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ECLARAGIONS PRÈVIES
cepcions, afebleixin el prestigi social, de pau religiosa i de mu- cia, solucions encaminades a
POLÍTICA ECONÒMICA
RESPECTE ALS NO CATAestablir un règim d'equitat, de
de les institucions catalanes en tu respecte.
LANS
Convocades les eleccions per
pau i de concòrdia. Ha de fer Vuitena.—En l'ordre econòel mateix moment d'íniciar-se
PARLAMENT
BREU
al primer Parlament de Catalumic, la Generalitat, en l'exercila implantació de l'autonomia.
Onzena.—Ha d'ésser ferm
Segona.—Sigui quin sigui el constar, no obstant, de manera ci de les facultats pròpies i denya, ei nostre poble té dret a
categòrica
i
sense
eufemismes
propòsit
dels organismes recresultat d'aquestes eleccions, el
demanar a totes les forces polegades que li corresponen, tors de Catalunya que tots els
LA LLIGA I EL REGIM
de
cap
mena,
la
seva
condemprimer Parlament de la Genelítiques que aspirin a obtenir la
nació de tot acte i de tot intent haurà de procurar el desenvo- que segons l'Estatut tenen la
En l'exposició del nostre pro- ralitat haurà d'ésser dissolt bon
seva representació, que deterencaminats a subvertir l'ordre lupament harmònic de totes les condició de catalans, tots els
minin d'una manera precisa i grama, haurem de limitar-nos p u n t estiguin aprovades la jurídic, sobreposant la coacció i manifestacions de la riquesa de
que, no havent nascut a la nosconcreta llur posició davant als problemes de Cataluny^a, la Constitució interna de Catalu- la violència al respecte degut Catalunya. Li caldrà, però, tetra terra, en ella viuen, trebadels problemes que la implan- resolució dels quals ha estat nya, la llei de règim local i la als contractes, a les lleis i a les nir ben present que són base
llen i l'estimen, se sentin solitació de l'Estatut planteja. El atribuïda per l'Estatut als orga- llei electoral, per tal de consti- resolucions dels tribunals.
indispensable de tota sana po- daritzats amb un règim que els
moment és massa solemne i l'o- nismes del nostre govern propi. tuir, el més aviat possible i amb
lítica econòmica el respecte a asseguri la pau, la prosperitat i
bra a realitzar massa tïansce- Volem, no obstant, per a evitar cens depurat, sufragi femení i CULTURA I ENSENYAMEET la iniciattva privada, que ha esl'afecte cordial dels catalans.
dental perquè sigui possible de- tot equívoc í encara que es règim de representació proportat i ha d'ésser el motor essen- Perquè sigui una realitat aquest
Sisena.—Ha
estat
sempre
crimanar els sufragis del poble tracti de problemes que estan cional, u n nou Parlament que
cial de la nostra prosperitat; la propòsit, s'ha de procedir, en
català sobre la base de vague- fora del clos del Parlament i sigui l'expressió justa i ponde- teri de la Lliga, palesat en les llibertat, que vol dir responsaseves actuacions, donar una bilitat, dels directors d'empre- l'organització del règim autotats o contusionismes. Cons- del Govern de la Generalitat, rada de l'opinió catalana.
atenció especial als problemes ses, i l'afirmació dels principis nòmic, en la continuació de la
cients d'aquest deure de pa- proclamar una vegada més la
tradició històrica del nostre potriotisme i de ciutadania, la Lli- nostra franca acceptació del REGIM JURÍDIC I ADMINIS- de l'ensenyament i de la cultu- de respecte als contractes i de
ra, en els quals està vinculada manteniment de la propietat ble, en la implantació en tota la
TRACIÓ DE JUSTÍCIA
ga Regionalista, ratificant en règim republicà instaurat a Esla
conservació i el perfecciona- privada, que no exclou, per al- vida civil, jurídica i adminisTercera.—Tant la Constitumolts punts manifestacions ja panya per voluntat popular.
ment
de les essències espiri- tra banda, l'establiment d'aque- trativa de Catalunya de la digfetes, es dirigeix al poble de
No podia fer altra cosa la Lli- ció de Catalunya i les seves
tuals
del
nostre poble i la ga- lles limitacions indispensables nitat recobrada de la nostra
Catalunya exposant les afirma- ga si volia romandre tidel als lleis complementàries, com la
rantia
de
tota fructificació fu- per a assegurar el compliment llengua, amb tota fermesa en
cions fonamentals que consti- principis que, en tots temps, ha Generalitat en la seva actuació,
l'orientació, però amb la major
tura.
tueixen el seu programa electo- proclamat. Té, a més el con- hauran d'afirmar la continuïtat
de la seva funció social.
suavitat i correcció en els proEn aquest sentit cal intensifiral.
venciment que sols així podrà històrica en l'evolució del noscediments.
treballar amb eficàcia a favor tre poble, respectant la seva car el prestigi assolit per les
POLÍTICA
FINANCIERA
TASCA DE SEMPRE
dels ideals i dels interessos le- tradició, i mantenint i adaptant nostres institucions d'investigaEl fet de la instauració d'un gítims que la Lliga ha defensat j a les circumstàncies presents el ció superior, com l'Institut
Novena. — L'organització de INTERVENCIÓ EN LA P O d'Estudis
Catalans,
aconseguir
seu
règim
jurídic
basat
en
els
LÍTICA ESPANYOLA
règim d'autonomia no ha de sempre.
les finances de la Generalitat
significar que s'abandoni ni s'aLa incorporació sense reser- grans principis de llibertat civil la gran Universitat moderna i haurà d'ésser feta amb un criDotzena —Després d'implanfebleixi la tasca primordial d'in- ves al règim republicà, no sig- i de robusta constitució fami- autònoma a què Catalunya as- teri de prudència i d'absoluta
pira;
desenvolupar
l'ensenyatat
l'Estatut, Catalunya, sense
liar.
tensificació i depuració de la nifica, però, que la Lliga estiausteritat que esborri el trist
ment
tècnic
(industrial,
comerperjudici
d'organitzar la seva
personalitat de Catalunya. I a gui d'acord amb alguns precepL'administració de justícia
exemple que han donat alguaquesta tasca essencial és ne- tes incrustats a la Constitució, haurà d'organitzar-se a base de cial i artístic) en el qual hi ha nes administracions públiques vida interna fins arribar al ple
cessària que, tant com la Gene- amb algunes lleis aprovades mantenir-la separada del poder un camp extens d'activitats, i catalanes, la situació precària expandiment de la seva persoralitat i els organismes oficials per les Constituents i amb el executiu i lliure de tota influèn- un estímul per al foment de la de les quals ha d'estar sempre nalitat, haurà de seguir manteriquesa general i per al millorade Catalunya, hi segueixi col- criteri amb què són aplicades cia o coacció partidista.
present en tots per tal d'evitar nint una c nstant atenció a tots
ment
dels
nostres
obrers.
laborant l'acció privada, perquè una i altres; ans al contrari, és
el perill de seguir llur funest els problemes generals, demosPOLÍTICA SOCIAL
trant que sent encara amb més
En
el
mateix
ordre
d'idees,
al Govern de Catalunya s'hi ha propòsit de la Lliga treballar,
exemple.
força
que abans la preocupació
cal
resoldre
el
problema
previ
Quarta.—En
l'aplicació
de
d'associar tot el poble.
dintre del règim, per aconseLa Generalitat haurà de fer de la sort general d'Espanya i
de
preparació
de
professorat
i
les
lleis
socials
que
aprovi
el
guir que desapareguin de la
ús modcradíssim del crèdit i
PROCEDIMENT ELECConstitució de les lleis de la Parlament espanyol, la Gene- creació d'institucions pedagògi- haurà d'abstenir-se d'imposar provant així que l'Estatut, en
TORAL
República tots aquells precep- ralitat haurà d'inspirar-se en ques modèliques que són base als catalans càrregues tributà- lloc d'afluixar-los, ha vingut a
tes que fereixen els sentiments un criteri d'amplitud, de gene- indispensable per a l'organitza- ries proporcionalment supe- estrènyer els lligams que l'uneiLa Lliga Regionalista ha de
religiosos de molts milions d'es- rositat i de justícia, per tal de ció adequada de l'escola primà- riors a les que pesin sobre els xen amb totes les altres terres
consignar la seva protesta pel
panyols, o neguen la llibertat suprimir o d'atenuar fins allà ria i secundària. I cal, així ma- altres espanyols mentre no pu- espanyoles.
íeí que les primeres eleccions
d'ensenyament, i els atacs i les on sigui possible, tot pretext a teix, realitzar tot un programa gui donar compensacions adedel Parlament de Catalunya siamenaces a la família, a la pro- les lluites socials, les quals en per a la cultura de les masses quades. Aquest resultat no es Concórtlia c i u t a d a n a
guin viciades per la utilització
pietat, al dret, bases fonamen- afeblir l'economia c a t a l a n a , mitjançant el foment de l'edició
Aquestes són les normes que
d'un cens defectuós, per l'ex- tals de la civilització cristiana afecten per un igual obrers i catalana, les biblioteques popu- pot obtenir més que posseint
clusió del vot feihéní, i per l'a- pròpia dels països on l'individu patrons. Haurà de tenir en lars, els centres de lectura, el l'energia n e c e s s à r i a per a la Lliga Regionalista entén que
acompanyar el ritme de les mi- han d'inspirar la implantació de
plicació d'un sistema electoral frueix d'un grau més elevat de compte, però, que Catalunya cinema educatiu i la ràdio.
llores que tols desitgem a les l'Estatut i l'organització del rèque no tè, ni ha tingut mai pa- cultura i benestar.
forma part d'una entitat econòMentre subsisteixi en la seva possibilitats de la hisenda i al
rió en cap pais democràtic i
mica i duanera més extensa i, redacció actual l'article setè de desenrotllament de l'economia gim autonòmic de Catalunya.
que farà impossible que el priper consegüent, haurà d'evitar l'Estatut, caldrà gestionar de catalana i establint els serveis Al servei d'aquestes afirmaP
r
o
g
r
a
m
a
electoral
mer Parlament català sigui l'exque es produeixin, en relació l'Estat que, en forma de dele- de la Generalitat sobre la base cions posa la seva organització
i la seva força.
pressió, diversa i ponderada,
I fetes aquestes manifesta- amb altres regions espanyoles, gació i amb totes les garanties d'una extremada severitat en
Per a evitar que un recel o el
dels diferentsmatisos de l'opi- cions prèvies, les afirmacions desigualtats que determinarien necessàries per a llevar tota jusles despeses i d'una gran eficà- record de lluites antigues allunió catalana. No hi ha cap raó que davant les eleccions con- l'abandó del camp, el trasllat tificació als recels més extrecia i competència en l'organit- nyi ningú de respondre a la seva
ni semblant de raó que pugui vocades la Lliga considera fo- d'indústries, la misèria i l'emi- mats i subtils, pugui la Generazació, suprimint inexorable- crida, la Lliga Regionalista, en
justíficar-ho, i el partit que ha namentals, són les següents:
gració d'obrers i la ruina del litat exercir dintre el territori ment tota complicació costosa i
elaborar la candidatura de congovernat de manera exclusiva
comerç.
de Catalunya, les funcions que tota burocràcia excessiva i paciutadana que presentarà als
la Generalitat i que ostenta gaiCONSTITUCIÓ TOLALlLa Generalitat haurà d'esti- en allò que pertoca a l'ensenya- rasitària, i evitant a ultrança electors de Catalunya, prescinrebé Íntegrament la representamular i protegir les institucions ment té reservades al poder que pogués dir~se amb raó que deix de tot exclusivisme partiTARIA
ció parlamentària de Catalunya
de previsió 'i d'assistència so- central, per tal d'evitar inútils en els pressupostos de la GenePrimera.—En el moment ac- cial, per tal que, en la Catalu- duplicitats de serveis, les quals, ralitat es trobi la llista civil dels dista, incloent-hi noms prestia les Corts Constituents, ha
giosos que ni estan incorporats
contret davant del nostre po- tual de reconeixement de la nya renaixent, la solidaritat en- a més d'ésser ruïnoses, mantin- partits que la regeixen.
a la seva organització ni sotmeble, en aquesta hora històrica, personalitat del nostre poble, tre els catalans asseguri a tots drien i accentuarien rivalitats
sos a la seva disciplina. Per a
una greu responsabilitat en sa- és necessari afirmar que l'espe- els minimum de benestar que que a tots interessa extirpar per
fer-la triomfar, la Lliga RegioESTRUCTURACIÓ
ADMIcrificar a les que ha cregut les rit de solidaritat entre els cata- ha de fruir tot ésser humà i que sempre més.
nalista demana la cooperació i
NISTRATIVA
seves conveniències de partit, lans per assegurar la nostra serà més alt com major sigui la
ajut
de tothom, fins d'aquells
ORDRE PÚBLIC
el suprem interès català: que Constitució interna no s'inspi- prosperitat de l'econòmic cataque
separats
de nosaltres en alDesena.-—En
l'estructuració
aquestes eleccions se celebres- rarà en un criteri partidista, si- lana.
Setena.-—Es principi essen- administrativa de C a t a l u n y a tres aspectes, estimin que el
sin amb el respecte religiós, nó que amb la Col·laboració
cial de tota societat organitza- caldrà assegurar que Barcelona nostre programa electoral consPROBLEMA AGRARI
amb l'emoció patriòtica, amb tolerant i patriòtica de tots, obda el manteniment de l'ordre
titueix l'orientació adequada
la màxima autoritat que llur tindrà un caràcter de totalitat i Cinquena.-Davant el problema públic. La Generalitat, en l'e- complirà la missió que li perper a assegurar amb la implantoca
com
a
cap
i
casal
de
la
excepcional transcendència exi- permanència. Sols així, la nos- plantejat a certes regions agrí- xercici de les facultats que sotació de l'Estatut, la Uibertat, la
nostra
terra,
impulsant
el
detra Constitució, amb la flexibi- coles de Catalunya, enverinat bre aquest punt li atribueix
gia.
pau i la prosperitat de Catalusenvolupament
econòmic
i
culProtesta, i g u a l m e n t , que lifat necessària per adaptar-se per campanyes demagògiques, l'Estatut, té el deure de garannya i la grandesa d'Espanya.
tural
de
les
comarques
catalaaquells que avui governen la als moviments de l'opinió pú- en les quals tot s'ha tingut en tir, amb plena eficàcia, la disnes;
i
amb
aquest
fi
s'haurà
d'eGeneralitat, el mandat dels blica, podrà ésser la base sòlida compte menys l'interès de l'e- ciplina social, la seguretat i la
Per la Lliga Regionalista
quals acabarà dintre de poques i estable de la vida col·lectiva conomia catalana, la Lliga Re- llibertat dels ciutadans i el res- vitar tot greuge a interessos locals
respectables
i
tota
acusaRamon
d'Abadal, presidem
setmanes, facin en nom de la de Catalunya. En aquest sentit, gionalista afirma la necessitat pecte a l'autoritat, amb tant
ció
justificada
de
centralisme,
Generalitat i amb finalitats pu- hem d'oposar a les piredica- de cercar en cada cas concret, més motiu per tal com d'ara en
rament electorals, promeses cions encaminades a fomentar en cada comarca, en cada cul- endavant aquesta autoritat serà per a fer que totes les terres caque aquella no podrà complir, l'odi la lluita de classes i d'idees tiu on hi hagi plantejada una emanació pròpia del nostre po- talanes se sentin cada dia més
Íntimament unides amb llaços
amb perill que, amargues de- els principis de col·laboració qüestió amb fonament de justí- ble.
indestructibles d'interès i afecte.
• EL MOMENT ACTUA!.
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