ELECCIONS

la humanitat
sar-la votem junts, som reaccionaris.
Respecte l'OTAN les actituds van ser
diferents però molt clares. ERC, PSUC i
PSC-PSOE dèiem el mateix i defensàvem el
mateix, però ara el PSOE que governa
incompleix les seves promeses i ens hi
acaba de ficar. No hi han diners per a res,
però n'hi ha per a comprar el millor armament del Pla FACA i els avions F-18. Igual
que la UCD o que el que faria AP si
governés.
Respecte Televisió i respecte a la representació de la Generalitat a les empreses
públiques de l'Estat, l'Estatut pot dir el que
vulgui, però a Madrid fan el que volen. EL
Parlament de Catalunya aprova les corresponents proposicions de llei sense vots en
contra, i quan les anem a defensar al
Congrés dels Diputats, el PSC-PSOE vota en
contra i no es pren en consideració.
En matèria d'atur, durant 4 anys hem
tingut d'aguantar tota mena de demagògies
perquè el PSOE sempre ha pretès que la
Generalitat tenia l'obligació de fer coses que
ells a Madrid des que governen, no són
capaços de fer.
He de referir-me també a dos aspectes
que sempre ens han criticat els psoistes i
els comunistes: les nuclears d'Ascó i les
Escoles Bressol.
Respecte d'Ascó, diuen que nosaltres
hem estat partidaris de l'energia nuclear. He
de dir una vegada més que és mentida. La
Comissió Investigadora sobre la Central
Nuclear d'Ascó tenia per missió comprovar
si les condicions de seguretat d'aquella
central eren correctes, i això és el que vam
fer entre tots els partits. En cap cas es va
discutir si hi tenien que haver centrals
nuclears o no. Però el més sorprenent és
que, ara el govern del PSOE de Madrid
paralitza la construcció de noves centrals,
però ens deixa les de Catalunya que suposen el 65 % de la potència instal·lada a tot
l'Estat, quan nosaltres tenim una població
del 1 5 % i tenim excedent d'energia elèctrica que exportem.
Respecte a les Escoles Bressol, vam estar

en contra d'aquella llei perquè enteníem que
en una situació d'atur és absurd fer escoles
bressol gratuïtes per afavorir les famílies
que treballen marit i muller, mentre en altres
no treballa ni l'home ni la dona. També
perquè els països socialistes més avançats,
com els Escandinaus, no recomanen les
escoles bressol, perquè perjudica en la
formació de la maïnada. Bé, vam tenir que
aguantar el xàfec. Però a Madrid governen
ara els que volien això per Catalunya i no
presenten cap llei a les Corts Generals, el
que és evindentment sospitós.
Fa uns mesos va sortir publicat a la
Gaseta Sanitària de l'Ajuntament de Barcelona un estudi segons el qual a les guarderies de l'Ajuntament els nens i nenes que hi
estaven internants abans del divuit mesos
d'edat presenten un desenvolupament mental desfavorable. Ens va sorprendre això,
després d'haver-nos dit tantes vegades que
érem de dretes, reaccionaris i masolistes. El
mes de novembre la Frederica Montseny,
que suposo no és pas de dreta, en unes
declaracions a un important setmanari, deia
que els nens i nenes han de ser educats pels
pares. Amb tot això, hem de pensar que
alguns sota el nom socialista hi amaguen
alguna altra cosa, i per tant que nosaltres
continuem tenin la raó.
No puc deixar de parlar de la reforma de
l'Estatut que vam presentar i el contingut de
la qual ja coneixeu. El PSUC va córrer a
presentar una suposada millora i van boicotejar la nostra, fent-la passar a millor vida
entorpint el seu tràmit i fent nomenar una
ponència conjunta que no ha fet res perquè
ni tan sols s'ha constituït. En tot el procés
van anar de bracet el PSUC, el PSC-PSOE,
el CDS, UCD i AP. Altra vegada hi havia
aquella estranya benedicció per a poder
votar amb la dreta. Nosaltres vam rebre el
suport de CiU que va fer honor al compromís que va prendre Jordi Pujol en el debat
d'investidura.
I tornant a aquest compromís, he de dir
que pel que fa a l'Estatut el va complir, però
pel que fa a les Cambres Agràries no ho ha

pogut fer perquè no podia disoldre allò que
no li havia estat traspassat. El Ministre
d'Administració Territorial Sr. de la Quadra
Salcedo va dir ben clar que no es podia
traspassar perquè el nostre Estatut no en
parlava, a diferència d'altres Estatuts d'Autonomia, motiu que justificava també la
nostra proposta de reforma.
Després de tot això, i recapitulant, podreu
pensar: Vam fer bé o no, recolzant Jordi
Pujol? No me'n penedeixo, tot i que no és el
millor. Si haguéssim donat suport a Joan
Revenios i el PSC-PSOE, ara segurament
se'ns criticaria per haver lliurat el Govern de
Catalunya als que volien la LOAPA, als que
en lloc de treure'ns de l'OTAN ens hi fiquen
més, als que presenten tants recursos d'inconstitucionalitat com poden, que fan escorcolls policiais indecents, als que fan una
llei de protecció civil i de Sanitat sense
comptar per res amb la Generalitat, als que
són presoners del 23-F, als que no volen un
Estatut millor, als que no volen que tinguem
una policia pròpia i eficaç, als que no són
capaços de garantir la seguretat ciutadana,
als que persegueixen els productes amb
etiquetes en català, i un llarg etcètera que
més val callar.
Hem de fer un retret general a la tasca de
govern de Jordi Pujol: ha estat feble quan
ha tingut de parlar amb Madrid. Sempre ha
dit que tot anava bé, quan la realitat ho
desmentia l'endemà. Per això haurem d'exigir en el futur que cap govern possible pugui
tornar a negociar amb febleses.
ERC ha aconseguit que a Catalunya Convergència i Unió fés una política molt més
progressista del que li corresponia. Però el
nostre mèrit principal ha estat evitar que
l'any 80 s'haguessin de convocar noves
eleccions al Parlament, i que per primera
vegada una Legislatura fos totalment estable durant quatre anys.
Per això estem segurs que rebrem el total
v suport al nostre programa electoral, i que el
poble farà justícia als que hagin treballat
millor per Catalunya.
Albert Alay i Serret D

els nostres candidats
BARCELONA
01 Heribert Barrera i Costa
02 Joan Hortalà i Arau
03 Albert Alay i Serret
04 Marc-Aureli Vila i Comaposada
05 Jesús Pruja i Puig
06 Jordi Casas-Salat i Fossas
07 Miquel Porter i Moix
08 Miquel Reniu i Tresserras
09 Josep Palmarola i Nogué
10 Concepció Farré i Gari
11 Josep Costa i Baell
12 Francesc-Xavier Casassas i Miralles
13 Constanti Mas i Soler
14 Miquel Prats i Meiso
15 Elies Rogent i Albiol
16 Josep Miquel Casals i Aguilera
17 Emilia Sola i Puigvert
18 Jordi Rull i Claus
19 Agustí Pascual i Lluvia
20 Joan Comalada i Godó
21 JordiMartí i Soler
22 Joaquim Triadu i Vila-Abadal
23 Josep Escoda i Sabates
24 Francesc Permanyer i Ripoll
25 Roger Tarradas i Mancheño
26 Rafael Fabregat i Prats
27 Vicenç Riera i Plaza
28 Joan-Lluís Gabalda i Calvo
29 Josep Riera i Creus
30 Miquel Ferrus i Benaiges
31 Pere Pera i Rubio
32 Josep Domènech i Bargues
33 Andreu Martí i Bori
34 Francesc Berruezo i Altarriba
35 Ricard Baríroli i Freixas

36 Genoveva Fisas i Escala
37 Bernat Porter i Huerre
38 Magi Noes i Alonso
39 Albert Torres i Sala
40 Joan Fàbrega i Pastor
41 Felicitat Merlanes i Osta
42 Ricard Moreno i Vivo
43 Manuel Bergada i Salvador
44 Jordi Torras i Sala
45 Joan Siso i More
46 Montserrat Mauri i Farré
47 Montserrat Valls i Ramon
48 Enriqueta Mestres i Roídos
49 Josep Joan i Roseli
50 Carles Baeza i Escobedo
51 Montserrat Cuspinera i Inglés
52 Francesc Andreu i Torrent
53 Enriqueta Isern i Cetra
54 Nuria Garbaccio i Ascaso
55 Teresa March i Adell
56 Jaume Guiu i Baiget
57 Josep Reverter i Mombiola
58 Francesc Sánchez i Pérez
59 Lluís Alemany i de Pablo
60 Pietat Bou i Janoher
61 Josep Vall i Herce
62 Maria Teresa Vila i Sanvicens
63 Bartolomé Arisa i Ferrer
64 Engràcia Puig i Catot
65 Anton Auge i Soler
66 Andreu Tarrés i Perales
67 Gabriel Adrover i Mortins
68 Francesc Bernadell i Bernaus
69 Pere-Francese Folch i Martinez
70 Ferran Ribot i Resina
71 Ferran Real i Manchon
72 JordiValls i Claraco

73 Montserrat Segarra i Daura
74 Francesc Navarro i Guiteras
75 Francesca Bartroli i Navascues
76 Pere Massana i Garbaccio
77 Isabel Martinez i Raibal
78 Lluís Sebastian i Delgado
79 Josep Baylach i Garcia
80 Glòria Fontes i Respaldiza
81 Jordi Marimon i Ramirez
82 Jordi Bonastre i Thio 83 Rosa Escofet i Pla
84 Manuel Cruells i Pifarré
85 Lluís Guixeras i Carratala
LLEIDA
01 Victor Torres i Pereña
02 Anicet Casañas i Cladellas
03 Antoni Comes i Solé
04 Francesc Pau i Gómez
05 Pere Camarasa i Albiñana
06 Emili Pala i Auge
07 Maria Carme Bañeres i Badia
08 Eladi Duch i Mosteiro
09 Josep Giné i Badia
10 Salvador Casamitjana i Gasso
11 Francesc-Xavier Balleste i Sans
12 Antoni Guasch i Castells
13 Domènec Vives i Gassol
14 Ricard Burballa i Campabadal
15 Esteve Ribes i Vilaseca
GIRONA
01 Marçal Casanovas i Guerri
02 Jaume Rodriguez i Ferrer
03 Salvador Tarradas i Ustrell

04 Josep Dabau i Rudo
05 Joaquim Vila i Piñana
06 Salvador Junca i Busquets
07 Manuel Bernat i Llobet
08 Josep Adarnius i Allue
09 Montserrat Puig i Pijoan
10 Joaquim Danès i Llongarriu
11 Joan Puigdemunt i Coll
12 Darwin Austrich i Martell
13 Adelaida Plana i Bassols
14 Hug Joan i Tossas
15 Jaume Triadu i Vilanova
16 Joan Bague i Majo
17 Pere Guitart i Sola
18 Ramon Pons i Esteve
TARRAGONA
01 Joan Manuel Sabanza i March
02 Francesc Subira i Rocamora
03 Manuel Comas i Segura
04 Manuel Forcadell i Solé
05 Margarida Mestres i Velazquez
06 Josep Mane i Nin
07 Jaume Gils i Mateu
08 Josep Bel i Cotiella
09 Pere Joan Cherto i Vallespi
10 Tomàs Barceló i Muntane
11 Josep Casals i Cabre
12 Andreu Mestres i Cervelló
1 3 Joan Carles Colom i Bertran
14 Joan Sole i Gordo
15 Miquel Caballé í Miro
16 Francesca Jove i Latour
17 Josep Domingo i Pasaret
18 Salvador Anton i Alberich
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