats del Part it?: 
- Dificultats general de la campanya i les especifiques de 

• Barcelona. 
- Les condicions de Barcelona i la influencia del biparti-

disme. 
- La "recuperaci6'' del PSUC es un impediment per a la 
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nostra. (No hi ha lloc pels dos). 
- Som encara a Barcelona un partit reduit i poc arrelat. 

• Passarem a la organitzaci6 un estudi detallat dels resultats de 
les Municipals i del Senat. 

3.- BALANQ DE LA CAMPANYA DEL PARTIT 

- Situaci6 politica, economica i social de la ciutat repercuteix en el 
nostre treball quotidia i tambe en la campanya. 

- A Barcelona no es va superar la situaci6 creada pels resultats del 
28-0. La generaci6 de falses expectatives va produir frustraci6. Tre
ball de pre-campanya insuficient. 

- A Barcelona els factors favorables d'unes municipals es veuen dis• 
minuits pel vol um de la ciutat i el ti pus de campanya a "l'americana" 

- Bon pr_ograma del Partit: . . 
• Es l'unic programa que planteJa una alternat1va global de la 

ciutat. 
- Bona candidatura: 

• Representativa del Partit . . . 
• Representativa de l'arrelament d'aquest. (Amb les msuflc1en-

cies que te). . . . 
• No podem q0estionar ni la cand1datura n1 el cap de ll1sta_. ln-

fluencia positiva del cap de llista en zones com Z. Franca I els 
Nou Barris. 

- Dificultats en elaboraci6 programa i candidatura: 
• El correcte: 1 er programa i 2on. candidatura. 
• Precipitaci6 en elaboraci6 program~- . . . 
• Manca participaci6n de les organ1tzac1ons, malgrat ex1st1en 

canals per a fer-ho, no vam saber fomentar-la. . . 
• Manca de molts programes de barri. (Se'n van fer a C. Mend1a

na, d. VII, Clot, P. Aig0es, Prosperi~at,_ Roquetes i Guineueta) .. 
• Coincidencia en propostes organit. 1 les del C.B. en la cand1-

datura. . 
- Cal parar compte que ales municipals tot depen del C.B. Eren les pn-

meres eleccions que abordavem. . . . 
- Malgrat dificultats la campanya ha servit per a donar a cone1xer mes 

el Partit. . . t' · · 
_ Cal parar compte que una campanya ha de sign1f1car la con muac10 

d'un treball quotidia. 
- Encara persisteix la confusi6 de les sigles. ;. 
- Problemes del C.B. com a col.lectiu de direcci6. 
_ lncapacitat del C.C.E.B. per a fer participar mes a tots els membres 

delC.Local. 
_ Nivell de participaci6 dels camarades mes baix que al 28-0 (350 

aprox.). . 
- Campanyas molt centrada en Agit-Prop~ganda: 

• Raons objectives (quantitat materials) 
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• Substituci6 treball no es volia fer. 
- Poe treball contacte directe: 

• Malgrat excepcions (XII, XX, IX-N). 
- Poe treball a les empreses, names: 

• SEAT 
• Zona Franca 
• Metro 
• Autobusos 
• Ajuntament 
• Clot 
• Taxi 
• Eixample 
* I encara amb moltes dificultats, molt insuficient. 

- Els Comites de Districte no estan con·solidats. 
- Els problemes dels materials han accentuat dificultats: 

• Problemes a la impremta. 
• Precipitaci6 i poca previsi6 nostra. 
• Desbordament C.C.E.B. i Sec. Agit-Prop. 

- Cal centralitzar alguns treballs (Banderoles, ... ). 
- Bones les experiencies del video, titeUes, ... 
- Hem d'autocriticar-nos el contingut del comic: no reflexava politica 

del Partit. 
- Els resultats expressen en alguns casos bon o mal treball: 

• Bon tr~b_all a Z. Franca i 9 Barris (malgrat el Cte. Districte IX-N). 
• Cal fellc1tar els camarades de Banca, de Z. Franca i de 9 Barris. 
• Mal treball a Gracia. 
• Barceloneta expressa no implantaci6. 
• Cal veure bon treball cap als jubilats i pensionistes, sobre tot 

els actes celebrats. 
- Els resultats expressen arrelament i extensi6 del Partit. 
- No sempre vol dir que no s'hagi treballat: 

• Han treballat menys camarades. 
• No s'ha treballat segons les orientacior.s del C.B. 

- Cal tenir en compte que el treball en alguns barris reverteix en resul
tats en d'altres. 

- Bona orientaci6 de la campanya: 
• Encara que cal situar mes clarament les prioritats i el recolza

ment en funci6 d'aquelles. 
- Algunes organitzacions tenen problemes reals per aconseguir parti

cipaci6. No hi ha manca de voluntat i de comprensi6 per a treballar 
segons les directrius. 

- En alt res sembla que no es faci cas de la direcci6, ni s' intenta aplicar 
les orientacions (Cte. Distrite IX-Nord). 

- Varn resseguir adeq0adament el treball de les organitzacions?: 
• Els districtes no estan encara consolidats. 
• Cert burocratisme en el seguiment des del C.C.E.B. Calia mes 

presencia ales organitzacions. . 
- El treball de finances expressa tambe les dificultats: poca venda de 
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bons i poca participaci6 en la jornada roja. Cal prosseguir per a eixu
gar el deficit (actualment 1.500.000 aprox.). Exces de triomfalisme en 
les previsions de pressupost inicials, s'hague de retallar de 
6.000.000 a 2.500.000. 

- Actes poc rendabilitzats: 
• Mal convocats. 
• Precipitaci6. 
• No treballar amb els assistents. Manca de materials. 
• Les dificultats de l'acte central de l'Espanya Industrial. Mal ca

racteritzada la col.laboraci6 Partit-C.J.C. Manca de difusi6. 

4.- LA SITUACl6 POLiTICA I LES TASQUES DEL 
PARTIT A BARCELONA 

- Els resultats de les municipals reforcen el bipartidisme a Barcelona: 
• Veure resultats 
• Composici6 de l'Ajuntament: PSC (21), CiU (13), PSUC (3), AP 

(6). . 
- Els resultats confirmen tambe un equilibri dreta-esquerra a la c1utat. 

A diferencia del cintur6. Proces de terciaritzaci6 lent pero constant. 
- Les diferents forces presents a I' Ajuntament ten en diferencies pero 

accepten un mateix model de creixement d'aquesta. _ 
- Declaracions Maragall despres eleccions reafermen el proiecte dels 

socialistes: "pacte metropolita.,, ciutat olimpica!... . 
- Socialistes utilitzaran el capital electoral per a 1mposar un t1pus de 

ciutat. Parar compte en el poder que concentren en aquests mo-
ments despres 28-0, municipals,... _ . 

- Hem de situar a Barcelona analisi Partit sobre politica soc1al1stes: 
• No recull les necessitats de la classe obrera i les capes po-

pulars. . . . . 
• Malgrat hagin fet una gest10 incomparable amb els aiunta-

ments franquistes . 
• Malgrat el seu recolzament elec~~ral e_xp~essa volun_tat d~- can

vi en una situaci6 de desmob11ltzac10 1 desorgan1tzac10 po-
' pulars. . . . . . . . . . 

• Defensen concepcio c1utat dins log1ca cre1xement economic 1 
ordenaci6 territorial capitalistes . 

• Emmarcada en les grans opcions govern PSOE (Veure per 
exemple pressupostos generals de l'Estat). 

- Ser conscients doncs que anem contra-corre~t-_ . . . . . 
_ Posici6 critica enfront socialistes, recolzant m1c1at1ves pos1t1ves, d1-

ferenciant en l'analisi el recolzament popular que reben. 
_ Les dificultats de treballar la ~n!t~t de l_'~sq~~rr_a a Bar~elona: 

• Unitat vol dir programa I a1xo avu1 es d1f1c1l (PSC I PS~C). 
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• No descartar acords puntuals amb altres forces d esquerra. 
sempre que no condicionin el nostre programa (Consells de 

Districte). 

• NN ~'E es una for9a heterogenia i contradictoria (veure 
elecc1ons). 

• lgualment MCC i LCR (forces residuals). 
• Treballar la unitat per la base, al si dels moviments de masses 

de les organitzacions ciutadanes. ' 
• Amb _I~ base d'altres partits d'esquerra, pero sobre tot amb els 

no afihats. 

- El ~artit a B~rc~lona ha de plantejar-se uns objectius politics priori-
tans, ben dehm1tats, en el mare de la politica general del Partit. 

- La lluita per la pau. 
- La lluita de solidaritat internacionalista. 
- El Cong res de la Uni6 i de la CONG: 

• Recuperar el Sindicat per a una politica de classe. La concep
ci6 historica del sindicalisme de CC.OO. 

• Els "euros" es juguen en gran part el seu futur en aquest Con
gres. Faran tot el possible per guanyar-lo. Actituds anti-demo- . 
cratiques, autoritaries i sectaries. (Cornella, Metall, Transport, 
Construcci6, ... ). 

• Per al Partit es important que el Congres el guanyin les posi
cions de classe. 

• Pero hem d'asumir que potser no es la darrera batalla pel sindi
cat i la seva recuperaci6. 

• Avui fora de CC.OO. no hi ha alternativa. 
• No podem aplicar el mateix criteri queen la situaci6 viscuda al 

Partit. 
• Cap actuaci6 dels camarades que pugui portar al trencament. 

Res de caure en provocacions, es el que busquen els "euros". 
• Els "euros'' volen que ens marginem de CC.OO. per a imposar 

plenament la seva politica i alguns per a preparar el terreny de 
la unificaci6n amb UGT. 

• La crispaci6 dels "euros" significa feblesa. (Possible ajorna
ment Cong res CONG). 

• Utilitzar els metodes organics del sindicat per a respond re i de
nunciar les manipulacions. 

• I aixo no vol dir no preparar cada combat per a guanyar-lo, per 
a tenir la majoria, extenent les nostres propostes a la majoria 
d'afiliats a CC.OO. que no militen a cap partit. 

• Si per metodes anti-democratics, "euros" guanyen Congres 
de la Uni6 i/o de la CONG, tindrem situaci6 dificil, pero si es 
trenca el sindicat a mes conseqOencies pel moviment sindical 
el projecte del PCC sera molt dificil. 

• Tasca permanent de discussi6 i assumpci6 d'aquests criteris. 
• Mes que mai discutir els temes del sindicat al Partit. No hi ha 

receptes. Cada cas cal analitzar-ho . 
• Tasca de direcci6 i seguiment del Comite Local. 

- Convertir el programa d'acci6 municipal en programa de treball: 
• Aun doble nivell: Barcelona i cada un dels barris. 
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• C.B. ha ~-e prosseg~i~ ~laborant i completant el programa ( . 
cuperacI0 dels munIc1pIs, CMMB, ... ). re 

• Amb discus~~ons concretes i amb una tasca de coneixement i 
auto-formac10. 

• lntervenint publicament, relacionant-se. Amb d'altres forces 
mitjans de comunicaci6, a l'Ajuntament, als Consells de Dis: 
tricte, al moviment popular i ciutada. 

• Desenvolupar el programa de Barcelona en programes als 
barris. Amb els criteris oberts i participatius que haviem dit. No 
feina de laboratori. 

• Discutir i intervenir, d'acord amb el nostre programa, en la no
va divisi6 de districtes a Barcelona. Que el C.B. hi dediqui una 
reuni6. 

• Amb aquesta feina hem de preparar les futures eleccions als 
Consells de Districte. 

• Possibilitat que tinguem presencia a alguns Consells de 
Districte en funci6 d'acords amb els socialistes. 

• El Part it ~ alguns barris i districtes es una for9a representativa. 
• La nostra presencia als Consells, si es dona, no ha de condi

cionar la nostra politica. 
• Aplicar des dels Consells el programa d'acci6 municipal, pre-

parar les eleccions als Consell~. . . . 
• Si es dona, discutirem amb Ctes. de D1stncte qums companys 

o companyes formen part dels Con~ells. . . . .. 
• Establint mecanismes que permetm segu1ment I d1recc10 tre

ball des dels Ctes. de Districte pero tambe des del C. Local. 
• Prioritat per estar presents als Consells: IX-N, II, XII, X i al IX-S 

(Ii V). b · 
• Amb els continguts i els metodes hem d'acostar mov. o rer 1 

mov. ciutada fer que aquest sigui expressi6 fonamentalmen_t 
dels treballadors i les seves reivindicacions al lloc de res1-
dencia. . , 

• lntroduir aquests temes al si del mov1me~t '?brer._ Des de l_es 
agrupacions de centre de trebali al smdIcat I als Ctes. 
empresa. . 

- Extensi6, ampliaci6 i refor9ament_ de_l Part1t: 
• Ser mes, per fer mes treball I miller. . 
• Amb la situaci6 actual del Partit no podem fer mes a Barcelo-

na. Tenim un Partit redurt i reclun. . . . 
• El Partit ha de creixer a la ciutat per a avan9ar mes raprdament 

a Catalunya. . • t· .. · · 
• Ja coneixem les dificultats, les limitac1ons, les msu 1c1enc1es, 

no cal que les repetim a cada moment. 
• Donar un tomb de 180° a J'esperit amb que abordem els pro-

blemes. · f' ·1 
• Ja sabiem a l'iniciar el proces, que aquest no sena_ ac1 -
• En definiti~a estem consolidant i extenent el part1t. ?e la clas

se obrera, e1
1

partit que ha de dirigir la transformac10 de la so-

cietat i de la nostra ciutat: ningu ens donara facilitats per a 
aixo. 

• Combatre la idea de que el Partit avan9a sol. Assumir els ob
jectius i esfor9 militant, sabre tot dels quadres. 

• Les dades electorals expressen en part la implantaci6 del 
Partit. 

• Cal establir prioritats claus de reforc;ament i extensi6 d'orga-
nitzacions territorials i d'empresa. 

• Districtes IX-N, IX-S, XII, Xi 11. 
• Les agrupacions d'empresa existents. 
• Prioritat vol dir donar suport maxim a tots nivells: politic, orga-

nizaiiu, finances, locals, etc. 
• Amb presencia constant del C.B. 
• Que el C. Local assumeixi el local de Z. Franca. 
• Parlar amb els camarades de Banca per a poder situar 3 cama

rades durant el temps necessari a Z. Franca per a consolidar el 
Partit. 

• Assumir directament des del C.B. la direcci6 de les agrupa
cions del districts IX-N, veient quin es el funcionament del co
mite de districts. 

• Discutir amb el Comite de Gracia la situaci6 d'aquella organit
zaci6 a la llum dels resultats electorals. lntervenir per a dotar
nos d'un comite en millers condicions. 

• Trencar el proces de replegament d'agrupacions. Sabre tot als 
districtes VIII, VII i XI; Ii V; X, IX-Ni IX-S. 

• Reprendre l'objectiu de les quaranta em preses mes importants 
de Barcelona per a constituir-hi agrupacions. 

• Establir amb aquest objectiu un treball dirigit i coordinat des 
del C.B. (Secretariat, Secs. d'Organitzaci6 i de M.O., els corres
ponents Ctes. de districts i els camarades que treballin a les 
em preses). 

• Planificar be el treball del Partit des de dins i fora de cada em
presa, situant-la com a objectiu central del treball politic de la 
zona. 

• Portant-hi el conjunt de la politica del Partit. 
• Que cada agrupaci6, a mes, elabori plans d'acci6 concrets per 

a arribar als centres de treball del territori, fer-hi una tasca 
d'agitaci6 constant. 

• Obrir una campanya de reclutament d'aqui a finals d'any. 
• Campanya de reclutament en funci6 objectius i necessitats 

politiques. Lligada ales tasques concretes. 
• El treball d'extensi6 organitzativa que apuntavem ha d'ajudar. 
• Situar a mes el creixement en dos fronts concrets: recuperaci6 

militants (inclosos els qui van ser-ho names els primers anys 
de legalitzaci6) i afiliaci6 de votants. . 

• Que el Secretariat elabori un triptic al respects que dorn cohe
rencia a la campanya . 

• Assegurar un resseguiment constant de la campanya. Que ca-
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da agrupaci6 es fixi objectius concrets. 
• El C.B. ha de reprendre o iniciar el treball cap als sectors de la 

cultura, de tecnics i professionals, la universitat, la joventut. 
• Entenent que inicialment s6n fronts que depenen en gran me

sure del treball del propi C. Local. 
• Que el Secretariat prepari un calendari de discussi6 d'aquest 

fronts i asseguri el treball de les corresponents comissions. 
• D'acord amb anteriors discussions, que el Secretariat assegu

ri f'aplicaci6 de linies de treball d'Agit. i Propaganda i de Fi
nances. 

• La Conferencia d'Organitzaci6 ha de ser un bon moment per a 
debatre metodes d'organitzaci6 i treball. Cal una discussi6 el 
mes amplia possible. 

• Que cada agrupaci6 treballi per a convertir el Partit en centre 
d'atracci6. No contraposant-ho a la presencia a les organitza
cions de masses, el Partit ha de generar .activitats, estar obert 
als ve"i"ns, multiplicar formes de relaci6 que evitin l'a"i'llament. 

- Caldra, a mes d'aquestes tasques, aplicar i resseguir totes aquelles 
que vinguin donades per la situaci6 politica i per la direcci6 del Partit 
(C.C. i C.E.). 

5.- EL PARTIT 

- Tenim a Barcelona un Partit desorganitzat, sense organicitat, 
"suelto". 

- El Part it ha de treballar en funci6 d'uns mateixos objectius. 
- Objectius situats des de la direcci6 (C.C., C.E., C.B.) que s'han de dis-

cutir i aplicar als districtes i agrupacions. 
- A partir d'aquests objectius les organitzacions desenvolupen i con

creten els propis en cada zona o centre de treball. 
- El C.B. s'ha replegat al local a partir Conferencia de districte. Els co-

mites de districte no hi son consolidats. · 
- Cal la presencia als comites de districte i als plenaris d'agrupaci6. 

Mes presencia dels membres del C.E. i del C.C. de Barcelona ales 
seves agrupacions, per ajudar. 

- El C.B. ha de coneixer calendari de plenaris i temes a discutir. Per a 
resseguir que es discuteixen els_ele~ents de _la direcci6.. . . 

- Cal aplicar-ho pero calen tambe act1tuds mes fermes s1 a1xo no es 
. segueix. . 
- Situar els plenaris d'agrupaci6 mensuals. Aixo vol dir que sempre h1 

ha elements del C.B. i del C.C. · · 
- Despres de cada reuni6 del C.C. i del C.B. reuni6 amb responsables 

politics de districre per a explicar acords. 
- Despres aquests ho ~tuen als Ctes. de districte i als responsables 

de les agrupacions. . . 
- Marcar-nos com a objectiu immediat que func1onm els grups de tre

ball. (Amb els criteris que haviem discutit ja i refon;ant-ho amb la 
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Conferencia d'Organitzaci6). 
- En_cara _que inicialment apleguin pocs camarades que co · · · 

anrrem incorporant els altres. mencin I Ja 
- Sobre el Comite de Barcelona: 

• Segueix amb els mateixos errors. 
• El C.B. es la direcci6 del Partit a la ciutat. Primera responsabili

tat dels seus membres es participar a les seves discussions i 
als seus treballs. 

• En pri.~er lloc vol dir assistencia a les reunions i una bona pre
parac1_0 d'aquestes; assistencia i treball a la corresponent se
cretana. 

• V_~I dir tam?e assistencia als plenaris d'agrupaci6 com a direc
c10 def Part1t a Barcelona. 

• Farem reu~i~ns en millers condicions; reunions en base a in
formes politics o sectorials. Que permetin que cada membre 
del C.B. conegui la politica del Partit a la ciutat. 

• Secretariat ha de resoldre questions puntuals, de funciona
ment, de vetllar per l'aplicaci6 dels acords del C.B. i donar 
comptes al plenari. 
I pre·ndre decisions quan calgui en funci6 de Jes circumstan
~1es, _ c~nv~ca~t el plenari per a temes greus o be sol.licitant 
I ass1stenc1a dun camarada determinat d'acord amb el tema a 
tractar i donant comptes tambe al plenari. 

• Que a cada plenari el Secretariat presenti un informe de les 
tasques d~se,nvolupades i un informe sobre la situaci6 politi
ca. (A part,r d elements del C.E., del C.C., mes o menys llarg en 
funci6 del moment). 

• Els 21 membres del C.B. han d'anar inexcusablement als ple
naris d'agrupaci6. 

• A,mb els ~eto~es q_ue apu~t.avem. ha de ser el responsable 
d agrupac,o qui port1 la reunio, pero cal la presencia del mem
bre ~el ~-~· per a intervenir si es necessari, per a coneixer l'or
ganitzac10. 

• Fer despres de cada plenari una breu relaci6 de com ha anat 
la reuni6 i que cada membre del C.B. ho passi a la Sec. d'Orga
nitzaci6. 

• El Secretariat s'encarregara dels Comites de Districte per a 
resseguir-los i ajudar-los en el treball. 

• Quan les comissions del C.B. coincideixin amb secretaries no 
s6n necessaries. Aquestes fan les funcions d'execuci6 i elabo
raci6. 

• Mantenir names les comissions que no es corresponen amb 
Secretaries del C. B.: 

- Tecnics i professionals. 
- Politica cultural. 
- Jubilats i pensionistes. 
- Dona. 
- Formaci6. 
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- Ensenyament. 
- Sanitat. 
- Autonoms. 

• Comission~ redu"ides, que no dispersin efectius. 
• En els demes casos, treballar amb comissions temporals 

temes concrets. per a 
• Funcionament de la Secretaria d'Organitzaci6 en base a qua-

tre gran arees: 
- Seguiment organitzacions. 
- Seguiment i coordinaci6 del C.B. 
- Preparaci6 d'actes del Partit. 
- Tasques administratives i de manteniment del local. 

• Que el Secretariat vegi immediatament la constituci6 estable 
de la Secretaria d'Agit. i Propaganda. 

• Refor9ar la Secretaria de M.O. amb el camarada Caceres. Amb 
l'objectiu que pugui assegurar la part organica del treball 
en aquest front. 

• Que s'incorporin al C.B., amb veu i sense vot, els camarades 
Jaume Gonzalez, (C.B. dels C.J.C.) i Victoria Mass6 (Comissi6 
de Formaci6). 

• Que el Secretariat vegi, de forma immediata, d'acord amb ante
riors discussions, la possibilitat de fonts de financiaci6. 

RESULTATS PCC BARRIS 

1 Barceloneta ____ _ 
2 Z.Franca-Prat --·· . 
3 F. Guatlla ______ _ 
4 Montju"ic _______ .:... .... 
5 P. Sec __ _____ -- ---- -,.-· 
6 St. Antoni _____ _ 
7 E. Raval ___ ~--
8 Ciutat Vella __ _ 
9 F. Pins __ ___ _ 

10 P. Nou .. - - ~~-
11 Besos 
12 Sants-L.Corts _ _ 
13 Esq.-Eixample ___ _ 
14 Dret-Eixample __ 
15 S. Familia _ _ _ 
16 Clot-C.Arpa _ __ _ 
17 Sagrera 
18 Verneda-St. Marti -
19 St. Gervasi ---
20 Gracia 
21 Guinard6 . - - -----
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28-0 8-M 
169 __ 
219 -----53 __ _ 

30 __ 
296 __ 
167 _ _ 
258 _ _ 
298 __ 
209 __ 
470 _ _ 
282 _ _ 
806 _ _ 
443 __ 
262 __ 
377 __ 
417 __ 
325_~ 
545 __ 
155 _ _ 

485_~ 
622 __ 

112 (1,1 %) _ _ (-33,72%) -57 
322 (2,4%) __ (47,03%) + 103 

66 (1,4%) _ ._ (24,52%) + 13 
37(1,6%) __ (23,33%) +7 

246 (1,1 %) _._(-16,89%) -50 
158 (0,6%) _ _ (-5,38%) -9 
249 (1,0%) __ (-3,48%) -9 
272 (1,0%) __ (-8,72%) -26 
177 (0,8%) __ . (-15,31 %) -32 
406 (1,3%) __ (-13,61%) -64 
254 (1,8%) __ (-9,92%) -28 
715 (0,7%) __ (-11,29%) -91 
361 (0,5%) __ -. _(-18,51 %) -82 
166 (0,5%) _ . _(-36,64%) -96 
318 (0,7%) __ (-15,64%) -59 
385 (1,1%)-- (-7,67%) -32 
284 (1,1 %) __ (-12,61 %) -41 
484 (1,5%) __ (-11,35%) -62 
172 (0,2%)-. - (10,96%) + 17 
398 (0,8%)_. _(-17,93%) -87 
520 (1,1%) __ (-16,39%)-102 

22 Congres 74 66 (0,9%) __ (-10,81%) -8 
23 St. Andreu 286 248 (0,9%) __ (-13,28%) -38 
24 B. Pastor 158 159 (2,0%) __ (0,63%) +1 
25 Pedralbes 9 15 (0,2%) __ (66,66%) +6 
26 Sarria 72 76(0,3%) __ (5,55%) +4 
27 Vallcarca 201 184 (1,0%) __ (-8,45%) -17 
28 Carmel 508 458 (2,0%) ___ (-9,84%) -50 
29 Horta 307 288 (1,4%) ___ (-6,18%) -19 
30 Vilapicina 509 471 (1,1 %) _ __ (-7,46%) -38 
31 V. Hebr6 309 259 (1,6%) __ (-16,18%) -50 
32 Nou Barris 1.243 1.282 (1,9%) __ (3,13%) +39 
33 Vallvidrera 7 11 (1,0%) __ (57,14%) +4 

+ 56 (3,3%) 
--

TOTALS 10.572 9.675 (1,0%) -897 

(-8,48% vots 28-0) 

Abstenci6: + 13,6% (respecte 28-0) 
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DISTRICTES I 

PARITTS i I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII TOTALS 

28-0 41.751 00.743 104.591 66.661 38.m 66.073 104.002 122.261 lXl.664 123.717 81.626 189.372 l.3ll.233 
CENS 8-M 41164 SJ.443 1116.006 66.654 39.5$ 65.958 105.078 123.120 :Jl3.521 127.651 BJ.065 100.844 1.359.589 

+ 1.413 (3,311%) + 2.700 12.97%) + 2375 (2.27%) -71-0,01%) +824 12, 12%) -115 (-0, 17%) + 1.076 11,03%) 859 (0,70%) +2.857 (0,95%) +l934 13.17%) + 1.439 11.76%) +1.472 ml,77%) +29.356 12.211%1 

VOTANTS 
32.070 176,00%) 72500 US.90%1 86.945 (83, 10%) 53.594 too, 40%) 28.845 174,40%) 53.657 (81,20%) 84.599 181,llo/al 99.644 (81,50%) 244.!ill (81,30%1 99.454 (00,40%) 67.785 (83,00%) 154.489 (81,!D%1 1.078.202 (81,05%) 
26.892 (62,ll%} 61.136 (65,40%) 79.946 174.70%) 45.003 168,00%) 2l31l5 (59,00%) 45.694 (69,ll%) 70.642 (67,20%) 85.012 [69,00%) 202,835 (66,80%) 84.614 (66,211%) 59.986 172.20%1 128.688 (67,40%1 916.466 (67.40%) 
-5.178 (-16, 14%) -11.454 (-15,77%) -6.999 (-8,04%) -7.631 (-14,23%) -5.400 (-18,92%) -7.0031-14,84%) -1l9571-16,49%) -14.632 (-14,68%) -41.6951-17,05%) -14.840 (-14,92%) -7.799 (-11.50%) -25.llll (-16,70%) -161.736 (-15,0%) 

368 11,14%1 734 11,01%) 'll1 (0,25%) 3ll5 (0,71%) 258 (0,89%) 338 (0,62%) 724 (0,85%1 977 (0,98%) 3.085 11,26%1 1.327 11.33%) 265 I0,39%1 1.889 11,22%) 10.572 (0,98%) 
(3.48%) 16,94%) 12.09%) 13,64%) 12,44%) 13, 19%) (6.84%) (9,24%) (29,18%) 112.55%) {2.50%) (17,86%) 

PCC 291 11,00%) 802 (1,30%1 238 (0,2%)1 328 (0,70%) 249 (1,00%) 279 I0,60%) 621 10,80%) 745 (0,80%) 2.954 11,40%) 1.164 11,30%) 265 (0,40%) t.683 11,30%) 9.675 11,00%) 
(3.00%) 18.28%) {2.45%) (3.39%) (2.57%) {2.88%) (6,41%) (7.70%) (30,5.'1%) 112.03%) (2.73%) (17,39%) 

-77 (-20,!12%) +68 (9,26%) +16 17,20%) -57 (-14,80%) -91-3.48%) -591-17.45%) -103 (-14,22%) -232 (-23,74%) -1311-4,24%) -163 (-12,28%) ---- -206 (-10,00%) -897 (-8,48%) 

1.758 (5,48%) 3.885 (5,35%) 1.712 (1,96%) 1.800 (3,52%) 1.422 (4,92%) 1.755 13,27%) 3.869 (4,57%) 3.601 (3,61%) 13.512 (5.52%) 5.679 (5,71%) 1.755 (2.58%) 6.855 (4,43%) 47.699 (4,42%1 

PSUC 1.912 17,10%) 4.775 17,00%1 3.250 (4,00%) 2.663 5,70%) 1.520 (6,40%) 2.430 (5,30%) · 4.955 (7,00%) 5.474 (6,40%) 16.456 (8, 10%) 6.606 17,80%) 2.728 (4,50%) 9.393 17,20%1 62.441 (6,80%1 

13,06%) 17,64%) 15.20%) {4.26%) (2.43%) (3,89%) . \ . 17.93%) (8,76%) (26,35%) 110,57%) (4.36%) (15,04%) 

+154 (8.75%) +154 (8,75%) + 800 (22.90%) + 1.538 (89,83%) + 773 (40.89%) +98 (6.89%) , +675 138,46%t ' + 1.086 (28,06%) + 1.873 (52.01%) + 2.944 121.78%) +927 116.32%) +973 155.44%) + 2.538 137,02%1 14.742 t:11,90%) 

• 
13.975 (43.57%) 31.483 (43,37%) 15.184 117,46%) 15.167 128,29%) 13.359 (46.31%) 14.4W 126,94%) 35.174 (41.57%) 32.711 (32.82%) 132.447 (54, 16%) 49.800 (50, 16%) 15.471 (22.82%) 66.853 (43.27%) 436.174 (40.45%) 

PSC-PSOE 13.303 (49.40%) 29.470 (48,211%) 15.068 (18,80%) 14.656 131,80%) 12.469 (53.30%) 14.504 (31.70%) 33.798 (47,80%) 32.393 138, 10%) 120.661 (59,40%) 47.889 (56,50%) 15.366 (25,60%) 62.146 (48.20%) 412.256 (44,90%1 

-672 -2.013 -116 -511 -800 +44 -1.376 -318 -11.786 -2.001 -105 -4.707 -23.918 (-5,48%) 

6.651 (20,73%) 15.253 121,01 %) 32.628 137,52%) 16.877 131,49%) 5.319 (18,43%) 17.037 (31,75%) 19.894 123,51%) 30.636 (30,74%) 31.710 112.96%) 16.138 (16.22%) 22.779 (33.60%) 33.502 121.68%) 248.424 (23,04%) 

CiU 6.212 (23,00%) 14.200 123,30%) 39.406 (49,20%) 17.500 (38,00%) 4.584 119.60%) 17.383 (38.00%) 17.745 (25, 10%) 28.983 134,00%) 29.296 (14.40%) 14.752 117,40%) 25.672 (42.70%) 31.004 (24, 10%) 247.218 (26,90%) 

-439 -973 +6.778 +623 -735 +346 -2.149 -1.653 -2.414 -1.386 +2893 -2.418 -1.206 (-0,48%) 

4.973 115. !ii%) 11.976 {16,49%) · 27.791 (31,00%) 11.878 (22.16%) 3.778 (13,D!I%) 12.372 (23,05%) 13.111 (15,49%) 17.623 117,68%) 35.432 114,48%1 13.931 114.00%) 19.638 (28,97%) 25.2SI 116,35%) 197.763 118,34%1 

AP 2.946 110,00%) 6.732 (11,00%) 17 .253 (21.50%) 7.400 116, 10%) 2.281 (9,70%) 7.505 116,40%) 7.364 110,40%) 10.100 (11,90%) 19.!n:J (9,80%) 8.010 (9,40%1 12.201 (20,30%) 14.342 111. 10%) 116.317 112,lillo/,) 

. -2.027 -5244 . -10.538 , -4.469 -1.497 -4.867 -5.747 -7.433 -15.532 -5.921 -7.437 -10.918 -81.4461-41.18%1 

1.642 15,12%) 3.655 (5,03%) 2.817 (3.23%) 2.336 (4,35%) 1.699 (5,89%) 2.883 (5,37%) 5.033 (5,94%) 5.713 (5,73%) 8.145 (3.33%) 4.565 (4.59%) 2.599 (3.83%) 7.069 (4.57%) 48.156 14.46%) 

ERC 1.051 (3,!KI%) 2.671 (4.30%) 2.291 (2.80%) 1.842 14,00%) 1.015 14,30%) 2.000 14,50%) 3.400 (4,00%) 4.281 (5,00%) 5.758 12,80%) 3.038 13,!il%) 2.024 (3.30%) 5.114 13,90%) 34.774 13.711%) 

-5!11 -984 -526 -494 -684 -793 -1.543 -1.432 -2.387 -1.527 -575 -1.955 -13.382 (-27,78%) 

737 (2.29%) 1.687 12.32%) 1.739 (2.00%) 1.290 12,40%) 708 (2.45%) 1.498 12,79%1 1.941 12.29%) 2.285 12.29%) 5.755 (2.35%) 2.255 12,26%) 1.676 (2.47%) 3.728 11,41%1 25.lll 12,34%1 

CDS 178 (0,00%) 514 (0,80%) 678 (0,80%) 403 (0,80%) 197 (0,00%) 473 11,00%) l£i (0,00%) 749 I0,80%1 1.945 (0,90%) 763 111,90%1 In! 11,00%) 1.245 111,00%1 8.469 I0,00%) 

-559 -1.173 -1.001 -887 -511 -1.025 --1.200 -1.536 -3.810 -1.492 -1.007 -2.483 -16.832 (-66,52%) 


