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-CLAREDAT1FERMESA
AL PARLAMENT
Tots estem descontents d' aquest Parlament
perque, encara que s'hagin produj,t avencos
importants en el procElsdemocratizador, no ha
sigut capae; de resoldre els greus problemes del
país.
La dreta, mitjanqant els PACTESDELA
MONCLOA,ha fet una política e~nc)mica que ha
augmentat l'atur emitjorant el nivell de vida del
poble i ha sigut incapaq de garantizar la seguretat
qiutadana enfront del terrorisme i les opéracions
"Galllxia" .
L'esquerra parlamentiU'ia ha firmat i defensat els
Pactes de la Moneloa i no ha sigut una oposició
ferma i energica sino feble i submisa col.laborant
en quasi tot amb la dreta.
Uns i altres, dreta i esquerra, s'han posat d'acord
per amagar als ciutadans els debats sobre els
grans problemes, discutint en els passadissos el
que havien de discutír públicament, en el
Parlament, davant de tot el país.
A Catalunya no han adoptat una actitut ferma
enfront del Govern central, exigint per la
Generalitat el maxim de competencies i han
acceptat el ritme que la uen ha marcat des de
Madrid.
En aquestes eleccions és precís canviar i portar
elaredat i fermesa al Parlamento
Només una esquerra diferent com la que avui
representa el Partít del Treball pot portar aquesta
elaredat i fe~esa al Parlamento

UNA ESaUERRA
DIFERENT . .

*per aconseguir un programa d'inversioB8
púbHques que acabi 8mb l'atur, obtenint els diners
deis que els tenen,
*per defensar la democracia enfront de les
pressions de la dreta que vol restringir-la,

*per defensar fins el final r actual Estatut
d'Autonomia i par fer una Catalunya prospera per
a tots,
*per acabar amb el terrorisme i aconseguir
solupions politiques justas pel poble basc que
ajudin a la pacificació d'Euskadi,
*per a defensar la sobirania, independencia i
seguretat del nostre país, enfront deIs intents de
determinats interessos privats espanyols i
estrangars d'entrar a la OTAN,
*per evitar que omplin el nostre país de Centrals
Nuelears,

Fa faba una esquerra
diferen!

UN pARLAMENT
DIFERENT AMB EL PTC
ElPartít de Treball no es presenta a aquestes
eleccions només amb promesas, sino amb el fruit
d'anys de defensa decidida deIs interessos del
poble tre ballador: Ens vam oposar als Pactes de la
Moneloa, oferint a canvi una alternativa valida i
progressista. Hem lluitat contra el terrorisme i per
la pacificació d'Euskadi racoIzant decididament
l'esmena foral basca: hem donat suport a l'unitat
sindical impulsant la formació d'una Intersindical
obrera.
Fer tant, votar al Partit del Treball, és recol~ar
una política clara, ferma i progressista per
Catalunya.

. Votar al Partít delTreball ás fer possibleuna
esquerra de veritat al Parlament que actui da
manera més progressista i amb más fermesa en la
defensa deIs interessos populars.
Votar al Partit dal Treball és util pels treballadors,
parque és portar una esquerra diferent al .

Parlament;
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