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SESSIÓ NÚM. 17

El primer punt de l’ordre del dia s’inicia a un quart d'onze
del matí i set minuts. Presideix el Sr. Dalmau i Ribalta,
acompanyat de la vicepresidenta, Sra. Tolosana i Cidón,
i del secretari, Sr. Salvatella i Suñer. Assisteix la Mesa la
lletrada Sra. Andreu i Fornós.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Aligué i
Escudé, Sr. Argilés i Serres, Sra. Borràs i Solé, Sra.
Bruguera i Bellmunt, Sr. Granados i Duran, Sr. Jané i Bel,
Sr. Mutjé i Pujol, Sra. Panyella i Balcells i Sra. Sanabra i
Villarroya, pel G. P. de Convergència i Unió; Sr. Bustos i
Garrido, Sr. Carbonell i Abelló, Sra. Duch i Plana i Sr.
Ferran i Serafini, pel G. Socialista; Sr. Curto i Casadó, Sr.
Francàs i Porti i Sr. Sirera i Bellés, pel G. P. Popular; Sr.
Lora i Lillo i Sr. Riera i Gassiot, pel G. P. d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds, i Sr. Carod-Rovira, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió, per tal d’informar en
relació amb el primer punt de l’ordre del dia, la Sra. Maria
Solés i Boladeras, presidenta del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC), el Sr. Jordi Tolrà i
Mabilon, vicepresident, la Sra. Anna Eva Jarabo i Fi-
dalgo, vocal, el Sr. Ignasi Casadesús i Olucha, vocal, el
Sr. Xavier Bretones i Hernández, vocal, i la Sra. Gemma
Bellart i Colinas i el Sr. Eduard Tolrà i Mabilon, coordi-
nadors generals. Així mateix, assisteix a aquesta sessió,
per tal d’informar en relació amb el segon punt de l’ordre
del dia, el Sr. Manuel Castellet i Solanas, president de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), acompanyat del Sr.
Josep Carreras i Barnés, vicepresident, del Sr. Joaquim
Rafel i Fontanals, secretari general, de la Sra. Mercè
Boronat i Blanch, gerent, i del Sr. Josep Enric Llebot i
Rabagliati, secretari científic.

ORDRE DEL DIA

1. Compareixença davant la Comissió de Política
Cultural d’una representació del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (CNJC) perquè informi sobre la
situació i el programa d’activitats per al 1997. 357-00059/
05. Fidel Lora i Lillo, del Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya - Els Verds (IC-EV), Manuel Bustos i Garri-
do, del Grup Socialista al Parlament de Catalunya, Joan
Puigcercós i Boixassa, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Compareixença (BOPC,
36, 2773).

2. Compareixença davant la Comissió de Política Cultural
del president de l’Institut d’Estudis Catalans perquè informi
de les activitats d’aquesta institució. 357-00077/05. Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Socialista al
Parlament de Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), Grup Parlamentari Popular.
Compareixença (BOPC, 42, 3101).

El president

Bé, doncs, continuem l’ordre del dia.
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Compareixença d’una representació
del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya perquè informi sobre la si-
tuació i el programa d’activitats per al
1997

Bé, el punt primer de l’ordre del dia, doncs, és la com-
pareixença... –el segon, en aquest cas, d’acord amb el
que hem dit abans–, és la compareixença davant de la
Comissió de Política Cultural d’una representació del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya perquè
informi sobre la situació i el programa d’activitats per
al 1997.

Ens acompanyen, d’acord amb la llista que ens han
donat, i suposo que són ells mateixos presents aquí, les
següents persones que passo a dir: la presidenta del
Consell Nacional, la senyora Maria Solés i Boladeras,
els vicepresidents senyors Guillem Espriu Avendaño i
Jordi Tolrà i Mabilon –després, si de cas no hi sou tots,
ja ens ho direu–, i els vocals Anna Eva Jarabo, Ignasi
Casadesús, Xavier Bretones, la coordinadora Gemma
Ballart i el senyor Eduard Tolrà.

Bé, d’acord amb el procediment que acostumem a se-
guir –ho dic per a ells, més que res, que són els qui no
hi tenen pràctica–, el que farem serà donar-vos la pa-
raula a vosaltres, que us la podeu, si ho voleu, repartir
lliurement, perquè feu una intervenció inicial, i, des-
prés, els grups...; suspendríem momentàniament la ses-
sió per tal que els grups poguessin fer preguntes o po-
sicionaments en relació amb la vostra intervenció pri-
mera.

Sí que he de dir als membres de la Comissió que, com
que avui hem de substanciar dues compareixences, ini-
cialment ens havíem repartit el temps comptant que, a
les deu, féssim aquesta –que ja no són les deu– i, a les
dotze, la següent, de manera que disposaríem d’una
hora i mitja, aproximadament.

Podríem –d’una manera indicativa i sense voler forçar,
naturalment, la voluntat dels grups–, potser, fer una
primera mitja hora inicial de la seva intervenció; és a
dir, procureu no passar-vos de mitja hora de temps; sus-
pendríem la sessió deu minuts i, els tres quarts restants,
o l’hora restant, la destinaríem a les preguntes i als po-
sicionaments. Amb el benentès, també, que demanarí-
em, sobretot als grups més nombrosos, que, en benefici
del temps de què disposem, no fessin ús del dret a pre-
guntar què els correspon per a cadascun dels diputats,
perquè, aleshores, segur que no ho faríem en una hora
i mitja. De manera que em sembla que, amb la tradici-
onal bona disposició que presideix aquesta Comissió,
ho puguem substanciar en el temps previst.

Bé, doncs; així, doncs, té la paraula la senyora Maria
Solés. Endavant.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya (Sra. Maria Solés i Boladeras)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores diputades,
senyors diputats, bon dia. I volem agrair-vos, als dife-
rents grups parlamentaris, l’oportunitat que ens heu
brindat de comparèixer a la Comissió de Cultura del
3
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Parlament de Catalunya. Senyor president, li demano
autorització perquè, a banda de la meva intervenció,
pugui parlar el senyor Jordi Tolrà, que és vicepresident
al Consell Nacional de la Joventut; el senyor Guillem
Espriu tenia previst ser aquí, però, per raons laborals,
finalment no ens acompanya.

Com vostès ja saben, el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya és l’interlocutor més vàlid davant les
administracions per tal de fer de portaveu de les volun-
tats de les entitats associatives juvenils de Catalunya.
Alhora, el Consell Nacional és l’òrgan consultiu per a
tots aquells temes que afecten els joves. No és en va
que participa com a membre de ple dret en el Consell
Escolar de Catalunya, el Consell Social de la Llengua,
el Consell Assessor de la Prestació Social Substitutòria,
el Consell Assessor del Voluntariat i el Fòrum Europeu
de la Joventut, i que, durant molts anys, ha participat en
el Consell Rector del desaparegut Institut Català de Ser-
veis a la Joventut i en la Junta Avaluadora de Convenis i
Subvencions de la Direcció General de Joventut.

Aquestes participacions vénen donades perquè, tot i
ésser un òrgan independent, amb personalitat jurídica
pròpia i amb plena capacitat per complir les seves fina-
litats, és un dret públic reconegut per la Llei 14/85.
Aquesta Llei confereix al Consell Nacional les següents
funcions: promoure activitats dirigides a assegurar la
participació dels joves en les decisions i en les mesures
que els afecten; elaborar i promoure, per iniciativa prò-
pia i a petició d’altri, informes o estudis sobre matèries
relacionades amb la joventut i els seus problemes; fo-
mentar en els joves l’associacionisme juvenil, a fi que
emprenguin en grup la solució de les qüestions que els
afecten; fer d’interlocutor entre la Generalitat i les or-
ganitzacions juvenils en tot allò que afecta els joves;
participar en els òrgans consultius de l’Administració
quan aquesta ho requereixi; establir relacions amb al-
tres organitzacions juvenils, en tots llurs àmbits d’ac-
tuació; promoure la cooperació juvenil internacional
per a fomentar les activitats que tendeixen a la conse-
cució de la pau i per a qualsevol altra matèria relacio-
nada amb la joventut i la seva problemàtica; promoure
la participació en l’àmbit local i territorial en matèria de
joventut, i, finalment, aquelles altres funcions que li
siguin encomanades per l’Administració.

Us hem de dir que el passat mes d’octubre, just fa qua-
tre mesos, les entitats membres del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya ens varen escollir per unani-
mitat, com a persones expertes en el món associatiu i en
el treball en diferents àmbits juvenils, per tal de liderar
la reforma del Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya. Per aquest motiu, el contingut de la nostra in-
tervenció, avui, és diferent de la que ens agradarà po-
der fer un cop acabat aquest procés.

Entre l’anterior compareixença del Consell Nacional i
la d’avui han passat vuit anys; l’anterior va ser el dia 2
de març de l’any 89. En aquest període el moviment
juvenil de Catalunya ha canviat. I quina és la situació
del teixit associatiu, ara? Nosaltres apuntàvem que s’ha
incorporat el concepte de «participació» en la societat,
s’ha donat un nou impuls al voluntariat, les entitats amb
molts anys d’història s’han renovat i s’han adaptat a les
noves exigències socials i culturals, i ho estan fent; han
sorgit entitats associatives plurals que s’han anat con-
solidant.

Per altra banda, aquesta transformació del moviment
juvenil ha despertat diferents fenòmens al voltant de
l’objecció de consciència, hi ha una percepció més
àmplia del valor educatiu i la responsabilitat en el món
del lleure; ha sorgit un fenomen social juvenil en rela-
ció amb l’habitatge; hi ha hagut una expansió en les
entitats estudiantils, amb un significatiu augment de la
seva participació a nivell institucional, i hi ha un aug-
ment de la consciència nacional entre els joves.

Per altra banda, alhora han aparegut nous fenòmens
socials i culturals, que les entitats juvenils encara no hi
sabem donar resposta, i que és evident que ens preocu-
pen i hi estem treballant. Un exemple d’aquest feno-
men, el demostra el darrer estudi de Càritas Diocesana
de Barcelona, on s’identifica la joventut com un dels
grups més afectats per la pobresa. El Parlament de Ca-
talunya s’ha fet ressò d’alguna d’aquestes problemàti-
ques que anunciava, promovent reformes legislatives de
gran transcendència; l’objecció de consciència n’és un
clar exemple.

Amb tot, el Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya, al llarg de la seva història, ha passat diferents eta-
pes. Una primera, des de l’any 79, amb la creació de la
Taula de Joves de Catalunya i l’impuls del Consell
Nacional, que va concloure amb l’aprovació de la Llei
14/85 i, una segona, més llarga, que ha estat oferint un
espai de creixement i de consolidació a les entitats,
moment en què varen prendre importància moltes ini-
ciatives, com ara el Segon Congrés de la Joventut de
Catalunya, que va culminar amb l’aprovació de la Carta
de la Joventut de Catalunya. I una tercera etapa en què
la situació de renovació i, sovint, de redefinició de les
mateixes associacions s’ha vist reflectida en el mateix
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, fet que
va propiciar un profund debat intern i que ha conduït a
l’etapa actual.

Per aquests motius, s’està perfilant una nova proposta,
que ha de portar-nos a definir el Consell Nacional de
l’any 2000. En aquest moment, jo els agrairia que es-
coltessin el senyor Jordi Tolrà, que ens farà una mica
l’explicació d’aquesta etapa que nosaltres hem iniciat
i hi estem treballant i com la preveiem.

El vicepresident del Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya (Sr. Jordi Tolrà i Mabilon)

Sí, moltes gràcies. Efectivament, el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya creiem que ha d’adaptar-se
als canvis que el moviment juvenil català ha sofert des
que es va crear el Consell en els anys vuitanta reconver-
tint-se en un instrument útil per als seus membres i per
al conjunt dels joves.

Les entitats juvenils tenim ara noves necessitats; exis-
teixen nous fenòmens i noves dinàmiques. Per respon-
dre a aquests nous reptes, el Consell s’ha de transfor-
mar i creiem que ha de recuperar el seu paper, sobretot,
d’instrument al servei de les entitats i d’interlocució
entre elles i els poders públics. En els darrers temps,
una situació d’impasse massa llarga ha fet que moltes
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entitats deixessin de participar en el Consell i utilitzar
les seves potencialitats, i creiem que cal recuperar la
normalitat. Per això, aquest nou secretariat ens hem
posat a treballar per respondre als reptes que tenim
plantejats en aquest moment i que han de configurar la
nostra actuació en els propers anys.

El primer d’aquests reptes que tenim plantejats és recu-
perar el Consell de la Joventut com un autèntic espai
d’intercomunicació i de relació entre les entitats juve-
nils possibilitant la creació d’un espai permanent de
trobada entre els dirigents del moviment juvenil i de les
mateixes identitats. Creiem que aquest és un dels prin-
cipals actius del Consell de la Joventut, que, històrica-
ment, ha fet aportacions importants al moviment juvenil,
però també al país, possibilitant que els dirigents de les
associacions, tant d’ordre social com d’ordre polític, po-
guessin discutir els seus problemes i arribar a propostes
conjuntes i de consens de cara a treballar entre els joves,
sobretot a l’hora de garantir els drets de la joventut.

L’altre gran repte que creiem que tenim plantejat és
estimular la cooperació entre les mateixes entitats i
aconseguir que els diferents moviments juvenils puguin
col·laborar entre ells formulant programes conjunts,
promovent les sinergies entre les diferents entitats, així
com un millor coneixement recíproc dels idearis i de les
diferents maneres d’entendre el moviment juvenil a
Catalunya. Estimular aquesta cultura de la cooperació
ens sembla que és un dels principals serveis que el
Consell pot fer a Catalunya.

Una altra prioritat que tenim marcada de cara a aquest
nou Consell és aconseguir que les propostes que sorgei-
xin del seu si de cara a la societat estiguin formulades
en base al consens. Creiem que allò que dóna autèntic
pes i importància al Consell de la Joventut és, justa-
ment, la capacitat de plantejar propostes representatives
del màxim nombre d’entitats i de sensibilitats. I creiem
que no tindria sentit plantejar un joc de majories o de
minories en un organisme que, per definició, és de re-
presentació unitària.

El Consell ha de ser capaç, també, d’exercir una tasca
d’autèntica representació davant de la societat i davant
de les administracions. La riquesa que li dóna la seva
pluralitat, combinada amb el consens –al qual abans
feia referència–, són elements prou forts per conferir-
li, al Consell, aquesta dimensió representativa. Aquest
caràcter representatiu, però, no pot quedar-se en quel-
com merament simbòlic; cal que aquesta força pugui
ser útil com a instrument d’interlocució. I tot i que no
podem dir que el Consell representi el conjunt dels jo-
ves, sí que estem segurs que n’és, en aquest moment, el
millor interlocutor, si més no del moviment juvenil or-
ganitzat i amb autèntiques possibilitats d’intervenir.
Cal, doncs –i nosaltres hi estem a favor–, un Consell
més actiu en els processos de negociació i de discussió
entre el moviment juvenil i els poders públics.

El Consell Nacional de la Joventut és també un organis-
me d’àmbit nacional català, que té una responsabilitat,
com a agent social, en el procés de vertebració nacio-
nal i de construcció de la Catalunya del futur. En fun-
ció del joc que se’ns doni, podrem ser més o menys
útils en la resolució dels problemes del país.
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En aquest procés, un dels principals reptes del país –i,
òbviament, també de les entitats juvenils– és la parti-
cipació en la construcció europea. El CNJC ha partici-
pat històricament en el llançament de les plataformes
de representació juvenil davant la Unió Europea i el
Consell d’Europa i hi ha participat com a membre de
ple dret. Aquest protagonisme no és una casualitat, sinó
que té relació amb l’actiu paper de moltes entitats ca-
talanes i dels seus dirigents en les estructures juvenils
internacionals.

La presència diferenciada del Consell de Catalunya en
el recentment creat Fòrum Europeu de la Joventut, ens
sembla que ens planteja, alhora, un repte i una possibi-
litat. Per una banda, el repte de ser capaços d’aportar en
el procés de construcció europea i de diàleg amb les
institucions europees la nostra contribució des de l’àm-
bit juvenil a partir de la llarga tradició i l’estil de treball
característic de l’associacionisme català. Per una altra
banda, ens dóna la possibilitat de transmetre a les nos-
tres entitats les tendències més innovadores en el treball
juvenil que es donen a Europa, així com facilitar l’ac-
cés dels dirigents juvenils catalans als recursos i als
programes de les institucions europees.

Tots aquests reptes no es podran veure complerts si el
Consell no és capaç d’equilibrar i treure partit de la
seva pluralitat i de treballar en base al consens.

Aquesta és la feina que ens correspon a nosaltres, però
estem segurs que tampoc podríem culminar-la sense
comptar amb plena independència i un adequat reco-
neixement institucional. I això vol dir, també, que el
Consell no pot cedir a la temptació, que a vegades pot
ser forta, d’escorar-se excessivament en favor d’una o
altra proposta llançada des de l’àmbit polític. No vol dir
això que no ens puguem afegir a grans iniciatives for-
tament recolzades, a iniciatives de caràcter unitari, però
ens sembla que hem d’evitar entrar necessàriament en
el dia a dia de la política catalana, que a vegades està
excessivament marcat per opcions partidistes.

Senyores i senyors diputats, sabem que no és gens fà-
cil respondre a tots aquests reptes i ens cal un cert
temps per implicar el conjunt de sensibilitats que hi ha
al Consell en aquest projecte de futur. Aquest secreta-
riat està il·lusionat per aquest projecte i té ferma volun-
tat d’aconseguir-ho. El moviment juvenil català neces-
sita un Consell fort, representatiu, útil i vàlid per poder
col·laborar en el paper que ens toca en la lluita pels drets
dels joves i per aconseguir una societat plural i justa en
una Catalunya lliure i de progrés. I, per fer-ho, ens cal
també el seu suport i la seva confiança. Creiem en un
Consell que col·labori activament amb el nostre Parla-
ment i pugui participar amb la seva veu aportant pro-
postes. Que consti, doncs, la nostra disponibilitat als
treballs de la cambra i de les seves comissions i el de-
sig de les entitats juvenils de fer més estreta aquesta re-
lació.

El Consell no es pot limitar a haver fet aportacions, més
o menys interessants, a la construcció de la Catalunya
democràtica, té una altra responsabilitat: fer una apor-
tació a la construcció d’una democràcia de més quali-
tat, més participativa, amb entitats compromeses en la
vertebració social. Si estem d’acord que la salut de la
democràcia depèn, en primer lloc, de la participació
5
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ciutadana i del teixit civil, aleshores organismes com el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya hem de
poder jugar un paper més actiu, contribuint per mitjà de
les entitats que els joves siguin més subjectes que ob-
jectes de poder polític.

Moltes gràcies.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

Moltes gràcies. Llavors, davant d’aquests planteja-
ments, esperem que vostès comprenguin que no entra-
rem en valoracions de les polítiques relacionades amb
els joves, però creiem que és convenient també que us
expliquem que l’elecció de l’actual secretariat es va fer
amb el consens de totes les entitats i amb la confiança
explícita de les organitzacions polítiques juvenils que
varen possibilitar que, aquesta tasca de reforma, la fes-
sin les entitats socials.

En aquests mesos de treball, treball intern d’organitza-
ció i de redefinició, el secretariat s’ha reunit amb pràc-
ticament totes les entitats que formen el Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya, tot aconseguint reunir
la voluntat de les entitats en aquesta nova etapa.

Ens atrevim a, de l’opinió global de les entitats del nos-
tre país, extreure un seguit de propostes que els fem:
Que el Consell Nacional pugui comparèixer anualment
en el Parlament de Catalunya; que les entitats del Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya puguin com-
parèixer al Parlament de Catalunya; que el Ple del Par-
lament de Catalunya tracti la política de joventut; que
es tingui en compte les entitats juvenils a l’hora de de-
finir la política i a l’hora de prendre decisions que afec-
ten els joves i les entitats sense afany de lucre; que es
clarifiquin les competències en matèria d’ensenyament
superior i, especialment, en el tema de finançament
universitari; que, en l’àmbit de lleure, a l’hora de pro-
moure normatives, es tingui més en compte les entitats
–ens preocupa seriosament la normativa sanitària que
afecta les activitats de vacances i que el Decret d’acti-
vitats de vacances no tingui en compte la responsabili-
tat penal que en deriva–; que es potenciïn els intercan-
vis internacionals, i que les entitats juvenils que tinguin
programes de cooperació en el desenvolupament pu-
guin accedir als ajuts del Comissionat de Relacions
Exteriors. Agraïm sincerament que s’augmentés un
10% la partida de subvencions retornant el pressupost
de les entitats..., de la partida de subvencions a la quan-
titat de l’any 95.

Amb tot, la dotació pressupostària per a les subvencions
de funcionament de les entitats juvenils és insuficient, i
creiem que ho hem de dir, perquè estem convençuts que
és insuficient. Demanem que reaparegui en el pressupost
de la Generalitat de Catalunya la partida diferenciada del
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

I, per altra banda, fer esment que la consolidació del
teixit associatiu de Catalunya passa per l’adequació i
l’adquisició de patrimoni. En aquest sentit, ha desapa-
regut la partida d’inversions destinada a les entitats ju-
venils, malgrat que es manté la d’inversions de l’Admi-
nistració. En aquest sentit, volem fer una petició formal
en relació amb les inversions de les entitats i demanar
que, per a l’any 98, es doti d’una partida pressupostà-
ria important per a inversions a les entitats juvenils.

Per acabar, ens agradaria comptar amb el suport de to-
tes les forces parlamentàries per donar el sentit que les
entitats volen en el Consell. En aquest moment, que ens
cal una forta presència a Europa, necessitem que les
il·lusions dels joves es vegin potenciades i no podem
desmerèixer la força que el teixit associatiu català dóna,
que el teixit associatiu dóna als processos democràtics
potenciant la participació, l’estima al país i l’esperit
d’obertura.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Solés i, també, senyor Tolrà.

Suspenem, doncs, ara la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i es
reprèn a les onze i cinc minuts.

El president

Es reprèn la sessió.

D’acord amb el que hem anunciat, procedirem ara a
donar la paraula als diversos grups.

En primer lloc, en absència del Grup Mixt, té la paraula
el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, concretament, el senyor Josep Lluís Carod-Rovira.

El Sr. Carod-Rovira

Moltes gràcies, senyor president. El nostre Grup Parla-
mentari, que avui per circumstàncies diverses de salut,
com tenia oportunitat fa uns instants de comentar la
representació del Consell Nacional de la Joventut, s’ha
vist delmat en aquesta compareixença davant de la
Comissió de Política Cultural, faríem la intervenció, en
primer lloc, de congratulació per aquesta compareixen-
ça produïda per part del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya.

De congratulació en el sentit que, per una banda, és
evident que una institució com el Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya, per la significació que té –i,
d’una manera particular, pel caràcter plural que carac-
teritza un organisme d’aquest perfil– probablement en
la reforma del Reglament que ara estem els distints
grups parlamentaris realitzant en aquesta Cambra, en
algun lloc hem anat parlant que hi havia un seguit
d’institucions que, pel seu caràcter, gairebé –potser sen-
se que consti en el Reglament, però sí per acord tàcit
dels distints grups parlamentaris– seria una urgència i
una necessitat que de forma regular s’establís ja que
compareixen, almenys, un cop l’any o un cop cada dos
anys, sobretot quan es tracta d’entitats que tenen una
dimensió de representació general a partir de les quals
es pot tenir una idea precisa d’allò que afecta l’activi-
tat, la problemàtica, els projectes d’un sector específic.

Per tant, nosaltres ens congratularíem que, de manera
periòdica, de manera regular, aquesta compareixença
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del Consell Nacional de la Joventut, tal com avui s’ha
produït, es pogués també produir en el futur.

En segon lloc, és evident que un organisme d’aquestes
característiques, que té aquest perfil de pluralitat i que,
per tant, no és ni un associació més, ni una associació
gran, sinó que és l’espai de trobada per a la diversitat
d’entitats vinculades amb el món de la joventut a Ca-
talunya, hauria de tenir aquell rang de reconeixement
institucional que l’Administració pública articula a
partir d’un espai molt concret, que és del seu reconei-
xement pressupostari.

Per tant, fóra bo que aquest Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya en el futur, doncs, pogués ser rein-
corporat per la porta gran a partir de la seva pròpia
identitat de nom i pogués constar amb el seu nom de
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya com un
d’aquells referents –el referent fonamental– que tingués
el Govern de la Generalitat a l’hora d’aplicar la seva
política de joventut. I, en aquest sentit, això té una do-
ble conseqüència: per una banda, el fet de saber que
existeix una partida fixa per part del Govern destinada
a aquesta finalitat: Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya, i, per altra banda, saber que el Govern
compta com un aliat directe i evident i, també, com el
referent fonamental en el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya per consultar, per assessorar, per ser
l’opinió que, imprescindiblement, ha de tenir en comp-
te abans d’aplicar polítiques que afectin de manera di-
recta el sector de la joventut.

De sempre, la política de joventut havia format part
d’aquesta Comissió de Política Cultural; ara, a més a
més, des del punt de vista, doncs, de l’Administració de
la Generalitat, el que fa referència a la Secretaria Gene-
ral de la Joventut s’ha incorporat en el Departament de
Cultura. Per tant, potser, això pot semblar una novetat
per part dels membres del Consell Nacional de la Jo-
ventut; per part de la Comissió de Política Cultural,
diguem que ja era aquest el lloc on habitualment es
tractaven aquests temes.

I, en tot cas, potser l’única pregunta que formularíem,
que tampoc ha de ser entesa com una pregunta que re-
quereixi necessàriament un posicionament concloent,
seria si existeix o no per part del Consell Nacional de
la Joventut algun tipus de..., si hi ha preocupació, en el
sentit que els canvis efectuats en l’adscripció departa-
mental del Consell puguin en el futur danyar, perjudi-
car aquest caràcter que, com tants altres organismes,
hauria de tenir la política juvenil a Catalunya, un caràc-
ter interdepartamental, supradepartamental, que afecta
pràcticament la totalitat de conselleries de la Generali-
tat.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Carod. El procediment que seguirem,
si us sembla bé, és anar responent cadascuna de les in-
tervencions. També seria possible fer les intervencions
primer, de tots els grups; però, potser, és millor donar
l’oportunitat de la resposta immediata. Per tant, té la
paraula la senyora Maria Solés.
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La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

Moltes gràcies. A veure, és veritat que el moviment
associatiu juvenil de Catalunya té –no podem evitar-
ho– la sensació que el fet d’haver adscrit la Secretaria
General de Joventut al Departament de Cultura pugui
minvar el fet de fer política amb transversalitat. O sigui,
des del seu inici, Joventut va estar adscrita a Presidèn-
cia i, com a mínim, la sensació que des de Presidència
era més fàcil arribar als diferents departaments, doncs,
això es té.

Per altra banda, el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya es va reunir amb el conseller de Cultura i li
vam manifestar també aquesta sensació i nosaltres vam
sortir contents i, a més a més, tenim pendent una altra
reunió amb ell. Per tant, com a mínim, des del Consell
Nacional intentarem que el fet que s’hagi adscrit a un
altre Departament, doncs, no passi això.

No sé si amb això contesto la pregunta...

El president

Bé, passem, doncs, al grup següent. Gràcies, senyora
Solés. És Iniciativa per Catalunya - Els Verds; el senyor
Ignasi Riera té la paraula.

El Sr. Riera i Gassiot

Sí, gràcies, senyor president. Prenc la paraula jo –des-
prés em substituirà el diputat senyor Fidel Lora– perquè
em penso que en aquests moments i en aquesta hora,
justament, té lloc a Cornellà de Llobregat l’enterrament
d’un que ha estat un gran dirigent juvenil; em referei-
xo al senyor Josep Palau, que va ser en el seu moment
responsable de les Joventuts Comunistes i que, poste-
riorment, va ser responsable de política internacional
–adscrit a la política internacional, primer, en el Minis-
teri de Cultura de Madrid i, després, en diferents orga-
nismes més o menys en l’òrbita del que podrien ser el
Partit Socialista.

Ho repeteixo: va ser una persona que va representar so-
vint la joventut de Catalunya en fòrums internacionals
i, ja en temps de Franco, va ser un dels joves lluitadors
juvenils a favor de les llibertats democràtiques. I em
semblava que, ja que era una reunió, en què hi havia
lloc, tenia lloc la compareixença del Consell Nacional
de la Joventut, era important que féssim aquest esment
i que així pogués constar en l’acta d’aquesta Comissió
de Política Cultural. De tota manera –ho repeteixo– i a
partir d’aquest moment, em substituiria el senyor Fidel
Lora.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Riera. El senyor Fidel Lora té la parau-
la, doncs.

El Sr. Lora i Lillo

Sí, gràcies, senyor president. Primer, agrair la compa-
reixença del Consell Nacional de la Joventut a la Co-
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missió de Política Cultural i, sobretot, agrair les propos-
tes o la dinàmica de fer propostes concretes perquè,
d’alguna manera, els grups parlamentaris i la dinàmi-
ca de debat sobre la situació de la joventut o sobre la
política de joventut al Parlament de Catalunya tinguem,
d’alguna manera iniciatives, propostes que ajudin a
aquest debat.

A mi el que m’agradaria, no?, és –d’alguna forma–
saber quina és l’opinió del Consell Nacional de la Jo-
ventut entorn del Pla interdepartamental que acabarà
l’any 97 i quines dinàmiques... Bé, quina valoració fa
el Consell Nacional de la Joventut d’aquest pla i quines
dinàmiques i amb quins mètodes i amb quines formes
es pot desenvolupar el nou Pla interdepartamental.

Dir que el Consell Nacional de la Joventut, que és una
entitat que és impulsada i definida per una llei com la
interlocutora entre el moviment juvenil i l’Administra-
ció de la Generalitat, des del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya - Els Verds pensem que aquesta
definició fa que sigui una obligació el recolzament ins-
titucional del Consell Nacional de la Joventut, recolza-
ment institucional que s’ha d’expressar, jo penso, en un
concepte, en una idea clara –no?– i és la participació de
les entitats juvenils a través del Consell Nacional en l’ela-
boració de la política, de la política cap a la joventut.

És a dir, ja sigui, no? Nosaltres no podem canviar qui-
na és l’ordenació en aquests moments de la Secretaria
General de Joventut, si està a Cultura, si està a Presi-
dència, però sí que quant a la situació i les condicions
socioeconòmiques que viuen avui els joves, cal una po-
lítica integral de joventut i cal que el Consell Nacional
de la Joventut i les entitats juvenils participin en
aquesta política. Aquesta és una primera idea per al
recolzament institucional del Consell Nacional de la
Joventut.

Però, una segona idea és que, si per Llei tenim definit
que el Consell Nacional de la Joventut és l’interlocutor
vàlid entre el moviment juvenil i l’Administració, cal
que, després, amb una llei tan important com és la Llei
del pressupost de la Generalitat, aquesta idea, aquest
concepte que està en la Llei que impulsa el Consell
Nacional de la Joventut, quedi reflectit a la Llei del
pressupost, i, en aquest sentit, nosaltres ja vam criticar
al debat del pressupost del 97, també del 96, que el
Consell Nacional de la Joventut no tingui una partida
concreta directa des del pressupost de la Generalitat,
una partida directa que reconegui la seva..., reconegui,
doncs, la seva identitat com a interlocutora i com a en-
titat autònoma que representa tot el moviment juvenil.
I, en canvi, doncs, que hi hagi una partida com una enti-
tat més, com una entitat més. És a dir, això és contradic-
tori amb una llei aprovada al Parlament de Catalunya.

Nosaltres ja hem fet propostes per canviar aquest con-
cepte i penso que és una de les línies, no?, que tots els
grups parlamentaris hem d’anar defensant i hem d’anar
avançant en aquest sentit: que el Consell Nacional de la
Joventut tingui una partida concreta, directa, per fer
aquestes tasques.

Igualment, per tot el que fa a la política de joventut,
doncs, cal que una partida pressupostària, cal que tota
la política pressupostària vagi en la direcció de promo-
cionar activitats juvenils, promocionar la inversió prò-
pia de les entitats. Amb tot això, doncs, des del Grup
Parlamentari d’Iniciativa - Els verds seguirem treballant
en aquesta direcció.

Ara, a mi m’agradaria fer un petit comentari sobre un
tema..., que és que, quan es parla de política de joven-
tut, jo crec que sempre hi ha una mena de desequilibri,
que anem sempre cap a la política de l’associacionisme;
això és important, això és molt important, i és un ins-
trument d’organització de la societat civil, d’organitza-
ció dels joves per aprofundir la democràcia... Tot això
està bé. Però jo crec que hem d’anar avançant en un
debat entorn dels quatre problemes que jo crec que són
fonamentals avui per a la joventut d’aquest país i el Pla
interdepartamental de joventut ha de, d’alguna mane-
ra, respondre a aquests problemes, no?

Él primer problema important que viu la joventut en
aquest país és el problema de l’ocupació, el problema
de l’atur, el problema de la precarietat laboral, el pro-
blema que el 75% dels joves avui estan vivint en una
situació, estan treballant en una situació de temporali-
tat; aquest és el primer problema que viuen els joves
avui a Catalunya. I el Pla interdepartamental i la política
de la Generalitat ha de respondre a aquest problema.

El segon problema és el problema de l’habitatge. És a
dir, si no es soluciona el problema de la independència
econòmica, de poder sortir del nucli familiar, podem fer
política d’habitatge, però, si no s’intervé en la deman-
da en funció del poder adquisitiu dels joves, la gent
jove no podrà sortir del nucli familiar.

El tercer problema és el problema de la formació, és a
dir, la política universitària, la política als centres de
Secundària, la formació professional.

I el quart problema –i, aquest, jo crec que la resposta i
el moviment que s’està donant aquests darrers mesos
entorn del tema de l’ocupació respon també a aquest
problema, que és el dèficit que en aquests moments hi
ha de centres socials juvenils als barris– és un proble-
ma sobre el qual haurem de fer un estudi i desenvolu-
par polítiques concretes perquè als barris la gent jove
pugui participar a centres socials per fer un oci creatiu,
que la gent jove pugui –d’alguna forma– crear el seu
propi oci.

Aquests són quatre problemes. Crec que hem de defi-
nir entre tots, amb participació, primer, la participació
del Consell Nacional de la Joventut, la participació de
les entitats, la participació de les entitats juvenils polí-
tiques, la participació dels grups parlamentaris. Hem de
definir un Pla interdepartamental de joventut que fun-
cioni a partir del 97 i que doni respostes a aquestes
realitats, que doni respostes a aquestes realitats.

En tot cas, la meva pregunta és: quina valoració es fa
del Pla interdepartamental de joventut per part del Con-
sell Nacional de la Joventut, quins mecanismes per
desenvolupar el nou Pla i, en tot cas, doncs, agrair la
compareixença des del... Jo penso que el Parlament
hem de treballar perquè estigui obert perquè el Consell
Nacional de la Joventut pugui seguir compareixent i
seguir explicant quina és la seva política.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor Lora. Respon la senyora Solés?
Endavant. (Pausa)

Perdoni, perdoni un moment, senyora Solés, anava a dir
una cosa. El senyor Lora, encara que la pregunta final-
ment concreta que ha fet és una, ha fet un plantejament
general en relació amb alguns problemes que, pel que
alguna pregunta que tinc damunt la taula, sí que correm
el risc que sigui reiterat per tots i cadascun dels grups
i, aleshores, es trobin que, quan hagin de respondre
vostès, ho hagin fet en una intervenció prèvia. Per tant,
no sé si valdria la pena que rectifiquéssim el criteri ini-
cial, donéssim la paraula a tots els grups –ells ja prendran
nota del que ha anat dient cadascú– i ho responguin al fi-
nal tots alhora. Perquè és que em temo molt que, en el
moment que s’abordin problemàtiques sectorials, algu-
nes aniran sent repetides per cadascun dels grups, eh?

Si us sembla bé, ho faríem d’aquesta manera. D’acord?

El Sr. Lora i Lillo

Sí, pel nostre Grup, sí. Jo –l’únic que era la pregunta
concreta aquesta...– no volia...

El president

No, no, però, com que –i perdoni, senyor Lora– hi ha
una invitació implícita a ocupar-se dels altres temes,
que seran, sens dubte, reiterats per tothom, potser que
ho fem d’aquesta manera. Per tant...

El Sr. Lora i Lillo

D’acord...

El president

Fem la intervenció de tots els grups, primer; després, ja
contestaran en un sol paquet, eh? Molt bé. Ara corres-
pon, doncs, intervenir al Grup Parlamentari Popular; té
la paraula el senyor Francàs.

El Sr. Francàs i Porti

Bé, moltes gràcies, senyor president. Des d’un preàm-
bul molt curt i dient que per a nosaltres, tant l’existèn-
cia com el funcionament del CNJC no rep una valora-
ció alta, o que, tradicionalment, no ha rebut una valo-
ració alta; de fet, nosaltres no som massa partidaris de
tot aquest tipus d’organismes interlocutors de la soci-
etat amb el Govern, quan entenem que la societat ja es
pot interlocutar directament amb el Govern o amb el
Parlament de Catalunya, i que és molt més eficaç i no
anar-li posant superorganitzacions, més superorganitza-
cions i més superorganitzacions. Entenem, també, que
la nostra representació, dintre d’aquesta organització,
és fonamentalment testimonial i no pas per intenció
nostra, sinó per qüestions de fet. I entenem, també, que
moltes vegades s’ha fet una crítica a aquesta organitza-
ció, a aquest organisme, que, d’alguna manera, assumi-
ríem, que és que està com molt interessat en problemes
molt exteriors i molt poc interessat, o que, de fet, ha es-
tat molt poc interessat, en problemes reals de la nostra
joventut.
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Jo passaria a fer les quatre preguntes molt directes, eh?,
perquè fossin contestades, doncs, agrupant-les com fos
convenient per part seva, no?

Quins són els motius pels quals el CNJC no forma part
del Consejo de la Juventud de España, i quins avantat-
ges representa aquest fet per a la joventut catalana?
Quines són les preocupacions que consideren ells com
a més importants per a la joventut catalana avui? Qui-
na valoració fan els representants de la CNJC de la
impressió –com he dit jo abans, i passo una pregunta
per escrit– que les seves preocupacions, d’ordinari, es-
tan més fora, al món exterior espanyol, la representació
europea, grans problemes conjunturals mundials, i, en
canvi, sembla –o almenys hi ha aquesta impressió– que
els problemes quotidians i nostres, com poden ser ha-
bitatge, atur, etcètera, propis avui de la joventut catala-
na, solen estar com més oblidats, quan, en teoria, podria
ser una de les seves funcions bàsiques? I, després, s’ha
parlat que la dotació, que tenien, avui per avui, era in-
suficient. I nosaltres preguntaríem: quina és la dotació
que es consideraria suficient?

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor Francàs. D’acord amb el que hem dit,
li respondran després les preguntes. Ara té la paraula el
Grup Socialista, el senyor Manuel Bustos.

El Sr. Bustos i Garrido

Gràcies, senyor president. Tot al contrari de la valora-
ció que m’ha precedit en l’ús de la paraula, nosaltres
valorem molt positivament la tasca que fa el Consell
Nacional de la Joventut, tant pel seu paper d’interlocu-
tor més vàlid amb el Parlament de Catalunya i amb el
Govern de la Generalitat, com pel comú organisme –or-
ganització–, que té com a objectiu fonamental el movi-
ment associatiu al nostre país. Per tant, felicitem la si-
tuació actual del Consell Nacional de la Joventut, que,
en aquest procés d’adaptació i canvi, cercant les noves
formes de participació que han mencionat tant la pre-
sidenta com el vicepresident en el seu discurs, de coor-
dinació, de participació, de relació, d’influir en les po-
lítiques que es desenvolupen per part del Govern de la
Generalitat, tiren endavant en el marc del consens i del
treball que s’ha posat en marxa, tal com ha explicat el
vicepresident i la presidenta.

Sí, fer una referència –que l’ha fet l’anterior interlocu-
tor– al tema del pressupost. Nosaltres també conside-
rem que és insuficient. Tenint en compte que, l’any 93,
tenien 24 milions, que, l’any 94, va tenir un retall d’un
25%, va quedar al voltant dels 18 milions; l’any 95, 18
milions; l’any 96, no arribava als 15 milions. I, aquest
any, per sort –i hem de felicitar l’esforç que ha fet la
Secretaria General–, ha arribat fins a 20 milions.
Aquestes són dades que, en tot cas, podríem contrastar.

Per tant, nosaltres creiem que en aquesta dinàmica de
facilitar la subvenció necessària per fer les coses, la
seva tasca en el món associatiu, es fa necessari un incre-
ment i, és clar, recollim una de les propostes que s’ha
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fet per part dels representants del Consell, de retornar
la partida específica pressupostària.

Però, d’un altre costat, també, nosaltres volíem mani-
festar, en coincidència amb el que ha dit el representant
d’Iniciativa - Els Verds, temes que també ens preocupen
i que també posem sobre la taula, que són temes molt
importants; coincideixen, bàsicament: el tema de l’atur,
el tema del treball i el tema de l’atur, les polítiques acti-
ves que fa el Govern de la Generalitat en el tema de la
gent jove que s’ha d’incorporar al treball i que no té for-
mació; per tant, lligat als temes de formació.

Nosaltres considerem que tant... En aquest moment,
s’està negociant el traspàs de l’Inem, però el Servei
Català de Col·locació té molt a dir, i nosaltres valorem
–i el nostre il·lustre diputat, el senyor Rañé, ho ha dit
més d’una vegada– que amb el seu funcionament no ha
aconseguit penetració en el mercat laboral, col·locació,
que en aquest moment està al voltant del 3,5%; per tant,
per a nosaltres és una valoració totalment negativa. I,
pel que fa a l’habitatge, hem tingut, l’any 96, un debat
pressupostari doble: el dels pressupostos del 96 i els
pressupostos del 97; hi havia una partida específica,
l’any 95, de mil milions de pessetes, mil milions per
ajudar la gent jove a trobar habitatge; l’any 96, va des-
aparèixer.

Es va dir –ho van dir des del Govern– que passava a
formar part de la política general d’habitatge per al 96,
i va continuar per al 97. Nosaltres avui presentem unes
preguntes per veure quin ha estat l’esforç econòmic
l’any 96 en la política d’habitatge per a la gent jove. Ja
veurem si hem arribat als mil milions, o no. Però podrí-
em també parlar de la darrera mesura que ha fet el Go-
vern de la Generalitat en els temes de l’ajuda per a l’ad-
quisició, retallant un 5%, que precisament anava desti-
nat a la gent de menys de trenta anys.

Per tant, nosaltres creiem que això és molt important;
és molt important que el Consell treballi en aquest sen-
tit, que abasti totes aquestes preocupacions que les di-
ferents organitzacions, entitats, associacions..., vostès
tenen la responsabilitat de coordinar i d’impulsar pro-
postes cap al Govern de la Generalitat, en el sentit d’apro-
fundir encara més una política més integral. Hi ha hagut
una pregunta molt concreta d’Esquerra Republicana –en-
cara que ha marxat– que nosaltres també volíem fer-
los: com valoren vostès el pas a Cultura del Consell
Nacional de Joventut? Si això no ha fet perdre una vi-
sió més global de les polítiques que fa el Govern de la
Generalitat. Hi ha hagut una resposta en aquest sentit
ja, però nosaltres voldríem insistir-hi.

Recollim totes les propostes que s’han fet, perquè s’han
fet moltes propostes per part del discurs de la presiden-
ta. I, per tant, les recollim; treballarem, en aquest sen-
tit, al costat del Consell Nacional de la Joventut, al cos-
tat d’altres forces polítiques que ho creguin oportú.
Però, sí que m’agradaria concloure la meva intervenció
demanant-los també una valoració sobre un problema
actual, que també hi ha fet referència un altre diputat,
sobre el tema dels «okupes». En aquest moment, avui
mateix, surt a la premsa, demà sortirà un altre vegada,
ha sortit fa uns mesos; aquest és un problema de prime-
ra magnitud, i ens agradaria conèixer la seva opinió, la
seva valoració i quins mecanismes creuen vostès que
s’haurien d’aplicar perquè aquest trencament social que
produeixen aquests problemes podrien tenir aporta-
cions, propostes, cap a solucions.

En fi, no allargaré més la meva intervenció. Donar les
gràcies per la seva compareixença. Treballarem al cos-
tat de les polítiques actives que vostès fan per influir en
la política general que aplica el Govern en els temes de
joventut i ens tindran sempre, al Grup Parlamentari
Socialista, treballant en aquest sentit.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bustos. Correspon ara al Grup
de Convergència i Unió.

Abans de res, voldria dir que aquest Grup ha vist incor-
porar-se en els seus rengles un nou diputat, que avui és
el primer dia que assisteix a la Comissió, a més a més:
el senyor Jordi Iglesias i Serres. Li donem la benvingu-
da a la Comissió de Política Cultural, i esperem que, en
fi, vaja, que faci la feina que ha de fer, i res més; això,
ja decidirà ell quin ha de ser el seu àmbit específic de
treball. Benvingut, doncs.

Ara passem la paraula, per això, en nom del seu Grup,
a la senyora Meritxell Borràs, que té la paraula.

La Sra. Borràs i Solé

Moltes gràcies, senyor president. En nom del nostre
Grup, voldríem agrair al Consell Nacional de la Joven-
tut –i especialment, doncs, a la seva presidenta, Maria
Solés, i al seu vicepresident, Jordi Tolrà– la seva com-
pareixença i la seva exhaustiva explicació.

Sens dubte, aquesta compareixença ha estat molt opor-
tuna en el temps: el Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya es troba en un procés de canvi, un procés que
falta encara tancar, perquè falta un temps per arribar a
la concreció, però, sens dubte, per aquest motiu, és en-
cara més interessant en el dia d’avui la seva comparei-
xença i la seva explicació.

Voldríem també destacar l’esforç que s’està realitzant,
des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya,
per tal d’aconseguir aquest consens anunciat. I des
d’aquí volem animar-vos a seguir treballant en aques-
ta línia. Constatem, doncs, que el Consell Nacional de
la Joventut, com bé han dit, s’adapta als canvis per tal
de ser útil a les entitats juvenils i, en definitiva, als jo-
ves –fet pel qual els felicitem.

També voldríem agrair-los el seu oferiment, l’oferiment
que han fet al conjunt dels grups, per tal de poder par-
ticipar d’una forma més dinàmica, una forma més di-
recta, en la política de joventut i en la feina que es fa
des d’aquest Parlament, i, de fet, els voldria fer constar
que, almenys per part nostra, ens farem portaveus de les
demandes que han fet, doncs, a la Secretaria General de
Joventut i que mirarem de ser-ne portaveus.

Dit això, voldríem entrar, doncs, ja una mica, en l’àm-
bit de les preguntes, i, com dèiem amb anterioritat, el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és l’inter-
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locutor entre la Generalitat, en aquest cas, i les entitats
juvenils. És per aquest motiu que voldríem que ens
valoressin la relació existent entre el Consell Nacional
de la Joventut de Catalunya –que està en un procés de
canvi en aquests moments, però també, doncs, amb
petits canvis– i la Secretaria General de Joventut. De
fet, d’aquí a no massa dies, tindrem també una compa-
reixença per part del mateix secretari general de Joven-
tut, perquè ens faci, doncs, una explicació de la políti-
ca de Joventut i la seva orientació, però voldríem saber
quina ha estat la implicació, per part de la Secretaria
General de Joventut en aquesta transformació que està
patint el Consell Nacional de la Joventut, per una ban-
da, i això –podríem dir– una mica a veure com s’ha tra-
duït, no?, en quin tipus de trobades, amb quina orien-
tació, quina implicació directa.

I també ens agradaria que ens fessin una valoració del
tema del pressupost. Per una banda, hem pres bona
nota, doncs, de la sol·licitud de la demanda de la parti-
da pròpia, però sí que creiem, igual que han citat el
Grup Socialista, que s’ha fet un esforç per part de la
Generalitat, i voldríem, doncs, que ens en poguéssiu fer
una valoració: si ha estat suficient o per quins àmbits
cal treballar.

En l’àmbit més estrictament intern, voldríem saber
quines mesures s’han pres, o es pensen prendre, per tal
de millorar el funcionament intern i optimitzar els re-
cursos. I, en un àmbit molt diferent, en l’àmbit europeu,
que s’ha citat, voldríem saber –per més que n’heu fet
esment, però ho voldríem saber amb més concreció–
quin és exactament el paper que en aquest moment té
el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya en el
Fòrum Europeu de la Joventut i en quins termes espe-
cífics s’hi participa.

També, igual com el Grup Popular, voldríem saber
exactament quina és la situació, la relació amb el Con-
sejo de la Joventut d’Espanya. La valoració que en fa-
rem serà segurament la contrària que la que ha fet el
Grup Popular. Ja els podem avançar que compartim
totalment el paper que, en aquest àmbit, ha tingut el
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, però sí
que voldríem saber pels directament implicats la seva
valoració, i que ens expliquin com ha anat el procés.

Per una altra banda, també voldríem saber –si existei-
xen– quins convenis hi ha amb l’Instituto de la Juven-
tud de España, si existeixen –ho repeteixo. I, per una
altra banda, voldria fer dues preguntes respecte al tema
de l’objecció de consciència. Creiem que, en aquest
sentit, en aquest àmbit, el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya té un gran paper a fer, un paper que
està fent, però ens interessaria que ens fessin saber quin
tipus d’assessorament es dóna a les entitats que, en
aquests moments, doncs, tenen objectors de conscièn-
cia, a les que no en tenen i, també, a aquells particulars
que estan interessats en el tema, no?

En l’àmbit de l’objecció, també, de consciència, vol-
dríem saber quina és la situació en què es troben les pla-
ces d’objecció en el mateix Consell Nacional de la Jo-
ventut, quin és el seu funcionament, quin és el seu pro-
grama i quines expectatives de futur tenen.
C - 143
No m’estendré més. Em sembla que entre tots hem fet
un bon grup de preguntes i potser ja n’hi ha prou.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Borràs. Han intervingut tots els
grups; per tant, és el torn de les respostes. Vostès matei-
xos, ja se les ordenaran com els sembli i, si se les vo-
len repartir entre vostès...

Té la paraula la senyora Maria Solés.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

A veure, començarem per respondre la pregunta del
senyor Fidel Lora, en relació amb l’opinió... Bé, sobre
el Pla interdepartamental i les dinàmiques i les formes
en què es pot desenvolupar.

En relació amb el Pla interdepartamental, creiem que
s’ha iniciat una nova etapa. S’ha plantejat aquest tema
perquè hem de dir que nosaltres, als quinze dies de ser
membres del Secretariat, vam convidar el secretari ge-
neral a participar en una reunió del Secretariat. Ell va
participar en una reunió; ens va explicar quin era el seu
programa i, a més a més, en aquest moment va aprofi-
tar per demanar al Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya de participar en la discussió de les polítiques
de Joventut, i li agraïm la proposta; fa falta acabar de
concretar quina ha de ser aquesta participació i també
quines han de ser aquestes polítiques, però, en tot cas,
nosaltres estem contents que hi hagi hagut aquest pri-
mer pas.

Amb tot, ens interessa que la política de joventut que es
faci tingui una perspectiva de transversalitat, tal com ja
hem contestat al senyor Carod, perquè són molts els
temes que preocupen els joves, des de l’ocupació –hi
estem d’acord–, des de la formació, l’habitatge, la sa-
nitat o el temps lliure. Per tant, creiem que la política de
joventut ha de tenir aquesta visió transversal i que es
puguin fer totes aquestes polítiques en els diferents
departaments de la Generalitat. Nosaltres pensem que
això tirarà endavant –almenys així se’ns ha manifestat–
i, a més, estem disposats a treballar-hi seriosament,
quant a aquesta pregunta.

Després, les preguntes del Grup Popular. Preguntava
quines són les preocupacions que considera el Consell
Nacional com més importants per a la joventut catala-
na, avui. Bé, són aquestes, eh? L’ocupació és una pre-
ocupació molt important dels joves; el tema de l’habi-
tatge, com a conseqüència d’aquesta ocupació, és un
dels temes que afecten directament els joves, però tam-
bé preocupa tot el tema de la formació, la formació
universitària i la participació, però també –potser això
no preocupa tant els joves, però sí les persones que es-
tem treballant amb joves– tot el tema sanitari. Per tant,
aquests són temes que preocupen, i així contesto aques-
ta pregunta.
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El vicepresident del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya

Sí, per continuar aquest torn de preguntes, m’agradaria
poder respondre algunes altres qüestions que s’han
plantejat aquí. En primer lloc, ens agradaria poder con-
vidar el senyor Francàs a visitar-nos en el Consell, i a
conèixer-nos, perquè, per la intervenció que ha fet, tenim
la impressió que, potser, la informació que té l’il·lustre di-
putat, de la nostra realitat, no s’ajusta exactament al tipus
d’organisme que som i a la feina que fem.

En la intervenció que, abans, la senyora Solés ha fet en
aquesta Comissió, justament, hem volgut significar el
canvi de rumb i la nostra il·lusió perquè el Consell de la
Joventut sigui realment un organisme útil, i sigui no
estrictament una corporació d’interessos de les entitats
juvenils –que, de fet, és el que ens dóna sentit, en tant
que organisme representatiu–, però que pugui també
jugar un paper en la construcció, en la vertebració del
moviment juvenil i fer una aportació a Catalunya.

En tot cas, independentment d’aquesta invitació, que
ens agradaria realment poder-lo rebre a casa nostra i
explicar el que és la història del Consell i el paper que
fan les entitats en la seva organització política i en no-
ves generacions, hi ha un seguit de persones que han
participat també de la història del Consell, i, sense anar
més lluny, el mateix senyor Alberto Fernández Díaz,
que hi ha estat participant activament, anys enrere, evi-
dentment, o el senyor Emiliano Jiménez, o altres per-
sones, com el mateix senyor Sirera, que ens coneixen
i que penso que poden aportar també més llum sobre el
paper que pot jugar el Consell.

En qualsevol cas, la nostra voluntat és, per descomptat,
comptar amb la pluralitat d’opcions que hi ha dintre del
Consell i que totes les entitats juvenils s’hi sentin còmo-
des, de manera que, si en la seva pregunta subjau una
certa preocupació o malestar dels sectors que vostè re-
presenta respecte al Consell, ens agradaria poder-ho
aclarir, perquè tothom té un lloc en el Consell i vol-
dríem que tothom s’hi sentís còmode.

Vostè preguntava sobre, concretament... Vostè afirma-
va que hi ha una impressió generalitzada entre la joven-
tut catalana que el Consell està més preocupat per trac-
tar temes forans que per traslladar a l’Administració
problemes quotidians. No tenim aquesta percepció; te-
nim la percepció que, potser, a vegades, potser estem
preocupats, justament, per aquestes altres qüestions que
vostè diu que no hi estem tant, i que ens hauríem de
preocupar més per la salut de les entitats juvenils, per
proporcionar formació a les entitats juvenils i ésser un
instrument per als nostres propis membres. En qualsevol
cas, doncs, estem oberts a poder continuar parlant-ne.

Respecte als motius pels quals el Consell de la Joven-
tut no forma part del Consejo de la Juventud de España,
m’agradaria, aquí, molt breument, poder fer una refe-
rència històrica a quins són els motius que en l’actua-
litat aquesta situació sigui així. Nosaltres, el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, som una de les
entitats que va fundar el Consejo de la Juventud de
España; el va fundar i el va ajudar a constituir-se i a
implantar-se en el conjunt de comunitats autònomes, i,
a més, d’una manera molt activa. Això té a veure amb
el fet que la tradició associativa a la resta de l’Estat és
molt diferent de la que existeix a Catalunya; creiem que
això és àmpliament reconegut, que a Catalunya tenim
més història, i més nombre d’entitats juvenils, i, amb
molt de gust, el Consell va fer aquesta aportació a la
vertebració i a la constitució d’un consell de joventut de
l’Estat espanyol, perquè ens semblava important que
existís un organisme d’interlocució amb l’Administra-
ció central per als temes que pertoquen a l’Administra-
ció central.

En paral·lel a aquest procés, el Consell de la Joventut de
Catalunya va facilitar també l’entrada d’aquest nou CJE
–que, cal dir-ho, es va constituir amb posterioritat al
Consell Nacional de la Joventut– en els organismes de
representació europea, és a dir que vam anar de bracet
tant en el Fòrum Juvenil de la Unió Europea –llavors es
deia així– com en el Consell de Consells Europeus de
Joventut, el CENYC–, intentant que les dues expressi-
ons de treball juvenil, les dues grans expressions de tre-
ball juvenil que hi ha a l’Estat espanyol en aquest mo-
ment: la tradició del moviment juvenil català i la tradi-
ció –que és diferent– de la resta de l’Estat poguessin,
igualment, estar representades en aquest organisme,
aportant conjuntament i en col·laboració les nostres pro-
postes a la construcció europea.

Aquest procés es va desenvolupar amb normalitat; hem
participat com a membres de ple dret durant molts
anys, el Consell d’Espanya i el Consell de Catalunya,
en aquests organismes europeus; òbviament, teníem un
sol vot, però és un vot que sempre acordàvem, sempre
negociàvem, i això ens donava, en el cas de l’Estat es-
panyol, una pluralitat important; és a dir, teníem una
doble representació, igual com tenen una doble repre-
sentació els consells de joventut de Bèlgica –on hi ha,
per una banda, la representació del Consell de Joventut
de Flandes i, per altra banda, el Consell de Joventut
d’expressió francesa, o Consell de Valònia–; això sem-
pre s’havia vist com un enriquiment, com una aporta-
ció interessant a la construcció europea.

La nostra sorpresa va ser que, en el moment en què es
va començar a parlar de fondre les plataformes de re-
presentació juvenil que hi havia a Europa –que n’hi
havia tres– en una de sola, el nou Fòrum Europeu de la
Joventut, com a únic interlocutor del jovent associat
europeu davant la Unió Europea, davant el Consell
d’Europa, davant totes les instàncies governamentals i
associatives, una nova composició del Secretariat del
Consejo de la Juventud de España va considerar que no
era necessari, en aquesta nova plataforma, mantenir la
representació de Catalunya. I un dels motius adduïts
per excloure’ns d’aquesta nova plataforma va ser que,
com que ja formàvem part del Consejo de la Juventud
de España, doncs, era innecessari que tinguéssim veu
pròpia en aquest organisme.

En aquell moment el Consell de Catalunya vam consi-
derar que la possibilitat de perdre aquesta representació
directa, aquesta veu en els temes europeus, podia cau-
sar un greu perjudici al moviment juvenil català, ja que
el moviment juvenil català té una tradició de participa-
ció europea, no ja el Consell, sinó les entitats juvenils,
liderant algunes entitats importants a nivell internacio-
nal. Podria destacar, per exemple, la Presidència del
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Moviment Internacional d’Estudiants Cristians, que va
exercir, durant un cert temps, Carles Torner, o la Secre-
taria General de la Unió Internacional de la Joventut
Socialista, que va ser exercida per Ricard Torrell, o bé
la presència de Salvador Sedó, de la Internacional de
Joves Democristians, com a vicepresident durant un
llarg temps. En tots els casos, a partir de les seccions
catalanes d’aquestes organitzacions internacionals.

De manera que, en aquell moment, ens va semblar que
la proposta del Consejo de la Juventud de España, lluny
d’ajudar aquest procés plural de construcció europea, i
de poder facilitar al conjunt de les entitats aquesta par-
ticipació, hauria estat en detriment d’aquesta participació.
I vam arribar a un moment en què l’Assemblea del Con-
sell de la Joventut, el nostre Consell de la Joventut, per
pràctica unanimitat, vam decidir retirar-nos del Consejo
de la Juventud de España, si és que aquest era el motiu pel
qual se’ns negava l’accés a les institucions europees.

Vull afegir, però, que, passada aquella tempesta o aque-
lla maror i solucionat el problema de la representació
directa en aquests organismes i, per tant, consolidada la
presència, com a membre de ple dret, de Catalunya en
la nova plataforma de representació juvenil, estem en
condicions de poder tornar a parlar amb el Consejo de
la Juventud de España, i cooperar com, de fet, en l’es-
fera internacional estem cooperant. I, amb això, voldria
contestar també la pregunta que em feia la il·lustre di-
putada senyora Borràs, del Grup de Convergència i
Unió, respecte al nostre paper en l’esfera internacional.

A banda d’aquesta participació com a membre de ple
dret d’aquesta plataforma, el Consell de Catalunya està
exercint en aquest moment un cert lideratge en el grup
de consells de joventut del sud d’Europa, que és un
consell informal dintre d’aquesta estructura europea,
però que és un grup de consells que està treballant ac-
tivament, per exemple, en la promoció de l’associa-
cionisme juvenil i la creació d’estructures democràti-
ques de participació en els països de l’exIugoslàvia, i en
els països de l’Europa balcànica i oriental, on no hi ha
aquesta tradició de cooperació associativa que tenim
aquí, a Catalunya. Justament, aquest passat cap de set-
mana, hem participat en una reunió d’aquests consells
a Skopje, la capital de Macedònia, i hem estat encarre-
gats d’organitzar un projecte de cooperació amb el
moviment associatiu bosnià perquè es pugui fer aquesta
aportació a la reconstrucció de Bòsnia des de la promo-
ció del teixit associatiu juvenil. I aquesta és una inicia-
tiva que els consells de l’Europa meridional ens con-
fien, al Consell de Catalunya, per confiança en el nos-
tre model de treball amb les entitats juvenils.

Participem no només activament en aquesta plataforma,
sinó que organitzem també activitats d’intercanvi bila-
teral amb altres consells de joventut; volem impulsar i
volem recuperar aquests intercanvis com havia estat
tradició en la història del Consell, especialment amb
aquelles regions d’Europa amb les quals Catalunya té
una vinculació i té una tradició de treball, per exemple,
amb les regions del grup denominat dels Quatre Motors
per a Europa: Baden-Württemberg, Rhône-Alps, la
Llombardia..., creiem que són referents importants per
a Catalunya, però també per al moviment juvenil, i que
podem, mútuament, aprendre moltes coses.
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Moltes altres activitats que aquesta presència, com a
membre de ple dret en aquests organismes, ens perme-
ten de poder abordar, i la nostra voluntat és que les
entitats juvenils i els seus dirigents es puguin continuar
beneficiant d’aquestes i d’altres accions, com, per exem-
ple, també, els cursos de llengües que organitza el Con-
sell d’Europa en les seves seus d’Estrasburg i de Buda-
pest, les conferències intergovernamentals, en les quals
els organismes de representació juvenil generalment
són convidats a participar amb veu i, de vegades, fins i
tot amb vot, com, per exemple, una activitat de segui-
ment de la reforma del Tractat de Maastricht, dels tre-
balls de la Conferència Intergovernamental, a la qual el
nostre Consell ha presentat una candidatura per poder
participar en aquesta Comissió, i ens ha estat accepta-
da; per tant, podrem també dir la nostra en aquest pro-
cés de reforma dels tractats de la Unió, i aquesta és, en
definitiva, l’aportació que nosaltres volem fer en aquest
aspecte de les relacions internacionals.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

En tot cas, aprofito aquest moment per contestar tam-
bé la pregunta de quins són els convenis amb l’Instituto
de la Juventud de España: no en tenim cap, o sigui, no
hi ha cap conveni amb l’Instituto de la Juventud de
España, i, alhora, donant resposta a quines mesures
s’han emprès per millorar el funcionament i la gestió
interna, el Secretariat, realment, a banda de treballar
fermament en el compromís que vàrem agafar en l’As-
semblea, de dissenyar un nou model de Consell Naci-
onal per a l’any 2000, ens hem dedicat a posar ordre i
a definir bastant aquesta gestió interna.

Això ens ha portat molta feina i ens porta molta feina,
però la nostra intenció és acabar el nostre mandat ha-
vent encarrilat aquesta gestió, tant econòmica com ad-
ministrativa, per tal que la gestió del dia a dia del Con-
sell Nacional no desviï la seva feina. En això sí que
hem fet un esforç important, i pensem acabar, doncs,
deixant-ho molt ben encarrilat.

El vicepresident del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya

Sí, hi havia dues qüestions més: una, relacionada amb
els temes de l’habitatge, que feia l’il·lustre diputat se-
nyor Bustos, i, una altra, sobre l’objecció de conscièn-
cia per part del Grup de Convergència i Unió, a la qual
també m’agradaria poder donar resposta.

Quant al tema de l’ocupació, el tema de l’ocupació
d’habitatges, vull dir, és un tema que ens preocupa, al
Consell, i ja ens preocupava en el moment que vam
organitzar el Segon Congrés de la Joventut de Catalu-
nya, que, alguns dels il·lustres diputats presents en
aquesta Comissió, segur que recordaran, perquè va ser
un procés que va durar tot un any i que va tenir per
objecte consultar, no només els joves associats, sinó
tots els joves que, d’alguna manera, es reunien, ni que
fos informalment, en algun espai físic o sectorial a
Catalunya respecte a les seves preocupacions i les se-
ves propostes per al futur. Doncs, bé, en el punt 29 de
la Carta de la Joventut Catalana, que, d’alguna mane-
ra, va ser el document final de resolució d’aquest pro-
13
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cés i que vam tenir ocasió de presentar en aquest ma-
teix Parlament de Catalunya, instàvem les institucions
competents a posar fre a l’actual especulació immo-
biliària, a elaborar una política d’accés a l’habitatge
dirigida als col·lectius més necessitats, entre ells, els es-
tudiants i els joves en general, i, entre les possibles
mesures que proposàvem, en destacàvem la revisió de
la política de l’habitatge social, l’ajut de la rehabilita-
ció i la participació dels ajuntaments en aquest camp.

Dèiem, també, que calien mesures urgents per comba-
tre l’especulació que fa que quedin molts pisos buits,
mentre que molta gent en busca, amb l’encariment de
l’habitatge que aquesta especulació comporta, i que
calia articular els mecanismes necessaris per tal que
aquests habitatges buits poguessin ser utilitzats pels
joves que ho necessitessin, d’acord amb la seva renda.

Aquest era el diagnòstic que fèiem en aquell moment
en el Segon Congrés de la Joventut Catalana. Amb pos-
terioritat, hem vist que el problema s’ha fet més agut i
assistim a aquest fenomen –que en la seva intervenció
vostè ha posat de manifest– de l'ocupació d’habitatges.

Tot i que podríem considerar que alguns dels episodis
de l’ocupació d’habitatges que s’han donat recentment,
probablement, en algun cas, no tenen una relació direc-
ta amb aquest problema a què fèiem referència abans
–això és un problema més global de reacció de certs àm-
bits de moviment juvenil a la falta d’expectatives que la
societat els dóna–, independentment d’això, creiem que
la resposta que s’està donant a aquest problema és una
resposta excessivament centrada en el problema con-
cret que suposa l’ocupació d’habitatges, que és una
solució estrictament d’ordre públic, i ens agradaria fer
una crida a les autoritats, als poders públics, perquè
donessin més protagonisme als ajuntaments en el paper
d’interlocució i de mediació entre els grups que estan
ocupant aquests habitatges buits i l’Administració ge-
neral, per tal que es pugui arribar a solucions diferents
de les que s’està arribant en aquests moments.

Cridaríem, per tant, que s’aturés l’actual política de
desallotjament per via policial d’aquests habitatges
desocupats i que es busqués un àmbit de negociació i
de diàleg que el nostre mateix consell –n’estic segur–
podria assumir, en aquest paper de diàleg i d’interme-
diació.

Respecte a l’objecció de consciència, efectivament, el
treball en favor del dret a l’objecció de consciència és
una de les preocupacions més antigues del Consell
Nacional de la Joventut. El Consell de la Joventut va ser
una de les tres primeres entitats a Catalunya que va
subscriure un conveni amb el Ministeri de Justícia per
acollir objectors de consciència en programes de dina-
mització del teixit associatiu juvenil de les entitats del
mateix Consell. Té un elevat nombre de places en
aquest moment en les diferents entitats i creiem que
aquesta és una contribució que estem fent no només en
favor de l’objecció de consciència i del dret dels joves
que es declaren objectors a poder acomplir el seu ser-
vei civil o prestació social substitutòria, sinó també a
l’enfortiment del teixit associatiu juvenil.

La informació sobre objecció de consciència en una
primera etapa s’havia donat en el mateix Consell i,
posteriorment, en aquest procés de revisió a què fèiem
referència abans, igual com altres serveis que donava
directament el Consell, ens va semblar més adequat que
fossin les entitats que treballen en aquesta qüestió –en
aquest cas, el Moviment per la Pau– les que poguéssin
proporcionar aquesta informació directament.

Vull destacar, en aquest sentit, que existeix un servei
d’informació que funciona diàriament a la seu de la
Secretaria General de Joventut en conveni amb l’asso-
ciació del Moviment per la Pau i que creiem que com-
pleix amb escreix aquesta funció inicial que feia abans el
Consell proporcionant informació no tan sols als joves indi-
viduals que busquen el mecanisme legal, la informació legal
per poder-se declarar objectors, sinó a les mateixes entitats
que tenen interès a acollir objectors en el seu si.

Per últim, destacar que una de les iniciatives en matè-
ria d’objecció de consciència que va promoure el Con-
sell de la Joventut, que és la reforma de la Llei d’objec-
ció i que va ser plantejada en aquesta Cambra, doncs,
tenim la satisfacció i volem agrair, volem aprofitar
l’ocasió per agrair en aquest Parlament haver assumit
aquesta iniciativa, haver proposat en el Congrés de Di-
putats la reforma de la Llei d’objecció per pràctica una-
nimitat i hem vist que, el passat mes de novembre, el
Ple del Congrés de Diputats, amb el vot favorable de
tots els grups parlamentaris, va aprovar instar el Govern
Central a reformar la Llei d’objecció i, en aquest mo-
ment, s’està treballant per tal que la Llei d’objecció si-
gui reformada, d’acord amb les propostes que el nostre
propi Consell havia presentat.

Creiem que és una contribució important que ha fet el
Parlament de Catalunya, utilitzant la via de poder pre-
sentar projectes en el Congrés de Diputats, que solucio-
narà una problemàtica que és percebuda com a impor-
tant per una part important dels joves.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

Sense voler repetir-nos, crec que queden dues pregun-
tes –i, si en queda alguna altra, ja ens ho indicaríeu–,
dues preguntes per contestar: una és la valoració de la
relació entre el Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya amb la Secretaria General de Joventut.

Nosaltres, el secretariat, valorem que aquesta relació ha
estat des del primer moment atenta i cordial i que, en
tots aquells aspectes que ens preocupen, nosaltres ens
hem dirigit a la Secretaria General i sempre se’ns ha
acollit amb una perspectiva de col·laboració i esperem
que aquesta sigui així i se’ns mantingui, no?

I això ha estat tant en la gestió del dia a dia –perquè, en
el Consell, en la gestió del dia a dia teníem alguns pro-
blemes que el secretari general hi ha estat atent–, i tam-
bé en el futur del Consell Nacional, que ell, doncs, tam-
bé espera que pugui, doncs, culminar amb l’èxit que
tots esperem.

I l’altra fa referència..., em sembla que hi ha hagut tres
intervencions sobre la qüestió econòmica, tant pel Grup
Popular, com pel Grup Socialista, com pel Grup de
Convergència. A veure, la pregunta del Grup Popular
és: quina és la dotació que consideraria suficient el
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Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

A mi, en aquest punt, m’agradaria fer una diferencia-
ció important, per no caure en confusions. Nosaltres,
quan demanem això, no ho demanem per al Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya, que, per al Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya, vam tenir un
augment o hem tingut un augment important de la do-
tació pressupostària. S’ha passat de 14 milions que te-
nia, l’any 96, a 20 milions per a l’any 97. Això va ser
acordat amb el secretari general i nosaltres agraïm
aquesta dotació, perquè, aquesta, sí que serà suficient
aquest any 97 per tirar endavant tots els nostres projectes.

I, quina consideraríem suficient? Nosaltres, quan dèiem
que era insuficient, parlàvem del global de les entitats.
O sigui, una cosa és el Consell Nacional i l’altra és que
el Consell Nacional, quan parla en nom d’aquesta par-
tida insuficient, parla en nom de totes les entitats juve-
nils de Catalunya.

Jo no m’atreveixo a dir quina seria suficient. En tot cas,
pensem que és insuficient i que, per tant, s’hauria de fer
un esforç que hi haguessin augments o que, en tot cas,
en tot cas, en els propers anys, no hi hagi disminucions,
perquè, el Pressupost de la Generalitat de Catalunya,
tots coneixem que ha minvat, però demanaríem que, pel
que fa a les entitats juvenils, doncs, no hi hagués aquest
minvar, no?, que es pogués mantenir. I crec que, amb
tot això, queda respost el que ens heu preguntat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Solés i senyor Tolrà.

Els grups tenen dret, si volen, a fer un torn de repregun-
ta o de rèplica. Jo els convidaria a no fer-ho, si no vo-
len, diguem; que només ho facin si ho consideren ab-
solutament imprescindible. Hi ha algun grup que vul-
gui intervenir? El Grup Popular? El senyor Francàs té
la paraula.

El Sr. Francàs i Porti

Molt ràpidament. Primer, per agrair la invitació; segon,
per explicar, perquè igual no s’ha entès, que no he jut-
jat el futur ni el present en la nova etapa, perquè ells
han estat parlant, tota la seva intervenció, de noves vo-
luntats, noves il·lusions, noves intencions, i, evident-
ment, com que, entre altres coses, tampoc les han con-
cretat, jo no les podia criticar. Jo estava criticant –més
o menys– en alguna de les preguntes, la situació fins
ara, no? Que és, possiblement..., fins i tot, pot tenir a
veure amb la situació que ha fet que hi hagi hagut
aquests canvis, no?

Bé, el fet que nosaltres no en siguem partidaris –i tam-
bé ho he fet extensible, no a la seva organització, sinó
a tot tipus d’interlocucions, a tot tipus d’estructures
paradministratives– no vol dir que, quan per voluntat
democràtica hi són, no ens agradi que funcionin, que si-
guin eficaços i que tinguin la dotació pressupostària
corresponent. I, en aquest sentit, jo diria que som dife-
rents; preferim ser més aviat crítics per fer pensar que
no pas animar, ajudar i donar peixet i, en canvi, no do-
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nar un duro, que a vegades és el que fa algun tipus
d’Administració.

En aquest sentit, preferim ser més durs i crítics. Com
que no tenim capacitat de donar diners, sinó –hi insis-
teixo– el fet d’explicar molt bé com pot funcionar i des-
prés a l’hora de la dotació econòmica, un cop creades
setanta mil institucions a Catalunya per ajudar el Go-
vern, doncs, llavors es queden totes penjadetes, no?

Quant a... Ells havien vingut a parlar del programa
d’activitats, i per això ve la meva pregunta, perquè, des-
prés de la seva exposició, que ha estat, evidentment,
molt concisa i molt concreta, doncs, no havia sortit cap
intencionalitat quant a temes de preocupació concreta.
De fet, les paraules d’atur, habitatge, etcètera, han sortit
quan els grups han preguntat i no han sortit en la seva
exposició.

I, llavors, al senyor vicepresident, simplement, li volia
dir que no pressuposi intencionalitats concretes a algu-
nes qüestions, perquè, les intencionalitats de les meves
preguntes, gairebé només les conec jo i, fins i tot, té un
cas...; ha explicat una sèrie de coses, que a mi m’ha
semblat molt bé que expliqués, i possiblement no s’en-
tenia la intencionalitat meva que expliqués això, quan
era que expliqués això, perquè aquests problemes que
va tenir amb el Consell de la Joventut d’Espanya tenien
noms i cognoms polítics i no precisament el nom i cog-
nom polític era el PP, sinó precisament algun altre grup.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Francàs. Consideren, algun represen-
tant del Consell, que s’hagi de dir alguna cosa més?
Tampoc estan obligats a fer un torn de rèplica, eh? Vull
dir que –això, les coses com siguin, eh? No? Bé, doncs.
Sí? Doncs, el senyor Tolrà té la paraula.

El vicepresident del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya

Només per afegir que entenem que, efectivament, el
Consell és un patrimoni de Catalunya –en això discre-
pem cordialment–, és un patrimoni de Catalunya i com
la resta de consells de joventut que existeixen a Euro-
pa, creiem que fan un paper important.

A tots els països de l’Europa occidental existeixen uns
organismes molt semblants als nostres, que tenen una
relació més o menys conflictiva amb el Govern respec-
tiu, i això depèn, evidentment, tant de la composició del
moviment juvenil com de les polítiques dels respectius
governs, però és una realitat que existeix.

Sí, creiem nosaltres, creiem les entitats juvenils, que la
democràcia representativa, sense donar interlocució,
sense donar veu als sectors socials, a les entitats, seria
insuficient. Per tant, sí que em permetrà que reiteri una
defensa d’organismes com el nostre, que, en aquest cas,
no són estrictament informals, sinó que funcionen re-
gulats pels principis del dret públic i, en aquest cas,
recolzats per una Llei que va aprovar aquest Parlament
de Catalunya l’any 84.
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Gràcies.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

I..., un moment, eh?

El president

Sí, digui.

La presidenta del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya

I, per altra banda, el fet que un Consell tingui tantes
entitats diferents, tanta diversitat d’entitats és molt bo
que puguin pactar o consensuar diferents propostes i
això, perdoni, però és molt més enriquidor a l’hora de
treballar amb les administracions que no pas que cada
una ho fes pel seu costat.

El president

Gràcies, senyora Solés i senyor Tolrà. Senyor Francàs,
ara sí que aquest tràmit ja no està contemplat en el
Reglament, per tant, sigui brevíssim, si us plau.

El Sr. Francàs i Porti

Ja sabrà, amb el temps, que sempre seré breu. No ne-
guem que sigui un patrimoni important a Catalunya en
absolut. El que sí que diem –i extensiu a tot– és que per
a nosaltres és més patrimoni de Catalunya cada associ-
ació que no pas aglomerar associació.

Quan s’han d’aglomerar, que s’aglomerin, que tirin en-
davant, i no en tenim cap dubte. O sigui, ho entenem
com a patrimoni, però ens agrada més el patrimoni de
cada associació.

Gràcies.

El president

Bé, senyor Francàs, deixem-ho aquí, deixem-ho aquí.

Agraïm la presència dels membres del Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya. Ha estat un plaer que
hàgiu vingut. Esperem que no trigueu tant a venir; això
és la iniciativa dels grups parlamentaris, però, si abans
heu dit que vau trigar vuit anys, estic segur que no pas-
saran vuit anys; pot ser que torneu atenent justament
una de les sol·licituds que heu formulat i sense que el
senyor Francàs s’ho prengui com una intromissió en
punts de vista de partit; encoratjar-los a continuar la
seva tasca, que pensem que és molt profitosa per a la
joventut de Catalunya.

Moltes gràcies.

Són les dotze, per tant, com que és l’hora anunciada per
a la segona compareixença, només pararem estricta-
ment cinc minuts i reprendrem immediatament la ses-
sió. Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i cinc minuts
i es reprèn a un quart d’una i cinc minuts.
El president

Bé, es reprèn la sessió.

Compareixença del president de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans perquè informi
de les activitats d’aquesta institució

Com recordaran les senyores i els senyors diputats,
l’inicial número 2 de l’ordre del dia –i actualment nú-
mero 3– és la compareixença davant la Comissió del
president de l’Institut d’Estudis Catalans perquè infor-
mi de les activitats d’aquesta institució.

Abans de donar-los la paraula, jo voldria dir-los a ells,
al president i als seus acompanyants, que, amb inde-
pendència que totes les institucions públiques i priva-
des de Catalunya són sempre benvingudes al Parla-
ment, els membres d’aquesta Comissió som clarament
conscients de la significació singular de l’Institut d’Es-
tudis Catalans i que, per tant, per a nosaltres, és un gran
plaer de tenir l’oportunitat de poder-los rebre, de co-
nèixer els seus punts de vista, les seves preocupacions,
les seves inquietuds i els seus projectes, i que, per tant,
doncs, esperem que aquesta vinguda, aquesta visita si-
gui útil per la seva activitat i també per la significació
que hi ha al darrere –i que compartim la totalitat de
diputades i diputats d’aquesta Comissió–, la significa-
ció patriòtica de la institució que ells representen.

Bé, doncs, el senyor Manuel Castellet té la paraula. És
el president de l’Institut.

Seguirem el procediment habitual: ell prendrà la parau-
la inicialment, després suspendrem la sessió uns deu
minuts i, després, donarem la paraula als representants
dels grups polítics.

Senyor Castellet, té la paraula.

El president de l’Institut d’Estudis Catalans (Sr.
Manuel Castellet i Solanas)

Gràcies, senyor president, senyores diputades, senyors
diputats. Els agraeixo que ens hagin ofert aquesta pos-
sibilitat de comparèixer davant de la Comissió de Po-
lítica Cultural del Parlament per explicar-los què és,
què fa i quines són les inquietuds de l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

L’Institut d’Estudis Catalans és una institució finança-
da, essencialment, per fons públics i, per tant, a mi em
sembla no només obligat, sinó també convenient donar
explicacions de l’ús que es fa d’aquests fons públics i,
segurament, doncs, aquest, sens dubte, és el millor lloc
per a fer-ho. Si em permeten, em desplaçaré allà, a prop
del projector de transparències, perquè il·lustraré les
meves explicacions amb alguna transparència.

(Les transparències amb què l’orador acompanya la
seva exposició es reprodueixen en l’annex.)

Com veuran a través de la meva exposició, l’Institut
d’Estudis Catalans és una institució realment comple-
xa, perquè reuneix la condició d’acadèmia o d’acadè-
mies –en plural– i la condició de centre de recerca o de
promoció de la recerca.
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Jo havia preparat una presentació una mica més llarga
de la que faré i, per tant, aquest guió, doncs, no el se-
guiré al peu de la lletra. Per començar, els estalviaré la
projecció del vídeo, del qual tots tenen una còpia, el
poden mirar tranquil·lament a casa... I, encara que
l’Institut va ser creat ara fa noranta anys, l’any 1907,
per Enric Prat de la Riba, aleshores president de la Di-
putació de Barcelona –aquest any, precisament, cele-
brarem el norantè aniversari i esperem celebrar-lo amb
dignitat i esplendor, si els pressupostos ens ho perme-
ten–, dic que, malgrat que l’Institut va ser creat ara fa
noranta anys, començaré la meva exposició molt més
recentment, en el que en podríem dir l’etapa moderna
de l’Institut.

El punt d’arrencada, el podríem centrar, aquest any 76,
en la publicació del Reial decret, que veuen aquí a la
pantalla, de reconeixement de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i on s’estableixen els seus estatuts. Vull destacar
dos punts importants d’aquest Reial decret: un és l’ar-
ticle 1 del Reial decret, en el qual es diu textualment:
«Se otorga reconocimiento oficial del Institut d’Estudis
Catalans, corporación académica, científica y cultural,
cuyo ámbito de actuación se extenderá a las tierras de
lengua y cultura catalanas.» I, després, també a l’arti-
cle 3 dels estatus, on es fixa quines són les competèn-
cies de les diverses seccions de l’Institut, que diu: «La
Sección Filológica se ocupará del estudio de la lengua
catalana en todos sus aspectos, así como del inventario
de su léxico y la formulación de sus normas gramatica-
les.» (Vegeu la figura 1 de l’annex.)

Per què esmento especialment aquests dos articles?
Doncs, el primer, és perquè fixa quin és l’àmbit d’ac-
tuació de l’Institut d’Estudis Catalans: les terres de llen-
gua i cultura catalanes –l’any 76–, i, el segon, perquè,
doncs, especifica, en certa manera, encara que no ho
diu així d’una forma explícita, que l’Institut d’Estudis
Catalans és l’acadèmia de la llengua que fixa el lèxic,
fa l’inventari del lèxic, formula la normativa.

Tanmateix, l’any 76, possiblement, l’Institut no estava
en les millors condicions per respondre a les necessitats
de la societat d’aquell moment i a l’evolució que pa-
tia –«patia», en el bon sentit de la paraula– el país
en aquell moment. Aquí veuran el nombre de mem-
bres numeraris de l’Institut: l’any 77, era de vint-i-nou,
eh? La mitjana d’edat també queda aquí reflectida; el
pressupost també queda aquí reflectit.

Jo crec que hem de reconèixer que en aquells anys,
aquells inicis de la democràcia, l’Institut no va saber, no
va poder o no li van deixar –ara no cal que burxem,
tampoc, que furguem massa en la història passada–
evolucionar com hauria d’haver evolucionat després,
doncs, dels quaranta anys de clandestinitat, semitole-
rància i tolerància que havia patit. Per tant, va haver-hi
un intent, que cal potser esmentar, a partir de l’any 78,
un intent de renovació de l’Institut d’Estudis Catalans
creant aquestes figures de membre agregat que veuen
aquí; un intent que no va ser reeixit del tot, perquè, clar,
era una figura, podríem dir-ne, una miqueta de segona
categoria; és a dir, no tenia els drets dels membres nu-
meraris de l’Institut i tampoc no se sabia ben bé quines
obligacions tenia. (Vegeu la figura 2 de l’annex.)
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Tanmateix, hi ha un salt qualitatiu important quan arri-
bem a l’any 88. L’any 88, sota la presidència de l’ales-
hores president de l’Institut, el senyor Emili Giralt, es
va procedir a una reforma dels Estatuts –aquests publicats
en el Reial Decret de l’any 76. L’any 78, es va procedir
a una reforma d’aquests estatuts, impulsada per una co-
missió de la qual jo, en aquell moment, era secretari.

La reforma d’aquests Estatuts és important perquè con-
ceptualment canvia molt, és a dir, converteix –jo crec–
l’Institut d’una acadèmia una mica, diguem-ne, «deci-
monònica» a una institució actual i jo crec que val la
pena destacar aquesta reforma dels Estatuts, perquè em
sembla que és l’única corporació acadèmica no només
aquí a Catalunya, sinó a l’Estat espanyol i a altres paï-
sos, que fa una reforma profunda de la concepció del
que són els seus membres.

Destaco aquí els punts més importants d’aquesta refor-
ma; és a dir, els càrrecs deixen de ser vitalicis, en par-
ticular, la figura del secretari general perpetu, ja que,
passa a ser, com tots els altres càrrecs electius, per un
període i reelegibles només per un període consecutiu.
El nombre de membres per secció –en aquell moment,
l’Institut tenia quatre seccions, set membres per secció,
set membres numeraris– passa a ser vint-i-un, la qual
cosa permet ampliar enormement el nombre de disci-
plines contemplades i el nombre d’investigadors que
estan a l’Institut d’Estudis Catalans. Es poden crear
noves seccions; immediatament després de la reforma,
es va procedir a la subdivisió de la Secció de Ciències
en dues seccions: la de Ciències Biològiques i Ciències
i Tecnologia, que, junt amb les altres tres –Filològica,
Historicoarqueològica i Filosofia i Ciències Socials–,
són les cinc seccions de l’Institut. (Vegeu la figura 3 de
l’annex.)

S’incorpora –i això és molt important–, com a membres
del Ple de l’Institut, els presidents de les societats cien-
tífiques –que després en parlaré–, societats científiques
que depenen de l’Institut en nombre de vint-i-cinc.
Això vol dir que s’incorporen mentre són presidents de
les societats, en tant que presidents. Això vol dir una
obertura –diguem-ne– als membres. I es crea la figura
de «membre emèrit», de tal manera que els membres
numeraris, en complir setanta anys, passen a la condi-
ció d’emèrit, conservant tots els drets i, en certa mane-
ra, no tenint cap obligació. Això, què vol dir? Que en
un moment que un membre numerari fa setanta anys,
ell pot seguir fent el mateix que feia fins a la vigília,
però allibera la plaça, que pot ser coberta per un altre
membre numerari, que normalment és més jove i,
doncs, potser té un altre tipus d’activitat.

Aquesta, jo crec que és una reforma important; poden
veure aquí com ha evolucionat el nombre de membres
numeraris des de l’any 88 fins a l’any 96; ara ja ha cres-
cut una miqueta més, el 97; el nombre màxim és cent
cinc, cinc per vint-i-u; en aquests moment tenim noran-
ta places i escaig cobertes –per tant, tenim algunes pla-
ces vacants encara– i també com ha evolucionat la mit-
jana d’edat: dels seixanta-vuit de l’any 88, doncs, als
cinquanta-tres que eren el 96, i em sembla que ara ja ha
baixat a cinquanta-dos. (Vegeu la figura 4 de l’annex.)
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La composició del Ple –el Ple, el formen els membres
numeraris, els emèrits i els presidents de les societats
filials–, doncs, l’evolució de la composició del Ple és
aquesta que veuen aquí; també es pot veure com ha
anat creixent. En aquest moment, el Ple de l’Institut, el
formen cent cinquanta-cinc membres. (Vegeu la figura
5 de l’annex.)

Tot això, aquest procés, jo crec que ha portat a una si-
tuació en què actualment podem afirmar que una bona
part, una bona part de l’elit científica i cultural del país,
dels països de llengua i cultura catalanes estan a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, i, quan dic una bona part,
doncs, és clar, evidentment, no vull dir que hi siguin
tots, perquè el seu nombre és limitat. Afortunadament,
el país nostre dóna per molt més, no hi són tots, i tam-
poc vull dir que, tots els que siguem membres de l’Ins-
titut, haurien de ser-ho. Però jo crec que sí, que una
bona part important. La qual cosa ha anat generant una
confiança en la societat i en els poders públics.

Aquesta confiança es va veure materialitzada per pri-
mer cop l’any 89 arran d’un conveni amb la Generali-
tat de Catalunya, pel qual s’atorgava a l’Institut una
subvenció estable, més o menys estable, que és el que
en diem de lliure disposició, per al funcionament de
l’Institut. Aquesta subvenció, que veuen aquí reflecti-
da en aquest color magenta, més o menys, va ser, l’any
89, de 300 milions, després va anar pujant fins a esta-
bilitzar-se a 400; va patir una davallada molt forta l’any
96, la qual ja comentaré després... I aquí veuen en unes
columnetes molt petites, no?–, a la dreta, una aportació
del Ministeri d’Educació i Ciència, que en el moment
màxim va ser de 50 milions –l’any passat, 40– i de la
Diputació de Barcelona. Jo crec que això és fruit de la
confiança que ha anat generant l’Institut en els poders
públics com a reflex de la confiança que ha anat gene-
rant a la societat. (Vegeu la figura 6 de l’annex.)

Abans de parlar estrictament de les activitats, de les
activitats acadèmiques i les activitats de recerca, encara
els vull acabar de completar el panorama de l’estructura,
de l’estructura de l’Institut. Una de les seccions, diguem-
ne, amb més projecció social de l’Institut és la Secció
Filològica. L’Institut és l’acadèmia de la llengua cata-
lana, tot l’Institut, i així va ser reconegut; almenys fou
reconeguda l’autoritat lingüística de l’Institut per una
Llei del Parlament de Catalunya de l’any 91. Però el
nucli central d’aquesta acadèmia de la llengua és la
Secció Filològica.

Els presento aquí un organigrama de com està organit-
zada la Secció Filològica. Està organitzada en comis-
sions, de les quals depenen unes oficines de treball a
cada una d’aquestes comissions: la comissió de lexico-
grafia –o les oficines lexicogràfiques– que és la que ha
elaborat el Diccionari de la llengua catalana i elabora
els diccionaris; la comissió d’onomàstica, que dictami-
na, fa informes sobre antroponímia, toponímia; la co-
missió de gramàtica, que ara està treballant, doncs, ac-
tivament arran que vam impulsar des de fa un any l’ela-
boració d’una gramàtica i encara no té unes oficines
consolidades, però té un grup de filòlegs i lingüistes
que treballen en l’elaboració d’aquesta gramàtica; la
comissió del català estàndard; la comissió de transcrip-
cions de noms propis i, bé, una comissió de publicaci-
ons. (Vegeu la figura 7 de l’annex.)

En aquest panorama final de l’estructura de l’Institut,
cal esmentar d’una forma particular l’existència
d’aquestes societats dites «societats filials», que són
societats científiques, que: o bé han estat creades en el
si de l’Institut, o bé havien estat creades externament i,
després, s’incorporen a l’Institut. Jo crec que és molt
important comentar-les perquè l’Institut d’Estudis Ca-
talans no és només una acadèmia amb els seus mem-
bres numeraris, les seves sessions plenàries o les ses-
sions de les seccions, sinó que aquest conjunt de socie-
tats filials –aquí n'hi ha el nombre, com ha evolucionat;
en aquest moment són vint-i-cinc– representen un con-
junt molt important d’investigadors i estudiosos del
nostre país. (Vegeu la figura 8 de l’annex.)

Aquí hi ha un llistat –sí que es pot llegir–, un llistat de
les societats; són molt variades: des d’una Societat de
Biologia, que, com poden veure, molt potent –1.850
socis, no?–, amb una activitat gairebé aclaparadora,
diguem-ne, a societats, doncs, molt més modestes,
com, per la temàtica pròpia, la Societat d’Estudis Litúr-
gics, de temàtica molt més reduïda. Hi ha societats
d’una temàtica molt universitària: la Societat Catalana
de Física o de Matemàtiques; altres societats de temà-
tica molt menys universitària: l’Associació Catalana de
Ciències de l’Alimentació, molt més lligada al món
productiu, a les tecnologies de l’alimentació; o la So-
cietat Catalana d’Ordenació del Territori.

Aquí veuen una mica l’any de creació i el nombre de
socis. En total, apleguen gairebé entre vuit i nou mil
associats, que depenen, les societats depenen de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans i em fa l’efecte que això és una
mostra de l’obertura de l’Institut d’Estudis Catalans,
diguem-ne, a la societat científica i cultural del país.
(Vegeu la figura 9 de l’annex.)

Des de l’any 15, l’Institut ha anat convocant una sèrie
de premis, que és el cartell de Premis i Borses d’Estu-
di de l’Institut. Aquest és un fet que val la pena desta-
car, perquè, l’any passat, va ser..., es va convocar per
seixanta-sisena vegada; aquest és un fet destacat per-
què, durant molts anys, van ser possiblement les úni-
ques convocatòries a articles o a treballs de recerca es-
crits en català, escrits en català.

En aquest moment, aquest any, precisament, estem pro-
cedint a una reestructuració del cartell de premis, per
fer-lo més racional, perquè les coses que es van acumu-
lant d’un any a un altre any acaben que perds una mi-
queta el nord, no?, de com van originar-se, però en
aquests moments hi ha uns premis de projecció interna-
cional, que són el Premi Catalònia, el Premi Ferran
Sunyer Balaguer, que és dotat per una fundació priva-
da per a l’Institut d’Estudis Catalans, el Premi Interna-
cional Ramon Llull, junt amb la Fundació del Congrés
de Cultura Catalana; hi ha uns premis, aquests catorze
premis anuals, que són per a recerca, pròpiament recer-
ca; hi ha els premis que donen les societats filials, les
societats filials, per a estudiants –«estudiants» vol dir,
normalment, treballs de final de carrera. I després hi ha
unes borses d’estudi que convoca l’Institut d’Estudis
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Catalans, que estan dotades per la Generalitat de Cata-
lunya, per a estrangers, estudiosos estrangers que volen
realitzar estudis sobre la llengua, la història, la cultura
a Catalunya. (Vegeu la figura 10 de l’annex.)

Salto algunes transparències que tenia per aquí i, abans
de parlar dels projectes concrets, també vull parlar de
les publicacions. Les publicacions de l’Institut d’Estu-
dis Catalans és un capítol important de l’Institut. Aquí
tenen el nombre de títols que hem publicat aquests dar-
rers anys; d’aquests títols, alguns són publicacions pe-
riòdiques: per exemple, la Revista de Física, que publi-
ca la Societat Catalana de Física, o la Numismàtica, que
publica la Societat Catalana de Numismàtica, o el But-
lletí de la Societat Catalana de Matemàtiques, que són
periòdiques; altres no són periòdiques, sinó que són
obres, monografies de diverses sèries pròpies de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. (Vegeu la figura 11 de l’annex.)

El conjunt de publicacions ha comportat els darrers
anys unes despeses considerables, considerables, entre
altres coses, perquè, per molt que a vegades pensem
que potser s’ha de fer un esforç perquè les publicacions
de l’Institut, doncs, puguin vendre’s amb més facilitat,
la temàtica pròpia, el nivell d’investigació que a vega-
des representen, doncs, limiten la seva venda, la seva
sortida. Aquestes han estat les despeses; aquesta punta
d’aquí, possiblement, deu deure’s a algun reajustament,
diguem-ne, de final d’any a començament de l’any se-
güent o a alguna cosa d’aquest tipus, no? (Vegeu les fi-
gures 12 i 13 de l’annex.)

Tanmateix, aquest any, hem fet ja una reestructuració
del Servei de Publicacions, que estem convençuts que
ens permetrà, a partir d’ara, publicar més pel mateix
cost, o publicar el mateix a menys cost.

Passem ja a l’activitat actual de l’Institut d’Estudis
Catalans, a la producció, en certa manera. L’any 93,
l’Institut d’Estudis Catalans va fer una reflexió impor-
tant, una reflexió que està publicada en un petit opus-
cle –que no vam pensar a lliurar-los amb aquesta docu-
mentació, però que tenim i ja els el donarem, per si un
dia el volen llegir–, una reflexió sobre quin és el paper
de l’Institut d’Estudis Catalans en la societat actual,
quin és el paper de les seccions, quin és el paper dels
membres de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquesta reflexió i, doncs, la línia que s’ha seguit en el
darrer any i mig, des de la nova orientació que hem
donat a l’Institut d’Estudis Catalans, configuren l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, essencialment, en tres àmbits:
com a acadèmia de la llengua, com a institut de catala-
nística i com a assessor de poders públics i coordinador
i promotor de recerca. (Vegeu la figura 14 de l’annex.)

Com a acadèmia de la llengua, els grans programes que
té l’Institut com a acadèmia de la llengua són, per un
costat, el diccionari, el Diccionari de la llengua cata-
lana; vaig a posar una petita mostra del que ha repre-
sentat aquest diccionari, que va sortir l’octubre de l’any
95; el diccionari, per primera vegada, publicat per l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, diccionari normatiu de la llen-
gua, amb un total de 66.000 articles...
Jo, de tota manera, voldria ressaltar, d’aquest dicciona-
ri, no només el nombre d’articles o el nombre d’entra-
des, sinó que és un diccionari unificador de la llengua:
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aquest diccionari inclou 1.768 mots del que abans se’n
podien dir dialectalismes, però que els incorpora amb
el mateix valor normatiu, diguem-ne, que els altres
mots; és a dir, doncs, que no es fa distinció entre una
paraula que s’utilitza a les Illes Balears, que s’utilitza
al País Valencià o que s’utilitza al Principat: tenen el
mateix valor normatiu. I és un diccionari també impor-
tant perquè incorpora un nombre elevat de manlleus, de
manlleus provinents d’altres llengües, segurament
molts d’ells del castellà, però, molts d’ells, de l’anglès,
també, perquè la llengua, evidentment, ha evolucionat
i ha d’anar incorporant... Aquest és un fet que em fa
l’efecte que val la pena destacar del diccionari. (Vegeu
les figures 15 i 16 de l’annex.)

Aquest diccionari va ser realitzat en un període de tres
anys, essencialment, amb un cost..., que tenen aquí re-
flectit: el cost important va ser l’any 93..., 93-94. (Ve-
geu la figura 17 de l’annex.)

Hem iniciat ja els estudis per a una segona edició del
diccionari, que tenim previst que surti al carrer l’any
2000. Per què aquesta segona edició? Doncs, perquè,
degut a fer aquest diccionari en un període de temps
relativament breu, no es van poder, diguem-ne, contem-
plar de forma exhaustiva tots els criteris que havia fixat
la Secció Filològica; ens va semblar que era millor te-
nir el diccionari que no esperar deu anys més que sor-
tís el diccionari al carrer. I aleshores, en aquest perío-
de d’ara, fins a l’any 2000, doncs, s’acabaran d’incor-
porar, diguem-ne, tots els criteris que havia fixat la
Secció Filològica. Després, si hi ha ocasió, ja els expli-
caré algunes diferències que pugui haver-hi entre el
diccionari Fabra i el Diccionari de l’Institut, però ara
m’allargaria massa.

En el camp aquest que he dit, d’acadèmia de la llengua,
hi ha també la gramàtica. La gramàtica normativa de
l’Institut, que és la gramàtica de Pompeu Fabra, de
l’any 18, si no ho recordo malament, amb les seves
successives reedicions; ens va semblar que era hora que
l’Institut fes una nova gramàtica. Aquests treballs es
van iniciar ara fa un any, estaran llestos d’aquí a dos
anys escassos; tindrem una nova gramàtica de l’Institut,
una gramàtica, doncs, que estarà finançada no per fons
públics, sinó, com segurament saben, amb un conveni
que vam fer amb una entitat bancària per al finança-
ment, si no totalment, doncs, de bona part d’aquesta
gramàtica.

Un tercer projecte en l’àmbit aquest d’acadèmia de la
llengua és aquest corpus textual informatitzat de la llen-
gua catalana, el Diccionari del català contemporani.
Aquest corpus, que ja es va iniciar fa uns quants anys,
ha de servir de base per a l’elaboració d’un diccionari
descriptiu de la llengua catalana contemporània. Aquest
corpus conté 3.500 textos catalans dels últims cent cin-
quanta anys, però, concretament, d’aquests anys que hi
ha reflectits aquí, en una proporció de text literari i no
literari de les diferents especialitats; està finalitzat; 52
milions i escaig de mots amb text consultables interac-
tivament, i s’ha fet ja una anàlisi, una primera anàlisi
lingüística d’això: ja ha sortit un primer producte,
d’aquest corpus, que és el diccionari..., un primer vo-
lum del Diccionari de freqüències, i la voluntat de
l’Institut –i així ho vam acordar– és que, a partir de
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l’any 98, s’iniciïn els treballs del Diccionari descriptiu
de la llengua a partir d’aquest corpus, un diccionari
descriptiu que esperem que estigui acabat –un diccio-
nari descriptiu en diversos volums–, que esperem que
estigui acabat abans del 2005. (Vegeu les figures 18 i 19
de l’annex.)

I tenim previst ja –una predicció una mica a llarg termi-
ni, però s’ha de fer per no encavalcar projectes i desa-
profitar recursos–, a partir del 2005..., l’Institut inicia-
rà els treballs d’un nou diccionari normatiu, basat es-
sencialment en la metodologia actual, és a dir, la meto-
dologia actual, del segle XXI, o la que sigui llavors, una
metodologia basada essencialment en el corpus textu-
al de la llengua catalana, amb tota la informació del
Diccionari descriptiu, sense oblidar, evidentment,
doncs, la tradició fabriana, no?, però elaborat amb una
metodologia diferent del diccionari aquest que ha sor-
tit aquest any passat.

Aquest Diccionari del català contemporani –aquí els
poso els recursos– s’ha dut a terme, essencialment, grà-
cies a una subvenció del Ministeri d’Educació i Cièn-
cia, que es deia llavors –aquests anys que es veuen les
columnes més altes, oi?– per un conveni que es va es-
tablir, després hi ha hagut aquests anys 93 i 94, en què
el projecte va haver d’estar parat, perquè no va haver-
hi finançament, fins que, a partir del desembre del 94,
es va signar un conveni entre la CIRIT, la Secretaria
d’Estat per a Universitats i... Investigació d’Universi-
tats, llavors, i l’Institut, pel qual, doncs, hi ha altra ve-
gada, diguem-ne, fons disponibles fins a aquest any 97,
per acabar el corpus aquest textual i iniciar els estudis
d’explotació i, a partir de l’any 98, haurem de buscar
nou finançament, és a dir, intentar renovar aquest con-
veni. (Vegeu la figura 20 de l’annex.)

Com a acadèmia de la llengua, també hi ha altres acti-
vitats que fa l’Institut d’Estudis Catalans –res, simple-
ment, els passo aquí els títols, perquè ho vegin–: estu-
dis de sociolingüística, la patronímica romànica, dic-
cionaris temàtics, atles lingüístics del domini català...,
però no m’hi entretinc, ara. (Vegeu la figura 21 de l’an-
nex.)

Com a institut de catalanística –recordin que he dit aca-
dèmia de la llengua, institut de catalanística i assessor,
promotor i coordinador de la recerca–, com a institut de
catalanística, l’Institut tenia una llarga tradició natura-
lista: el Llibre blanc de la gestió de la natura als Paï-
sos Catalans, El sistema natural de les illes Medes..., en
el camp aquest d’institut de catalanística lligat a la terra
física, a la terra física. En aquests moments, hi ha una
sèrie de projectes en l’àmbit aquest de la catalanística,
com són l’estratègia catalana per a la conservació i l’ús
sostenible de la diversitat biològica, que estem desen-
volupant amb un conveni amb el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat; la flora i cartografia de les
plantes i la vegetació, que és un projecte a llarg termi-
ni, d’una gran magnitud, codirigit pels doctors Bolòs,
Creu Casas i Vigo; en el camp de l’urbanisme hi ha un
projecte d’aportacions catalanes, en el camp de l’urba-
nisme i ordenació del territori en els darrers cent anys,
que dirigeix i coordina el senyor Ribas Piera. (Vegeu la
figura 22 de l’annex.)
En el camp de la catalanística, més lligat a la història,
l’art, potser, el que s’entén comunament per catalanís-
tica, hi ha una sèrie de projectes dels quals jo vull des-
tacar dos o tres: un és el projecte d’art romànic català,
que és una gran base de dades de l’art romànic català,
que jo crec que, quan estigui acabada –encara falten
alguns anys–, pot representar una base d’ús imprescin-
dible per als estudiosos d’art romànic català; l’arxiu de
textos catalans antics, que segurament no cal que els en
parli, doncs, perquè l’autor que dirigeix l’arxiu de tex-
tos catalans antics, mossèn Perarnau, va ser guardonat
recentment amb un dels Premis Nacionals de Cultura
per aquesta obra.

Sí que vull esmentar-ne dos que no estan en aquesta
llista, que són el Corpus vitreorum mediaevi, que és
l’estudi dels vitralls de les grans esglésies medievals;
això és un projecte europeu –europeu, en certa mane-
ra, d’abans de la Unió Europea, eh? O sigui, un projecte
europeu, em refereixo, de la Unió Acadèmica Interna-
cional, que l’Institut desenvolupa l’estudi corresponent
a Catalunya; han sortit ja en els darrers anys tres vo-
lums, el volum quart, que fa referència, essencialment,
a Barcelona, estarà al carrer, no sé si els últims dies de
març o els primers d’abril, i ara iniciarem els treballs
del cinquè, que és el darrer volum. Aquesta és una
mostra d’un vitrall no estàndard, oi?, no estàndard.

I, també, en aquest camp de la catalanística, els volia
esmentar, finalment, un projecte que té relació amb
aquest arxiu de textos catalans antics, però que té un
abast molt més ampli, i que volem iniciar aquest any
97, que porta el nom de Corpus scriptorum Cataloniae,
que, en certa manera, és un projecte, diguem-ne, d’un
abast i una magnitud tan gran, que és difícil d’explicar,
perquè, segurament, doncs, si no és que la vida s’allar-
gui molts anys, doncs, haurem desaparegut tots abans
que aquest projecte acabi, no?, que és recuperar l’he-
rència escrita del poble català des del segle XIII fins al
segle XIX: això, recuperar l’herència escrita del poble
català; per tant, ja es poden imaginar el que això pot
representar, no?

Nosaltres, en aquest moment, l’estem sectorialitzant,
l’estem afitant, l’estem quantificant, de forma que po-
guéssim començar, aquest any 97, d’una forma modes-
ta, per impulsar-lo l’any 98, si és que els pressupostos
ens ho permeten, de forma que això seria, diguem-ne,
una gran obra de l’acadèmia, una gran obra de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans. (Vegeu la figura 23 de l’annex.)

L’Institut d’Estudis Catalans també ha participat,
aquests anys, en la creació de centres que no són pro-
pis; per exemple, el CREAF, el Centre de Recerca Eco-
lògica i Aplicacions Forestals, que és un consorci en el
qual participem; per exemple, el Termcat, que fou creat,
en principi, pel Departament de Cultura en el si de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, que després s’ha convertit en
consorci, o altres de menors, com poden ser aquests labo-
ratoris de datació per carboni 14, i el d’Estudis Geofísics
Eduard Fontserè. (Vegeu la figura 24 de l’annex.)

Però, també l’Institut d’Estudis Catalans ha creat al-
guns centres propis. Vull esmentar aquí, breument: el
Centre de Recerca Matemàtica, creat l’any 84, que és
un centre per a investigadors estrangers i joves postdoc-
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torals que treballen en connexió amb els matemàtics
d’aquí, Catalunya, i que té com a objectiu impulsar la
recerca matemàtica a Catalunya. És un centre singular,
perquè és l’únic que existeix a Espanya, a Espanya i a
tota l’àrea mediterrània, també, d’aquest tipus, i és
comparable, segurament, només, amb els millors que hi
han a Europa. (Vegeu la figura 25 de l’annex.)

Aquest Centre de Recerca Matemàtica ha disposat
aquests anys d’un pressupost que veuen en la gràfica de
baix, i el nombre de becaris postdoctorals és la columna
aquesta, grogueta, i el nombre de visitants, quantificats
així, a la durada d’un any, és el que tenen en la colum-
na blava. (Vegeu la figura 26 de l’annex.)

Els he de dir que, tant aquest projecte del Centre de
Recerca Matemàtica, com el que he esmentat abans, del
Diccionari del català contemporani, no consumeixen
fons de l’Institut de lliure disposició, sinó que es no-
dreixen de la captació de fons externs, via convenis
amb el Govern de Madrid, via convenis amb la Unió
Europea, o via convenis específics, diguem-ne, amb
departaments de la Generalitat d’aquí, Catalunya.

Finalment, aquest últim any hem iniciat –i sempre en
aquest camp d’assessors dels poders públics, promo-
tors, coordinadors de recerca–, hem iniciat l’elaboració
d’una sèrie de reports sobre l’estat de la recerca, que
vostès, en la documentació que se’ls ha entregat, en
tenen una mostra; són uns reports que han de posar a la
llum, diguem-ne, l’estat de la recerca a Catalunya en els
diferents àmbits del coneixement. Són reports que ana-
litzen l’estat de la recerca a Catalunya, que fan una
comparació amb algun marc, el marc espanyol, el marc
europeu o el marc internacional, segons convingui, i
que donen idees, suggeriments, de com s’hauria d’ac-
tuar per millorar la recerca. La idea és que en un pe-
ríode de tres o quatre anys haguem cobert tots els àm-
bits del coneixement, i puguem reprendre els primers
reports, per veure, doncs, com s’ha evolucionat en
aquests tres, quatre anys, com s’ha evolucionat, si s’han
atès els suggeriments que es feien o no s’han atès, si ha
donat bon resultat seguir-los o no seguir-los. (Vegeu la
figura 27 de l’annex.)

També en aquesta mateixa línia d’actuació, hem iniciat
una sèrie de jornades científiques, una sèrie de jornades
científiques del més alt nivell científic. Aquest any pas-
sat, se n’han fet dues, unes sobre Llenguatge, Cervell i
Conducta Verbal, unes altres sobre Física i Geometria.
D'aquestes jornades, que van tenir un èxit notable, més
que notable, el contingut serà publicat en sengles llibres
de Cambridge University Press, amb la qual cosa dona-
rem difusió internacional a aquest tipus d’activitats,
perquè el contingut és d’interès internacional. Per a
aquest any 97 en tenim previstes La Construcció d’Eu-
ropa: Estat, Nació, Regió, Aportacions Catalanes al
Camp de la Urbanística i l’Ordenació del Territori en
els Cent Darrers Anys, i unes altres d’un caire una mica
diferent: Jornades sobre l’Obra de Miquel Batllori, que
comencen –em sembla– la setmana que ve. (Vegeu la
figura 28 de l’annex.)

El nombre, la quantitat d’ingressos, que nosaltres en
diem «de disposició afectada», és a dir, que vénen fina-
listes, per a projectes concrets, aquests darrers anys ha
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estat això que veuen aquí, que s’han de sumar als in-
gressos de lliure disposició, que vénen, ja ho he dit, de
la Generalitat de Catalunya, aprovats pel Parlament, en
els pressupostos de la Generalitat, o del Ministeri d’E-
ducació i Ciència, o de la Diputació, essencialment. En
el total d’ingressos, s’hi ha de sumar una petita partida
d’«Altres ingressos», que pot ser la venda de llibres, o
altres ingressos, però que no són significatius, de l’Ins-
titut.  (Vegeu les figures 29 i 30 de l’annex.)

El nombre total de despeses de l’Institut, aquests dar-
rers anys, ha estat el que aquí veuen. Aquestes puntes
més altes dels anys 91, 92 i 93, que després baixen, es
deuen, essencialment, que hi havia incorporades, aquí,
les despeses del Termcat; el Termcat estava dintre de
l’Institut, ens arribaven els fons a l’Institut, una part;
després, tots a l’Institut i, després, quan el Termcat es
va convertir en un consorci, i, per tant, porta una comp-
tabilitat separada, evidentment, no estan sumats aquí;
llavors, hi ha una baixada de les despeses. (Vegeu la fi-
gura 31 de l’annex.)

Finalment, per acabar, els vull parlar molt breument
–perquè ara ja fa mitja hora– de tres aspectes mate-
rials: l’Institut ha procedit, l’any passat, a adequar, a
fer una primera adequació del seu equipament informà-
tic, i ara estem fent una anàlisi per completar aquesta
fase. L’any passat vam destinar una bona part d’in-
versions a equipar amb una xarxa de microinfor-
màtica –que no n’hi havia–, i amb els corresponents,
doncs, ordinadors personals i estacions de treball.

Aquest any, amb una comissió d’experts que ens asses-
sora, estem dissenyant la renovació de l’equipament
informàtic que ha donat suport a les bases lexicogràfi-
ques importants de l’Institut, que és aquesta part d’aquí,
aquest IBM-AS400, que és una màquina que, al seu
moment, doncs, va ser, segurament, la màquina ideal
que necessitàvem, però que ara, doncs, ja no ho sa-
bem... En tot cas, en set, o vuit, o deu anys, la informà-
tica ha canviat molt i, per tant, la intenció de l’Institut
és adquirir un equipament, entre aquest any i l’any que
ve, que ens posi a l’avantguarda de l’equipament que
puguem necessitar per als estudis lexicogràfics de l’Ins-
titut, i també per atendre les necessitats del Centre de
Referència d’Enginyeria Lingüística que ha creat la
CIRIT, del qual l’Institut és l’entitat gestora.

El segon aspecte material del qual us volia parlar és
l’edifici. L’edifici que, bé, segurament tots coneixen,
però jo els invito a tots, col·lectivament o individual-
ment, el dia que ho desitgin, de venir-lo a visitar; l’edi-
fici és un edifici maco, tenen un llibre sobre la Casa de
Convalescència, no? Però el seu nivell de deteriorament
és considerable, és considerable; el nivell de funciona-
litat és baixíssim, i ens sembla que, si no procedim ara
a fer una restauració i rehabilitació de l’edifici, es po-
dria quedar com la peça atrotinada de Ciutat Vella, no?,
i, a més a més, potser no serviria per a les nostres fina-
litats. Perquè, és clar, pensin que, a mesura que l’Insti-
tut és més actiu, que l’Institut té una dinàmica superior,
això vol dir més gent implicada treballant-hi; més gent
treballant-hi vol dir, doncs, més ordinadors, més taules,
més espai i, per tant, hem d’optimitzar l’ús de l’edifici.
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Hem elaborat un projecte de restauració i rehabilitació
que ha estat presentat ja a l’Ajuntament, que és el pro-
pietari de l’edifici –està cedit en ús–, i a la Generalitat,
i sembla ser que podrem signar un acord Ajuntament-
Generalitat-Institut per materialitzar aquest projecte,
ben segur, l’any 98, però, possiblement, començant
l’any 97, si és que ens arriben, doncs, les partides pres-
supostàries iniciades. És un projecte sectorialitzat en
tres, quatre fases, i, per tant, realitzable en tres, quatre
anys, perquè no gravi tot en un mateix pressupost, no?
(Vegeu la figura 32 de l’annex.)

I, finalment –això els toca directament a vostès, no?–,
aquesta és la gràfica dels ingressos de lliure disposició
provinents, abans, del Departament d’Ensenyament i,
després, del Comissionat per a Universitats i Recerca,
i que aprova el Parlament de Catalunya, doncs, quan
s’aprova la Llei de pressupostos, no?, la Llei de pressu-
postos. Jo els voldria fer veure la gran davallada que va
haver-hi del 95 al 96, de 400 a 310 milions; això repre-
senta un vint-i-dos i mig per cent de davallada. Possi-
blement, va ser una retallada pressupostària més forta
que la d’altres institucions que es poguessin equiparar
a l’Institut d’Estudis Catalans; tanmateix, s’ha recupe-
rat una mica aquest any 95. Jo els voldria dir que, l’any
96, ens en vam sortir força bé, força bé, amb un petit
dèficit, que, l’altre dia, en tancar la liquidació de des-
peses, es va situar en vuit milions de pessetes, que po-
drem assumir aquest any, però vam poder tancar l’any
força bé, amb un volum d’activitats que jo suposo que no
se’ls han escapat, doncs, bastant superior al que hi havia
hagut altres anys, i amb un ressò en la societat bastant
superior al que hi havia hagut altres anys, gràcies a una
gestió acuradíssima, una gestió meticulosa, dels fons de
què disposem. (Vegeu les figures 33 i 34 de l’annex.)

Tinguin en compte que els membres de l’Institut, com
a membres de l’Institut, treballen en les tasques de
l’Institut de forma benèvola –«benèvola» en el sentit
francès del mot, eh?, benèvola–; no sé si aquest és el
mètode amb què s’ha de treballar a finals del segle XX

i a començaments del segle XXI, eh?, però, en tot cas, és
l’única forma com es pot treballar, perquè els pressu-
postos no permetrien altra cosa. També m’agradaria
que tinguessin en consideració aquests ingressos i, si
tenen ocasió –jo no els porto cap gràfica, d’això–, els
comparin amb els d’altres acadèmies de l’Estat espa-
nyol, que tenen una finalitat semblant a la nostra, i, se-
gurament, una activitat bastant inferior, i veuran, doncs,
que estem, diguem-ne, relativament poc ben tractats.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castellet.

Suspendrem ara la sessió. Procurem no fer-ho gaire
estona, perquè, al cap i a la fi, més que preguntes, se-
ran preguntes molt puntuals. El que li agrairíem, al pre-
sident de l’Institut, és que, les gràfiques que ens ha en-
senyat, si ens en pogués donar un joc de fotocòpies,
que, després, repartiríem entre els diputats interessats,
perquè les veiem, però després les oblidem i ens que-
dem sense i, en canvi, per a qui estigui interessat a pos-
seir-les..., quan marxeu, o quan us vagi bé, eh? No per
avui, necessàriament, sinó per quan us vagi bé.
Doncs, suspenem, i, a un quart, reprendrem la sessió.

La sessió se suspèn a la una del migdia i cinc minuts i
es reprèn a un quart de dues i deu minuts.

El president

Es reprèn la sessió.

Preguem als membres de la Comissió de Política Cul-
tural, en benefici de la brevetat en el temps i fins i tot,
també, per a l’ordenació de les respostes per part del
president de l’Institut, que fem les intervencions totes
seguides, que no anem fent un diàleg entre cada Grup
i el president de l’Institut, sinó un primer torn d’inter-
venció de tots els portaveus, i, aleshores, ell ja les respon-
drà totes d’un plegat i, probablement, d’aquesta manera,
també s’estalviarà d’haver-ne de repetir alguna, eh?

Per tant, doncs, seguint l’ordre dels grups, en absència
del Grup Mixt, que no hi és present, té la paraula el
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, el senyor Josep Lluís Carod-Rovira.

El Sr. Carod-Rovira

Moltes gràcies, senyor president. Jo vull començar ex-
pressant la satisfacció del nostre Grup per la presència
avui, aquí, del president de l’Institut d’Estudis Catalans,
al capdavant d’una delegació que l’acompanya, sobre-
tot perquè té una doble dimensió, aquesta presència
aquí: per una part, el reconeixement a la funció que
juga avui una institució de les característiques de l’Ins-
titut, amb reconeixement per part d’aquest Parlament i
de la seva Comissió de Política Cultural del paper so-
cial, del prestigi acadèmic, el rang i el rigor que, sobre-
tot, aquests darrers anys, en l’etapa de modernització i
d’actualització ha anat adquirint l’Institut d’Estudis
Catalans a l’interior de la societat que li és pròpia, la
societat del conjunt de territoris dels Països Catalans.

També una satisfacció de caràcter no tan, en aquest cas,
només d’institució com a Comissió de Política Cultu-
ral o de Grup Parlamentari, sinó també de caràcter més
estrictament personal: jo vaig ser, al seu moment, alum-
ne dels Estudis Universitaris, quan això volia, doncs,
dir tenir professors de les característiques d’Antoni
Comas, de Jordi Carbonell, de Ramon Aramon i Serra,
amb unes aules petitones on, en els millors dels casos,
érem tres o quatre alumnes, on vèiem passar pels pas-
sadissos, doncs, pràcticament, els dos noms que repre-
sentaven en algunes èpoques la Secció Filològica de
l’Institut, Ramon Aramon i Serra i la seva inseparable
Montserrat Martí; per tant, ja sé que parlo, no d’histò-
ria, sinó de prehistòria, però, en tot cas, aquesta prehis-
tòria forma part del meu paisatge estrictament personal.
Després, he pogut continuar vinculat a l’Institut, per la
meva pertinença a alguna de les entitats filials i per
múltiples reunions diverses.

El nostre Grup, en tot moment, ha donat suport a la tas-
ca de l’Institut d’Estudis Catalans; la hi va donar ja en
el moment en què l’Institut quedava investit i recone-
gut com a autoritat en matèria lingüística, per una llei
d’aquest Parlament a la qual ha fet referència el seu
president.
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I, per tant, recordem també l’etapa històrica en què
l’Institut, doncs, sovint era –en els anys més difícils–
unes reunions clandestines en menjadors grans de do-
micilis particulars de Barcelona, perquè sabien, en
aquell moment, doncs, que allò era el màxim a què
podien aspirar fins a arribar, després dels dies adversos,
a horitzons més normalitzats, encara no del tot tan glo-
riosos com voldríem. I, dit això, anem directament al
gra, senyor president.

Nosaltres voldríem fer-li un parell de consideracions i
que, al final, doncs, vostè ja en la seva intervenció de
resposta conjunta a tots els grups ja ens aclarirà. Per
una part, vostè ha fet referència al tema del finançament
públic de l’Institut d’Estudis Catalans. S’ha referit a un
finançament per part de la Generalitat, per part del
Govern espanyol, per part també de la Diputació de
Barcelona. Vostè ha dit que en aquell moment no dis-
posava de dades; malgrat tot, igual no en disposava en
aquell moment, i resulta que, per un miracle de la cièn-
cia, ja en disposa en aquests moments; comparativa-
ment, si és que vostè té coneixement de quin tipus de
finançament poden tenir acadèmies de característiques
similars a les que representa l’Institut d’Estudis Cata-
lans en el marc de l’Estat espanyol.

Voldríem saber també si, més enllà de les institucions
del Principat de Catalunya, rep algun tipus de finança-
ment d’institucions de la resta del domini lingüístic
català, i diem això des de la nostra percepció que, pro-
bablement, existeix algun institut, en aquest cas, vincu-
lat al Govern de la Generalitat de Catalunya, que, al nostre
entendre té, comparativament amb l’Institut d’Estudis
Catalans, una dotació francament desproporcionada.

I ens permetríem de plantejar-li si creu que seria ade-
quat o no, més enllà d’aparèixer amb una referència en
els pressupostos de la Generalitat anualment, si tindria
sentit o no de poder parlar que aquest Parlament elabo-
rés una llei específica de finançament de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, atesa la seva funció o la seva dimensió
d’acadèmia.

I una segona i última referència –vostè, probablement,
perquè ha volgut escurçar el temps, no ha tingut opor-
tunitat de referir-s’hi–: el Reial decret del 26 de novem-
bre del 76, en el qual es fa referència a quin és l’àmbit
territorial d’actuació de l’Institut, en allò que diuen de
«las tierras de lengua y cultura catalanas»; això està fet
amb aquella terminologia preconstitucional, que, des-
prés, queda constitucionalitzada del tot quan la Cons-
titució espanyola esdevé, segurament, l’única constitu-
ció del món que estableix l’oficialitat d’unes llengües
que mai no diu ni quantes són aquestes llengües, ni
quines són aquestes llengües més enllà de la llengua
per antonomàsia, que només és una.

Aleshores, la pregunta que li faríem és: davant d’aquest
desgavell sovint institucional que provoca autèntica
vergonya universitària i indignació filològica davant
dels intents continuats d’agressió a la unitat de la llen-
gua catalana, sabem que l’Institut i vostè, personal-
ment, ha fet algunes gestions amb el Govern que pre-
sideix en aquests moments el senyor Aznar per tal de
veure quina era la voluntat d’aproximació a la ciència
que hi podia haver per part del Govern actual. En rela-
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ció amb aquest punt, li demanaríem quin és l’estat de
la qüestió, no només amb les seves relacions amb el
Govern de l’Estat sobre aquest punt específic, sinó, si
existeix per part de l’Institut algun tipus de mesures que
puguin posar una mica de sentit comú i rigor científic
i filològic al voltant d’aquest tema.

Moltes gràcies, senyors presidents.

El president

Gràcies, senyor Carod-Rovira. Correspon ara el torn a
Iniciativa per Catalunya - Els Verds. Té la paraula el
senyor Ignasi Riera.

El Sr. Riera i Gassiot

Sí, gràcies, senyor president. Tot i que, després, els de-
cantaments polítics han estat distints, amb el senyor
Carod-Rovira ens uneixen moltes memòries paral·leles
prehistòriques per les aules idèntiques, el senyor Ara-
mon, les classes, etcètera, etcètera.

El nostre Grup volia agrair la presència de l’Institut
d’Estudis Catalans en aquesta Comissió de Política
Cultural, entre altres raons, per recordar-nos el Reial
decret del 26 de novembre del 76; és a dir, en el mo-
ment en què la divisió administrativa ha negat un àm-
bit superior als àmbits autonòmics de comunitats auto-
nòmiques fixades i que la Constitució ens diu que jus-
tament no es podrà ni parlar de possible federació de
comunitats autonòmiques, per a nosaltres és molt im-
portant que hi hagi instàncies no polítiques, però amb
suport, en aquest cas, de diner públic, que vagin més
enllà del que és la Catalunya estricta. I, l’Institut d’Es-
tudis Catalans és una instància de Països Catalans, com
ho és, per exemple, l’Exposició del Llibre en Català
que en aquests moments s’està inaugurant a les Dras-
sanes de Barcelona, perquè l’organitzen associacions
d’editors i d’escriptors en llengua catalana que també
són d’àmbit de Països Catalans.

Quan, l’any 1991, va ser presentada i va ser debatuda
en aquest Parlament la Llei sobre l’autoritat lingüística
de l’Institut d’Estudis Catalans, el nostre Grup es va
mostrar inicialment crític amb un element de la Llei
que no tenia res a veure amb la part normativa, com,
sobretot, en l’exposició de motius, en què s’insistia en
un tema que això era clar, el molt que havia fet l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, però ens semblava que no es
donava prou relleu a altres col·lectius, com els col·lectius
de mestres, per exemple, que havien fet tant per al
manteniment de la llengua en temps difícils.

Dic això perquè, malgrat tot, ja en aquella ocasió vam
poder deixar ben clar que la nostra actitud crítica no
tenia res a veure amb el nostre reconeixement abans,
durant i després de l’Institut d’Estudis Catalans per tot
el que ha fet.

Jo també vull passar a tres miniqüestions, dues de les
quals tenen relació amb els pressupostos i, l’altra, en
relació amb el Diccionari.

En relació amb els pressupostos és important que ens
hagin recordat els efectes de la davallada pressupostà-
ria del 75 al 76 –en part, pal·liada el 77. El nostre Grup
va ser sensible, com d’altres grups..., perdó, del 95 al
23



27 de febrer de 1997 COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL - SESSIÓ NÚM. 17

24
96; el nostre Grup, com d’altres grups –per altra ban-
da–, va ser sensible a les cartes i a la invitació del pre-
sident de l’Institut d’Estudis Catalans a fer esmenes que
tractessin d’evitar, justament, la pèrdua de capacitat de
treball en el moment en què més ho necessitava l’Ins-
titut. En aquest sentit, ens continuaran tenint a favor;
també a nosaltres ens angunieja que la capacitat d’ac-
tuació –des del punt de vista de recursos econòmics– de
l’Institut d’Estudis Catalans depengui pràcticament
només d’una instància pública, perquè, si bé l’Institut
d’Estudis Catalans és creat pels representants més ge-
nuïns del catalanisme polític en un moment de la seva
història, hem de pensar que continuarà una mica aques-
ta identificació entre catalanisme polític i Institut d’Es-
tudis Catalans, però que un no pot preveure mai com
seran les evolucions polítiques i, per tant, és..., durarà
més o volem que duri més l’Institut d’Estudis Catalans
que qualsevol Govern que en aquests moments li doni
suport. I això és el que ens interessa deixar ben clar, fins
i tot en el suport a una possible Llei de finançament de
l’Institut d’Estudis Catalans.

Pel que fa al tema de les inversions, de la restauració i
rehabilitació de l’Institut d’Estudis Catalans, jo crec,
senyor president, en aquest cas de l’Institut d’Estudis
Catalans, que seria important que ens aclarissin la xifra.
Jo crec que es tracta d’una xifra a l’entorn dels mil
milions de pessetes necessaris per reformar la seu. I
vostè ja ens ha dit que la situació de l’edifici és de
l’Ajuntament, cedit a l’Institut d’Estudis Catalans.

En aquests moments, els que coneixem com van i com
funcionen els pressupostos de la Generalitat, sobretot,
els pressupostos d’inversions en el moment en què
l’aplicació de la LOGSE fa que des del mateix Depar-
tament de Cultura es contemplin les inversions per a
nous centres escolars i que hi hagi un retard tan gran en
aquest tipus d’inversions, crec que s’ha de poder dir
clarament, netament, nítidament, que hi haurà una certa
reticència política per part del Govern de la Generali-
tat –i repeteixo que, en aquest cas, entendria les raons,
perquè sabem quines són les altres prioritats– i que, en
aquest sentit, no sé si seria bo que es comencés a plan-
tejar ja des d’aquest moment, des del mateix Govern de
la Generalitat, amb el suport dels grups parlamentaris,
des de la iniciativa de l’Institut d’Estudis Catalans, co-
mençar a buscar formes de finançament paral·leles, per-
què hi hagi també una cooperació entre institucions per
poder tirar endavant una inversió que, d’altra banda, hi
estic absolutament d’acord. He tingut la sort de ser con-
vidat molt sovint per la Societat Catalana de Geografia
i d’altres entitats a l’Institut d’Estudis Catalans i sé que
la necessitat és urgent, de restablir això.

I aquí em torno a acollir a l’aplicació del 3.3 de la
Constitució, al qual abans al·ludia el senyor Carod-Ro-
vira dient que es parla de les llengües oficials sense
nomenar-les; però, és clar, allà, la Constitució diu cla-
rament que seran objecte d’especial protecció. I un
pensa que, en aquest cas, un tindria dret a exigir pel que
és l’acadèmia d’una llengua que és cooficial a dues o
tres comunitats autònomes amb formalitats o amb de-
nominacions diferents, però que, a més, és present a
una altra comunitat autònoma, com és la Comunitat
d’Aragó, i present en un estat amb el qual l’Estat espa-
nyol té molt bones relacions, com és Andorra, etcètera,
clar, plantejar directament si no hauria de ser una inver-
sió de l’Estat; una inversió de l’Estat –repeteixo– invo-
cant el 3.3 de la Constitució.

En tot cas, en aquesta línia poden comptar amb nosal-
tres; és a dir, per fer totes les gestions que calgui, tant
aquí com al Parlament de l’Estat, per pensar que aques-
ta és una inversió, que pot ser una inversió de l’Estat i
que estaria molt bé que fos una inversió de l’Estat. Més
encara, quan es diu que les funcions que tindrà l’Estat
en matèria de cultura és justament la de coordinar ac-
tivitats culturals que afectin més d’una Comunitat Au-
tònoma i, en aquest cas, es donaria la paradoxa que una
de les poques activitats que afecta és l’activitat de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, encara que tingui la seu a Bar-
celona i, per tant, l’adscripció a la Comunitat Autòno-
ma de Catalunya és present, si més no, en altres comu-
nitats autònomes de l’Estat.

I, finalment, el tema del Diccionari. Primer gran reco-
neixement; el Diccionari és un diccionari també des del
punt de vista lingüístic d’àmbit dels Països Catalans,
com correspon a l’entitat que el promou. Ens alegra
molt saber que, l’any 2000, hi haurà una segona edició,
perquè, evidentment, hem estat sensibles, senyor presi-
dent, a les indicacions d’errors, potser deguts a la pre-
cipitació, sobretot errors ideologicosemàntics que hi ha
hagut al Diccionari: els que ha denunciat Jordi Ventu-
ra, els que ha denunciat l’antropòleg Juanjo Pujades, els
que ha denunciat amb una capacitat de denúncia reite-
rada el senyor Víctor Ripoll, finalment –a través d’una
carta a l’Avui– desvelat com a Lluís Bonada. Em pen-
so que sí, que, en tot cas, els que hem tingut la sort de
poder comprovar les denúncies, hem vist que, en algun
cas, podien ser foteses, però que, en altres, eren denún-
cies reals d’errors possibles, o, com a mínim, errors es-
menables.

La pregunta que voldríem fer aquí nosaltres és si l’Ins-
titut d’Estudis Catalans ha hagut de pagar drets d’autor
a la família Fabra. I ho diem perquè els que hem viscut
el món editorial, recordem el contenciós que va haver-
hi amb Edhasa quan es va fer la reedició d’un diccio-
nari que manllevava moltes expressions i termes, justa-
ment, al Diccionari Fabra. I, per tant, en aquest cas, se-
ria una pregunta molt precisa sobre això.

Però –ho repeteixo–, a més, l’agraïment de la propos-
ta: l’any 2000, tindrem un diccionari que haurà pogut
incorporar el que puguin haver estat esllavissades reals
en l’actual edició del Diccionari.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Correspon el torn ara al
Grup Parlamentari Popular; té la paraula el senyor
Josep Maria Francàs.

El Sr. Francàs i Porti

Sí, moltes gràcies, senyor president. En primer lloc,
agrair la presència de l’Institut d’Estudis Catalans. Des
d’un profund reconeixement de la seva existència i de
la seva tasca. En aquest cas, a mi m’uneix, a més a més,
una relació personal i haver tingut una vinculació com
a membre estudiant de la Societat Catalana de Biologia,
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que és la que em pertocava, des dels anys setanta i, per
tant, bé, entenc que pugui ser més sensible.

De les dues preguntes que han fet, jo, la primera diria
que és una pregunta-excusa, tal com està formulada,
perquè, bé, diu: «si el grau de difusió, coneixement i
valoració de la tasca amb l’Institut és suficientment co-
negut o estan suficientment contents d’aquest grau...»,
nosaltres entenem que no, però, en fi, és una excusa
perquè ens puguin parlar de si hi ha iniciatives perquè
la població de Catalunya tingui més present l’existèn-
cia d’aquest Institut d’Estudis, que penso que a vegades
està oblidat, no solament pels poders públics en algu-
na qüestió pressupostària, sinó en l’altra.

I la segona pregunta, en canvi, és menys excusa, eh? La
segona pregunta és quins són els criteris lingüístics uti-
litzats per l’Institut d’Estudis Catalans i les seves filials
quant a les obres que publiquen. I això ho diria per-
què..., jo, vaja, no sé quins són els seus criteris, però sí
que sé quins són els seus productes, i, així com nosal-
tres entendríem una exclusivitat de la llengua catalana
en aquest cas, evidentment, a l’Institut d’Estudis Cata-
lans, el fet que de tant en tant es produeixin publica-
cions solament en anglès, la qual cosa entenem que pot
obeir a criteris absolutament científics, hi trobem a
mancar publicacions en castellà, ja dic, en el cas que es
produeixin en anglès, sobretot entenem que l’àrea d’in-
fluència catalana i, en molts casos científica, científica
en el sentit ampli, no ciències només experimentals de
Sud-amèrica, és prou important perquè, si és necessa-
ri, adreçar-nos-hi en alguna altra llengua ens hi pogués-
sim adreçar en castellà.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Francàs. És el torn del Grup
Socialista. En nom seu, té la paraula la senyora Mont-
serrat Duch.

La Sra. Duch i Plana

Gràcies, senyor president. Primer que res, com han fet
els portaveus de la resta de grups parlamentaris, expres-
sar la satisfacció per aquesta compareixença d’una no-
drida representació de l’Institut d’Estudis Catalans,
reconeixent el que ha suposat l’Institut en etapes prou
difícils a la nostra història recent i valorant molt posi-
tivament aquest esforç d’actualització en temps can-
viants que heu fet des de la perspectiva d’obertura, com
molt insistentment ens ha destacat el president.

Suposo que també m’hauré d’afegir a aquesta memò-
ria viscuda que han utilitzat els altres companys que
han intervingut. Jo, la setmana passada, vaig estar a
l’Institut en unes sessions de la Societat Catalana d’Es-
tudis Històrics en relació –en el marc del noranta ani-
versari– amb un seminari sobre la guerra civil. Per tant,
penso que aquesta generació, tots els que segurament
som aquí ara, tenim, a més a més d’un reconeixement
com a expressió del catalanisme polític, un reconeixe-
ment des de la perspectiva del nostre àmbit de treball
més concret.
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Deixant a banda, doncs, aquestes qüestions personals i
potser més retòriques cap a la tasca, cap a la important
tasca de l’Institut, i tenint en compte l’avançada hora en
què ens trobem, voldríem plantejar tres qüestions que el
Grup Parlamentari Socialista considera de relativa relle-
vància a l’hora de completar aquesta excel·lent exposició.

Pel que fa al Diccionari –ho acaba de plantejar el dipu-
tat Riera– voldríem –en la línia del que deia també el
diputat Francàs, el Diccionari potser ha estat una de les
obres que, d’una manera més immediata, han acostat la
tasca científica de l’Institut al conjunt de la ciutadania–,
voldríem, més enllà de discussions més estrictament fi-
lològiques, saber quina és la valoració dels aspectes segu-
rament contradictoris, positius i negatius, que feu de la
publicació i de l’acollida social i cultural del Diccionari.

Una altra qüestió, referida a la vessant pressupostària:
el nostre Grup ha lamentat en el debat de pressupostos
del 96 i del 97 les restriccions, sempre legitimades pels
ajustaments derivats de la incorporació a la Unió Euro-
pea, que nosaltres considerem no justificables en el cas
de la cultura i, segurament, encara menys justificables
en el cas de l’Institut, però els pressupostos s’elaboren
en funció de determinades majories i, des d’aquesta
perspectiva, el que podem dir és que continuarem tre-
ballant per tal que, en propers exercicis, aquest neguit,
des del punt de vista pressupostari, que ens heu plante-
jat, tant pel que fa a la subvenció de despesa corrent
com d’inversió, pugui tenir algun altre tipus de..., es
pugui contemplar d’una manera més positiva.

I, sí, el que voldria, potser amb un caràcter una mica
original respecte al que han plantejat fins ara, és que
penso que és molt important aquesta tasca que ens co-
mentàveu de l’Institut com a institució de recerca i com
a organisme d’assessorament a poders, a les administra-
cions públiques, des d’aquesta perspectiva. Aleshores,
sobre recerca, us voldria..., goso demanar-vos –suposo
que serà d’interès també de la resta de grups– si els
possibles reports que aneu confegint, ens els poguéssiu
fer arribar, perquè això és extraordinàriament útil des
del punt de vista, sobretot, dels diputats que, d’una ma-
nera més sectorial, seguim aquestes qüestions de recer-
ca. Penso que és un gran instrument i que, des d’una
perspectiva integral, com la que esteu plantejant, segu-
rament esteu omplint un buit realment molt important.

Bé, feta aquesta petició, voldria plantejar, en aquesta
lògica d’assessorament als poders públics, quina és la
vostra relació, la participació respecte als plans de re-
cerca existents a Catalunya: si heu participat d’alguna
manera en l’avaluació del primer pla i si heu estat con-
sultats respecte a l’elaboració del segon pla que s’ha
presentat ara fa pocs dies. Això és tot.

Moltes gràcies per la vostra presència.

El president

Gràcies, senyora Duch. Pel Grup de Convergència i
Unió, té la paraula la senyora Vinyet Panyella.

La Sra. Panyella i Balcells

Moltes gràcies, senyor president. Bé, jo no puc pas
evitar tampoc fer memòria personal –ho sento molt–; és
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a dir, per tant, comparteixo bàsicament els records dels
companys que m’han precedit en la paraula. Senyor
Carod-Rovira, senyor Ignasi Riera, la meva memòria és
una mica més propera, però és prou llunyana com per
dir que, des de l’any 74, quan precisament la meva co-
neixença i el primer contacte amb l’Institut va ser ob-
tenir un guardó d’aquest cartell de premis, doncs, que
heu anat continuant i que heu anat promovent amb un
treball bibliogràfic que vaig tenir, diguéssim, la sort
de compartir fent-lo amb una altra persona, que era
el Lluís Jou, eh? O sigui, llavors, era el primer contac-
te que vàrem tenir amb l’Institut i que ens va ensenyar,
entre moltes altres coses, que allò que havíem sentit a
dir en el boca-orella de l’època, a l’Escola de Bibliote-
càries o, per exemple, doncs, a la universitat, de man-
tenir fidelitat al país amb els estàndards de rigor i de tre-
ball i mantenir també la identitat nacional a través de la
tasca de l’Institut era veritat i que, per tant, valia la pena
estar-hi una mica més a prop, tal com les circumstàn-
cies de l’època ens permetien.

Després, la memòria ja salta, doncs, als anys de veïnat-
ge que hem tingut, de bon veïnatge entre dues institu-
cions tan properes i tan íntimament vinculades com
l’Institut i la Biblioteca de Catalunya, fins a arribar a
aquesta compareixença, per la qual, en nom del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió, us hem de felici-
tar, agraint-vos, com han fet també els altres grups par-
lamentaris, el vostre paper en la nostra societat i el vos-
tre treball. I, particularment, ja des del Grup Parlamen-
tari, us volíem agrair també aquest procés tan important
de canvi que heu emprès des dels anys vuitanta, des de
finals dels anys vuitanta, per adequar realment l’Institut
d’Estudis Catalans a la societat catalana contemporània...

Dic «catalana» en el sentit molt ampli de la paraula;
evidentment; quan em refereixo a temes d’unitat de la
llengua, evidentment que em refereixo a la unitat de la
llengua dels Països Catalans, eh? No em refereixo so-
lament a la Catalunya que nosaltres... –diguem-ne es-
tricta, de vegades–, però ho vull fer d’una manera molt
evident, eh? És a dir, no totes les entitats, no totes les
institucions han estat capaces de culminar un procés de
canvi tan important com vosaltres, en el qual, a part de
complir les funcions que ja són prou importants, el que
heu fet ha estat obrir l’Institut a la societat, obrir-lo al
món acadèmic, obrir-lo al pla internacional –tal com a
nosaltres ens consta, tot i que aquí n’heu parlat relati-
vament poc– i, sobretot, propiciar l’acostament, d’una
banda, a les institucions i, d’altra banda, a la societat.

Potser, la mostra més evident d’això ha estat la sortida
del Diccionari, al qual em referiré una mica més enda-
vant; però, en tot cas, em sembla que és un esforç que
val la pena remarcar i, sobretot, agrair.

Entrant en el pla de les coses concretes, segurament ens
deixarem bastants coses al tinter, en part, doncs, per
qüestions de temps i en part perquè n’hi ha que segu-
rament valdria la pena comentar amb una mica més
–diguéssim– de temps, precisament. Però començaré
per un tema que és important i que també ha sortit aquí,
com és el del finançament.

Nosaltres som conscients que de diners no n’hi ha mai
prou i que, evidentment, per les tasques que desenvo-
lupa l’acadèmia de la llengua catalana, tampoc no n’hi
ha mai prou, eh? Aleshores, jo us faré un seguit de pre-
guntes en aquesta intervenció; si voleu, les responeu; si
no, doncs, globalment us hi referireu.

Però, per exemple, el nostre Grup Parlamentari voldria
conèixer els totals del pressupost d’aquests últims anys,
i també els tants per cents de distribució pressupostària.
A nosaltres ens ha semblat que les activitats i els pro-
grames eren d’un gran abast i ens agradaria tenir una
idea, d’una banda, doncs, de les totalitats –diguéssim–
o de tants-per-cent dels capítols primer, segon i sisè, per
exemple, i, d’altra banda, de com es reparteix la dota-
ció pressupostària de l’Institut.

Per la informació que tenim, el Govern de Catalunya hi
aporta prop d’un 71%, en el qual també, doncs, s’in-
clou la quantitat anual que s’utilitza..., o destinada als
drets d’autor precisament del Diccionari; però, d’altra
banda, pensem que també hi ha aportacions d’altres
administracions o que, en tot cas, n’hi hauria d’haver,
eh? En aquest sentit, el nostre Grup Parlamentari tam-
bé us recolza davant del Govern de Catalunya en totes
aquestes reivindicacions que feu d’augment pressupos-
tari, però també us recolza en les demandes que pugueu
fer a altres administracions, que s’han de sentir impli-
cades en el procés i en la tasca de l’Institut; aquest se-
ria un tema.

L’altre tema és la política de convenis. A nosaltres ens
consta que vosaltres heu obert una política molt impor-
tant de convenis amb entitats de recerca, amb el món
acadèmic, també en l’àmbit internacional i també amb
entitats de Catalunya que us poden..., dels quals podeu
sortir mútuament beneficiats i n’hauríem volgut saber
una miqueta més.

Pel que fa a la llengua, tampoc no insistiré en el tema,
però sí que el nostre Grup Parlamentari fa una valora-
ció no tan científica, com sobretot política, de la impor-
tància de tenir el Diccionari a l’abast. No us pregunta-
rem per números de vendes, però sí que sabem que
aneu ja per diverses edicions. Volíem preguntar si teniu
pensat d’incorporar el contingut del Diccionari a les
autopistes de la informació d’una manera o altra. Ens
sembla que seria molt important. Segur que hi heu pen-
sat, perquè el vostre nivell tecnològic en aquest mo-
ment és de primera qualitat. I també volíem saber una
altra cosa: data per a la gramàtica. Tenint Diccionari,
voldríem saber quan haurem d’anar a comprar la Gra-
màtica de la llengua catalana.

I ens quedem amb les ganes de preguntar per algun ti-
pus de programa, com ara el del corpus textual. Volíem
també saber si hi ha algun altre país que ha emprès
l’aventura científica, i tan important, del corpus textual:
els costos globals, els costos sectorials, potser tampoc
avui tindrem temps de parlar-ne, però, en tot cas, és un
tema que al nostre Grup Parlamentari li interessa.

I, en darrer terme, l’edifici, eh? No podíem oblidar un
aspecte patrimonial tan important, no solament per a la
ciutat, sinó per al conjunt d’història de l’art dels Països
Catalans. És un edifici del Renaixement, meravellós,
com hem pogut observar en aquest material que ens
heu donat, però també ens consta que està en un procés
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de deterioració, diríem, degut, doncs, al pas del temps
i, sobretot, a les circumstàncies.

En aquest sentit, al Grup Parlamentari de Convergència
i Unió li agradaria tenir més coneixement d’aquest Pla
director que esteu elaborant, o que teniu pràcticament
enllestit: evidentment, els costos i, sobretot, la relació
que hi ha entre el procés de rehabilitació i els usos de
l’edifici. Ens sembla que és important conèixer aquests
aspectes per poder, si cal, explicar-los i, si cal, donar-
vos tot el suport que el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió us dóna i està disposat a donar-vos en tota
la vostra tasca. Res més.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyora Panyella.

Ja sé que això que li diré ara al president de l’Institut és
una crueltat, considerant l’allau de preguntes a què ha
estat sotmès, però li haurem de demanar una mica de res-
posta telegràfica. No se senti més constret del compte, però
sí que una mica de brevetat, perquè és una mica tard i hau-
ríem d’intentar anar acabant. Respongui vostè tranqui-
l·lament, però sàpiga que dic aquesta cosa per norma, di-
guem, perquè així ens estalviarà una mica de temps, eh?

Moltes gràcies.

El president de l’Institut d’Estudis Catalans

Gràcies, senyor president. Intentaré ser concís. El ram
d’on provinc ja és un ram concís i, per tant, no em serà
potser excessivament difícil. I, de passada, intentaré
contestar, potser no a cada pregunta, sinó una mica glo-
balment, perquè n’hi ha algunes que són coincidents;
això també reduirà el temps.

Han parlat del finançament. Hi ha diverses interven-
cions sobre el finançament. A nosaltres ens sembla que,
si comparem el finançament de l’Institut d’Estudis
Catalans amb el finançament –diguem noms i cog-
noms– de la Real Academia Española, o amb el finan-
çament de l’Euskaltzaindia, l’Acadèmia de la Llengua
Basca, el nostre pressupost és inferior al dels altres en
proporció a l’activitat que desenvolupa l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

És clar, tinguem en compte que l’Institut d’Estudis
Catalans no és només l’acadèmia de la llengua; és
l’acadèmia de la llengua i és tota la resta que he expli-
cat. Altres acadèmies només són l’acadèmia de la llen-
gua. Per tant, comparativament, creiem que és molt
inferior. També creiem –i això, permetin-me que ho
digui així, doncs, és clar, sense documentació– que la
nostra rendibilitat és molt superior, és molt superior.

Jo comparteixo la idea aquesta que el finançament de
l’Institut hauria d’estar, diguem-ne, per sobre de les
eventualitats polítiques del moment, o dels moments
que siguin, i, per tant, així ho vaig expressar ja quan
vaig accedir a la presidència de l’Institut, tant al presi-
dent de la Generalitat com al president del Parlament.
L’interès nostre perquè potser un dia es desenvolupés
una llei de finançament de l’Institut; de «finançament»,
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entenc, en el Parlament de Catalunya, de finançament
de les activitats de l’Institut a Catalunya, evidentment.
I, en aquest mateix sentit, jo he establert converses amb
altres comunitats autònomes; amb les Illes Balears,
doncs, amb molta cordialitat; amb alguna altra comu-
nitat autònoma, amb molta més dificultat, no?, i amb el
Govern d’Andorra, perquè hi pogués haver una cosa
semblant –semblant, evidentment; potser més simbòli-
ca– en altres llocs, del que seria aquí, no?, parlant del
finançament.

Per altra part, quan el Parlament de Catalunya va apro-
var la Llei de l’autoritat lingüística de l’Institut, aquesta
llei, nosaltres creiem que no hi ha hagut el desplega-
ment corresponent. És una llei que no porta assignada
partida pressupostària. És clar, nosaltres, l’Institut, sem-
pre hem cregut –i jo ho he reivindicat més d’una vega-
da i el president anterior també ho va fer– que aquesta
Llei, a part de donar-nos una autoritat, comporta unes
obligacions de l’Institut. Quines obligacions? Bé,
doncs, aquesta, la gramàtica; les oficines de consulta
que vam obrir, unes oficines de consulta pròpies; com-
porta unes obligacions. Aquestes obligacions d’algun
lloc o altre, d’alguna manera o altra han de ser finança-
des. Per tant, jo crec que, en aquest sentit, seria molt
convenient, evidentment, per part nostra molt ben rebut,
que hi pogués haver una iniciativa d’aquest tipus, tot i
que també sóc conscient de les dificultats que pot ha-
ver-hi, no? Per tant, doncs...

Quant al tema del finançament, la senyora Vinyet Pa-
nyella ha parlat dels percentatges. Ara, aquí, no els tinc;
no els ho puc dir; ja els hi enviarem. Evidentment, el
percentatge més gran de finançament ve per part del
Govern de la Generalitat de Catalunya. He de dir que
nosaltres, del Ministeri d’Educació i Ciència, doncs,
sempre hem rebut, sempre hem rebut una quantitat in-
ferior, eh?, a altres acadèmies, a altres acadèmies de la
llengua; també una quantitat superior a altres acadè-
mies diguem-ne no de la llengua; però la quantitat in-
ferior a altres acadèmies de la llengua, no?, i no és que
ara vulgui cridar l’atenció, però, per exemple, una quan-
titat inferior a l’Acadèmia de la Llengua Basca.

Segons les nostres informacions, és perquè els parla-
mentaris bascos eren més agressius al Congrés de Di-
putats de Madrid que els parlamentaris catalans, segons
semblava. Però, en tot cas, aquest any vam promoure,
conjuntament amb l’Acadèmia de la Llengua Basca, la
Sociedad de Estudios Vascos i, nosaltres, una esmena
en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, que va
ser aprovada pel Senat i, per tant, incorporada als pres-
supostos amb què s’incrementa la partida que es desti-
na a «reales academias», que és la partida d’on nosal-
tres rebem fons, amb la finalitat específica del finança-
ment d’Institut d’Estudis Catalans, Acadèmia de la
Llengua Basca, i això... No s’ha fet encara el reparti-
ment i no sabem com això ens repercutirà, però estem
esperançats que alguna cosa o altra positiva traurem en
el tema aquest del finançament.

Sobre el tema de l’edifici, que també han sortit algunes
intervencions, algunes preguntes; doncs, efectivament,
com el senyor Riera ha intuït, el cost de restauració, de
rehabilitació d’edificis, se’n va, pràcticament, als mil
milions de pessetes, inclòs arquitecte, IVA, tot –a nou-
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cents i escaig de milions–; és un cost, un cost elevat,
elevat, que contempla, és clar, diverses coses. Per un
costat, contempla restauració, estrictament restauració:
restauració de façanes, restauració de ceràmiques, res-
tauració de fustes, de baranes, eh? Una anècdota: si un
dia pugen vostès –jo no ho sabia, eh?–, doncs, de les
dues baranes que pugen, l’una és autèntica, l’altra és
falsa, no? Dient que és falsa ,vull dir que és d’un ma-
terial no noble. Aquesta és una part de restauració, no?

Contempla una part de rehabilitació d’espais, de reha-
bilitació. En aquest moment, hi ha uns espais totalment
inutilitzats, en part, degut a les obres que es van fer per
al dipòsit de la Biblioteca de Catalunya; no, per les
obres del dipòsit, sinó perquè van haver de desallotjar
aquella zona, però, essencialment, perquè en aquell es-
pai hi ha humitats que hi entren per baix, hi ha humi-
tats que baixen de dalt, d’un jardí que hi ha penjat a
sobre, el Jardí Mercè Rodoreda. És que allò són uns
metres quadrats preciosos per a nosaltres, que hem
d’utilitzar. Hem d’utilitzar, entre altres coses..., perquè,
si no, estem pagant lloguers de pisos al carrer del
Carme, que, és clar que graven el nostre pressupost,
quan podríem tenir espai allà dintre. Rehabilitació d’es-
pais i una utilització més racional dels espais, tot i res-
pectar –respectar, evidentment– l’edifici. L’edifici és un
edifici que no podem malmetre, ni molt menys!

Del projecte que ha elaborat l’arquitecte, si volen, pot-
ser els en podrem fer arribar una còpia –en portem aquí
un exemplar, però, és clar, per explicar-lo seria, no?
Però els en podrem fer arribar una còpia. És un projecte
extraordinàriament respectuós amb el patrimoni, amb
la història de l’edifici. Fins i tot, recuperant, perquè és un
edifici en què hi ha hagut actuacions contínues, i actua-
cions recents, eh?, dels anys trenta, eh? Per tant, recupe-
rant l’edifici, però, en canvi, llavors fent-hi una actuació
que li doni funcionalitat, que li doni funcionalitat.

Avui és dijous. Jo, demà, divendres, tinc una reunió
amb el director general de Política Lingüística, que el
conseller de Cultura va designar com a interlocutor de
l’Institut, com a interlocutor del Departament de Cul-
tura amb l’Institut, per parlar del tema aquest i del fi-
nançament i de la materialització i, segons a mi em
consta verbalment, hi ha la voluntat que, a partir de
l’any 98, hi hagi unes partides pressupostàries per po-
der tirar endavant. També és cert, també és cert que
estem bellugant, doncs, a través de l’Ajuntament i a
través de tot arreu on puguem, que algunes parts de
l’edifici, possiblement, doncs, de les despeses, es poden
cobrir amb algun programa de mecenatge; segurament,
les parts més vistoses de la façana, del claustre, evident-
ment; no d’altres aspectes.

Comparteixo el que ha dit –em sembla que era el se-
nyor Riera–: que sí, que l’Estat hi hauria d’intervenir,
evidentment. És un edifici que està a Barcelona, que és
propietat de l’Ajuntament, que tenim cedit per a l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, que actua com a acadèmia de
la llengua, per tant, amb un àmbit d’actuació més am-
pli que Catalunya, que el Principat, no? I, per tant, qual-
sevol idea, suggeriment, per obtenir els recursos ade-
quats, doncs, serà molt ben rebuda.

El tema de la llengua de l’Institut, acadèmia de la llen-
gua, de la llengua en altres comunitats autònomes.
Aquest és un tema extraordinàriament important, del
qual jo sóc especialment sensible. A veure, potser aquí
hauríem de dir una cosa d’entrada; és a dir, l’Institut és
l’acadèmia de la llengua, és un centre promotor de re-
cerca també en el camp lingüístic; no és una institució
política. Per tant, les tasques que corresponen als go-
verns, als parlaments i les que corresponen a l’Institut
no són les mateixes. El que passa moltes vegades és que
són complementàries; moltes vegades es trepitgen les
unes a les altres. La frontera no està ben delimitada,
però nosaltres, essencialment, som una institució, di-
guem-ne, científica. I, per tant, jo crec que hem d’ac-
tuar en aquest sentit, en això. Jo, el primer acte que vaig
fer com a president de l’Institut –vaig prendre possessió
l’1 o 2 d’octubre del 95– va ser reunir-me a València amb
els membres de l’Institut d’Estudis Catalans, doncs, que
viuen als països valencians; per això, per tant, dic que
sóc especialment sensible a aquest tema.

Des d’una visió purament científica, doncs, no hi ha
cap mena de dubte que la llengua que es parla al Prin-
cipat, a les Illes, al País Valencià  és la mateixa llengua,
des d’un punt de vista científic; des d’un punt de vista
de política lingüística de cada una de les comunitats
autònomes, podríem dir, d’aquí, totes poden tenir po-
lítiques, en què jo no entro com hagin de ser. El que sí
que nosaltres tenim en els nostres estatuts és que l’Ins-
titut ha de vetllar perquè el procés –no sé com ho diu la
frase exacta– de normativització lingüística sigui cohe-
rent, el procés de normalització sigui coherent arreu del
seu àmbit lingüístic. I això és el que l’Institut vetlla. El
Diccionari n’és un exemple, no? El Diccionari n’és un
exemple, perquè –ja els ho he dit–, quan incorpora
mots procedents d’altres comunitats, que no utilitzem
aquí, els incorpora amb el mateix valor. I, ara, jo, si
m’abellís fer-ho, doncs, podria parlar d’un «al·lot», que
no em sortirà perquè em surt un «noi» a mi, però podria
parlar d’un «al·lot», d’una forma tan correcta com dic
«noi». I un mallorquí, doncs, si allà li ve de gust dir un
«noi», doncs pot dir un «noi», tranquil·lament, perquè
tenen el mateix valor.

L’Institut ha fet algunes accions en aquest camp de la
unitat de la llengua. Vostès recordaran que vam pro-
moure, el mes de maig, un acte acadèmic important, a
l’Institut, amb els rectors de totes les universitats dels
Països Catalans –excepte una– i jo mateix, en què vam
signar un document en què declaràvem que, des d’un
punt de vista científic de la romanística universal, la llen-
gua catalana és una, i instàvem –i, bé, vostès ho van re-
bre, el Parlament de Catalunya ho va rebre–, instàvem els
parlaments i els governs a actuar en aquesta línia.

Sé que hi ha hagut algunes iniciatives; últimament n’hi
va haver una al Senat, doncs, que no va tenir el resul-
tat que alguns esperàvem, però sé que hi ha algunes ini-
ciatives, diguem-ne, en aquest sentit. Ens sembla que és
un fet important que hi hagi aquest reconeixement.

En el tema de la llengua, doncs, l’Institut ha publicat el
Diccionari. Ja he dit que la idea de treure una segona
edició és, precisament, per poder incorporar tots els
criteris que no es van poder incorporar per una qüestió
de temps, i, per tant, seran incorporats. M’han dit ara –jo
no ho sabia, em pensava que seria més enllà– que, el dia
4 de març, surt la versió en CD-ROM del Diccionari,
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que, a més a més, incorpora els documents de la Sec-
ció Filològica –també, aquesta versió. El Diccionari ja
fa mesos que és a Internet, amb una forma de consulta
possiblement no molt satisfactòria, però que s’entra a la
base de dades del Diccionari. Per tant, en el Diccionari
en paper; que no hi ha la paraula «millard», doncs, al
Diccionari de consulta d’Internet sí que hi és, perquè
ha estat incorporada, no?

Estem estudiant, ara recentment, amb l’ONCE incorpo-
rar en el CD-ROM un programa addicional, doncs, per-
què el Diccionari de l’Institut sigui consultat, la versió
en CD-ROM, per cecs. Per tant, estem, diguem-ne, a
l’avançada tecnològica; almenys, aquesta és la volun-
tat: que hi estiguem.
La senyora Vinyet Panyella em demanava data de la
Gramàtica. A veure, em sembla que puc dir que els tre-
balls de la Gramàtica estaran acabats el mes de novem-
bre del 98, i, el llibre, la publicació, doncs, el temps que
requereixi la producció del llibre; per tant, potser ho
hem de situar a la primavera del 99, si la Secció Filo-
lògica de l’Institut, doncs, resisteix la pressió a què està
sotmesa, perquè és realment una pressió, però ens sem-
bla que val la pena que sigui així. Dic que puc assegu-
rar que, el novembre del 98, estarà, perquè el compro-
mís que tenim amb l’entitat que ens ho finança és
aquest i, per tant, com que el primer que hem de fer és
complir, doncs, complirem.
Respecte al Diccionari, hi ha hagut una pregunta que fa
referència a si hem pagat drets a la família Fabra; pot-
ser, després, la contestarà la gerent de l’Institut, que sa-
brà les xifres. Saben –suposo–, tots són conscients del
plet que va haver-hi entre Edhasa, Enciclopèdia Cata-
lana, de com l’Institut hi va intervenir allà al mig, però
ella potser els ho explicarà amb més detall, i els dirà,
efectivament, què és el que paguem, què és el que hem
de pagar a la família Fabra.

Hi ha una pregunta del senyor Francàs, sobre política
de la llengua; publicacions que potser demanaré al se-
cretari general que contesti ell; però n’hi ha una altra
que és difusió, coneixement de la tasca que fa l’Institut,
com ho valorem. A veure, doncs, jo diria, evidentment,
que responc el que ell esperava que respongués, que
ens sembla que és poc coneguda; també és cert. És a
dir, als mitjans de comunicació, els costa molt fer-se
ressò d’activitats com les de l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Som conscients que no són unes activitats fàcils
de «vendre», entre cometes, en un mitjà de comunica-
ció, en una televisió. Totes les activitats de tipus univer-
sitari, de recerca, d’alta cultura, són difícils, però tam-
bé hem actuat i reclamem, diguem-ne, una major quo-
ta en els mitjans de comunicació. També és cert –i això
ho he de reconèixer–, que, el darrer any, hi ha hagut un
canvi, segurament propiciat per l’aparició del Diccio-
nari; això va tenir una repercussió social important. Hi
ha hagut un canvi: l’Institut, doncs, el darrer any, sobre-
tot, ha sortit molt més en els mitjans de comunicació
–sobretot escrits més que no pas a les televisions–, com
no era abans. De tota manera, aquest és un tema que,
bé, jo he tractat ja alguna vegada amb els directors de
diaris, amb directors de mitjans de comunicació audio-
visual –i el penso seguir tractant. Em fa l’efecte que
seria raonable, seria raonable que hi hagués una major
difusió. A nosaltres, malauradament, els nostres pressu-
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postos no ens permeten destinar partides grosses a
aquest aspecte; és a dir, tenir un servei de premsa
d’aquests –així, en pla mediàtic professional–, que se-
gurament donen molt bons resultats, però que costen
molts diners. I ens costaria, amb els pressupostos que
tenim, doncs, poder convèncer els membres de l’Insti-
tut que val la pena dedicar cinc o deu milions de pes-
setes a tenir una gent que només s’ocupa d’això, no?,
amb totes les despeses indirectes que això ocasiona, i,
en canvi, doncs, no farem el Corpus Vitreorum Media-
evi l’any que ve, perquè ens els gastarem en això, no?

Si encara queda temps, després donaré la paraula al se-
cretari general per a les respostes que hem dit. Em que-
den dues coses. Una és..., sí, amb molt de gust els tra-
metrem els reports sobre l’estat de la recerca, evident-
ment; l’altra és una de les realitzacions de l’Institut que
ens dóna molta satisfacció. És a dir, cobrim un buit des
d’una òptica –encara que, evidentment, les persones
que participen en aquests reports són professors univer-
sitaris, la majoria d’ells, però el fet de fer-ho des de fora
de la universitat, des d’una institució, dóna una òptica
diferent, i em sembla que cobrim un buit molt impor-
tant, i així ho ha reconegut la CIRIT.

A la pregunta de si hem participat en els plans de recer-
ca de la Generalitat, doncs, la veritat és que hauria de
contestar sí/no. És a dir, el Decret de reorganització de
la CIRIT de l’any 91 diu que l’Institut d’Estudis Cata-
lans serà consultat regularment –regularment– per la
CIRIT. Aquesta consulta regular, doncs, he de dir que,
malauradament, no s’ha produït en aquesta forma. Sí
que hi ha una bona relació Institut - CIRIT, o Institut-
Comissionat, hi ha molt bona relació, i també li puc dir
que en la Comissió de Seguiment del Pla de la Recer-
ca, que estableix el mateix Pla de la Recerca, hi havia
un nombre considerable de membres de l’Institut, però
no en tant que membres de l’Institut, sinó individual-
ment; per exemple, el vicepresident de l’Institut, o jo
mateix, érem membres, encara ho som –però suposo
que ara s’haurà de renovar–, membres de la Comissió,
però no hi érem en tant que Institut d’Estudis Catalans,
sinó en tant, doncs, que persones individuals, no? Per
tant, és aquest sí/no.

Això és una situació diferent, com, per exemple, la del
Consell Social de la Llengua. En el Consell Social de la
Llengua, el president de l’Institut té una de les vicepresi-
dències, com a president de l’Institut, no com a Manuel
Castellet; concretament, per tant, la situació és diferent.

Aleshores, si la senyora Boronat vol respondre allò dels
hereus Fabra...

La gerent de l’Institut d’Estudis Catalans (Sra.
Mercè Boronat i Blanch)

Arran del litigi que hi va haver entre Edhasa i Enciclo-
pèdia Catalana per la publicació del Diccionari de l’En-
ciclopèdia Catalana, una manera com es va resoldre
aquest litigi va ser que el conseller de Cultura va dema-
nar al president de l’Institut d’Estudis Catalans de fir-
mar un document públic en el qual es subrogava en
totes les obligacions que Enciclopèdia Catalana havia
contret amb els hereus Fabra. Això representava que,
no obstant això, doncs, es donaven..., que els drets
d’autor d’en Fabra passaven a l’Institut d’Estudis Ca-
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talans, però l’Institut tenia l’obligació de passar als
hereus Fabra –que, en aquell moment, doncs, encara
eren les dues germanes–, a parts iguals, tots els drets
que rebia d’Edhasa, de Teide, etcètera, de totes les edi-
torials que havien publicat obres d’en Fabra.

Arran de la publicació, o de l’anunci de publicació, per
part de l’Institut, del seu Diccionari normatiu, es va ar-
ribar a la conclusió que, sobretot, el Diccionari Fabra,
que és el que rebia en aquell moment més drets d’au-
tor, perquè els altres, doncs, eren publicacions més pe-
tites i, per tant..., que baixaria sensiblement el volum de
drets d’autor provinents del Diccionari Fabra. I, amb
això, ja que l’Institut –o sigui, la Conselleria de Cultu-
ra, en aquell moment– havia firmat un document subro-
gant-se totes les obligacions que tenia en aquell mo-
ment Enciclopèdia Catalana, llavors va arribar a un
acord amb els hereus Fabra perquè..., a veure, no com
a drets d’autor, perquè en el fons el Diccionari era un
diccionari de l’Institut, sinó com a compensació de la
baixa en la percepció de drets d’autor provinents del
Diccionari de Fabra, l’Institut passaria durant deu anys
una quantitat als hereus Fabra, per parts iguals. En
aquest moment és encara la filla Fabra que existeix i,
per l’altre cantó, els néts que té. I així es va firmar,
doncs, fa un any, en el moment gairebé de sortir el dic-
cionari nostre; es va firmar un contracte, bé..., un dai-
xò..., amb els hereus Fabra en el qual es comprometia,
l’IEC, a passar durant deu anys una quantitat als hereus
Fabra. I això així va quedar.

El president de l’Institut d’Estudis Catalans

Senyor Rafel, si li plau contestar la pregunta sobre po-
lítica de la llengua per a les publicacions?

El secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans
(Sr. Joaquim Rafel i Fontanals)

Bé, aquesta pregunta, formulada sobre quins criteris
lingüístics utilitza l’Institut d’Estudis Catalans, així
com les seves filials a l’hora d’editar les seves publica-
cions, és clar, jo haig de confessar que, ingènuament,
en una primera interpretació meva havia estat amb
quins criteris lingüístics dintre del català, és a dir, amb
quins criteris, doncs, del que ara es diu llibres d’estil o
així, partint de la base que, com figura en els estatuts de
l’Institut, la llengua pròpia de l’Institut és el català... I,
combinant diversos dels articles de l’Institut, i dient-ho
d’una manera ràpida, si l’Institut té com a objectiu el
foment de la recerca científica, etcètera, etcètera, i la nor-
malització de la llengua catalana, combinant aquestes
dues coses, sembla, doncs, que és missió de l’Institut pro-
moure la publicació dels resultats de la recerca en català.

La pregunta, pel comentari que ha fet el diputat senyor
Francàs, doncs, té una altra dimensió. És a dir: en qui-
na llengua es publica a l’Institut? Aleshores, entrant
aquí...; bé, partint de la base aquesta que la llengua prò-
pia de l’Institut és el català, per tant, ha de fomentar, en
el cas de les publicacions –que, bàsicament, és la difu-
sió de la recerca i altres tipus de publicacions relacio-
nades–, han de ser en català.

Aleshores, l’Institut, des de sempre, podríem dir, des de
la seva fundació, ha promogut la publicació en català
dels resultats de la recerca, però no ha deixat de publi-
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car en altres llengües, sempre que hi hagi, doncs, un
motiu raonable. El motiu raonable és que aquesta inves-
tigació provingui d’una investigació que habitualment
s’expressa en una altra llengua, i ell mateix no ha ex-
pressat la voluntat de fer-ho en català.

Si resseguim l’Anuari antic de l’Institut, trobarem pu-
blicacions en altres llengües i, per citar una publicació
d’una llarga continuïtat, fins i tot en l’època, en fi... de
les... de les penalitats de tota mena de l’Institut, que és
Estudis Romànics, eh? Estudis Romànics és una revis-
ta que, com a temàtica, té la filologia romànica, i allà hi
ha articles en català, en percentatge o en un nombre
més alt, però hi ha articles en altres llengües romàni-
ques, i en alemany, que és la llengua en què la tradició
de finals del segle passat i començaments d’aquest, al-
menys, doncs, s’estudiava la lingüística romànica. És a
dir que sempre que l’origen, des del punt de vista de
l’autor del treball, és d’una altra llengua, aquesta, i l’au-
tor no ha manifestat la voluntat..., perquè s’ha donat el
cas, en l’actualitat, i en la història coneguda per nos-
altres, d’autors de treballs, de llibres o d’articles que,
expressant-se en una altra llengua, sigui l’alemany o
l’anglès, o el castellà, o el que sigui, han fet el seu treball
en aquesta llengua, l’han enviat a una publicació de l’Ins-
titut, o se’ls ho ha demanat, però han manifestat la volun-
tat que se’ls traduís, i aleshores s’ha fet. No se’ls ho ha
demanat, ni obligat, però, en alguns casos, s’ha fet.

És a dir, no sé si amb això queda, d’alguna manera,
explicada l’actitud de l’Institut que, per estatuts, té
l’obligació de fomentar no solament la recerca, sinó,
des del punt de vista de normalització de la llengua, la
difusió, la divulgació de la recerca en català, però no
exclou de fer-ho en altres llengües per aquests motius
raonables.

El president de l’Institut d’Estudis Catalans

Moltes gràcies. Em sembla que amb això hem contes-
tat bastant totes les preguntes. Jo, senyor president,
agraeixo molt...

El president

Moltes gràcies, senyor Castellet. Agraïm també l’esforç
de síntesi i d’haver respost satisfactòriament la petició
que li hem fet de brevetat, ateses les circumstàncies de
l’hora. Per aquesta mateixa raó, també, no farem un
torn –perquè, teòricament, segons el Reglament del
Parlament, podríem ara obrir un nou torn de repregun-
tes i de rèpliques, que no caldrà que substanciem, per-
què tots els portaveus, amb els seus gestos, ja han fet
renúncia a aquest possible tràmit parlamentari.

Per tant, acabem agraint un cop més la presència del
president de l’Institut i dels seus col·laboradors, espe-
rem que puguin tornar altres vegades, esperem que
aquesta Comissió de Política Cultural sigui una bona
receptora de les seves inquietuds i de les seves neces-
sitats. Cadascun dels grups transmetrà, a través de les
seves iniciatives parlamentàries, la materialització de
les peticions o dels suggeriments que hem recollit de la
vostra intervenció. Moltíssimes gràcies. S’aixeca la
sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de tres de la tarda i deu
minuts.
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ANNEX

Figura 1

Real Decreto 26 de noviembre de 1976, núm. 3118/76 (Mº. Educ.
y Ciencia). INSTITUTO DE ESTUDIOS CATALANES.
Reconocimiento y estatutos.

Art. 1º Se otorga reconocimiento oficial del «Institut d'Estudis Catalans»,
corporación académica, científica y cultural, cuyo ámbito de actuación se
extenderá a las tierras de lengua y cultura catalanas.

Art. 3º [...] c) La Sección Filológica se ocupará del estudio de la lengua
catalana en todos sus aspectos, así como del inventario de su léxico y la
formulación de sus normas gramaticales.
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Figura 2

MEMBRES DE L'IEC

Nombre i mitjana d'edat

(1977 - 1988)

NOMBRE DE MEMBRES

ANY Numeraris Agregats
MITJANA
D'EDAT

INGRESSOS
IEC

1977 29 - 68   1.496.250

1978 30 21 68   9.581.900

1979 33 21 66 25.180.328

1980 32 21 66 74.986.000

1981 30 21 66 33.000.000

1982 30 21 67 83.500.000

1983 30 22 68 84.903.951

1984 32 22 68 15.000.000

1985 30 31 69 44.012.080

1986 28 35 68 84.205.000

1987 29 37 69 117.500.602

1988 32 37 70 129.920.000
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Figura 3

Reforma dels Estatuts

• Càrrecs no vitalicis (SG honorari)

• 21 membres per secció

• Possibilitat de crear noves seccions

• Presidents de les societats filials al Ple (una nova
obertura)

• Membres emèrits

Fascicle segon
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Figura 4

MEMBRES NUMERARIS
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Figura 5

Nombre de membres del Ple
(1988-1996)
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Figura 6

INGRESSOS DE LLIURE DISPOSICIÓ
PROVINENTS DE FONS PÚBLICS

(1989-1996)
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Figura 7
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Figura 8

NOMBRE DE SOCIETATS FILIALS
(1976-1996)
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Figura 9

Societat filial Any de creació Nombre de socis (1996

Societat catalana de Biologia 1912 1700

Institució Catalana d'Història Natural 1915 900

Societat Catalana de Filosofia 1923 240

Societat Catalana de Geografia 1935 415

Societat Catalana d'Estudis Històrics 1946 190

Societat Catalana d'Estudis Litúrgics 1970 30

Societat Catalana de Musicologia 1973 45

Amics de l'Art Romànic 1977 508

Societat Catalana d'Economia 1977 230

Societat Catalana d'Estudis Clàssics 1979 175

Societat Catalana d'Estudis Numismàtics 1979 80

Societat Catalana d'Ordenació del Territori 1979 380

Societat Catalana de Sociologia 1979 200

Institució Catalana d'Estudis Agraris 1984 615

Societat Catalana de Pedagogia 1984 140

Societat Catalana de Comunicació 1985 85

Societat Catalana de Física 1986 230

Societat Catalana de Llengua i Literatura 1986 225

Societat Catalana de Matemàtiques 1986 420

Societat Catalana de Química 1986 430

Societat Catalana de Tecnologia 1986 90

Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica 1991 200

Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació 1993 360

Societat Catalana d'Estudis Hebraics 1995 33

Societat Catalana d'Estudis Jurídics 1995 30
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Figura 10

Cartell de premis i borses d'estudi

L'Institut d'Estudis Catalans convoca premis amb l'objectiu de
distingir obres d'investigadors en tots els àmbits de les ciències i de
la cultura catalana.

• LXVI CARTELL DE PREMIS 1996

• Premis per a investigadors

14 premis anuals

• PREMIS DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL

Premi Catalònia

Premi Ferran Sunyer i Balaguer

Premi Internacional Ramon Llull

• PREMIS PER A ESTUDIANTS

10 premis concedits per les societats filials

• BORSES D'ESTUDI
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Figura 11

PUBLICACIONS DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
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Figura 12

PUBLICACIONS DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
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Figura 13

PUBLICACIONS DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS

Despeses anuals totals
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Figura 14

El paper de l'Institut d'Estudis Catalans
en la recerca científica

• Acadèmia de la llengua

• Federació d'acadèmies

• Institut de Catalanística

• Assessorament dels poders públics

• Coordinació, realització, promoció i difusió de la recerca

Figura 15

Acadèmia de la llengua

Grans programes de l'IEC

• DIEC

• Gramàtica

• DCC (Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana

• Diccionari descriptiu

• Diccionari normatiu
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Nombre d'articles 66.241

Nombre d'accepcions 117.996

Nombre de definicions 103.695

Nombre de subentrades 16.415

Nombre d'exemples 43.480

Nombre d'articles i subentrades amb informacions d'argot 217

Nombre d'articles amb dialectalismes 1.768

Nombre d'articles que tenen com a mínim una accepció
terminològica

25.007

Nombre de manlleus 1.479

Figura 16

DICCIONARI DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
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Figura 17

DICCIONARI DE L’INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS

Recursos econòmics
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Figura 18

Corpus Textual Informatitzat de la Llen-
gua Catalana (CTILC - DCC)

L'objectiu fonamental del CTILC és servir de base per a
l'elaboració d'un diccionari descriptiu de la llengua catalana
contemporània.

El CTILC conté:

• 3.500 textos catalans (literaris i no literaris) escrits entre
1833 i 1988.

• 52 milions de mots text consultables interactivament.

• una primera anàlisi lingüística (lematització) de cada un
dels mots que recull.

El CTILC és un dels corpus amb més possibilitats
d'explotació dins de l'àmbit de les llengües europees.
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Figura 19

CORPUS TEXTUAL INFORMATITZAT DE LA
LLENGUA CATALANA (CTILC-DCC)

Llengua literària

Llengua no literària

N arrativa  13.860.110  60,0%

Poesia  2.501.445  10,8% Teatre  3.701.810  16,0%

A ssaig  3.045.326  13,2%

  0) Correspondència  133.259  0,5%

 1) Filosofia  1.749.838  6,0%

 2) R eligió  2.972.043  10,2%

 3) C. socials  5.582.283  19,1%

 4) Premsa  3.595.899  12,3%

 5) C. naturals  2.224.945  7,6%

 6) C. aplicades  4.473.426  15,3%  7) A rts, jocs,  esport  2.807.846  9,6%

 8) L lengua i  lit.  2.229.157  7,6%

 9) Història  3.497.639  12,0%
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Figura 20

DICCIONARI DEL CATALÀ CONTEMPORANI

Despeses (1985-1996)
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Acadèmia de la llengua

Programes de recerca específics

• Estudis de Sociolingüística

• PatRom

• Diccionaris temàtics

• Atles Lingüístic del Domini Català

Figura 21

Figura 22

Tradició naturalista

• Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans

• Cartografia de briòfits

• Atles corològice la flora vascular dels Països Catalans

• Els sistemes naturals de les Illes Medes
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Figura 23

Projectes de catalanística

• Estratègia catalana per a la conservació i l'ús sostenible de la
diversitat biològica (EDB)

• Flora i cartografia de les plantes i la vegetació

• Aportacions catalanes en el camp de l'urbanisme i l'ordenació del
territori en els darrers cent anys

• Art Romànic Català

• Arxiu de Textos Catalans Antics

• Catalunya Carolíngia

• Corpus de manuscrits catalans medievals il·lustrats

• Corpus documentals de les relacions internacionals de la Corona
d'Aragó

• Repertori de manuscrits catalans (1474-1610)

• Tabula Imperii Romani - Forma Orbis Romani

• Parc Arqueològic de Guissona

• Vil·la Romana dels Ametllers de Tossa de Mar
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Figura 24

L'IEC en la creació de centres

• CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)

Consorci (1987)

• TERMCAT (Centre deTerminologia per a la Llengua Catalana)

Consorci (1985)

• Laboratori de Datació per Radiocarboni

Conveni (1986)

• Laboratori d'Estudis Geofísics Eduard Fontserè

Conveni (1982)

Figura 25

Centre de Recerca Matemàtica

L'objectiu del Centre de Recerca Matemàtica és l'estímul de la
investigació matemàtica a Catalunya. Per complir aquest objectiu el
CRM:

• invita matemàtics de prestigi;

• facilita la col·laboració entre aquests científics i els investigadors
catalans;

• organitza seminaris, congressos, cursos, etc.;

• difon la recerca mitjançant la publicació de treballs de recerca.
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CENTRE DE RECERCA MATEMÀTICA
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Figura 27

Reports de la recerca a Catalunya

Objectiu: Elaboració d'uns informes analítics de l'estat actual de la
recerca a Catalunya, en relació amb la comunitat científica
internacional.

Any 1996

• Biologia cel·lular, molecular i bioquímica

• Economia

• Enginyeries de la informació i de les comunicacions

• Física

• Geologia

• Lingüística i ciències del llenguatge

• Medicina

• Sociologia, ciències polítiques, antropologia i comunicació

Any 1997

• Biologia d'organismes i sistemes vius

• Enginyeries industrials i agronòmiques

• Filosofia

• Geografia i demografia

• Història

• Matemàtica

• Pedagogia
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Figura 28

Jornades de l'IEC

1996:

• Cervell, llenguatge i conducta verbal. Aspectes neurobiològics
de les capacitats lingüístiques i del processament del llenguatge.

• Física i geometria

1997:

• La construcció d'Europa: estat, nació, regió

• Aportacions catalanes en el camp de la urbanística i l'ordenació
del territori en els darrers cent anys

• Jornades sobre l'obra de Miquel Batllori
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Figura 29

INGRESSOS DE DISPOSICIÓ AFECTADA
(1989-1996)
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Figura 30

INGRESSOS DE DISPOSICIÓ AFECTADA PER
DESTINACIÓ (1989-1996)
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Figura 31

DESPESES TOTALS (1989-1996)
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Figura 32

L'edifici

• 1931 Cessió a l'IEC i a la BC

• 1939 Confiscació

• 1977 Conveni Ajuntament - Diputació - IEC
Obres mínimes

• 1982 Retorn a Casa de Convalescència
Deteriorament + no funcionalitat

• 1996 Projecte de restauració i rehabilitació
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INGRESSOS DE LLIURE DISPOSICIÓ
PROVINENTS DEL DEPARTAMENT

D’ENSENYAMENT I DEL COMISSIONAT PER A
UNIVERSITATS I RECERCA

Figura 33
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Figura 34
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