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Tarradellas informa al Consell Executiu

traspassos de les

27 de febrer
del 1979

Demà, silenci propagandístic

Fï de dàitipahya agressïu

BARCELONA (De la nostra Redacció). — La campanya eleòtoral
acaba avui enmig d'un indubtable
El president Tarradellas va in- segurat que les transferències de revifament dé la propaganda i de
formar ahir, en el transcurs del les Diputacions hagin entrat a la les expectatives dels principals
Consell Executiu, que les transfe-' recta final, pot donar a entendre partits polítics catalans: Els mírències de les Diputacions à la que íes reticències de les Diputa- tings.finals del cap de setmana
cions, especialment la de Girona, vai-en marcar, d'altra banda, un
Generalitat són a la fase final.
Quant a les transferències a transferir les seves atribucions a. augment molt sensible de l'agresEstat-Generalitat, el president ha la Generalitat han estat supera- sivitat entre les diverses formacions polítiques.
encarregat al vicepresident de la des.
Tots els partits parlamentaris
Comissió Mixta, Josep Lluís SureCal recordar, però, que la Dipuda, la redacció d'un informe on e.s tació de Girona, en el seu últim segueixen mantenint un gran oprecullin les diferents etapes del ple, va a acordar d'ajornar els timisme malgrat que íes enquesprocés de transferències. Per altra traspassos fins la convocatòria tes insisteixin en la seguretat gaipart, en aquesta sessió del Con- del nou ple sortit de lés eleccions rabé absoluta què els resultats seran molt semblants als de les
sell Executiu on eren presents municipals del tres d'àbril,eleccions de juny de 1977. En
tots els consellers. Inclòs el nou
qualsevol cas, tant Centristes,
conseller de Política Territorial i
coní Convergència, Socialistes
Obres Públiques, Lluís Armet, el
con Comunistes creuen que popresident Tarradellas ha donat
dran aconseguir millorar posicompte de l'estricte compliment
cions.
dels acords presos pel Consell
L'esforç final en la propaganda
Executiu que feien referència a la
s'ha fet espectacular durant les
neutralitat del president i dels
últimes hores per bé que tot s'haconsellers tècnics. Informà també
gi mantingut bastant per sota dels
el president, dels contactes mannivells d'activitat de la campanya
tinguts anib els diferents partits
passada. Anib tot les coalicions
catalans, «tenint sempre present
dotades de millors possibilitats
la necessitat d'unitat, única maeconòmiques, és a dir. Centristes
nera de gaudir d'un futur esperande Catalunya-UCp, Convergència
çador», segons va dir Tarradellas.
i Unió, el Partit dels Socialistes de
Explicà, al mateix temps, les
Catalunya f Coalición Democràtidiverses converses que el presica han publicat aquest darrers
dent de la Generalitat ha tingut
dies una quantitat esgarrifosa de
amb Suàrez, Felipe Gonzàfez,
planes
de
publicitat i
Santiago Carrillo i Manuel Fraga,
s'han llançat a fons en la propaaprofitant l'estada d'àquests a
ganda radiofònica.
Barcelona per participar en els diferents actes electorals dels resEsprint de
pectius partits.
El fet que el president hagi asConvergència

apareguts en plena;:campanya
electoral, què explicavendò forma
aparentment imparcial la trajectòria del PSOE; després foren uns
tríptics molt ben impresos però
sense cap signe d'identificació on
s'exposaven les conseqüències
«catastròfiques» d'una eventual
victòria dels socialistes que s'enviaren a una àmplia gamma de
persones infiuentes. Finalment ha
estat la utilizació de les acusacions contra l'ex diputat Josep
Pau en uns cartells que foren enganxats aquest cap de setmana a
les parets d'Alacant, en una jugada absolutament fosca i confusa.
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El ««nyor Xuclà, preaident de la Diputació da Qlrona. (Foto arxiu)

L'esprint final ha estat especialment visible en Convergència i
Unió, els responsables de la qual
no es poden treure del cap la idea
que en la passada campanya vareri fallar precisament en els últims dies. En un intent de corretgir aquell plantejament que estimen equivocat, la campanya dels
püjoiistes va experimentar ahir un
fort increment a la ràdio. '

UN VOT DE

Jordi Pujol no vòl caurà en errors de la
campanya dej 15-J. (Foto Europa
' : • • Press)

Ariuncis amb cua

Els partits econòmicament
La ^barroeria que ha rodejat
menys potents •—del PSUC cap a
l'esquerra— han fet per la seva :tota- aquesta ofensiva d'última
part un meritori esforç de militàn- hora no tia estat absent, d'altra
cia que va ser particularment evi- banda, de la propaganda del madent durant el cap de setmana. teix partit dels centristes catalans
que han acabat passant a l'atac
Ha estat també una caracterís- en lletra impresa i que en un gran
tica de les últimes jornades l'ex- anunci publicat en alguns diaris
tensió a Catalunya de la increïble llençaven al PSC boca d'en Joacampanya anònima desencade- quim Molins la insòlita acusació
nada contra el PSOE a tot l'Estat que «la darrera vegada que goespanyol. Primer varen ser dos vernàreu Catalunya no va anar
llibres-pamflet
sospitosament gaire bé». .

Ull
ITESQUEIUM
irAUlBERAMIElIT
NMaONAL

LA VOSTRA VEU
AL PARLAMENT

PER LA RECONSTRUCCIÓ DELS
P A Ï S O S CATALANS i CAP AL
PLE EXERCICI DEL DRET
D'AUTODETERMINACIÓ
El BLOC D'ESQUERRA D'ALLIBERAMENT NACIONAL
{BEANI ès una coalició electoral formada per dos partits polítics
—Bloc Català de Treballadors i el PSAN— i un ampli grup.de
ciutadans independents encapçalats per Pere Croses. La candidatura té com a principi definidor la lluita per l'alliberament nacional i pel socialisme, dues vessants d'una mateixa lluita contra
l'opressió a que és sotmès el nostre poble com a treballador i
com a poble català. El BEAN presenta candidatures a tot Catalunya i al País Valencià. Té signats acords amb els Partits Socialistes de Mallorca i Menorca, en la perspectivade la lluita conjunta
per la* reconstrucció nacional dels Paísos Catalans.
RECOMANEN EL VOT AL B.E.A.N.: Euskadiko Esquerra, Ünidade Galega (PSG, POG), Unión del Pueblp Canario, Goriseyu.
Nacional Astur. Partido Socialista de Andaíucía, Partido Socialista de Aragón.
El B.E.A.N. vol ser, però, molt més que això. Perquè els seus
objectius van més enllà de demanar el vot dels ciutadans. Volem
ser una plataforma àmplia oberta, no solament als partits sinó a
tots aquells homes i dones que no han perdut l'esperança en,la
lluita per l'autodeterminació i per un nou model de societat on
els interessos col·lectius prevalguin sobre els d'una minoria de
privilegiats.
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SI ENS VOLEU AJUDAR, DIRIGIU-VOS A:
GIRONA: Ronda Ferran Puig, 15, 4.° 1."
Telf: 21 27 46
FIGUERES: C / . Ample, 14, 2on. 1.» ,
Telf. SO 24 40

VOTEU:
BEAN

ELS N O S T R E S C A N D I D A T S :
PERE CROSES PRAT (paleta)
PILAR HERAS TRIAS (mestral
JOAN DAUNIS PIJOAN (grafista)
J A U M E CLAPES COSTA (metge)
JOSEP W ESTEBAN (trtíballador)

