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FV 1977. 1 
 
ACTIVITATS CULTURALS (Catalunya) 
- COMITÈ DE CULTURA POLÍTICA. Cómo consolidar una democracia. 
 
ALIANZA POPULAR (AP1) 
- CONVIVÈNCIA CATALANA.  La nostra gent del mar demana justícia. 
Aliança popular vol per a tu, Home de la Mar... 
- Que es AP 
- ALIANZA POPULAR DE CATALUÑA. [El próximo día 25, a las 8 de la tarde, se 
celebrará en Barcelona un acto político en el que hablarán de todo lo que a ti te 
interesa: Jordi Carreras Llansana...] 
- CONVIVÈNCIA CATALANA. [Queridos amigos: Tenemos el gusto de acompañar 
las candidaturas para el Congreso y el Senado que presenta la coalición electoral 
ALIANZA POPULAR-CONVIVENCIA CATALANA.] 
 
AMNISTIA 
- ASOCIACIÓN CATALANA DE EX PRESOS POLÍTICOS Y SOCIALES. Al pueblo 
de Catalunya.  
- LA VEU DELS PRESOS. [...Boicot elecciones. Por un govierno provisional 
republicano.] 
 
APORTACIÓ CATALANA (AC3) 
- [Totes les forces polítiques espanyoles, d’un extrem a l’altre, coincideixen, també, 
en la nova democràcia espanyola, a sostenir que la integritat de l’Estat espanyol és 
intocable...] 
- [Una política d’abstenció electoral, cal sospesar-la amb molta atenció abans 
d’adoptar-la, i molt més quan es manifesta públicament...] 
 
ASOCIACIÓN DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI. 
- [Comunicado de prensa...boicot a las elecciones...] 
 
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE MADRID 
- [Programa d’actes dos dels quals es titulan “El proceso electoral” i “La juventud ante 
las elecciones”] 
 
ASSOCIACIÓ CATALANA D’EX-PRESOS POLÍTICS I SOCIALS. AMICAL DE 
MAUTHAUSEN. 
- Al poble de Catalunya. 
 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I BARRIS. BARCELONA 
- ASOCIACIÓN VECINOS PORTA. ¿Que es la ley electoral? Charla-coloquio sobre 
el sistema electoral. 
 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I BARRIS. BARCELONA (Gràcia) 
- L’Associació de Veïns “Vila de Gràcia” davant l’actual situació política. 
 
FV 1977. 2 
 
“BLOC” (País Valencià) 
- Notes per al programa del “Bloc”. 
 
BLOC CATALÀ POPULAR D’ESQUERRES I PEL SOCIALISME 
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- Per un Bloc Català Popular d’Esquerres i pel Socialisme. 
- Por un Bloque Catalán Popular de Izquierda por el Socialismo. 
- [Señor Presidente de la Junta Electoral Provincial...] 
 
CATALÒNIA (PARTIT POLÍTIC CATALÀ) 
- [Per una nova Catalunya, actual, espanyola i europea. Per una nova Catalunya, 
autònoma dins d’una Espanya veritablement democràtica. Per una nova Catalunya, 
en la que hi regni la Llibertat, la Pau i la Justícia...] 
 
CENTRE CATALÀ 
- [Benvolgut amic: El proper dia 14 (dimecres) a 2/4 de 8 del vespre als locals de 
Centre Català (Diagonal, 415, 7è) tindrà lloc una reunió informativa per explicar la 
situació política d’Espanya i Catalunya...] 
- [Catalunya. Reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya. Llibertat. 
Garantir el lliure exercici dels drets de tots els ciutadans...] 
- [Benvingut: Els membres del Consell de Barcelona et donen les gràcies per la teva 
assistència a aquest acte que avui fem. Són pocs els dies que falten  per les 
eleccions i en conseqüència...] 
- [Servicio de inscripción electoral. Si usted tiene dificultades con su inscripción en el 
Censo Electoral no dude en ponerse en contacto con nosotros que gustosamente le 
ayudaremos...] 
- El teu futur depèn de tu. Contribueix a millorar-lo. Tu futuro depende de tí. 
¡Contriibuye a mejorarlo! 
 
COL·LECTIUS OBRERS EN LLUITA (COL) 
- Línia estratègica i principis tàctics. 
 
COMUNICATS CONJUNTS 
- Crida urgent als partits polítics catalans davant les eleccions.  
- [Els sotasignats, ciutadans y ciutadanes de Catalunya denunciem: Que els límits 
democràtics de les eleccions del 15 de Juny i el posterior mètode...] 
  
CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL (CNT) 
- MOVIMIENTO DE ACCIÓN LIBERAL. [A las clases populares. Ante la institución 
general y la consciencia de algunos sectores clarificados de que las elecciones de 
Junio  no son mas que una patraña continuista, y las mediocres perspectivas de un 
futuro gobierno...] 
 
FV 1977. 3 
 
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (CDC) 
- CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA, ESQUERRA 
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA. Cap a un front democràtic per Catalunya. 
- Per una Catalunya vàlida per a tothom. 
- ¿Qué queremos decir cuando hablamos de “una Catalunya válida para todos”? 
- Què volem dir quan diem una Catalunya vàlida per a tothom? 
- Declaració política del comitè executiu de CDC. 
- [La Convergència Democràtica de Catalunya es defineix abans que tot com un partit 
nacionalista català. No és un partit regionalista ni separatista, sinó nacionalista, 
demòcrata i socialment avançat...] 
 
DEMOCRÀCIA SOCIAL (DS) 
-  Declaración programática y convocatoria del partido “Democracia social”. 
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ESQUERRA NACIONAL DE CATALUNYA (ENC) 
- [Plantejaments teòrics de que parteix l’organització. Objectius finals que es 
proposa...] 
- Què és i que vol Esquerra Nacional.   
- [Esquerra Nacional és una organització d’esquerra sense febleses i catalanista 
sense reserves, totalment independent. Davant l’hostilitat del règim que vol 
perpetuar-se (i que vol perpetuar l’opressió de les classes populars dels Països 
Catalans) no te altres recursos...] 
 
ESQUERRA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (EDC) 
- [A tots els catalans: En el transcurs dels darrers temps s’ha reunit en diferents 
poblacions catalanes el Consell Directiu d’Esquerra Democràtica de Catalunya per tal 
d’examinar la situació política...] 
- [Amic, si creieu que la democratització del país és un reconeixement dels Drets 
Humans i que el més important és la llibertat individual en funció de la realitat, la 
prudència i el seny, i no sou partidari de les tàctiques polítiques...] 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) 
- [Targeta postal dirigida al rei d’Espanya Juan-Carlos demanant-li la legalització 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’altres partits encara il·legals]. 
- Exigim el reconeixement de tots els partits polítics. 
- [Si la història del Partit, el record de l’Autonomia i dels nostres grans homes, i el 
nostre ideari us ho fan desitjables, adreceu aquest full a...] 
- [Volgut company: La Comissió d’Esquerra Republicana de Bellpuig, et recorda que, 
el nostre partit d’Esquerra Republicana de Catalunya, ja té la llibertat que tant 
esperàvem, amb la seva legalització...] 
 
EUSKADI TA ESKATASUNA (ETA) 
- [Mucha gente esperaba que las elecciones legislativas iban a cambiarlo todo de la 
noche a la mañana, que ibamos a acostarnos en medio de la dictadura militar de tan 
larga vida i despertar en plena democracia...] 
 
FEDERACIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA. (PSOE) (FSC) 
- [Ciutadà: Nosaltres, els socialistes, tenim molt per a dir-li, molt per a informar-lo i 
solucions concretes a proposar-li. Aquesta comunicació que agraïm que llegeixi, 
resumeix algunes de les coses que, en les actuals circumstàncies...] 
- Mitin PSOE. Hablarán: Alfonso Guerra... Tarragona Auditorium Municipal. 
- Gran Míting PSOE. Parlaràn: Felipe González, Josep Mª Triginer...Montjuich  
-  Presentación PSOE. Hablarán: A. Sala, R. Bonamusa...Barcelona. 
- Mitin PSOE. Hablarán: J. Font, C. Sanz... Sardanyola. 
- Visca, visca, visca l’unitat socialista. Socialisme es llibertat. Guanyem la llibertat. 
Llibertat es autonomia. 
- Mitin PSOE. Hablarán: I. Pujana, M. Hernández... Hospitalet. 
 
FRENTE NACIONAL REVOLUCIONARIO 
- Contra la burda farsa de unas elecciones amañadas por la derecha y la izquierda, 
caducas y desprestigiadas, la juventud opone... 
 
FRONT NACIONAL DE CATALUNYA 
- [Avui, dissabte 28 de maig presentació al Poble Nou... Parlaran: Carme Calderer, 
Jordi Casas-Salat (candidat a diputat pel PDC), Joan Cornudella i Feixa (candidat a 
diputat pel PDC)]. 
- Per Catalunya, FNC. 
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FRONT PER LA UNITAT DELS TREBALLADORS (FUT) 
- [Toda la libertat ahora mismo. Autodeterminación: Parlamento constituyente de 
Catalunya. Contra el pacto social: Por todas las reivindicaciones obreras y populares. 
Por la unidad de los trabajadores, por la autoorganización...] 
- Manifiesto del Frente por la Unidad de los Trabajadores. 
- Circular nº 4 sobre elecciones. 
 
FV 1977. 4 
 
JOVEN GUARDIA ROJA (JGR) 
- GRUPO DE JOVENES COMUNISTAS REVOLUCIONARIOS. [El gobierno se 
desenmascara. Mientras Suarez y su gobierno intentan engañar al pueblo con un 
aborto de democracia...] 
 
JUVENTUD COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) (JCE(M-L)) 
- Per la majoria d’edat i el vot als 18 anys per a boicotejar les eleccions del feixisme. 
 
LLIGA OBRERA COMUNISTA (LOC) 
- PARTIT COMUNISTA D’ESPANYA, PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE 
CATALUNYA. Ante las elecciones: Vota Comunista (PCE-PSUC) exigiendo la 
liquidación del fascismo y un programa socialista para enfrentarse a la crisi. 
 
MOVIMENT D’ALLIBERAMENT COMUNISTA (MAC) 
- La democracia obrera no pasa por las urnas. 
 
FV 1977. 5 
 
PARTIDO CARLISTA (PC1) 
- Lista de candidatos del Partido Carlista para las próximas Elecciones Generales. 
 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (INTERNACIONAL) (PCE(i)) 
- COMITÈ DE CATALUNYA. Luchas, asambleas y boicot. 
- Programa mínimo del Partido Comunista de España (Internacional) (Actualizado). 
 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA) (PCE(M-L)) 
- Declaración del Partido Comunista de España [M-L] sobre las elecciones del 15 de 
Junio. 
- Temas constitucionales. 
 
PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (RECONSTITUIDO) (PCE®) 
- GRAPO, SOCORRO ROJO, JUVENTUDES ANTIFASCISTAS, GRUPO “PUEBLO 
Y CULTURA”, PCE (r) Y ODEA. Aplastemos el fascismo.   
 
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA (PTE) 
- A todas las organizaciones, camaradas y simpatizantes del partido. 
 
PARTIDO LIBERAL (PL) 
- [El Partido Liberal, abandonando centro democrático, demuestra lo auténtico de su 
política. Porque el Partido Liberal quiere que por fin los españoles seamos los 
protagonistas de la política de nuestro país sin ser manipulados...] 
 
PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA (POUM) 
- Hacia la conquista de las libertades democráticas. 
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- Por las libertades políticas y sindicales abajo la monarquía. Por las elecciones a 
asamblea constituyente viva la república. Por la unidad en el frente único de clase 
alianza obrera. 
 
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR (PSP) 
- Por un socialismo de izquierda. Ayuda popular. 
 
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) 
- Participar en el socialismo está en tu mano. 
- [El Partido Socialista Obrero Español, ha ganado, de nuevo, su derecho a vivir 
públicamente. En su ya larga historia, nuestro partido ha pasado por situaciones 
similares...] 
- [El 18 de febrero de 1977 comienza una nueva etapa para el Partido Socialista 
Obrero Español y, por lo tanto, para el pueblo español, para nuestro país. El PSOE 
está en la legalidad...] 
 
PARTIT DEL TREBALL DE CATALUNYA (PTC) 
- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Els problemes actuals i la recuperació de 
l’autonomia.  
- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. Proletaris de tots els Països, uniu-vos. 
- PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA. L’Estatut que queremos y necesitamos. 
- PARTIT DEL TREBALL D’ESPANYA. L’Estatut que volem i necessitem. 
 
FV 1977. 6 
 
PARTIT FEDERALISTA EUROPEU DE CATALUNYA 
- Programa de l’Acció Regionalista Catalana. 
- Manifest. 
 
PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN) 
- [El Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) és un 
partit obrer, comunista, d’àmbit nacional català, que es proposa la impulsió i la 
direcció política de la lluita de la classe obrera...] 
- 9 qüestions al PSAN. 
 
PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL (PROVISIONAL) (PSAN(P)) 
- Una opció política: El poder popular català. 
 
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (CONGRÉS) (PSC(c)) 
- Presentació a Gràcia. PSC la resposta socialista... 
- Presentació del PSC a Sarrià! 
- [Nosaltres treballadors, homes i dones de Catalunya, provinents dels sectors i de les 
tendències més diverses aplegats sota l’objectiu comú de la lluita per la Democràcia i 
el Socialisme hem decidit d’organitzar-nos...] 
- Per una Catalunya nova el Socialisme Democràtic. 
- El Partit Socialista de Catalunya adherido a los principios de la internacional 
socialista. 
- Ara és l’hora, catalans. Un projecte convincent per Catalunya, per una millor qualitat 
de vida. 
 
PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (REAGRUPAMENT) (PSC(r)) 
- Per una Catalunya nova el socialisme democràtic. Míting... 
- La nostra política, avui. 
- El socialisme per Catalunya l’alternativa del Partit Socialista reagrupament.  
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- Partit Socialista de Catalunya reagrupament adherit als principis de la internacional 
socialista. 
 
PARTIT SOCIALISTA POPULAR DE CATALUNYA (PSPC) 
- Miting en Sabadell. Hablaran Enrique Tierno Galvan... 
- Miting en Sabadell. Hablaran Enrique Tierno Galvan... 
- Puntos esenciales para una política educativa socialista. 
 
PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA (PSUC) 
- Per un ensenyament democràtic. Ingressa al PSUC. 
- Que es y cuales son los objetivos del PSUC. 
- Una sociedad nueva con las mujeres y para las mujeres. Ingressa al PSUC. 
- Por un ejercicio pleno del derecho a la salud. Ingressa al PSUC. 
- Mitin en Cerdanyola. 
- Míting del PSUC. Intervindran : Gregori López Raimundo,... 
- Dona els teus problemes són problemes polítics. 
 
REFORMA SOCIAL DE CATALUNYA (RSC) 
- [Declaració de principis. RSC és un partit polític català, socialista i democràtic. RSC 
reclama les llibertats bàsiques proclamades en la Declaració Universal dels Drets 
Humans i les Institucions configurades en l’Estatut de Catalunya de 1932...] 
- Reforma Social Catalana Adherit als Principis de la Internacional Socialista. 
 
FV 1977. 7 
 
TREBALLADORS FÀBRIQUES (Standard) 
- ORGANIZACIÓN REVOLUCIONARIA DE TRABAJADORES, PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA, MOVIMIENTO COMUNISTA, PARTIDO DEL TRABAJO 
DE ESPAÑA, PARTIDO SINDICALISTA. [Por la legalización de todos. A pesar del 
unánime clamor popular a favor de la legalización sin exclusiones de todos los 
Partidos, Centrales Sindicales y Asociaciones...] 
 
UNIÓ DE REPUBLICANS DE CATALUNYA (URC) 
- El 14 d’abril: contra les eleccions de la monarquia, per la llibertat, l’amnistia total i 
l’estatut d’autonomia... lluitem per la República. 
- [Euskadi: nueva masacre de la monarquía. Huelga General ¡Compañero: a la calle! 
Boicot activo a las farsas electorales de la monarquía...]. 
- [Euskadi: un nou masacre de la monarquia. A la Vaga General. Company: al carrer! 
Boicot actiu a les farses electorals de la monarquia...] 
 
UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA (UDC) 
- [Es un partido político que defiende: la separación de la Iglesia y el Estado, la 
democracia sin adjetivos, la libertad de la persona, la estabilidad de los precios, la 
seguridad del puesto de trabajo...] 
- Aquí tenim quatre preguntes de política per a vostè- 
- En aquesta hora de mobilització política...el nostre partit saluda i s’ofereix a tothom. 
- En esta hora de mobilización política... nuestro partido saluda y se ofrece a todos.  
- “Tota la cultura per a Catalunya”. Miquel Coll i Alentorn candidat en les properes 
eleccions.  
- [Amic: Un comú amic, ens ha comentat la possibilitat que us interessés estar 
informat sobre Unió Democràtica de Catalunya. Es per això que ens adrecem a 
vós...] 
- Antoni Cañellas. Un home per a Catalunya.  
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- [Nosaltres, Unió Democràtica de Catalunya, entenem transformar i organitzar la 
societat, l’Estat i la comunitat dels pobles en una perspectiva personalista i 
comunitària de la dignitat de l’home...] 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. La 
respuesta de Catalunya. Esta es tu tierra. Este es tu partido. 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. 
[Apoderamiento. En Barcelona a trece de junio de mil novecientos setenta y siete. 
Ante mí el Secretario de la Junta Electoral Provincial del Distrito de Barcelona, 
comparece...] 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. [Molt 
important!!! 1. Tots els interventors, a fi de poder inscriures com a tals, teniu que estar 
presents en el moment d’obrir la taula electoral,...] 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. [Com a 
representant de la Secció Professional al Consell Nacional d’UDC, et convoco –i et 
prego que assisteixis- a la reunió que tindrem...] 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. 
[Benvolgudes companyes, com a representant al Consell Nacional del grup de treball 
de dones d’UDC, et convoco –i et prego que hi assisteixis- a la reunió que tindrem...] 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. [Senyor/a: 
Hem estat mantenint des dels medis de comunicació una relació continuada amb tots 
els ciutadans de Catalunya sobre les nostres activitats i la nostra presència al país...] 
- Unió Democràtica de Catalunya parla clar i català”. Gran Míting... 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. [Senyor/a: 
La nostra carta anterior, com és lògic, amb la nostra signatura: Unió Democràtica de 
Catalunya (UDC). Ara voldríem expressar-li concisament el sentit que nosaltres 
donem a aquest nom...] 
- UNIÓ DEL CENTRE I LA DEMOCRÀCIA CRISTIANA DE CATALUNYA. [Señor/a: 
Nuestra carta anterior terminaba, como es lógico, con nuestra firma: Unió 
Democràtica de Catalunya (UDC). Ahora querríamos exponerle concisamente qué 
sentido damos a este nombre...] 
 
UNIÓN DE SOLDADOS DEMÓCRATAS 
- [El Consejo Superior del Ejército ha manifestado su repulsa por la legalización del 
PCE. Eso parece explicar su oposición a que se legalice a otros partidos obreros y 
populares...] 
 
UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) 
- El uso ante las elecciones políticas.  
 
XIRINACS, LLUÍS Mª 
- [Adhesiu amb la fotografia de Xirinacs i amb l’inscripció “El teu vot contra la 
violència. Xirinacs al Senat”] 
- [Amics: la campanya de la meva candidatura al Senat ha estat una torrentada de 
voluntats d’arreu del país per aixecar Catalunya. El poble necessitava alçar aquesta 
aspiració unitària per damunt de les riques diferències de grups i partits...] 
- [Lluís Mª Xirinacs, ¿senador? Es un hecho que se mastica por todos lados. La capa 
de ciudadanos más conscientes que ha seguido de cerca las evoluciones de los 
grupos políticos está defraudada...] 
- Proposta de Generalitat provisional del Principat de Catalunya. 
- [Unitat. Cada dia, vegades i vegades, la gent s’hem queixa de dues coses: de la 
falta d’unió dels catalans, i de que no saben a qui votar. Tarradellas sí, o Tarradellas 
no? A qui s’ha de votar? Perquè no s’uneixen els polítics?...] 
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