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Comitè d’enllaç pro partit únic del proletariat de Catalunya
Les representacions dels Partits sotasignants, components del Comitè
d’enllaç, han arribat a un complet acord sobre els punts en què ha de basar-se
el Partit Únic del Proletariat de Catalunya, i que són els següents:
Primer. El Partit Únic del Proletariat de Catalunya, resultant de la fusió
dels quatre Partits sotasignants, basarà la seva estructura sobre els principis
del Centralisme Democràtic, convertint-se així en un Partit d’una sola voluntat i
una sola línia d’acció.
Segon. Enfront de la burgesia i dels seus Partits, el Partit resultant de la
fusió mantindrà en tot moment la seva independència, en tant que Partit de
Classe al servei del Proletariat i dels Camperols.
Tercer. Pronunciant-se decididament per la defensa de la URSS i
recolzant la seva justa política de Pau, el Partit resultant de la fusió lluitarà
contra la guerra imperialista i contra els seus propugnadors dins i fora del propi
país.
Quart. El Partit del Proletariat de Catalunya, resultant de la fusió, recollirà
les ànsies d’emancipació nacional del poble català i es convertirà en el seu més
fidel propulsor i organitzador per arribar a la completa emancipació nacional i
social del nostre poble.
Cinquè. Per tal de realitzar tot el seu programa, que serà elaborat i
acordat pel Congrés de fusió dels quatre Partits, el Partit resultant de la fusió
propugna la presa revolucionària del poder, enderrocant el poder de la burgesia
i establint la Dictadura del Proletariat.
Sisè. El Comitè d’enllaç reconeix que és la Internacional Comunista
l’única Internacional que interpreta justament els anhels del Proletariat mundial i
guia la realització del Socialisme triomfant en la sisena part del món, la Unió de
Repúbliques Socialistes Soviètiques.

Setè. Mentre i tant es prepara convenientment la realització del Congrés
de fusió, els quatre Partits que constitueixen el Comitè d’enllaç es
comprometen a realitzar una campanya conjunta i intensa d’esclariment entre
la classe obrera i les masses populars de Catalunya, de la present declaració i
actuar de comú acord en totes les lluites polítiques i sindicals que el moment
actual planteja.

Barcelona, 23 de juny del 1936

Per la Unió socialista de Catalunya, Joan Comorera
Pel Partit Català Proletari, Artur Cussó
Per la Federació Catalana del PSOE, Rafael Vidiella
Pel Partit Comunista de Catalunya, Miquel Valdés

