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PARLAMENT I DEMOcRAcIA

La democracia, tal com s'entén modernament, ha de
tenir tres poders equilibrats:
- El poder del Parlament, que delibera i legisla.
- El poder del Govern, que executa.
- El poder judicial, que dirimeix segons les lleis.

EL Parlament, elegit per sufragi universal,
igual, directe i secret dels ciutadans majors

d'edat, és l'expressió del poder polític
d'una nació governada democraticament.

El Parlament és l'instrument que fa viable la participa-
ció del ciutadi en la vida política democratica.

El sistema democratic té unes arrels molt profundes a
Catalunya, car des dels temps medievals hi han existit
instruments de representació. L'originalitat i efidcia
d'aquests instruments situaren Catalunya des de molt
aviat en la línia dels palsos més oberts i progressius.

La recuperació de la Generalitat i del seu organisme de
representació, el Parlament de Catalunya, s'insáiuen,
doncs, en la tradició que Catalunya ha mantingut més
afermadament en el curs de la seva historia.

2 - Reunióde I'Assembleade Parlamentarisdel 29 de desembrede 1978.



LA GENERALITAT FINS AL 1714

e ATALUNY A fou un dels primers palsos
del món on es consolida de forma

permanent una institució representativa
del poble: les Corts Catalanes, que foren
l'origen de la Generalitat de Catalunya.

Ja a !'epoca medieval, d'enc;a del segle XIII, el govern
del país s'ajustava als pactes entre el rei i les Corts. Les
Corts eren la reunió derepresentants eclesiastics, nobles i
populars per tal de deliberar entorn de les grans decisions
que podien afectar els diversos estaments de la comunitat.

Les Corts es reunien al principi de tant en tant, sense
cap obligatorietat, i només per escoltar les propostes del
rei. Amb el temps esdevingueren una cambr<lque repre-
sentava el poble de forma permanent. Des de 1283 era
obligat de reunir-les periodicament i, més imporfant
encara, el rei no podia dictar lleis sense llur consentiment
i aprovació. L'any 1359, durant el regnat de Pere el
Cerimoniós, se celebrar en les famoses Corts de
Cervera, les quals institulren la Diputació Permanent de
les Corts Catalanes, o, en el llenguatge de l' epoca, la
Diputació del General de Catalunya, que després fou co-
neguda com la Generalitat de Catalunya.

La institució va anar adquirint una considerable con-
sistencia política, fins al punt que, quan morí Martí
l'H urna (1440) sense successió, la Generalitat assumí
totes les responsabilitats polítiques. Designa dotze
prohoms, als quals encomana el govern de Catalunya fins
que el país no tornés a disposar de sobira.

MiniatUra d< I'incunabl< ConJ/ilucionJ i a/lm dre/J de Cala/unja (s<gl< XV);

r<pr<5<nta d rd Jaum< 1 pr<5idint 1<5 Corts.

D URANT quatre-cents anys, amb moments
millors i pitjors, la Generalitat aconseguí

de representar els interessos nacionals de
Catalunya. Amb la derrota catalana del 17 14,
la Generalitat va desapareixer, suprimida per
decreto Durant els dos segles següents,
la Generalitat no va existir.

La Generalitat es restaura, sobre bases modernes, com
a conseqüencia del resultat de les eleccions del 12 d'abril
de 193 l. Durant uns quants mesos, el govern de la Ge-
neralitat fou provisional. Després, amb l'aprovació de
l'Estatut del 1932, la Generalitat s'afermaria com la for-
ma institucional d'autogovern dels catalans. - 3



LA GENERALITAT DURANT LA II REPÚBLICA

, 'L A Generalitat de Catalunya estara
integrada pel Parlament, el President

de la Generalitat i el Consell Executiu."

(Art. 14 de I'Estatut de Catalunya del 1932)

El 1 6 d' abril de 193 1, després d' una efímera Repúbli-
ca Catalana proclamada per Francesc Macii el 14
d'abril, fou restablerta la Generalitat, presidida per Fran-
cesc Macia. S'obrí així, a Catalunya, un període consti-
tuent durant el qual s'elabora l'Estatut de Catalunya.
Aquest procés constituent culmina el 2o de novembre
de 1932 amb les eleccions al Parlament de Catalunya.

AMB I'Estatut del 1932 es reconeixia
l'autonomia catalaná; amb les eleccions

al Parlament es continua la tradició de les Corts

Catalanes i es disposa novamt!nt del mitja
adient per omplir l'autonomia de contingut
polític i administratiu.

-.;...;i..,.~'"
,:: ~..,~~......

Campanya a favor d< I'EstatUt d< Núria, pl<biscitat d 2 d'agost d< 193 I.
1"

L'Estatut del 1932 concedí al Parlament poders rela-
tivament amplis. EIs ciutadans de Catalunya considera-
ven el Parlament com l'organ representatiu de la sobirania
popular.

D'acord amb les normes fixades en l'Estatut de Cata-

lunya, el Consell Provisional de la Generalitat convoca
eleccions al Parlament per al diumenge dia 20 de novem-
bre de 193 2. Conc<ntraciód<públicdavantI'<dificidd Parlam<ntd diad<la s<ssió

4 - Abans que les urnes no es pronunciessin, es busca una d'ob<rtura,6 d<d<s<mbr<d<1932.



Membres dd Govem de Catalunya i altres autoritats a la sortida de la sessió d'obertura dd
Parlament d 6 de desembre de 1932.

seu adient per a la institució parlamentiria. Es decidí
d'habilitar el palau del Parc de la Ciutadella.

La campanya electoral es desenrotlla en un ambient
de gran participació, no tan soIs dels partits polítics. sinó
també dels moviments ciutadans i de les més diverses

organitzacions socials. V oti el 60,23 % dels ciutadans
de Catalunya i la votació adjudid els 85 llocs parla-
mentaris.

La sessió constitutiva tingué lloc el dia 5 de desembre.
a partir de tres quarts de quatre i cinc minuts de la tarda.

N'ocupa la presidencia el diputat de més edat. Immedia-
tament després es procedí a l' elecció del President de la
Cambra. L' endema. dia 6. hi hagué la inauguració ofi-
cial. El President de la Generalitat féu el discurs oficial

i les tropes desfilaren davant del Parlamento El dia 20 de
desembre s'iniciava per a Catalunya una etapa plena-
ment constitucional amb la presentació del primer Con-
sell Executiu de la Generalitat nomenat després de la
constitució del Parlamento

"Sentiu-la, la joia d'aqueJt moment! 1 amb ella la VOJtra

re.ponJabilitat, i la VOJtragloria. Hi ha un poble
alrat al voltant VOJtre.EJcolteu la Jeva vibració!

Recolliu elJ JeUJ anhelJ! Realif1..fU leJ JeveJ e.peranceJ!

ReJ ni ningú no pot privar-voJ, ara, de plasmar-li aquella
Catalunya que, Jalvant-la de la inquietud del viure,
el meni cap alJ idealJ!... Hom de joia i d'emoció,
Jón també aqueJteJ horeJ d' una gran mponJabilitat.
N oJaltm leJ veiem i em fem caparoJ d' aqueJta re.ponJabilitat

i no enJ fa por. SenyorJ, pOJem nOJtreJ cOrJa l'alrada
del nOJtre deure. V i.rca Catalunya!"

(FragmentJ del di.rcurJ inaugural del Parlament
de Catalunya del Sr. PreJident de la Generalitat,
M. H. FranceJCMacid, f de deJembre de 1J 32.

D URANT aquells anys el Parlament fou
l'eix polític de la Generalitat i, per tant,

de l'autonomía catalana. A través del Parlament,

elegit per sufragi universal, el poble catalél
exercí la seva sobirania. - 5



COBRA LEGISLATIVA DEL PARLAMENT CATArA (1932-1936)

LA important obra legislativa del Parlament Llei sobre l'administració de ~eques.
d l ' , . LEGISLACIÓ DE CARACTER

. e,Cata un~a fou apo que d~na vIda ECONOMICO-SOCIAL:
I omplí de contmgut l autonoffila catalana. Llei que crea l'Institut de l'Atur For~ós.

Llei que crea la Caixa de Credit Agrícola i Cooperatiu

Un cop celebrades les eleccions i configurat el Parla- Lle! de bases de. la cooperació.

ment, l~ principa! preocupac;ó dels diputats catalans fou Lle~ de cooper~tlves.
dotar 1autonomla catalana de textos i de legislació Llel de mutuahtats.
general. Llei de sindicats agrícoles.

L'activitat legislativa del Parlament comporta l'apro- Llei sobre la taxa al consum i als serveis d'hostalatge
vació dels següents textos: restaurants.

LLEIS CONSTITUCIONALS: LEGISLACIÓ SANITARIA:
Estatut interior de Catalunya. Llei sobre la salinitat d' aigües.

LEGISLACIÓ CIVIL GENERAL: Llei d'aigiies minero-medicinals.

Llei de majoria i habilitaciá d'edat. Llei de bases per a l'organització de la sanitat i l'assister
Llei sobre la capacitat jurídÍca de la dona i conjuges. cia social.
Llei de successió intestada. Llei de coor,dinació i control sanitario
Llei de creació del Tribunal de Cafsació. Llei de divisió sanitaria de Catalunya.

LEGISLACIÓ CIVIL AGRARIA: Llei sobre la carta sanitaria de Barcelona.
Llei de contractes de conreu. Llei de sanejament de poblacions.

LEGISLACIÓ SOBRE REGIM LOCAL: LEGISLACIÓ FINANCERA:
Llei municipal. Lleis que aproven els pressupostos.

LEGISLACIÓ PER AL FOMENT DE LA
CULTURA:

Llei que crea el Consell de Cultura de la Generalitat.
Llei sobre el servei d'arxius, biblioteques, museus i patri-

moni artístic i científic de Catalunya.
Llei que crea l'Institut d'Acció Social Universitaria i

Escolar de Catalunya.
Llei sobre conservació del patrimoni historic, artístic

6 - i científic de Catalunya. ,



LLEI
SOBRE LA CAPACITAT JURÍDICA
DE LA DONA 1 DELS CONJUGES

Art. /.1' La dona té lamateixa capacitat civil que l'home.
Aquesta igualtat no impideix les diJpoJicionsparticulars a

un deis dos sexes, derivades de cames fiJiologiques, com la

fixació de l' edat núbil i la prohibició a la vídua de contraure
nou matrimoni abans d' haver transcorregut el període legal.

Art. 2.n El matrimoni no és causa modificativa de la
capacitat d' obrar de la dona.

Art. 3.' La Llei no concedeix al marit autoritat sobre la
mul/er, ni ti atorga la seva repmentació. '

Art. 4.' Els conjugespoden exercir profeJJió, ofici, carrec,

comer( o indústria que no elJ impedeixi el complimen'¡ delJ
deures fam~liarJ i sense obligar l'altre conjuge.

Art. J.e Cadascun delJ conjuges podra, sense l/icencia de
l' altre, adquirir per títol onerós o lucratiu, alienar i gravar
els seus béns, compareixer en judici, i, en general, contractar i
obligar-se i realif\!lr tota mena d' actes jurídics.

Aixo no obstant, cap conjuge no pot adoptar sense consen-
timent de l' altre.

Art. ó.e Els conjuges poden celebrar entre el/s tota mena
d'actes jurídics, sensperjudici de la revocabilitat, béper actes
entre vius, bé per actes de darrera voluntat, deis actes realit-
7.t1tsa títollucratiu. En cap cas, durant la vigencia del ma-
trimoni, no, podra l' un d' el/s executar els béns de l'altre.

A 1'1. 7.e QlIedell expre.uamenl derof!.ades les diJPoJiciol1J

d'excepció a favor de la dona que consignen el "Senatus-coll-
sultus Vel/eianus", I'Authentica "Siqua mulier", el capítol
VIII de la N ovel.la 134, el capítol XI del" Recognoverunt
procem" i el CostumI, paragraf1 i 2, rúbrica7 del Llibre
IV del "Llibre deis costums escrits de la ciutat de T ortosa".

Art. 8.e Aquesta Llei entrara en vigor el dia 1.' de gener
del 1y 3 J.

Per tant,

Mano a tots els ciutadans de Catalunya que cooperin al

cOlllpliment d'aquesta Llei i a tots els Tribunal.r'i Autoritaf-r

que la facin complir.
Barcelona, 1y de juny del 1y 3 4.
Lluís Companys

Quan comen<;ala guerra civil, el 18 de juliol de 1936,
el Parlament de Catalunya tenia pendents d'aprovació

les lleis següents:
Llei de referendum.
Llei de censura cinematografica de protecció a la infancia.
Llei per crear un carnet d'identitat personal.
Llei sobre l'autoritat paterna.
Llei sobre tutela i curadoria.
Llei electoral.
Llei sobre redimibilitat de censos.
Llei d'arrendaments urbans.
Llei sobre el rescat o readquisició de béns comunals. - 7



LA RECUPERACIÓ DE LA GENERALITAT

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO a ABRIL
1933 (núm. 534)

L. 5 Abril 19~8 (1"1.0 del Interior). ESTA-
TUTO DE aATALU~A. Aboliénd-o/.o.

El :Alzamiento' Nacional significó en el or-
den político, la ruptura con todas .las institu-
ciones que 1mplicasen negación de los valores
que se intentaba restaurar. y eS claro que, cual-
quiera que sea ]a concepción de ]a vida loca]
que inspire normas futuras, e] Estatuto de Ca-
taluña, en mala hora concedido por la Repú-
blica, dejó de tener validez, en el orden jurí-
dico español, desde el día diecisiete da julio de
mil novecientos treinta y seis. No seria preciso,
pues, hacer ninguna. dec]araciún en este sentido.

Pero la entrada de nuestras gloriosas a1'mas
en terlitorio catalán plantea e] prohIema. es-
trictamente administrativo, de deducir las con-
secuAncias prácticas de aquella abrogación. lm-
pOl.ta, por consiguiente, re'stablecer un régi-
men de derecho público que, de acuerdo con el
principio de unidad de la Patria, devuelva R
!.<Juellas pLOvincias el ;.onor de ser goberua-:!a.
en pie de igualdad con sus hermanas del re'sto
de España.

En consecuencia, a propuesta del Ministro
de] Interior y previa deliberación del Consejo
de r,Unistros,

DISPONGO:

Articulo 1.° .La Administración del Estado,
la provincial ). la mnnicipal en las provincias
de Lérida, Tarragollu, Barcelona y Gerona, se
regirán, por las normas generales aplicables a
las demás provincias.

Artículo 2.° Sin perjuicio de la liquidación
del régimen estaLlecido por e] Estatuto de Ca-
taluña, se consideran revertidos al Estado la
competencia de ]egislación y ejecuciún que le
corresponde ell los territorios de derecho común
y los ser'/ieios que fueron cedidos a ]a región
catalana en virtud de la Ley de quince de sep-
tiembre de mil novecientos treinta )' dos (1).

Facsímil del "Bolotín Oficial del Estado" dd 8 d'abril d< 1938, qu< r<cull
la Ud d< d<rogació d< I'Estatat d< Catalunya, aprovada d j d'abril d< 1938
por Francisco Franco.

El resultat de la guerra civil (1939) impedí al Parla-
ment de Catalunya de continuar la seva tasca. La majo-
ria dels diputats hagueren d' exiliar-se. El nou ordre polític
anul'la l'autonomia i suprimí les institucions catalanes,
Tanmateix, pero, la Generalitat no va desapareixer, Mal-
grat les limitacions de l' exiliova continuar ostentant la
representativitat de les institucions d'autogovern dels ca-
talans.

Manifostació de 1'11 d< sot<mbr<d< 1978.

Durant molts anys, la recuperació de ;'dutnnOP'Lade
Catalunya fou una reivindicació que s'estengt.e progres-
sivament i que guia la política catalana L restabüment
de la Generalitat Provisional, el setembre de : 9- -. i el
retorn del President Josep Tarradellas obnrM una nova
etapa, a Catalunya, que l' elecció del Parlament ha de
cloure.



" L 'ELECCIÚ del Parlament de Catalunya
culmina, en el marc de l'actuallegislació,

el procés de recuperació de les institucions
d' autogovern del poble de Catalunya.

La recuperació de les llibertats democritiques i nacio-
nals de Catalunya ha ates ja dues fites decisives:

- El restabliment, per Decret- Llei Reial de 29 de se-
tembre de 1977, de la Generalitat Provisional i el nome-
nament del President Tarradellas per Decret Reial.
Aquest acte simbolitza el reconeixement de la personalitat
de Catalunya.

- L'Estatut de Catalunya, que fou aprovat per refe-
rendum popular el dia 25 d'octubre, ratificat pel Con-
grés de Diputats el 29 de novembre de 1979 i pel Senat
el 12 de desembre de 1979. Finalment fou promulgat
pel Rei el 18 de desembre de 1979, El sí a l'Estatut
expressa la identitat col'lectiva de Catalunya i la seva
voluntat d' autogovern.

U N cop restablerta la Generalitat
Provisional i promulgat I'Estatut

d'Autonomia, encara falta una tercera 6ta
decisiva: l'elecció del Parlament de Catalunya.
és a dir. l'elecció dels representants

El M.H. Prosidentdela Genoralitatsenyor}os""TarradeUas,dosprésd'unUarg.xiii, de Catalunya.arriba a l'aoroportdd Prat, d 23 d'ocrubrode 1977. - !



LES ELECCIONSAL PARLAMENT: PER QUE 1 A QUI

E L proper dia 20 de marc;els ciutadans
de Catalunya elegiran els seus

representants. El Parlament de Catalunya
exercira les següents facultats: de representació
deis ciutadans de Catalunya, electives,
de control del Consell Executiu, de legislació
plena, de legislació en el marc de la legislació
espanyola, i d' aprovació de pressupostos.

D'acord amb aquestes facultats previstes a l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya:

fonamentals i les llibertats polítiques
dels ciutadans.

El Parlament aprovara els pressupostos.
El Parlament establira i exigira els impostos.

El Parlament estara integrat per 13 5 diputats.
L'elecció es fara segons el sistema d'escrutini
proporcional. Les circumscripcions electorals
seran: Barcelona, Girona, Ueida i Tarragona.

El Parlament de Catalunya sera elegit per sufragi
universal, igual, directe i secreto

El Parlament representara ds ciutadans
de Catalunya. .
El Parlament elegira, entre els. setts membres,
el President de la Generalitat.

El Parlament impulsara i controlara l'acció
política i de govern.
El Parlament tindra dret a demanar

responsabilitats al President de la Generalitat.
El Parlament podra prendre la iniciativa
de reforma de l'Estatut de Catalunya.
El Parlament elaborara proposicions de llei per
presentar-les a la Mesa del Congrés de Diputats.
El Parlament podra nomenar un Síndic

10 - de Greuges per a Ja defensa deis drets m.noldel'hemicidedd ParlamentdeCatalunya.

-,



L ES Juntes Electorals Centrals han acceptat
16 candidatures al Parlament de Catalunya

les quals, per diferents mitjans, han expressat
el seu programa parlamentario

Cada ciutada de Catalunya podd votar una de les
següents candidatures:

BEAN-Unitat Popular.
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Centristes de Catalunya (CC-UCD).
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Convergenáa i Unió. .
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Conservadors de Catalunya (C i C).
Barcelona.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Falange Española de las JONS.
Barcelona - Ueida - Tarragona.

Fuerza ~ ueva.
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Naáonalistes d'Esquerra.
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Partido Naáonal Independiente.
Barcelona.

Partit Comunista Obrer de Catalunya
(PCOC).
Barcelona.

Partido Socialistade Andalucía " Partido
Andaluz (PSA).
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Partit deIs Socialistes de Catalunya
(PSC-PSOE).
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC).
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Solidaritat Catalana.
Barcelona - Girona - Tarragona.

Unidad Comunista.
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona.

Unitat peI Socialisme.
Barcelona - Girona - Lleida - Tarragona. - 11



LES ELECCIONS AL PARLAMENT: DE QUINA MANERA

E L proper 20 de mar~ podran votar totes
les persones de 18 anys o més que,

trobant-se en ús de llurs drets civils i polítics,
figurin inscrites al cens electoral d'alguna
de les quatre circumscripcions electorals
catalanes.

El cens vigent es va tancar el 31 de desembre de
1978. Inclou les persones censades a Catalunya
aleshores, fins i tot els menors. Cal figurar en aquest cens
per poder votar. No podran fer-ho aquelles persones que
no figurin al cens electoral, independentment del seu lloc
de naixenc;a o de residencia actual (no podran votar,
doncs, els nascuts a Catalunya pero' actualment empadro-
nats fora, perque no són administrativament catalans, bé
que potser se'n sentin culturalment i mora¡ment; per les
mateixes raons, tampoc no podran votar els residents a
Catalunya pero que encara no hi són empadronats i, per
tant, encara no figuren al cens electoral).

La votació a les meses electorals, el proper 20 de
marc;,ha de fer-se personalment i previa identificació amb
document suficient (D.N.I., per exemple). No és de cap
manera imprescindible d'exhibir l'avís de vot que alguns
ajuntaments, optativament, envien, com a simple recorda-
tori, als habitants del municipioA les Juntes Electorals de
Zona figuren les llistes dels electors i els collegis i sec-
cions que els corresponen, els quals, en les presents
eleccions, coincideixen en la majoria dels casos amb els de

12 - la darrera consulta electoral.



L A votació per correu és possible, pero
només mi~an~ant els impresos i documents

que l'interessat, o persona autoritzada,
demanara a la corresponent Junta Electoral
de Zona.

La retirada d'aquesta documentació i la tramesa
per correu cert:ificat del vot, hauran de fer-se
abans del dia 19 de mar~ de 1980.

A petició d~ :.interessat, directament o a través de per-
sona automuda, la Junta Electoral de Zona lliurari un
certificat d';.cscripció en el cens, un joc de paperetes de
votació. un sobr~ de votació i un sobre postal amb l'adre-
~a de la m~ corresponent. Caldri 'ntroduir la papereta
de la candidarura escollida dins el sobre de votació, tan-

car-lo i posar després aquest sobre de votació i el certifi-
cat d'inscripció en el cens dins el sobre postal, que també
caldri tancar, i enviar-ho tot per correu certificat.

E LS qui hagin complert els 18 anys entre
el 31 de desembre de 1978 i el 20 de mar~

de 1980 podran votar, si són al censo

Hauran de comprovar a la corresponent Junta Electo-
ral de Zona (d'acord amb el domicili d'empadronament'
que, en efecte, figuren a les llistes del cens electoral.

Hauran d'assabentar-se, a la mateixa Junta Electora.:
de Zona, del coHegi i secció electoral que els corres-
ponen.

El dia de la votació hauran de presentar-se a la mesa
corresponent, informar de la seva majoria d'edat electora.:
i demostrar-la mitjan~ant l'exhibició del D.N.!.; un cop
fet aixo, podran votar normalment.

E LS residents absents Oels residents

a l' estranger, inscrits com a catalans
al consolat corresponent, poden emetre llur
vot en aquestes eleccions.

Ultra personar-se el dia 2o de mar~ a la mesa que eIs
pertoca, poden recórrer al vot per correu o, en el cas deIs
residents a l'estranger, delegar llur vot a tercers. Les Jun-
tes Electorals fomiran les informacions corresponents a:
respecte.



EL Parlament de Catalunya elegiré!
el President de Catalunya.

14 -

El nou President de Catalunya donad. continultat
a la tasca historica iniciada el segle XIV, com assenyala-
va el M. H. President de la Generalitat de Catalunya,
senyor Josep Tarradellas, a l'al-locució que dirigí a
l'Assemblea de Parlamentaris el 29 de desembre de 1978:

"Em sembla que és just que en aquests moments histories
evoqui la memoria del nostre President Macid, restaurador de
les nostres institucions nacionals, qui, en aquest mateix Palau,
va consagrar-les i els va donar vida; així, dones, rendeixo el
meu sincer homenatge a la seva memoria. Tampoc no puc
oblidar el President Companys, que tant va /luitar per man-
tenir-les i que va pagar la seva fid.elitat donant la vida pel
nos/re poble.

Al mateix temps voldria recordar-vos a tots vosaltres, com
a ciutadans de Catalunya, que la Generalirat no és pas una
institució sorgida d' una manera espontdnia o fictícia en
aquests últims temps. Es tracta d' una institució creada el
13 f fl, la qual, a travésd' unaJlarga historia, hafet possible
la nos/ra existencia i també que el nos/re poble constitueixi un
gran paif que cada dia avanra mé.rpel camí d' una reconstruc-
ció definitiva, plena de /libertat.

Perque lo/s /inguem present com n' és de ve/la i gloriosa la
nos/ra historia, voldria remarcar que sóc el cent-caton.! Pmi-
den! de la Generalita/ de Ca/alunya."

Un cop proclamats els resultats de les eleccions, i en un
termini maxim de vuit dies, el primer Parlament de Ca-
talunya es constituid. en una mesa d'edat integrada per

Fa~ana del Palau de la Genrralitat.

un president idos secretaris, i procedid. immediatament a
elegir la mesa provisional.

En una segona sessió, que se celebrad. com a maxim
deu dies després de l'acabament de la sessió constitutiva,
el President del Parlament, havent consultat previament
els portaveus designats pels partits o grups polítics amb
representació parlamentiria, proposad. d'entre els mem-
bres del Parlament un candidat a President de la Genera-
litat i es procedid., després d'un debat, a la votació.

Per ser elegit President de la Generalitat, el candidat
haud. d'obtenir, en primera o segona votació, els vots
de la majoria absoluta deis membres del Parlament, o la
majoria simple en una tercera votació.

El President de Catalunya, dones, sed. elegit pel Par-
lament entre els seus membres i nomenat pel Rei.

El President de la Generalitat dirigid. i coordinad.



1m dd. P-" do la Grnttalitat.

l'acció del Consell Executiu O Govern i ostentara la més

alta representació de la Generalitat.
El President de la Generalitat sera políticament res-

ponsable davant el Parlamento

L 'ELECCIÓ del President de Catalunya
pel Parlament de Catalunya pressuposa

també que s'aprova el programa de govern
i la composició del Consell Executiu proposats
pel candidat elegit.

El Consel1, organ co: :egiat de govern amb funcions
executives i administrati.-es. sera regulat per l1eide Cata-
lunya, la qual en determinara la composició, l' estatut, la
forma de nomenamem i ~ cessació dels membres i llurs
atribucions.

El Consel1 respondrá políticament davant el Parla-
ment de forma solidaria. sense perjudici de la responsabi-
litat directa de cada Conseller per la seva gestió.

És per tot aixo que en les eleccions del 20 de mar~ de
1980, els ciutadans de Catalunya, amb l' elecció del Par-
lament de Catalunva. recobraran una institució secular
de la seva historia."

E LS ciutadans de Catalunya elegiran,
per tant, els representants polítics que,

durant els propers quatre anys, mitjan~ant
la tasca parlamenciria i l'acció de govern,
conformaran la vida de Catalunya. - 15
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JUNTES ELECTORALS
CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA

Junta Electoral Provincial Pg. de CircumvaHació, 1
Junt.. Electorals de Zona
Arenys de Mar
Barcdona
B<rga
Granollers
L'Hospilalel de Llobregat
Igualada
Manresa
Mataró
Sabaddl
Sant Fdiu de Llobregal
Trrrassa
Vic
Vilafranca dd Pened..
Vilanova i la Gdtrú

Rbla. Bisbe PoI. 10

Avda. Portal de l'Angd. 8-10
Gran Via. 2 3
Avda. dd Parc, 7
T eela Sala. 1 1
Mila i Fontanals. 1
Ctra. de Vic. 2o
Onofre Aroau. s/n
Nareís Giralt, 74
Zumalacárregui, 10-12
Raval de Jos.: Antonio, 18
Gral. Barr<ra, 4
Pla~a de I'Ex<rcit. 3
Pla~a de la Vila. 7

CIRCUMSCRIPCIÓ DE GIRONA
Junta Electoral Provincial Audi.ncia Provincial
Junt.. Electorals de Zona
La Bisbal
Figu<r..
Girona
Olot
Puigc<rda
Sta. Coloma de Farn...

JUljat de l.. Instancia
Poera Marquitu. 2
Pla~a de la Catidral, 2
Bisbe Lorenzana. 2
Floren~a, 1
Ctra. Sant H ilari, s/n

CIRCUMSCRIPCIÓ DE LLEIDA
Junta Electoral Provincial Audi.ncia Provincial
Junt.. Electorals de Zona
Balagu<r P: Angd Guim<ra,s/n
C<rv<ra EstUdiVell. Ij
Lleida Avda. Caudillo, s/n
La Seu D'Urgdl Pla~a Cardenal Casanyes, 4
Tremp Plao;aCas<rnes. 11
Vidla Lluís León. 6

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA
Junta Electoral Provincial Audi.ncia Provincial
Junt<SElectorals de Zona
Reus
Tarragona
Tortosa
Valls
1:1 V~n~l"~n

Avda. Gareía Morato. 12
President Companys. s/n
Pla~a deis EstUdis,s/n
TaumeHuguer, 3
br. Robm, 28

93-792.00.93
93-318.14.20
93-921.06.09
93-870.00.27
93-338.62,99
93-803.16.68
93-874.07.11
93-790.16.07
93-721.63047
93-666.03.00
93-783.01.30
93-88,.03.4,
93-892.00.67
93-893.00.7 !

972-20.99.00

972-64.07.00
972-10.03.69
972-20.00.29
972-26.00.20
972-88.01.0 !
972-84.00.68

973-23.69.08

973-44.14.06
973-13.04.29
973-23.74.77
973-31.00.14
973-6,.00.06
973-64.00.41

977-21.10.32

977- 31.64.17
977-21.1'.18
977-44.08.43
977-60.10'99
977-66.09.22

D IJOUS, 20 de mar~ de 1980.
Escolliu els vostres representants

al Parlament de Catalunya.

Disseny grafic: Josep M. Mir i Joaquim NolIa.
Fotograli..: GuilI<rmina Puig. Arxiu de la Corona d'Aragó i InstitUt Municipal
d'Historia de Barcdona.


