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El Sr. PR11SIDENT : Es reprbn la sessió. 
Correspon iira ei desc punt de i’ordcc del diu, yuc és la 

Moció subsegüent a la interpeI.EaciÓ al Consell Executiu, tra- 
mitada pcl proceclimcnt d’urgcncia, sohrc la Política de Suport 
dels Jocs Olímpics dc Barcelona, presentada pel t i r u p  Socialis- 
ta. Com sigui que hi ha dues altrcs mocions exactament iguals, 
~1ni-i del Gr~ip Popular i una altra del Grup Mixt, les agruparem 
als efectes de la seva tsarnitacib. Té la paraula 1’11-lustre DipLltft 
senyor I i  i gin i CI ot as. 

Pulrsll.) 

Maci6 subsegüent a la interpel*lacii, al 
Consell Executiu sobre la Política de Suport 

als Jocs Olímpics de Barcelona 

El Sr. CLoThS : Senyor President, amb aquesta exiraordi- 
niria rigilitat en el debat, m’havia agafat per sorpresa el punt 
que cm corresponia presentar. 

Senyores i senyors diputats, aproximadament fa tres anys 
-tots vostes ho recordaran-, i it iniciativa de I’Ajuntament 
cle Rarcelona i del seu Alcalcle, Pasqual Maragall 
-naturalment amb ct suporl, la ildusiÓ i 1’esf’oi.c; cdlectiu de 
tot el poblc de Catalunya, moll en particular de la ciutat de 
Barcelona-, cs va designar, a Lausanne, i3aracclona, la ciutat 
cle Barcelona, com ii seu dels Jocs Olimpics d’cstiu per al 1992. 

Aixb, naturalment, va ser gricies al concurs d’aquesta 
enorme il4usib i enorme esforr; cle tot el poble cle Catalunya, 
en particular de Rnreelonn; grlicies tumbe a molts altrcs de -  
ments que varen intervenir, com és la vocació decidiclii del 
món csportiu, el suport absolut cl’allres institucions de govern 
i, naturalment, de l’kiministracib, del Govcrn de I’Estat, et- 
cktera, perh, sens clubte, sense cap mena de dubte, grkies 
també il I u  participacií3 decicliclu i vocdció bolcada dc totes les in- 
stit ~icions i organitzacions de C;itl-rlunya en aquest objectiu, 
sobrc lli bnse d’una clcterrninada actitud, d’una determinada 
estrategia : I’estratkgia de la cooperació, l’estrategiu de la co- 
I+laboraciÓ, l’estrategiu del consens, I’estrategia de la concbrdi- 
a. Fa tres m y s ,  per tant, aproximaclament, es va aconseguir 
~ i n a  gran fita per a Barcelona i per a Catalunya, una extraordini- 
ria oportunitat per al nostre pais. i ,  fa tres anys -o tres anys 
després cl’aquesta extraordinaria fita -, diversos grups de 1’0- 
posicib d’aquesta Cambra - tarnbk el Grup qiie dóna suport al 
Govern, pcro en un altre sentit - varen veure’s en la necessitat 
de presentar diverses interpeblacions al Consell Executiu de la 
Generalitat sobrc la política de: suport que pensava dur  n terme 
per a la reatitzacih de I’organització dcls Jocs Olinipics i per a la 
realilzacib CIC les condicions necessaries d’infrastructurn i de 
suport econhniic perquk, aqtiesln realitziició dels Jocs Olim- 
pics, tingués garantit i assegurat el seu kxit. 

Pcr tant, bs una mica puradoxal CILIC, desprks d’una dinimica 
dc coopcrncib i coHaboraci6 que van fer possible aquell extra- 

ordinari exit, ens veiein obligats, tres anys després, a inter- 
pcl-lar el Govern de la Generalitiit, institucfi) propia dc Catalu- 
nya, que hnuria d’eslar al capdavanl del suport institucional 
pcr cndegar a terme --o per dur  a terme, mes ben dit- aclucsta 
iniciativa, sobre quins sbn cls selis criteris de suport institucio- 
nal als docs Olímpics. PerqLie, avui, ens produeixcn greus 
clubtes nquests prapbsik ks evident que aquell consens, que 
aquella ooncbrdia avui se sent fracturada per una de les scvcs 
potes essencials, que ks el Govcm dc la Gencralitut de Catalu- 
nya, i ,  naturaltncnt, aixh ks el cluc cs tracta de corregir : que 
aquesta fractura s’aproftindcixi, i que, aquesta frxtura ,  es 
tracta d’aconscguir que es cicatritxi. 

Per tant, ens sernbluria cl’una gravíssima irresponsabilitat 
política, una grwissima miopia política, que, per discrcpiincies 
thctiques i polítiques, cluc creiem que oculten ambici6 de gro- 
tagonisrne, mdaguanykssim aquesta extraordiniria oportuni- 
tat per a iot ci poble de Cutalunya que significa la celehracih 
dels JOCS Olirnpies del 92. Ens semblaria imperdonable, el 
poble de Catalunya no cns ho perdonaria, i, naturalment, 
menys ho perdonaria a aquells que tinguessin més rcsponsabi- 
litat. Per tant, més enlli d’aquesla ambicib política, mes enlli 
del protagonisme que correspon a la ciutat de Rarcelona en 
primer lloc -i així ho reconeix la Cmta Olímpica-, més enlli 
d’aquests protaganismcs, cal que totes les administiacions, 
totes les altres administracions col-laborin d’una manera 
oberta, d’uunn manera franca a aconseguir que aqucst objectiu 
sigui rcalitzat en les millors condicions possibles. Assegurar, 
per tant, I’kxit en I’organització i asscgurar, per tant, I’cxit i-i 

vestir, H dotur de tota la inrrastructura nccessliria I3arcelona i 
tots cls indrets de scus olímpiques pcrqu& puguin rcalitrar-se 
amb plena gurantia d’hxit aquests Jocs. 

Sobre la base d’aquest doble eix, el Grup Socialista va pre- 
sentar una interpel.laci6, formulada pel President del nostre 
Grup, senyor Raimon Ohiols, on va cxprcssar una doble reflc- 
xió. En primer lloc, va recorcfar la irnportincia histbrica d’a- 
questa oportunitat per ;-I B;zccelona i per a Catalunya, en cl icr- 
reny economic, en el terreny cultural, en el terreny social, cn 
el terreny dc mocfernitmcih de la nostra socictat, en el terreny 
de lii projeccib quc podria suposar per ;i Durcefona, per II Catalu- 
nya, pcr a Espanya la celebració d’ayuests .!ocs Olímpics a 13nr- 
celona, arreu d’Europa, arreu del món. Itecorrlin, tan sols, la 
prqieccib quc han tingut les capitals de seus -o les m i s -  
ojimpiqucs postcriorrncnt a l’orgnnitzaci6 cl’uns jocs. IJna 
oportunitat -ho repeteixo- histbrica, que, de cap manera, 
podem pcrrnctre’ns cl luxe de malmetre : I’hcm cl’aprofitnr. 

I una scgona I-etlcxib entorn de la neccssitat cl’un canvi d’ac- 
t itud del Consell Executi ~i CIC la C;encrd i tat. Co bl igació de 
superar temptacions partidisles, sovi nt de sectarisme polit ic, 
en beneiici d’un bé comú gcncralitzat, que es la celebracih dels 
Jocs Olímpics de Rarcelona. IJn c m v i  cl’actitud en relacib amb 
sovintciades decisions poMques dcs del Conscll Executiu, 
que no tan sols no contribiiien a dur ii terme umh garantics la 
feixuga tasca de tirar endavant aquestes rcali tzacions, sinó yuc  
sovint es constitliicn en obstacle, en obstrsrccib ;i I’organitzacib 
i realitzacih d’aqucstcs condicions ncccssliries per dur u terme, 
amb g m n l i a  d’exit, cls Jocs Olímpics, 

No scré cxhaustiu, pcrb sí q ~ i c  faré un brcvissim i rapiclissim 
recull dels elcinents que varen sortir en I’nnterior debat formu- 
lat pel President del nostre Grup : la dissolució, immediala- 
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ment posterior a la designaci0 dc Barcelona com a seu olímpi- 
ca, cle Iw CorporiiciÓ Metropolitana de Barcelona; Ics dificultats 
cnoi*mes en la constitucii) i crcacih de i’organisme rector clei 
Comite Olímpic de 13arcclona, del COOI3; Ics cnnrmes dificul- 
tats, cncara avui cxistents, en I’obra i infrastructura neccssiria 
-a u tov i a de Ciis t c 1 I de fc I s, met ro, etcktcra; I ’oposi cici fr  o n ta I, 
frontal, sense cap meii;i d’altcrixitiva constructiva, al Pla d’ho- 
tcls; la ncgat ivo 11 bsolutimcnl insuli tii del Cbvern de la Gene- 
ralitat a participar’ cn el htlldijlgcrcat cntre I’Ajuntainent de I k -  
cclona i I’AdministrnciÓ central de I’Estut, ofcrint a la Genera- 
l i h t  la seva participiició, la ncgativa del Govern dc l a  Generali- 
lat  absolutment inshtitn, ho rcpcteixo, perqw? a cap mentalitat 
se li  acudirli jusliíiwr quc el Govern de la Generalitat, que la 
Gcneralitat, corn a priiiieru institucih de Catalunya, no parlicipi 
cn un Iinldhxcconomic creat entre les iiltres ducs administmci- 
ons, qiie són mhxiines responsables cle dur  a terme aqucsta 
i nici a I i vu. 

Finalment, I ‘actitud iancada, agarrnda, poc cooperadora de 
l’csf‘orv econbmic cluc ha  fel, fins avui, el Govcrn de la Genera- 
l i  tat. ttaimon Obiols recordava quins eren els perccntatges que 
hi clediciiva I’AdministraciÓ de l’Estal, quk hi dedicava I’AcImi- 
niuti*aciO municipal i quB hi dcdicwa el Govern de I R  Generali- 
t i t t ; rccordarc cluc eren 42,6% I’Aj untaincn t - u t ’ ~  cnorme 
esfort; per ct I’Ajuntament de Ihrcclona-, el 37,8% 1’Aclmi- 
nistritcih de I’Estat, i un i 5,9% I’Adrninistnicii> dc la (;enerali- 
tat. Si &gim aquí altres organismes quc participcii en aquest 
!inanvament, corn ks el inijteix COOII, com és RENFE, associ- 
acions esportives, ctcktcra, aquest percentaige de la Gencrali- 
tat baixa del 1 S,9 al I2,9. Senyores i senyors diputats, absoluta- 
ment insulkient. Aquest no ks cl compromis que, davant del 
rcptc probablcmcnt mes imporlant que lla tingut mai Catalu- 
nya, i tarnbb I’oportunitat més important que ha liiigut mai Ca- 
lulunya, el Govern de la Geiierdilat jugui amb regateig, jugui 
amb la pnrticipació legitima qiie ha d’aportar. 

Un cop ens hem vist obligats ii presentar una interpelhció 
per ii reconduir, si es possible, aquesta actilurl del Consell IJxc- 
cutiu de la C;ciieraEitat, pcr a dcnuriciar quines s6n les xifres 
vcritablcs de la participacib del Govern dl: la Generalitat, i I’w 
t i tiitf políticu que, m a m  sovint, ha cstat clc caricter obstruccio- 
nista, no volem ..., i desitgem quc a partir d’ant hi hagi una re- 
conducció de les relacions institucionals - naturalment, en  
primer lloc, clcs del Govern de la Ckneraliiat. 

Per tant, hem presentat ~ina mocih que, lluny dc continguts 
dc carricter Iiartidistu, quc, lluny de voler cupitulitzur les discrc- 
phncies politiques yuc s’hhan produ’it - i  que cl ciutadi, ho re- 
cordo, no cmiiprcn-, hem presentat el que cnteiiem que és 
l’iinica tnocii) liossiblc avui, si tenim com a objectiu rcconduir 
Ics relacions institucionals cap 11 la via del diikleg, del consens, 
de la concbrdia, dc la cooperacib cluc iB ires anys einmarcarcn 
la iniciut iva que va aconscgiiir la designaci6 ctc seu olirnpicri pcr 
íi rar cel on;^ Si voleni reconduir cap a aquesla via les relacions 
institucionals, hem presentat I’única tnocii, possible : ;~quclla 
que esti cleslliuracla dc qualsevol bptiu miop i partidista, 
aciuelia q ~ i e  6s est ric tar nen^ d”un carktcr institucimai, ln que 
vostcs coticixcn, q ~ i e  diu : << El Parlament CIC CatolLinya mani- 
f’est;i la semi voluntat favorable qiie toles Ics administraciwis 
piibliqiies dc CatulLinya realitzin el miixim esforq al seu abast 
per la1 qirc els docs Olimpics dcl 92 nssoleixin el tuixim kxit es- 
portiu i constitucixin un esper6 positiu gcr ii i’imputs social, 

cultural i urbanístic, i yuc rcvettcixin en una miEloru i modcr- 
nitzacib dc les infraslruciiires i cls servcis dc la ciutat de Bascc- 
lona i de Catalunyao. Aqucsfii és la nostra Mocib. 
Si uconseguim iiqucsta Mocib, si aconseguim aquests objec- 

tius, sens dubtc quc hclurcm t‘et un pas molt iliiliortant per re- 
cupcrar i per endegar una tasca molt rncs positiva en la realitza- 
cih d’aquestes condicions necessiries per dur ;i terme els Jocs 
Olimpics, i el seu vot, el vot d’aqucst P8rlaincnt, cns confirma- 
rii o ens clesmcntiri aquests prophsits. Coníio, scnyorcs i seny- 
OI’S diputats, en un vot rl’unanimitat, perque aquesis I:,ropi)sits 
no paden k s m  d’una part del poble de Calalunya, han d’kssct- 
de tot el poble de Catalunya. 

Griicies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Ciricics, scnyor Clotas. Ara, l’ll-lustre 

Diputat senyor Vidd-Quadras pot presenlx li1 Moci6 propmu- 
&i pcl SCLI Grup. 

El SI.. VI 

Mació suhsegiierit a la interpel.1aciÓ 
a1 Consell Executiu solire les 

Realitmcions i Infrastructura amb 
vista als Jocs Oliinpics de Ilarcclona 

IAL-QUADIi AS : Senyor Prcsjdcnt, senyores i 
senyors diputats, tres grups de la Cambra hem presentat unii 

mocib amb iin text idkntic. Aixb no vol d i r  qiic, darrcre aquest 
text, la visió del problema, I’cnfocarncnt d’ayucstn grc~i si- 
tuació que estem patint, sigui Iu mateixa, I-laig dc dir que la 
intervenció del Portaveu del Grup Socialista que m’ha prece- 
dit, em confirma que Venfocament és diferent. 

En el transcurs dc la substanciació de les intcrpcl+hcions que 
han precedit aqucstcs mocions, vim quedar clarcs diverses 
coses ; la primcm, 6s que l’enormc csfory: inversor que re- 
qucriran els Jocs de J3arcelona ultrapassa, de llarg, la capacitiit 
de la mateixa ciutat; la segonu cusa és que, en el rcpurtirncnt 
fiiial d’iiqucst csfurc, 1;t part rnxjoritiiria cstiirli ii dirrcc ác 1’1%- 
lat, després l’hjuntament i, per Últim, la Generaliht, m b  una 
proporcicj aproxirnacla de 3, 2, 1 ; en aquests inoments, i des- 
prks d’un procés de deteriorament progressiu, el clima cle COO- 

pcrncib ciitrc ducs de les tres principals institucions implicades 
no és satisfactori; jo crec que tols estariem cl’iicorci a dir qiie la 
rclacib entre I’hjuntatnent i la Generalital ha arribat a L I ~ N  tem- 
peratura tim baixa --si ciii pcrmctcn el símil fisic- cluc la 
~ ‘ L I s ~ Ó  es prlicticament impossible; i, per bltirn, que cn el prcsenl 
estal de coses, si no tanqiicin tots liles de manera imincdiata i 
deixem de banda piciibaralles parlidistes, I’exil dels Jocs pot 
estar seriosanien t amcnaqai. 

13n cl. Ple anterior es viiii tractur dc manera cxhiiustiva, per 
part dels interpcl-lants i de I’csforvat Conseller que els va re- 
spondre, aspcctes financers, polí t ics i sociats relacionats iiin b 
nquesta polkmica i amb els inateixos Jocs, i cls grups tninorita- 
ris vani escoltar amb preocupació els retrets mutus entre el 
Partit Socialisla i cl Parlit de la majoria en aquesta Cambra, i 
aquclls grtips minoritaris qiic virem intcrvenir en aquella 
ociisib vani intentar una tirsca apressada dc mediacib. Avui co11- 
tiiiucm en aquesta línia; per aixh limi presental aqiicstu 
M w i 6 ,  amb un text previament acordat amh altrcs dos grups 
d’aqucsta Cambra : hem ricorclat aqiiest text irnic, cle contingut 
i nst ilucionalmcnt constructiu. 

Iin Li intervencib del nostre Presidctit cle Grup al clar‘rer Plc 
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es va insinuar u n  punt que, avui, a mi em senibla cabdal i sobre 
el qual vull particularment incidir. Es va solament insinuar que 
aq~ki hi ha un tenia yuc cs a la basc del problema i que no  esti 
I‘iincionanl, i aquest problema és el que pociriem denominar* el 
fixtor huink Jo no vull personalitzar, pcro 6s que hi ha vegades 
que aixo 6s indefugible : avui, I’Alcalde de Barcelona no es en 
aquest hcmiciclc; potser hi ha obligacions urgents quc determi- 
nen yuc avui no sigui uquí, pcro es quejo crec que hauria cle 
ser-li, i cls diré més : el tmbo a Filtar: Potser moltes de les se- 
nyories coneixen itquell acudit dcl cap de b o y   l mim, dc miny- 
ons escoltes, cluc va pel bosc, eis miriyoIis escdtcs corren 
molt, s’iivvaiicen, el cap dels minyons escoltes els vil al clarrcre 
btrrant i ensopegant i, en un cert inomcnt, els diu <<Espereu- 
mc, cspereu-me; sóc cl vostre lideru. Jo crec cluc el que pot 
passar -pot passar a I’Alcalde de 13arcclona, mkxim responsa- 
ble dels Jocs c o m  a primer magistrat cle la ciuliit quc és titulur 
dels Jocs- és exactament el contrari, és r? dir, que corri, a vega- 
des, tant.. . -cosa que és comprensible- I’apoteosi dels Jocs, 
la irnporthcia d’aquest fet historic, sembla que ha de ser iin 
imant tan absolutament poderós que lots hi hem dc ser arrosse- 
gats ... Aixo no és aixi; jo crec quc, s¡ aquesl es I’enfocament, 
I’Alcalde cle l3arcelona s’cquivoca. I I a  de tenir present que, en 
aquest pais, hi ha una realitat, i aquesta realitat 6s quc hi ha dos 
models de Catalunya diferents, quc s’oposen : un rnodcl de 
Catalrinya ciutat-estat, polis, Barcelona, (iictor dinarnitxaclor To- 
namental del país, i ia rodalia d’dgunu forma vivint pendents 
dcl que pasw a. lu gran rncgupdis, símbol de la modernitat, i un 
allre model de Catalunya, tal com ha assenyalat recentment un 
gran unalista polític, i un alire model de Catalunya, una Catalu- 
n y a  mks uniforme, de ciutats petites i mitjanes i vilcs, un teixit 
m6s homogeni, on Barcelona csti present corn una gran singu- 
laritat dificil de digerir. l i i  ha dos partits, els dos amb voluntat 
hcgcmonica -i ,  tiixb, no els ho retrec : tots cls partits, en 
certa inanerii li1 tcnim-, un a I’Estat i un altre aqui, i hi ha 
ducs personalitats, dues fortes personalitats politiques -no 
oblidem les dues iiniques personiilitats polítiques de Catalunya 
que en aquest moment tenen un  índex de coneixment superi- 
or al 90% - que estan encap~alant uqucsts dos models. L’Alcal- 
de de 13arcelona ha inf’ravalorat uqiicstcs circurnsthncies, i la 
seva responsabilitat era valorar-les degudament. 

Hi Ira una cosa que s’ha de fcr, a vegades, i per aixb parlo del 
Fiutor humit : hem de saher fcr-nos pcrdonar l’exit; I’er-se per- 
donar I’exit i, sobretot, quan més gran 6s aquest kxit, forma 
liari de la responsabilitat d’un home d’Estat. 1 de vcgades ens 
trobem amb contradiccions, perqub, d’una banda, cs va lan de 
pressa que, corn en I’acudit dels minyons escoltes, un ja no es 
prcoc~pa de si el segueixen o no, i altres vegades sembla que 
ens envaeixi una cstritnya pariilisi, i lioiser en  aquest sentit 
hauria d’insistir que trobo a faltar w u i ,  en aquest hemicicle, el 
senyor Risq ua I M a ragal I. 

Jo crcc qiie ni i’altrc dia ni w u i  el Grup Socialista va encertar 
en cl LI) i en ei contingut de Ics seves intervencions. L’altre dia 
varn escoltar una intervenció important del Portaveu del G r u p  
Socialisin, pcrb que, des del nostre punt de vista, tenia massa 
components d’clernent clc pessimisme, i ,  per part dcI Grup de 
la majoria d’aquesta Cambra, tampoc es vii encertar urnh 
aquella llista detallada de realitzacions. Jo crec que aquest no 
6s cl to ni és el  clima : prou de retrets; aquí el que Ik falta és 
franquesa, claredat; iiqui, et que Ih falta -com dcia cn ~ i r t  dels 

seus llibres en Salvador Piniker- és que Ics paraules ja no 
parlin nomhs dc puraules, sinó qiie parlin de fets. 

Es V B  parlar tambb aquí, per part d’un portaveu, que uixb 
tenia aspectes de tragbdia. Doncsjo crec que, en aqucstu tragk- 
dia, ningú 110 s’lha d’umagar darrcrc del COI’ o dissimular-se 
cntrc cl pitblic : els hcrois de Ics Iragkdics surten al prosccni, 
es calcen els coturns i parlcn, pcrh ho han de fer --aixb sí-; 
aquesta vegada cs indispensable que eis protagonistes, els 
herois de la tragedia, ets clos lierclis dc la trageclia parlin sense 
miiscara. 

Pcr part del rcsponsable de la ciutat i dels Jocs, cal convén- 
cer, cal electritzar, cal Tcr arribar a la majoria i a I’opinih piíblica 
I’absoluta necessitat d’un canvi de clima, rf’una iiiflexih radical 
de la situació. Avui mateix -i aixh ks  LI^ detall - .I amb el terna 
del Pla d’hotels, estem vcicnt una dtra vcgada la mateixa ahso- 
luta falta de visii, i tic desconnexió amb la realitat : dificultats, 
problemes, pretextos administralius reg famentistes per posar 
-aixb si- pals a les rodcs ... Aixi no anirem enlloc. Fa f‘aita 
iina acci6 dccidida i espectacular, i el qui l’ha de fer és el re- 
sponsable dels Jocs, es el primer magistrat de la ciutat, 6s ]’AI- 
calde cle Barcelona. Hi ha d’lxiver generositat i ,  en aquest cm, 
el titular de I’exit ha dc tcnir la generositat que nom& es 
podcn pcrmetre els forts : ha d’aturar-se i deixar que tot  cl 
grup arribi allh on cs ell i ,  a partir d’uqui, posar les condicions 
necessiries pcrquc tots puguin caminar j unts. 

ks bcn ccrt que la política no es pol fcr sense un cert grau 
ci’entusiasme i de passih, perb també és cert que aqucsta passib 
ha de scr controlada per un cert distanciament. Jn crec, senyo- 
rics, que en aquests moments hcm d’oblidar aquesta recoma- 
niici6 cliissica; hem cl’obliclar iambb una altra sabiduria inolt 
més antiga -que estil en els vcdcs-, quc diu que el guerrer, 
que I’home d’acci6 lla d’actuar amb total indi ferencia pel resul- 
tat de les scvcs accions; jo crec que ara hem de deixar parlar la 
passib i hem de deixar purlur cl cor. Cal alguna acci6 espectiicu- 
lar, cal ulgunn accih absolutament espectacular, Lin canvi radi- 
cal de clima, o la parlilisi arribarli a ser irreversible. 

J o  i10 sóc ni el nostre G r u p  6s qui pcr dir qiik és el que ha de 
fer. No ho sé!, potser I’AIcLzldc Ihrcelona hauria d’aguhr tot el 
Consell Executiu, emportar-se’l al port i donar-li un passcig en 
<(golondrina>>, no ho sc!, perb s’ha de fer quelcom perque 
aqiiest clima es trenqui. I ,  cviclcntmcnt, no és molt el que els 
grups minoritaris podcm fcr : podem colhborar cn r-illh que 
se’ns demani, podcm aportar idees, podem -com hcm f e l  
avui - acordar ~ ina  moció amb un text Únic, de carhcler absolu- 
tament constructiu, i votur-la a kivor; pcrb hem de i’cr l o t s  
cluclcom, i hem dc ícr-ho ja. 

l l i  ha un vcrs, en una canc;O quc l i  agrada molt dc canlar al 
Daiiici Viglieiti, que diu : <( 131 tiempo licric alas dc gigantc y cl 
m o r  tienc vuclo cléhil>>. I% cvidcnt que el temps juga en 
contra nostra, i ks evident qirc h nostra volada colkctiva, en 
aqucsts moments, cs feble. Meni de lcr alguna cosa ja; I’kxit, el 
prestigi de I3arcclona, de Catalunya i d’i~spanya clepcnei*l que 
sapiguem fcr aquesta cosa i que la I‘cm immediatament. 

Scnyol-ics, si aixh no es fa, si aixb continua corn lins aru 
-avui sorn a 25 de maig dc I’any 89-, clemii, senyories, pot 
ser massa tard. 

Molies gricics. 
El Sr. I’RESi DENT : Grhcics, senyor Vidal-Quadras. Per 

prescntar la Moció del Grup Mixt, té la parnula 1’11.lustrc I l i pu -  
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lat senyor Latorrc. 

Mocib subsegiient a la iatcrpel~lacii, 
111 Consell Exectiu sobrc la Ce1cbr;icEb 

dels .Jocs Olímpics de 13arcd011ii 

El SI.. LATORlU~ : Scnyor Prcsideni, senyores cliputaclcs, 
scnyors cli putats, ncitbcm [fe presenciar li1 rcforinulacih parcial 
d’Linii interpcl~locii), de Iu inierpeClwi0 dels .im CSIEmpics, 
qiic cf Portnveu socialislu Iia k m a t  i i  fer U I  Consell I’xccutiu. I 
uc;ibcm iam E, sorpr’enentmcnl, d’assisti I’ i\ la Ibrrnuli~cib 
rl’iina interpel-Iacih II 1’AlcaIdc dc 13ai*cclon;i, cosa, pcr mi, inC- 
dita cn aquest I’arlameiit. Aqucst Portaveu centrista que cls 
Iiarla, es t i rn i ta r i  n o m k  ii complir arn61 I’objcctiti que l ’ l ~  
portat u uyuesta tribnn;i, quc ks defensur la scvii Mocib. 

l’ermilin-mc, per comenc;ar, fer un pctil resiiin tlci debat 
que viircm tiimtcnir en aquesta Cambni, cl darrer Ple, els 
quatre grups purIunien taris quc interpcl.laveii el Consell Iixe- 
cuti Li, que cenlrurem en tres punts. ’Ti~ts viirern cstar d’acml 
e 11 I ’extraord i n i r  i II import hnci a objecti vil cl LIC c I s d ocs 01 i ni 11 ics 
tcncn per al present i cl futur  dc I3arcclona, dc Catrdunya i 
d’1ispany;k. Es v m t i  utililzar en  ei debat tota mcna tl’arguinen- 
tacions cn rclacib amb l’impactc clcls Jocs Olimpics en tiqiiellcs 
ciutiits on s’han cclebrat, i la trmscendimcia - positivit UHCS 

vcgaries, ncgaiiva altres - cl tie aquest esdevcni mer11 ha tingut 
per al desenvolupament d’;iqucstcs ciutats. Vircm rebre, en  
iiquest~ C‘ambra, unii molt detnllnda infbrmacib per part del 
Cnnseller de I’nlilica Tcrritorid i Obres Pir bliques pel qiic fa n 
I’cstat CIC Ics ohrcs i de Ics invcrsions previstes amb cimec a la 
C; e nera 1 i ta t i també el correspon er-it calendar i previst d’xt  HX i - 
ons; iníormacib qire rci’errnava explicitnrneni el conipromis as- 
sumit liel Conscli ExecirtiLi en  relacih amb els Jocs C)lítnpics 
clel 02; van yucdur, pcrb, alguns dubtes resliecte ii Iu idoncitiit i 
possibilital cl’iilgirna dc les inversions que scgurarnenl necessi- 
tava la ciutat de Ikcclona. 

t e s  inicrvencions de tots els grtips interpel-lants --i, molt 
singularment, li1 Llet Portavcu centrista- vim insistir cn la ne- 
cessitat cl’assolir un dcvat grau de C O ~ I S C I ~ S  instituciond, que 
es bitsiiw, no solament cn cl caire CIC Ics inlcrvencions dels 
intcrpelf;ints, sini) tambk en Ics declaixciotis qiic van cmprar 
cn 1;i clarrcru rissemblen del CJX18. Producte cl’acyucsta vol un- 
tat de consens 6s I’explícitii xccptacih pcr tots els grups d’ii- 
questu Carnbru que, en un immcdiat futur; I’kxit clcls .focs 
Olímpics, passa px i ’~co~.d continu i sisteinitic enire les divcr- 
scs atfministracioiis uctuants. 

Entraicm :ira, molt breument, en cl c l~ ie  era I n  posicib dels 
diputats clcl CiJS cn el debal d’aqtiestes incerpe1,lucions : els 
celi t ri stcs cc r c i  ve ni LI iiii iiirni u I ;-I pa i* I ii nien L i  ri ii cluc c ii s per me- 
Ids, en cl triimil de imcii), matei-iulitziir aquesta voluntat dc 
coriseiis i, pei’ aixh, vam ci’cizre de Ibrrnular una mocib quc 
-coi11 i ’ l ~  Ilcgicla ja i’ll~lustrt: Diputat scnyrjr Cloías- j o  cls 
iiirk ,.., wiLia, IIO iorn;ir’k a Ilcgir. 

Com vostks veuen, la noslra MociO cs la mateixa, és idcntica 
a la quc han presentat i def’ciisat els altrw dos gIups quc iii’hilll 

preccdit cn el posicioniment cl’ayuestes im)cions, i rcprcsenta 
unii sintcsi CIC: I’csperit que vil impulsar el debat, i que posa dc 
muriifest Iu diniiniiai q ~ i e  vrlrcm emprendre cls ccnt ristes, i 
yuc aquí cn volcm destacar els trcs scgiients punts : primer, 
cluc no  n’lii ha prou amb ~1ii; i  manifcstacib clc suporl als Jocs 

Olímpics per part de les administraciotis pihliqires i que és im- 
prescindible I’assumpcih dcciclida d’un rcplc comú. Scgon : 
ciel que es tracta és CIC realitzar tots plcgats cl inixim csíorq, Liti 

esforc; basat en la rwcionatilzacib prcssupostiria, dc manera que 
no  constiiucixi, a la vcgacia, un dcsgavell en el Iwrmmeni 
equili tiri clcl pais -que els centristes estctn iizsistintrnent 
rcclamimt- i que permeti que els Jocs Olímpics clcl 92 repre- 
scntjn assolir el mix in i  kxit esportiu per al pais. 1, tercer : 
tcniin I’ohligaciO dc saber aprolit;ir I’impuls socinl, cul tui+al, 
econArnic, urbanistic i dc lot iilms qiic dctcrrnin;i Iu cclcbracib 
cl’uiia olimpíucla, per- ucouseguir L i t i a  milloru substancial cle Ics 
iiil‘rnstructurcs i serveis de les ciutats implicaclcs en  el projcctc 
dcls Jocs Olinipics i, moll singulmncnl, dc la ciutul de 
i3a rccl o n 11. 

IlelE bcradnment, hem presentnt una moci6 de caire gcncric, 
quc determini u n a  voluntat apartidista qiic superi li1 sitilaci0 
d’cnfrontiimcnl entrc Ics administracions govcrnadcs per Con- 
vcrgkncia i Uni6 i les governades pel 1”arlit Socialista; la iiostru 
Mocih no prctcn, per aixb, l’aclopcirj dc cup nicsura concreta : 
cls ccntristcs només psctencm, una vcgada més, el consens. 
Tinc I’absduta scguretat cluc tola la Cimbra tatnbi: ho prelkn; 
tinc l’absoluta segiiretat que, justament per Hixb, tota la 
Cambra votiu4 la nostra Moció favorablemcnt. 

Mol tcs grhcies, senyor President, senyores i senyors 
cliputals. 

El SI-. PRESlüENT 1 Ciricies, scnyor Latorrc, Com quc no 
s’han prcsentut csmcnes, ara poden intcrvcnir els rcstants 
grups parlamentaris. El Grup d’Esqiierl-a 12epu blicana.. . Té lli 

paraula 1’11-lustre senyor Pueyo. 
EI Sr. PUI<YO : Scnyor Prcsidcnt, senyors diputats i senyo- 

res diputades, el meli Cirtip, el  C;sup d’lisyiierrii I<epLihlicana, 
cn principi, s’ha de t’elicitar pel fel que, mbs enili del contingut 
i del desenvolupament cle Ics rcspcctivcs ii7terpeI,lacions, cls 
C;rups Socialista, I’opular i Mixi hagin arsihat ii l’iicorcl --cal su- 
posar q ~ i e  es acord i no coincicicncki- de prcscntur Ics mocions 
amb un text idenlic, la qual cosa c lbn~  un valor afegit, mcs o 
rncnys ptisitiu, ti In Moció que cs cliscutcix. Ue tota miiicfa, és 
evicienl qiie a q w s t u  coinciclkncia --en principi, positiva- no 
constitueix, lanmateix, per ella miiteixa, una ni6 siificient pcr 
votar fiworablement la Mocib. No 6s pus per titzar que cl incu 
Grup, cn el seu dia, no vil presenlar cap ititerpel-laci0 sobre el 
terna. 

I [e de d i r  que entenein que vam assistir, en el seu moment, 
ii un debat gens ingeriu des cl’un punt de visla politic; a u11 

clcbal que clepassavu hnpliumcnt cls ohjectius i Ics prcocupaci- 
oris olímpiques. i3 per aixb quc hc de dir quc cl meu Grup la- 
menta profundaiiicnt - lanienla avui, cniw va tamentar cn el 
scu dh-- t i o  solnment I ’abshcia del dipulal, del nostrc 
Il4ustre coIkg~-i, el senyor Alcalde de l3arcelona, sinb també 
I’abskiiciii dcl nostre I I - I L I S ~ I + C  col.lcgu i IJrenideiit de Ea Ckrieru- 
litat de C‘ataliinya, dc la iniitcixa minera yiic larnenteni que, 
cn el scu dia, ambdós protigonisies no participessin en  cl 
debat quc estem cotncntant, I n  qual cosii fa yuc, sovint, cls cli- 
putah i diputades d’uqwsta Cambra hagin cie recOrrer 11 In 
prcmsa per cotikixcr dircctarnent cl parer dels autcntics prota- 
gonistes dcl clcbcii. I que consti cluc larnpoc fio vull dir quc 
iiqucst i altres fets siguin stiiicients per explicm per qui: es Ilc- 
geix tiillt 121 prcmsa en itqucstu Cambra, i ,  per cert, 110 ho dic 
piis com II ~ X C L I S ~  pcr als nostres electors, 
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Per tant, el meu Grup és evident que no pot deixar de riiani- 
fcstar, ni que sigui de manera sirnhblica, la relativa perplexitsrt 
mib  qwk una part signilicativa del pais assisteix sovint 1.1 aquesta 
menu dc partkki dc ping-pong que es juga a banda i banda de !a 
p l a ~ i i  de Sant Jaume. 

Fet aqiiest parenksi, he de dir yuc no podetn -o no podem, 
objeciivarncnt- menystenir la pondei*ació del text que sc’ns 
presenta, aquest text que apel-la II l’esforq de totes Ics acimi- 
nisiracions pii bliqwes i que es i*efcrcix també a la importiincia 
cribcial cle l’aspccte esportiu, i que destrica la nccessitat que els 
csforc;os rcverteixin en la rnodernitzaci6 dc Ics i n frastructurcs i 
serveis cle Rarcelon~I i de Catalimya. Per tant, en uquest sentit, 
no podem negus I’adequació del text, i he de dir que el votarem 
í iw o ri-l b 1 e me n t, 

Tanrnatcix, també he de d i r  que, tnds cnlli d’aquesta vota- 
ci6, pero, el nostre Grup espera que les administracions impli- 
cades en l’csioiy olímpic actu‘in amb mks tt’ansparencia, actu’in 
amb voluntat de servei més que amb volunlat de protagonis- 
iiic, i que no s’entri pas en e3 joc d’usar aquest tema com un bu- 
merang, com un bumerang que podria acabar fent-110s mal a 
tots. 3 ,  tanmateix, hem de dir cluc, malgrat que estem disposats 
a votar filvorablement el text de la Mocih, un text conseiisuiit, 
no podetn deixar de fer l’advertimcnt que anib aquest text no 
veiem que cs resolguin de manera significativa les ~~rincipals  
contrxiiccions que es van plantejtir en el debat, i que, per tant, 
dcs del punt de vista del nostrc Grup, hem de dir yuc no 
scmpre estarem disposats a acudir a aquest soinctcnt olÍmpic 
que, de tant en tant, es planleja en aqucsta Cambra. 

Moltes griicies, 
13  ST. PRESIDENT 1 Moltes grkies, scnyor Pueyo. Pet 

Grup d’Iniciativa per Catalunya, th la paraula 1’Il.lustre Diliutat 
senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RIERA I tiASSIOT : Gricies, senyor l’resicleni. Sc- 
nyores i setiyors diputats, primer, explicar un <<si >) i dcsprks 
sis notes. Volarem (<si>> per esbandir tota inciia de dubtes 
snbrc el nostre <<sí>> mes generr-11 a fhvor de I’exit dels Jocs 
Olímpics de Barcelona, i perqik estem convcnquts quc la celc- 
braci6 dels Jocs Olímpics dcE 92 es L ~ B  oportunitat d’or per f i  

una ciutat que no és capital d.’I<st;it i sí ci’una nació sense Estat; 
és ii dir, ks segurament unit de Ics dart-erm oportunitats qiic té 
Barcelona, en uqucsts rnomcnts, per rel‘ormar moltes coses i: 
per reformar-les de nianera definitiva. 

Ara b6, una vcgada cxplicut ayircst <<si )>, sis miniarlverti- 
menis. E n  primer lloc, sobre e l  carklcr  dc rnocib subscgüenl. 
Nosaltres vam assistir, amb molta iitencii), ;-i les intervencions 
importuntíssirnes cl’iiquesi debat d’urgcncia sohrc els Jocs 
Olimpics; es pot d i r  qiie va ser una reprcscntacih cl’uii il-lustrís- 
sim pbquer dc diputats - repoquer tmibé, grkies  a la intcr- 
veiicii, del C~nsellcr- i en el qual es van dir coses, cns 
sembla, molt iinportanls. JA pregunta es : aqucsta MociS, su b- 
segiicnl, fins a.cluin pun t  recull la riquesa, la wrictat dc inatisos 
del quc cs vil dir a118?; cili pcnso quc Ics cxplicacions dc tres 
dels rcprcscnlsiits clets grups qiie van presentar la interpel-laci6 
ja ens iian explicat Iins a quin puiit aixi) no 6s aixi. ks ii dir, ales- 
hores, se’ns of’cr‘eix la possibilitat de votar un text marcut pcr 
I’ambigüitat, i I’ambigiiitat 1crrninoli)giua es l’origen de tots ets 
aportLinismcs, corn deia Leniri -si se me7 permet citar. 

U n  punt mks : es pitrla que totcs Ics administracions públi- 
qiies Iiaii de Ter tot 1’csfuI~ UI seu abast. J o  no se la concrec16 

que, aixb, significa : CI totcs Ics administracions phbliqucs H, 

((tot I’esf‘orq al seu abast >). Com tradueix cada grup aquestes 
ufirrnacions? 

Per exemple, per posar iiii cas només : en diverses interven- 
cions cs va suggcrir que hi havia u11 tracte no paral4el per part 
de I’AAdninistrirciÓ central cii relaci0 m b  I’Expo cle ScviIla, 
amb la capitalitat cultural cfc Maclrid i amb els Jocs Olímpics dc 
13a rce 1 n n a ,  

Corn a Iliputat d’aqucst I-’llrlament acostumat ii assistir amb 
rcgularitat als plens, si cm pregunten ({que hi ha, cl’sixo? )), jo 
he de conteslar que no hr) sé. ks a dir, dcsprk d’haver assistit a 
quatre inierpcl-lacions d’urgkncia sobre el terna dels Jocs (llim- 
pics, coscs com ayucstcs s’hilitrien de poder dir : {(Tenim, en 
aquests Inornents, dadcs damunt la taula cluc ens pcrrnelen dir 
que...}), i, pcr tant, cns permet fcr unii moci6, qiie digui 
{<Voldríem que el tractament quc cs fa a 13arcelona )$, tal, 
{(sigui paral-lcl en aquest punt, cn aquest punt i en aquest punt 
al que cs fa en relacih iimb al tres ciutats. j), i hc posat un cxcm- 
plc, cligukssiin, de I’actuacib del Govern central cn relaci6 amb 
aquí, perquk, sobrc I’actuacib de les administracions catalanes, 
sc n’ha parlat més. 

Tercer punt, el tema de l’kxit, l’cxprcssió de l’exii. Tots 
volem I’kxit dels Jocs Olimpics, pcrb l ’cxil ;I canvi de que? 

I - i i  ha unii expressió important, que diu quc dlo que k s  
urgent it vegades ens impedeix de fer aiih quc cs iicccssari. 
M’agradaria saber si dc vcritat en aquests morncnts, quan es 
parla d’kxits csportius i d’kxits urbanístics, es 16: malt clar si 
aquests cxits són per a la totulitat del pais; alguna cosa d’aixb 
diu la MociO subscgiienl del Grup CIC Convergencia, per<) cm 
penso qiie el tema s’1iauril-l ci’explicar molí mks. 

Per cxcmple, des del punl de I’exit esportiu, qui! passari 
amb propostes com I’esport escolar, l’esporl per 11 totliom, les 
ini‘raslructurcs csportivcs a Cutnlunya, les que quedaran dcs- 
pr@s dels Jocs Olimpics? t’:n un estucli dc propera apuricii, 
sobre la comarca del Baix Jhbrcgat, on viuen, no ho oblidin, 
niés dcl 10% dels ciutadans dc Catalunya, se’ns diu qiie la ru/io 
d’instal.lacions esporlivcs pcr miler d’habiiants 6s nom& co- 
niparahle a la dels piisos dcl Tcrccr Mbn. 13k, clnncs, aixb cs un 
clcmcnt important tambc a l’1ioi.a de saber si aqucsta progra- 
mució seri o no uila-programació cl’kxit. 

Pel que fa als kxits Lirhanisiics, dcixi’tn que manifesti l’diir- 
i m  i els dubtcs del que pot passar si Barcelona clucdii com a 
ciutat inncabada, perb, sobretot, els dubtes i Ics alarmcs si tot 
allb que I3arcclona aconsegueixi rcpcrcuteix, m h  ~ i n a  sclaci0 
dc dcscquilibri, en l’ccntorn ric Biircelona. 

Cincluc punt  : pel- lani, en tot aqucst Icmii, ens sembla qiic 
p l i m  iinii ambigüitai fonamcntal ~ ’ L I I I  tcriia : In p:ii*xiIa H Eh*- 
cclona }>. J o  crec que quan es parla de 13arcclona cadascii cn 
parlo cn termes diIcrents. I’crclue es parla de 13urcelona i cl seu 
entorn, 6 s  a dir, dc la Rareciona o CIC la Harcclona gran, o de la 
gran E3arceloiia, més o nienys iclentificaclu amh I’antiga Corpo- 
mi6 Municipal Metropolitana; cs parla d’una Harcelona mks o 
menys identiticablc amb la Regib 1; cs parla de Ik~rcclona, cap i 
casal de C:~talunya, pcri~ en quina relncih de cap i casal amb la 
resta CIC Cittaliinya? Crec, de vcrilat, quc quim es diu (< l’cxit de 
13arcetona H s’esth pcnsant niiissu sovint en l’exii d’alguns l’rag- 
ments dc la ciutat. Voldria d i r  que u i’iiiteriot- del tcrine estricte 
de 13arcclonu 3ii lia barris cluc viuen molt neguitejats pels Jocs 
Olímpics, pcsyue no oblidin que la Ciutat  Meridiana també 



periuny íi la ciutat ric 13arcelona, E ei barri del Besbs hmbé per- 
tany ii la ciutat de I3arcclona -no clic Sant Adrik cle Bcsos, sin6 
el barri tic1 Besbs, cluc sí clue pcrtany n lu ciutat cle i3arcclona. 

136, I?nalmcnt, j a  he rlii quc nosaltres votarcin perquc hi ha 
un punt que sí que ks positiu en t~ l t iesta Moci6, que és la vo- 
luntat d’un acord interinstilucional. l4,n un  dia corn avui ,  que 
ds la f‘est;~ del Corpus, podrem dir quc s’ha votat ii favor del 
pactc del COI*~LIS i cspxciii q ~ i e  sigui del pacte olímpic i n o  clel 
piicte d’un coIpus de sang. (Rrwwckl  U P ~ / . Y . ~  

Ciricies, scnyors clipuinis. 
131 Sr. lJiIESIL)I=,N‘i’ : Chicics, senyor Iiiera. Pet Ch-tlp piII*l i t -  

mentnri CIC Convcrgcncia i Uni6, lC: la pimula I’II~lustrc [Iipu- 
int senyor $LI birii. 

I:! sr. SIJM RA : Sctiyoi- Prcsicicnt, scnyorcs i senyors ciipu- 
tais, fa tres anys es va nconseguir una lila importantissima pcr 
ii llurcelona i per u Cutal unya. Molts clerncnts win jugar perqui 
s’aconseguis aqucst gran kxit inicial, molts. S’lian esmentiit di- 
~ Y X X ~  i ns t ilirci on s, prhct i ca men 1 s’h an csrnen t ii t d  ics insti t u- 
cims en la primera intervetrcih; perh 6s un ret reconegut per 
totliom ~ L K ,  en aquell moment, lotes les institucions dcl pais, 
tots els grups socials clel país, vim, entusiisticament, donnr 
suport ii la canclidaluI-a olímpica. S’han esmentat amb noms i 
cognoms clucs institucions : 1’Ajuntarnent de Barcelona i cl 
Govern de I’Estat. .lo volciriu afegir-hi tambk cl Govern de la 
Ciencrialitat, d Grivcrn de la Gencralitat amb LIII entusiasme 
total, i aixi, va ses rcconegul per les miiximes autoritats olirnpi- 
qucs. Per tant, no hi far6 més h l h s i ,  per;), en canvi, si que i l i -  

tentaré explicar per que va ser així. 
Va ser així perque tothom v;k percebre a Calalunya, tothom 

cs va adon;ir que aqucsta c ~ i i  ~ i n a  oportunitat irnica, irnportr-ln- 
tissimn per al conjunt del país, per al cunjun t de Cliita! iinyn i per 
il la ciutat de I3mclona - - i  dcsprés parlarc dc la dualitat que 
s’ha esmeniat CII aqucst terreny-, i que ho serri perqui: signili- 
carh, si es fil  hk, unii gran yloteiiciacii) des del punt rlc vista eco- 
nbrnic, (les del plint rlc: visto social i des del punt de vista dc 
prcjecció univcrsal de Catalunya i dc Rmelona. 

Aixh continua esseni així, uixA continua essent aixi cn el tcr- 
rcny dcls principis, cn el tcrrcny de les coscs biisiques. l’erh és 
absolutiimenl indispensable que evitem trcs pcrills que ,jo crec 
que estan cn l’arrel tlclr; problcmcs que s’lian suscitat. Aqucsts 
trcs perills, intentark enumerar-los amb clmclal i posar-tus 
sobre la laula amb tota ciarcdat, perque em scrnbln quc parlar 
amb cliircclal tic les coses 6s 1;) condició prkvia perqub CN 

pugui 11 superar Ics (liticultats. 
Pl-iimei- perill : la tendcncia --absolutaiiicnt comprensi blc, 

pcrb lamhe itiacccptabie, e n c m  cluc absnlulamcnt 
comprmsihle- del tiovcrn muiiicipal CIC la ciutat cfc L3arcclona 
II adoptar uquellu nctittid C~LIC, hi insisteixo, és comprensible, 
pcrb que hauria de ser evitada, de.. . , i h o  c l i r e  amb unts al tres 
piiruulcs de les que s’han dit darrenimctit, que tamhd s’ha cs- 
metital aquest problcma, 1)ci.b jo  wll posar-lo sohrc la taula 
amb absolutii clnrcrlal, i no ho d ic  amb cap scnlil pejoratiu, dic 
qiic s’hausiu tl’evitar aquclla tccnicu cluc consistcix H dir : (< 13 
quc no csti d’iicord amb mi, c l  cluc no estil ci’acosd m b  ~ i i i i l  so- 
luci6 concretu u un probtcmu concrct qiie forma par1 del con- 
junt dc la prohlemr‘iticu olimpica, el que no csti d’acnl-rl arni:, mi 
cn iinii solucib concreta, estB CII contra dels docs, >r 

Scnyorcs i scnyoi~s di pii  tals, o ens adonem, tols plegats, ciis 
;iclonem qiic aqucsl :it.gi.imetit no cs poi utilitzar, o bk serli un 

punt inevitable de problemes i de confronlacions. 1 aixo ks un 
exercici de racionalitat que hem CIC fer iots, pero qire ha de fer 
tntnbé cl Govern municipal. EI C h c r n  municipal de ia ciutal 
de i3arcelona ha d’enlendre que, davant d’una solucih concreta 
a un problema especik relacionat amb els docs OlEmpics, 6s lc- 
gítim i es bo qiie cls diversos grups tinguin punts de vista (li fe- 
rents i que el ret que tinguin punts de vista dircrcnts n o  vol dir 
cluc estiguin cn contrii dels Jocs, i no es pot í‘cr sct‘vii~ con- 
slaniment aqucst cspantal I .  

Segon punt - i  a ini em sctnbla e n c m  més Iieri116s que 
aquest. do dcsitjaria quc aixb cluc ara cxplicaré fos si tnplcmcn t 
una percepcib incorrecia de la realitat, pero ara com ara ks  la 
pcrccpcib que almenys jo i cl nostre Grup parlarnenhri tcnirn 
dc la rcalitat, dc la rcalitat politica. Ens scrnhla dctcctar L i t i i i  pc- 
rillasíssima tendciicia a convertir el tema olímpic en un teniu 
partidista (z través del rnccmismc que corisisleix a tractar sistc- 
m iit i camcn t cic prcsen t iir E ’adve r w  r i polit i c coiii R lg ú coiit i*ii r i 
als Jocs Olímpics, que, nnturdtnent, si aixb fos ccrt, si a ixo ios 
cert -i estic disposal ;t admetre que sigui una I’alsn perccpcih 
de la realilal politica per part nostra-, perb si aixb fos cert, no 
hi ha dubte q ~ i e  serii una font inacahble dc problemes. ‘l-ambk 
entenc que sigui una tcmptacib perque, donat I’cntusiasme 
quc en la ciutaclatiia de Catnlunya el terna olímpic provoca, i 6s 
lbgic i natural i ho, i donat el ~*cssh que aixh té pcr a totes les in- 
stitucions -i j a  hc dit quc des del primcr morncnt les instituci- 
ons han estat scmprc al costat de la idea olirnpica i dcls Jocs dcl 
92 -, la lemptacih és molt forta, aquesta temptacih, perclub, 
cvidcntmcnt, podria tenir o es podria fer uiiii vdoracib inicial 
quc tindri una gran rendibilitat política. AquclI partit que 
caigués cn la temptació d’aprofjtar la rendibilitat política cluc 
podria signilicar lireseniar I’atlveiwiri polílic corn a contrari als 
Jocs cstiiria fent un molt mal scrvci a lii causa olímpica i estaria 
fent un molt mal scrvci a la cimsa nacional dc Chtalunya. 

Per tant, desitjo de debh, desit.jo de debb que aquest enunci- 
al tan clar que jo he fet cl’aquest problema --almenys CIC la 
nostra perccpcii) clcl problcim- iiquí, scrvis pcr parlur-tic 
obertament i perque alnieiiys s’cliniincs i pcrquc arribcssiiii a 
aconseguir que s’eliminés com t i  kmit cle debat politic. 

O parlini de la hnsc que no hi ha cap forva política a Calalu-  
nya cotift‘iiriii als Jocs Olimpics, o no  ens entendrem, i, aixi), ;i 
la prkticn. Scriit miop i seria un prii+tidisme intolerable cluc es 
practiqués a i x h ;  desitjo molt sjnccramcnt cluc tm sigui nixi. 

Tercer punt, tercer perill que s’hii ci’evitar s’ha d’eviisr - i  
6s molt tnks pelit que els ultres clos, cs molt incnys transccn- 
dental que els ultres dos, pcrb tainbk és important -, s’hauriii 
d’cvitar la manipulacih partidista de Ics dadcs ohjcctivcs. 

L’dtre cliii v i m  assistir aquí a una discrepiiiicia quc 17ns i tol 
podria m i b a r  ii scr ridícula. ks a dir, c o m  6s possible que dues 
administracions serioses, en principi, eom ~oics, arribin ii la 
conclusib, una, quc l’esfoi-c; invcrsor de. la Gciiernlitaí cn els 
Jocs OlÍiiipics són 29.000 tnilions dc pessekes, i l ’ a h  Admi- 
nistracib arribi  a la concl~isih que I’csfbrt; invcrsor per als Jocs 
CTlírnpics de i3at*cclona per part de la Ckneraiilut s6n 70.000 
milions CIC ~ m s c ~ c s ?  Mirin, si la cliscrepiinciit fos d’un I Oo!,, 
podricn ser, doncs, petits criteris difcrcncints; perb quan la dis- 
crcIGmcia Cs tan grossa ks tlue realincnt hi ha cnfoocamcnis radi- 
crilineiit cliircnts, i nosaltres pensem - - i  a ix t  cns ho han 
d’ndmciiw- quc cl nostre ctifocament és corrccte, i els en 
posar6 dos exernplcs, molt setiziils, perb CICC que s’enteiien 
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molt be. Jo mateix, des cl’aquesta tribuna, vaig dir : < < I  lome!, 
si &s que iz I’hora dc comptar les invcrsions de 1’Estat es c m p t a  
com a inversió olímpica una cosa tan impnrlant perb tan evi- 
denment descniincctada dels Jocs Olímpics com és I’iiutovia 
dc Gcrvcra ;i Lleida, dones, llavors, no eiis entendrem amb Ics 
xifres. )) Perb d.s clLie, il niés a mbs, va passar unii altra cosa 
encara molt més interessani : en el llislat d’inversions cluc va 
llegir I’Honorable Conseller i que cl6na lloc a aquella xifra de 
70.000 milions, es va esmentar una inversió que després vil ser 
-í‘i‘orn de E’hcmiciclc- ridiculitzada per alguns qualificats re- 
presentants del Grup Socialista, i ,  concretament, cra la variant 
de la Llagosta, i es deia ({Ha!, és clar que arrilxn a 70.000, nr- 
riben ii 7O.QOO perque cornpien la viiriant de la Llagosta, queja 
es veu quc no té res a veure amb els Jocs Olímpics. r)  Mirin, re- 
sulta que, pocs minuts després, aquí a la sala dels passos per- 
duts vaig assistir a la conversa privada --i em permetré 
esmentar-la; hi havia premsa davant, tamhe, vull dir que de, 
priviida en tenia relativament poc, perb vull dir que no cra pú- 
blica en el senlii que no es vii fcr des de la tribunn-, ii la mani- 
festaci6, a la lircguiita que un ex-diputat d’aquesta Cambra i 
destacat element cn l’organitzacii, dels Jocs Olímpics feh al 
Chnselicr, l i  deia : <( Escolt:i, Conseller, quan la corncnqareu la 
variant de la Llagosta? Perque, és clar, necessitem que estigui 
feia la variiint de la Llagosta per tal de poder coinenqar el trt-ls- 
llat de l’eslació de mercaderies, quc és absolutament f’onamen- 
la1 per conienGur Ics obres de la Vila Olímpica. )) l3é, escolli, és 
per aquest motiu que esti inclosa en els 70.000 milons la vori- 
ant de la Llagosta, no per altre, és pcr aquest motiu. 

Per tant, la tercera cosa, el tercer perill, el tercer perill que 
denuncio i la tcrccra espcranqa que expresso 6s que I’objectivi- 
lat presideixi I’eelabonicció i comparacih de xifres, i .ja se que 
aquesta és una esperanGii que no es pot complir al 1 OOo/0, perb, 
almenys, que les cliferkncies a les quals arribéssim fossin cl’un 
ordre digeri ble i no absolutament incligerible com el que es va 
donar aquí ~ 

I ,  llavors, un  ilalustre diputat que m’ha precedit en l’ús de la 
paraula ha prcguntat qui: hem cfe fer, i proposavil iina acció es- 
pectacul¿zi: Aixb deu ser temperamental; jo no crec en les acci- 
ons especlaculars per produir una situscih de confianqa mútua. 
Caccib cspxtacular pot tenir alguna virtut d’iniciar, pero, de 
fet, el que s’hha dc fer, des del tneii punt de vista -quc, corn ja 
he dit, és un tema temperamental, jo SOC mks aviai un home 
lent, pcro crec que es la manera mes bona de construir 
confiimp-, és, ni utilitziir aquella tendencia, cornprensiblc 
per’b rebutjable, que diu : ((El qui no est& d’acord en tot amb 
mi esti contra els Jocs>), yiic no s’utilitzi més, aixo! Segona, 
que no s’utilitzin els Jocs corn un  clement d’crosi6 política dc 
l’advcrsari, a base de dir : << Aquell esli en contra dels Jocs D,  

quc, LI incs a més, no és veritat, i que es tracti de ser objectiu en 
els debats, svbrelol quan es tracta de fets tan objectivables com 
són els qirc es poden xifrar. 

Iieíercnt a la Mocib específicament presentada, nosaltres la 
votarem. S’ha dit tiimbé que els textos idkntics, no per ser 
idkntics deixen de ser ambigus, i aixb, a mks il més --a més de 
ser doctrina leninista-, és doctrina dc sentit cornÚ. Els textos, 
necessririament, s6n ambigus -fins i tot ho s6n Ics fórmules, 
imaginin-se-, i, a més a més, ofercixcn d gran avantatge que 
permeten consentir amb un text. I a nosaltres ens sembla per- 
cebre una cosa que es molt interessant i moll positiva, i es unit 

actitud molt positiva en la construcció del text i, llavors, ens hi 
volem afegir. Naturalment, nosaitrcs votarem el mateix text 
en un sentit difcrent clel quc ha expressat des d’aquí algun dtre 
representani de grup parlamentari, pcrb cl votarem. I el vota- 
reni iI~Iusionadamen~, perque ens agradaria que aquest debat 
posés les buses per ii hi no-utiiitzacib d’izquelles tres tkniques 
que itbans he esrncntat, i que el  terna s’acabés corn a tema de 
conlrontaci6 i comencis unri positiva, constant, tossucla, co- 
Ihihor*ació cntre Ics admlnistracio~is. l ,  desprks, en I’altra 
Mocib, tindrem ocasió de parlar dels equif i hris territorials i 
totes aquestes coscs. 

Moltes grlicics, senyor President. 
El Sr. PRESIi3ENT : Moltes griicics, senyor Subiri. Com 

que 110 s’han prcsentat esmenes, es pot passar seguidament a la 
vot a c i 6. 

LCS senyores diputades i els SHIYQW diputats que hi estiguin 
cl’acord, es volen posar drels? 

El text de la Moció ha querfai aprovat per unanimitat. 

Mocii, subsegiient a la inteapeHaciib 
al Consell Executiu sobre la Preparacih dels 

Jacs O h p i c s  de Narcelona 

l’clsseni a la Mocib subsegüent a la inlerpeHaci0 al Conscll 
Executiu, tramitada pel procediment d’ Iirghnciu, so brc la pre- 
paracih dels JOCS Olímpics de Barcelona, presenkda pel Lli pu- 
tat senyor Antoni Siibiri, del Grup de Converghcia i Unib. 
Pcr presentar-la, té la pasiiula 1’11-lustre Dipuiat senyor Suhiri. 

EI SI.. SUIHRA : Senyor Prcsicient, senyores i senyors dipu- 
tais, fa Inlroducci6 de la meva intervenció cs podria fer agafant 
cstrictamenl UIZA frase que s’ha dit  des d’aqucsta tribuna, en la 
substanciacib de la Maci6 anterior; cs mes, no en la substancia- 
ció, sinó en el posicionament ci’un grup parlamcntari. S’ha dit 
des d’aquesta tribuna : ( 4  l’kxit, a canvi de qub? s). Tots vostes 
sabcn, perquk s6n personcs que es decliqucn ii la política des de 
fa molts anys, que IA política, yuc s’ha definit de inoltes manc- 
rcs, i que és molt multidimensional, per tant, cap definici6 l’es- 
gota, segurament, pe16 unii de les detinicions quc se n’ha 
donat és la que diu que la política { (ks  l’adrninistracii) dels re- 
cursos C S C ~ S S O S ~ ~ ,  A mes a més, es poclria posar al rcvés i tot, 
aquesta deílnicib, perclub cs podria dir que, si no hi hagués re- 
CUI‘SOS csciissos, si els recursos no fossin escassos, no hi hauria 
polilica. ks n dir, cn un8 siluacih absolutament hipotelica, uth- 
pica, de no-limitació de recursos, per que caldria la politiai? 
Pcr lant, la politica tracta d’aconseguir l’eyuilibri necessari 
entre les coses que s’han dc fer i eis recursos de cluc cs disposa 
per fcr-lcs. I podrim anar florint el tenia, i domant-lo amb 
Ics qüestions de la urgencia i la neccssiiat, .. , ctcktcra. Cactitud 
que ha prcsiciit la reclaccih dc la nostra MociO ha estat precisa- 
ment aquesta, i és moli compromesa, pcrque, clavant d’iina 
cosa tan espectacularment atiwtiva com uns jocs olímpics, la 
posicii) ni& k i l  i més senzilla és la cle dir 1 <I  Endavant tot, 
pels jocs olímpics>>, i aixb, senyores i scnyors diputats, no pot 
ser; almenys no pol ser vist des de l’hpticii, no del govern de la 
cititat organitzuclora, sin6 vist dcs CIC I’bptica del govcrn del 
país. I ,  naturalmcnt, del i’arlament de tot el país. Hauricm dc 
TorGir molt els scntirnents i Ics percepcions dels diputats, de 
molts dipulRts d’aquesta Cambra, si diguéssim : H Escolti, 
s’han acabat Ics inversions per a la resta clc Cutalunya, i aquí 



nom6s cs f‘an invcrsioii:i per als Jocs 01irnpics>>, Llavors, hi in- 
sistcixo, aqucslik ha estat ~inii de les preocupacions cluc ha pre- 
sidit la redaccih dc la nostra Mocib. ‘l’lunb6 s’ha intentat posar 
cle tnuniícst cluc existeix la possibililat d’tiiiii sjntcsi, ct’una sín- 
tesi cntrc Ics ncccssitals d’invcrsib clcls Jocs Olirnpics, perh 
tumbd cl scu eíetnenl mobilitx/.nclor i rlc motor, s in tctilzar aixii 
omh Ics necessitats de Ili resta del país. lleixin-iiic intcntur cx- 
p l i c~+  o posut- en aquest context o i c t a  un  dcls Iiuiils de la Mocib. 

111 prirncr punt ..., el primci’ punt, senyor-es i senyors dipti- 
tats, que coinprcnc perfccimicnt que cls gi-ups de I ’oposicib no  
el volin -110 comprenc--, perqub, 6s clar, resuifn ytic cn el 
I)urlament;irisni~ occldcntul 6s uiiii tr;idicib eslablert:t, i scgtiro- 
ineiit bona i corrcctii, cluc els grups de I’oposicib no es dedi- 
quin, iinrmulrnent, ii rcliciiar el Govern. I’eri) nosalircs estem 
convcnquts qiic sí cluc cl Govern de la C~cncrdiiat esti f‘cnt, en 
la prepuracib dels Jocs, tot l’esforv quc ha dc fci., i aixh és cl 
cluc volem conslatar cn cl primer liunt dc i l i  Mocib. 

Scgon plint de la Mocib. fi1 segon punt  de la Moci6 parla clcl 
tenia ccntrnl dcls Jocs; al capdavall, el icma C C F I ~ I X I  dels Jocs ds 
I’aspecte esportiu; nuturalmcnt, com que Catalunya csii cn la 
situacib que csti, tots hcm pensat ~ L I C  els Jocs ens podrien 
scrvir per a altres coses : per adobar I’urhinismc, per fer n o  sé 
quims inversions i IXI. projectar el país com a naciG arreu del 
m6n. Cada Grup, amb diferents intensitats, una cosa O I’al tsa. 
Pcro, cscottin, nllb essencial d’uiis jocs olímpics és el fet espor- 
tiu! fss ciar, ~~tivors, no hem pogut resistir dir, en cl ~ L I I Z I  2, que 
s’esti fent un  csf’orq importmt i hcn dissenyat en el tcnia cie In 
prcp;mcii, csportiva dels Jocs. 1, ii incs ti més, s’tiii fct amb 
molta ciira, pcr tal cle no lkrir cap sensibilitat 1cgitim;i; perclub, 
si be es cert q~ic 1ii iniciativa del Ccntrc cl’Alt RendiInent Es- 
portiu dc Sant Cugat VR ser del C’onsell Lxccutiu, no deixa, 
tampoc, dc scr vcritat -i ho reconcixem atnh tota ctiireclat- 
que hi ha hagut i i i i i i  d m t a ,  decidida, cf’cctiva col~labo~ici6 del 
C h s d l  Superior de I’llslm cn a q L w  Ccntre. I, per i m ,  ho 
poscnl. 

I Y  tcrcer punl tracla, precisamcnl, de clir : << Mirin, els .Iots 
oli nipics no es poden disgregar de la rcslu dc necessitats de Ca- 
tal LIII~U, pcrb la millor iniincra de veure-ho no ks, prccisamcnl, 
c~ii(‘i’onlariF-ho; la m i l h  rnaneni de veurc-ho 110 6s dir : 
‘ hgui teni 111 uns jocs que cornlieleixen arn13 les iiltres ncccssi . 

tats”)). Intentem, aquí posar de mnnif‘cst una idea qiic cns vil 

seni blar cluc era exliressncla pcl C;r*up Socialisla en la prescnla- 
ci6 de la interpclhci0, i que crciciii qiie és molt positiva, i In 
volem recollir; 6s ii dir, riqiiclla idca c i m  cls Jocs Olirnpics, si es 
vcticn, no com tina coiit‘rontacii, cl’inlcressos tcrrilorials, sinb 
corn un intitor d’il*lusib I Li i i  mot or  per t i i w  ericlw:inl, pudcti 
pcimclre iuquetla sínlcsi a la ytial jo cm I+ckria abatis. Més o 
menys beir cxphessiil, ei quc es vol clir 6s aixb. I cls cn llegircl: 
nomcs una li-asc : H Constatur la gim ii-nportinciii dcls Jocs 
Olimpics coi11 ;i clement gcncraclor d’iMrrsi0 positivu )). I, I I V L I ~  

clin, cls piisos, les societats occiclcntds rnollcs vegiides estim 
Iniiiiciidw, prccisamcnt, d’uqucsts clcinents d’i I.iusi0 positivri. 
Aquí tct i im iiqucstii oporiunital : iiproljtem-la. 

C)trart punt. ]:I q u o r t  punt 6s I’cxpl-essi6 dc la Ileccssit;it, HO 
1;) tieccssilal, el deure :tbsol LI tameiit i neludi blc qtie tb el 
C;overn de.lii Generalitat de vct1l;is pcr I‘equilibri dels intms-  
sos de lot el tei*i*iht*i de Catuluiiya. I aixb, no tlcsoon ticciat dcl 
quc xaho dc dir, siili) posnt u conlinuxici d’riqucll piitif cti quC: 
es posava tlc maxiit‘csl I’clemcnt cliniirnitzndor qtic eren cls 

Jocs; pcro n o  cs pot deixar de dir, t i i m p w ,  que aixo 110 ha cle 
signi íica r 1 ’aprof~i nd i ment , 1 ’ci xamp i m e  11 t de Is desecl LI i 1 i h1.i s. 
Punt quart. 

I ,  finalmeni, cl ptint cinqui: és I’cxpressih del sentiment 
-cm semblu u mi cluc inolt niiioritiiriarncnt assLimit pcr la 
Cunlm-  que cls Jocs, a part CIC ser cin gran clciiicnt dinatnit- 
zador pcr les coscs materials, perb molt imporlanls, com 
poden ser les infrastructures, corn pot ser l’urbanisriic, han de 
ser iamfik ocusi6 cle pmjeccib Liniversd de la noslra realitat iiii- 

cional. I cns sembla que tairihk cal posar cle manil:sl aixA. 
Amb aqucst esperit no combatiu, umb aquest cspcrii que 

niks oviat impulsa 11 dir : ({ Escolta, cori*cgim cl rurnh, tots)) 
- nosittlres pensem que mks LIIIS que ulii‘es, i Icgítiinamcnt es 
pol pensar des de l’allre canli) que cls altrcs mbs que cls uns; 
nwlt bb, nosaltres pensein cluc uns mes que cls allrcs, 
corrcgini-lo- qirc deixin C I C  scr cont’ronlwib, els docs, qiie 
deixin CIC ser utilitzats cle la mancra ~ L I C  hc dit en la inevii d m c .  
121 intervencib, i que, d’aqiiesi tema --almenys en uqucsts 
termes- no sc’n parli mks. 

Moltcs gricies, senyor I’rcsident. 
El Sr. PRESIDENT : Moltcs grhcics, senyor Subirii. l l i  ha 

presentat emcncs el G r u p  cl’Esqucrra Republicana. Pcr 
ddensar-Ics, té la parada l’Il4ustre Diputat scnyor Ptieyo. 

El SI-. PLJEYO : Senyor I’rcsidcnt, scnyors dipulats i diputa- 
des, liem analitmt aientment la Mocib que presenta el Cirup 
de la majoria, hem cscoltal també les pasaules clcl SCLI l l ~ l ~ ~ s ~ ~ ~ c  
Portaveu i, cn primer lloc, scnyor i’rcsiclcnt, he dc dcm;inar 
quc, per Ics raons que cs clespreiiert del nostre posicionitmcnl, 
he dc dir que el G r u p  cl’Esqucrra 1Cepublicnna demanaria vota- 
cii) separacla per i1 cítdnscun dcls cinc punts o, alrnenys, alme- 
nys, demanaria que els tres primers punts es votessin separada- 
ment dcls dos segiicnts. 

Passant a Ict clercnsa cle la nostro esmena, he de clir ~ L I C  hctn 
p*oposat, con1 vost&s vciicn, una csniciia i11 cinqui: punt, que 
I’ampiir\ i cl coiiiplementu, i i‘ii unii ref’erhia, una rcferbncia 
gairebé textual, a iina csnicna acceptadn, m i  esincnii que, 11 

m k s  N mks, CIULI el w p y r / ~ h /  dcl Cirup cl’lniciativa per- Catalunya 
en uiiii cstziena iweplada i incorporada a una proposició no de 
llei reccntmetit aprovad;i licr la Comissi6 corrcspnneni d’a- 
qucst I’arlamenl, en la quul es manif‘est;wu el desig que, milian- 
$ant CIS canals esporti 11s adients, cl poble calrili es pugui dotar 
d’uii cornite olímpic. 1-10 i‘em, ho fcm, naturalment -ja suhen 
que, per al nostre G r ~ i p ,  itqucst 6s iin tctna d’interks CII cl qual 
hem insistit m é s  ( I ’ IL i i i  cop--, amb la confimp quc, cn uguest 
cas, cl Grup majoriiari tm cs hrii  eni-erc en aqucst tcma i accep- 
tari la nostra csnie~ia, la q~ial cosa agriiirem, no  nomcs en tiotw 
de la Ihgica, sin6 lanibé en nom CIC la conseyiiknciu. 

l k r  part del C; 1-11 11 d ’ I k i  LI c rra 11 e 1-1 11 131 i cíi na, he d’an 11 nci ii r 
cluc t m b é  votarem t’iivorublcnienl el punt cluiirt de la M w i h  
pi*csct~tiida, cl quiwt, i cl cinquk, naturalrncnt, cn cl cos que 
s’lii incorpori aqueslu csmcna, per la1 com considerem quc s6n 
punts exprcssius, punts raonables i ,  per tunt, renuncio u etitriir 
¿i íer-iie un conicntnri més cxlens. l’n cauvi --COIII fins ii cert 
punt ja hu mtieipal cl Porlaveu de la t-tii~jorin-, ens 
nbstii-drem, cns Iu i~ i rem d‘abstcnir CII cls tres priniers punts; 
comprcnetn, trobcin lbgic i raonable cluc cl t i r u p  dc la majoria 
els prcsenti i cls dct’cnsi, pcrb hem de dit. cluc 110 poclem votat*- 
Ios, perquk no cns semblen ahsolLitarnent, o tolalmenl, o inte- 
granient objcct jus; no cls vcictu tan orientats clip al ~‘UILIT, quc 

. . . . -. . . . . . . - . . - ~ - 
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és el que crcicm que estern discutint o que Iiauríem tl’estar dis- 
cutint, i ,  en aquest cas, hem de dir -encara quc ho diguem 
ainistosament - que les constatacions quc se’ns proposen ens 
semblen hiperboliques, tant pcl que fa a la prcparxib i la for- 
mució cl’alletes d’alta competicib, com pel quc ía al giuix 
global de la ciil4r-lboraciÓ del Govern en 121 preparacib dels Jocs. 
Al cnpdavall, i ;-I banda de Ics raons abjeclives, jo també crec 
que, si els votiivcrn fiivorablernent, vostcs, necessirinment 
Iiairrien cic crcuit Íntimament qiie els estiwm iidulant, i es 
perdria aquell punt de picardia que hi ha d’havcr en tot procés 
cle sedircci6, i ,  en uqucst sentit, és evident que el Grup  de la 
majoria sup que pot aspirar a seduir cls grups dc l’oposicih, 
perA cluc no pot aspirar a hipnotitzar-ios. 

Mol tes griicies. (l<iiillm I 
El Sr. PRESIDENT : Moltes gricics, senyor Pueyo. Ara 

poden intervenir els grups que no hagin presentat esmenes. 
Pel Grup Mixt‘? (IJausu.) Té 1;) paraula 1’31.lustre Diputat 
scnyor Ayguadk. 

HI Sr. A Y G U A D ~ ~  : Senyor President, senyores i senyors cii- 
putats, virem assistir fa poques setmanes al con,junt de declara- 
cions durissimes entre dues institucions O dos repsescntants de 
les miiximes institucions del nostre país. En aquell debat --i 
ho vull dir amb tota claredat, jo que sento una gran admiracib i 
rcspecte pel senyor Maragall -, si el  senyor Maragall deili tot el 
qiic va dir  és que els Jocs Olímpics potser cstuven en perill. 
ISesprés, aquí ai Parlament, quan calia dir totes Ics coses -i  
haig de dir que vaig vcnir amb la il4usib i amb I’esperanGa de 
poder sentir tot el que havia motivat l’cnrcnou prlrblic-, vaig 
veure que el debat no es realitrillva com .jo esperava cntrc el 
senyor Maragall i el senyor Pujol. 

IJnil vegada més, avui s’ha clií i s’ha repetit que ei senyor 
Pujol no és present en aquesta Cambra. Voldria recordar a les 
senyores i els senyors diputats que  aixb cs vii repetint, per6 no 
es fa rcs pcr remeiar-ho, i crec que el fct que el senyor Pujol es- 
tigui en aquesta Czimbrri és una  obligacih per al conjunt dels di- 
putats d’aqucsta Cambra i s’hiiuria de íkr quelcom per aconse- 
guir la seva assistkncia. 

Iin segon lloc, i desprks d’aquell debat en cl qual es van dir 
coses durissimes, he pogut veure i constatar cluc s’him presen- 
tat una skrie de mocions quc no diuen prkticament res, que 
iirnagucn realment el que ciiu al darrere de la grm discussih 
cpie s’~hu prociLiil entre ambclucs institucions, i:s com si se’ns 
fes scrvir, el cnnjunl dels diputats ci’aquesta Cambra, corn una 
pmtalla, com un gran teutrc d’opereta pcrjustificar el que s’ha 
dit en els diaris i en els mitjans cle comunicació. Com II diputat 
cl’ay uesta Cambra, presento la més enkrgica protesia. 

131 tercer lloc, voldria citar que Ics olimpíades shn una d’a- 
yuellcs grans oportunitats per a tots els ciilalans -segurament 
també licr 8 uila gran part dels espanyols-, per als més dels 
5.800 milioi~s i escaig catalans és o pot arribar a ser una gran 
oportunitat, i dic (<pot arribar a ser)) perque dependri de cnm 
cs realitzin el consjunt d’iiccions pet‘ portar-les a la prictica, que 
se’n bcncfkiaran cl conjunt cicls ciutridans de Catalunya O qiic 
només en sortiran realment beneficiats uns pocs. 

Jo estic convenqul yuc Rarcelona ha de ser la capital cle Cata- 
lunya, i perqui: aixo sigui unt? realitat és necessari que sigui la 
ciutat més atractiva, que tingui tots els serveis; és necessari 
que tingui fins i tot més que totes les ciutats i petites viles del 
terri tori -ho diu un diputat per Ics terres de Lleida-; cs ne- 

ccssari que, perquk sigui realment la cupital, sigui una cle Ics 
més grans ciutats del Mediterrani, i que aquesta ciutat, perquk 
les petites viles del territori tirin cndaviint, 6s necessari que 
Barcclonn tiici de miquina de tren, cl’impulsora del conhiunt dc 
rcdiizacions que la resta del tcsritori ha d’aprofitar. PerB 
perclub aixb sigiii així, des de la ditwcib dc I’A.juntment de I h r -  
celona, des del Govern cle Iu Generalitat dc Calalunya s’han de 
Ter un con-junt de realitzacions que permetin que des de Barce- 
lona s‘irraciii i no s’iihsorbeixi tot el que es vol q w  tingui 
Ca tal u ny a. 

Fa pocs dies varen visitar Rurcclona uns amics de fora dcl ter- 
ritori i jo els ensenyava Barcelona. Ja mateix haig de reconeixer 
que no coneixia la nova Barcelona i qiie em vaig queclar mera- 
vellat, i tambk astorat, del conjunt de realitzacions yiie s’eslan 
fent en aquesta ciutat : tota ella estri cic panxa enlaire; pcrb 
tambi: haig cle dir que en cap pam ni quilometre quadrat de tota 
la província de Lleida no hi ha ni una sola cic les rcalitzacions 
tan maques i tan importants que s’estan m i l i  tzant a Barcelona. 
Ja voldria per al meu territori una sola, senyorcs i senyors dipu- 
tats, senyors consellers, una sola de les realitzacions que en 
aqucsts monients s’estan acabant o s’cstan realitzant 21 Ili ciutat 
de Barcelona, per al territori de Lleida. 

Per6 tamb6 voldria dir, perque es van fer una &ric de mani- 
festacions en la interpclhció presentada pel Grup dc Conver- 
gencia, i que avui ha motivat la Moció, que els diners de la Ge- 
neralitat no es poden destinar als Jocs Olímpics perque s’hnn 
de destinar al conjunt de les comarques, E aixo és una assevera- 
ció falsa. Els diners de la Generalitat ja es vim acabar fa temps, 
perquk en la primera gestió dcl Conseller d’konomia i Finan- 
ces, senyor Trias Fargas -que arti repctcix-, va estirar mes c1 
brac que la rniniga i es vti gastar més del cluc es padia gastar, 
endeutant la Generalitat fins als límits que avui hipotequen cl 
conjunt cle realitzacions del capítol 6, el capítol 4 i el capítol 7. 
Després, amb una S C ~ Q I W  acci6 d’iin nou conseller, el senyor 
Cullell, es va realitzar quelcom més grell : anib un pacte que 
pcr tots cls grups de la Cambra vil ser colisiderat important, ne- 
cessari i iitil es va hipotecar el futur linanpiment de Catalunya 
amb un pacte per no sé quants anys. I wui cns trobem que no 
hi ha diners per a les olimpíades, pero tampoc hi stin per a les 
comarques, perque per a les comarques hi van dcixar de ser 
molt abans que es comencessin 1-1 realitzar les obres CIC les 
olimpíades. 

Perb és mcs encara, senyores i senyors diputats, I ho voiciria 
dir amb tota la claredat. En els iiltims dics han pogut iipreciar 
una s&rie de conferencies de premsa en les quals s’iinuticiavcri 
les participacions de I’Estai amb diners a les ohics de la Genc- 
ralitnt de Calalunya ..., perdi>, a les obres que rcalitzarien per 11 

Ics olimpiades o finanpint les rcditzr-Icions dc les olirnpíacles. 
t-laig CIC manifestar, senyores i scnyors d ip~ i la ts ,  cl mcu astora- 
ment, perquk si cies de I’íistl-lt hi ha diners per clcdicar-los a les 
olimpíadcs, no ens han de demostrar quc ({qui paga nimi) ) ,  
pcrquh les cornpelimies són de la Ckncriilitat i s6n de Catalu- 
nya, i, per tant, aqucsts diners haurien d’havcr anat a la Gene- 
ralitat i I’Ajunlarnent dc Ih*celona, pcrqui: fbssin gastats L l i -  
rcctamcnt, i no muntant societats nnoniIncs a canvi dc poder 
triar, a més, qui les presideix. 13s una rcniincia a les competcn- 
cies estatutiries i és una ílagrant situacib cn la qual Catalunya i 
ct nostre Estatut estan vulnerats clurament. 

T també, i per acabar, senyores i senyors diputats, ho haig clc 
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dir amb tota claredat : tal com s’cstan rcaIitzant Ics obres a Bar- 
celona i ial com s’estan deixant de banda tes neccssriries obres 
ii tot  Catalunya, voldria dir quc, per un espectador de ics co- 
tiil-~rques, els rcalmeni bencíiciats sbn la gcnl quc pot anar a 
viusc molt bé i en eis gruns barris, perqui: expliquin qui v iu r i  a 
Biirceiuníi, qui liodrh pagar- les clespcses de viurc rz Barcelona, 
no j a  comprar un pis, qui podrit viure a Barcclonrt. Senyores i 
senyors diputats, seguramcnt ni els meus fills, ni els meus 
amics, ni els meus conciutadans dc Lleidli hi podran viurc. 

Grkics, scnyores i scnyors diputats. 
1’:l Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Ayg~iadb. UI scnyor 

I.atoi*rc, i m b k  clcl Grup Mixt. 
131 Sr. LATORR E : Senyor i’residcnt, per posicionar-nos re- 

specte a la Mocici del Grup cic C‘onvergknci:i i Unib. 
Ms centristes no estcrn per recolm el punt I de la Moci6 dcE 

Grup qtie clóna suport 211 Govecn, perque no eslcm per la co- 
tnlrlaenqi, molt menys pcr I’autocornplaenGu, la qual cosa, 
l’autocc>mplacn~a, sempre, a la llarga, determini1 uní! rnaiicii 

de projecció cl’ohjectius. 
I31 contingut del punt 2 de la Mocih no cs contixiiu essenci- 

almcni amb part del contiiigut de la nostra Moci6, tot i quc 
-ho liem dc dir- iiqucsta, la nostra, creiem que reflecteix 
amb tn;iior exactitud I’eespcrit ci’assolir I’bxit esportiu que tots 
pretenem. 

1x1 COT ens demana d’abstcnir-rios en el punt 3 dc la Moció, 
pcr la seva coiifusa redaceib. Pcr conini, no eiis íaria rcs donar 
suport als punts 4 i 5 de la Moció. 

L)c tota manera, senyor President, ayucsta dif‘ercnciircib en 
cl nostre posicionanient en rclaclb amb els diferents punts cte 
la Moció podria genenir una dinlimica de confusionisme dc 
I’cstil de la que cs va produir fa pocs dies en la valaci6 dc la 
Moció subsegüent ;i la nostra intcrpetlacih sobre el medi 
urn bicn t. 

Per tot aixo, els centristes hem clccidit fornular un vot 
global a la Moci6, i crciem que I’abstencib, a tota ella, és l’opcih 
quc millor reflecteix la nostra posicib sobre la clita Mocih. 

Res més. 
Moltes grhcics, scnyrw Prcsidenl, scnyores i senyors 

di pi1 tats. 
U1 SI-. PKliSI DENT : Moltcs gricies, senyor I ~ o r r e .  Pel 

Grup parlanienlari Popular, té la parw~la 1’II.Iustre IXpiitat 
seny o i’ V i cl ii I - Q u acl ra s. 

El SI: VI DA1A)LJAIJRAS : Gdicies, senyor I’residcnt. Per 
anunciar, senyor X’resiclen t, que el iiostrc grup s’a hstinclril I’C- 

spectc a Iii MwiO CIC la rniuoria. 
ks cvidcnt qtic hi ha piinis d’ayuesta Mocib qiic nosaltics 

subscriuríem, per cxeniple, quim es parla de l’equitibri territo- 
rial ,  la neccssitat de mantenir aquest equilibri, quan cs parla de 
la importr:lncia dels .lots. No en poclcm compartir, evi- 
dentment, altres; no podem compartir els punls primers cle la 
Moci6, m el Govcrn es mira en el rnirnll de la imdraxtr*a CIC 
I3lancaneus1 pcryuk l i  digui que cs el govern més maco; iiixb 
no ho poclcrn compartir. 

I ,  qiiant ;I I’iiltim plint de la Mocib, el nostre punl  de vista 6s 
que la millor conlri bucili al prcstigi de Catalunya, a la cataluni- 
tat dels Jocs, que cls Jocs siguin ~ i n  element de reforpiment de 
la noslrii idcntitat difercncial, 6s el seu kxit : aqucst &s I’ele- 
mcnt, aquest 6s t’clcmcnt clari. 

i31 portaveu dc la majoria s’ha refcrit aqucsl matí que Ili 

havia una dualitat que s’haviij de superar, i ell I i a  dit quc era bo 
que hi haguessin punts de vista diferents sobre els prabletncs, 
que aixb era enriquidor, que cn dcmocrhcia aixb és dinainitza- 
dur, i aixb és ceri; tots hi estcin cl’acord, perque aquest 6s u n  
axionia indiscutible. El que piissa, scnyor Suhiri, 6s que hi ha 
momcnls -vvostk estari d’acard m b  mi- en yu& la legítima 
discrephcia, la diferkncia (fe punts de vista cs un luxe que en 
certs moments és diflcil i pcrillhs perrnctrc-sc’is. I vosik em 
dirA : <<Be, i aleshores quk hem de fet* aquí? Meni d‘cstahlir 
niecmismes d’adhcsi oris i ncondicioniils i d’homogctiditzaci- 
ons artificioses? )) No. Perb el que  sí s’hii ctc fcr és un esfor(: ex- 
t raordinari, un esforc; suplementari, un cst‘clrt; que ;iiiiriii -si 
em permet utilitzar una cxprcssib rnilihr- mbs cnllii dcl 
dcurc estricte de cada un per asseguix I’kxit d’una gran empre- 
sa col-lectiva; cn aquest cas, dcls Jocs Olímpics. 

A mi m’igiadtiria que el Govern de la Generalitat, ul nostre 
G r u p  li agradaria, fes I’examen de consciencia de si esta fent re- 
alment aquest esfor$ extraorclintiri que els Jocs I-cquereixeri, 
aquest esforr; insolit, aquest csí‘orq que va, quc ha d’anar més 
enllh del scu deure. Perqui: voste ha dit cluc es pocliti ciiurc en 
la iemptaci6, per part dc la  institucih quc és la mixima respon- 
sable dels Jocs, cle demanar aquests recolzaments entusiastes i 
inconrlicionds, d’utilitzar els Jocs com II elcmeni condicionant 
de les actituds del Govern CIC Catalunya. Perb també hi ha L I ~ R  

altra temptacih igualment perillosa, senyor SubirA, que es 
caure CJI la fcblesa de la gelosia, i per evitar aixo, i per evitar, 
que també és molt important, quc sembli  que irixi, passa, jo 
crcc que nomes hi ha un sistema, i es mostrar-se, el Govcrn CIC 
Catalunya, particularment reccptiu, particularnen t cooperador. 

Mi ha símptomes que aixb no és així, hi ha símptomes preo- 
cupants que aquesta aciitucl no cs tant coolieradora, tant reccp- 
l iva coin cls JOCS exigeixen. Com a simple exemple, el fet de 
no voler cntrar, cle refusar participar en cl hmlllirrgnlimpic crec 
que és, per si sola, suficicnt sirnploma que hi ha motius, en 
aquest sentit, de fhrh prcocupacih 

Ortcga deia, scnyor SubirB, que la filosolia és u11 problema 
dc nivell. I .i,) crcc quc el problemn dels Jocs i cl probiemu al 
voltant dc la po lh ica  dels Jocs també són un problcma de 
nivcll. Tols hem d’estm; I’Ajuntmcnt de Biircelona, con? ii 

miixini responsable de la ciutat, que ks la protagonista dels 
Jocs, cl Govern de Catdunya, responsable de I n  politica gene- 
ral del nostre país, tols hem d’estar ..., els allt‘cs grups de la 
Cambra, Ics forces poliliqucs socials, ecnnhiques, culturals 
del país, tots hem cl’estar al nivcll que els Jocs rcquereixen, 
que aquesta gran oportunitat hislbrica demanx I jo cm prcgu t i -  

10, i jo em prcguiito si cl Govcrti de la Gencralital estil fent tot 
el que cal l~ec mantenir, per part seva, aquest indispensahle 
nivcl 1 . 

1 vostc ha dit tainbc, senyar Subir i ,  si em perinct amb una  
certa coqueteria -perquk tots sabcm quc vostk 6s ~ i n  home de 
ment molt Bgil-, quc V Q S ~ ~  era un h o m  lent. Vosti: no és u n  
home lcnt, perb és que, a més, qunn vost2: cordialmenl cm re- 
treia cluc jo deiiianks w a  acci0 cspectacular.. . No podcrn ser 
lcrits m, senyor Suhirii, no tenim temps. Invocar la lenti tucl, 
invocar la patisa, la scflcxib en aquests moments, .jo qiiasi diria 
que és posar una mica en perill l’cxit d’aquesta gran crnpresu. 
No Ienini temps. Tcniin I’obligació de scr riipids; aqucst ks  un 
fet indefugible, i jo crcc yuc cl GOVCI*II de ta Generalitat ha de 
tcnir molt prcscnt que aquestii gran empresa comuna tcqucreix 
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per part dc tots aquest esforc; extraorclinari CIC cooperació, i 
també tenir molt present que aqiiesta teranyina subtil ii vega- 
des, 1-1 vegades mks explícita, cte problemes parlidisies, de pro- 
blerncs pcrsonals, de probkmes entre institucions, s’ha de 
trencar d’iina manera decisiva, cnh-gica, i s’ha de fer aril ma- 
teix. J o  crec que el  Govern de la Generalitat. ,. l espero que fiici 
aquesta reflexió i contribueixi, proporcionalment íi la seva alta 
responsnbilitai, a I’exit dels Jocs Olimpics, que tols desitgem, 

Mol tes grAcics, senyor President; senyores i senyors 
d i put il t s. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Vidal-Quadras. Pel 
Grup d’iniciativa per Catalunya té la paraula l’llhstre Diputat 
senyor Ignasi liiera. 

El Sr. RIERA I GASS1OT : Grhcies, senyor President. Per 
Liil. que ei nostre vot seri ciifcrenciat en CIS cinc punts. i<s a ciir 
: al primer i al segon votarem que no; al tercer i A quart ens 
abstindrem, i al cinque votarem que sí. 6s a dir, hi haurh una 
progressió de vot cap iil sí. 

En primer lloc, el primer el votarem que no perque nosaltres 
també viatgcm, i aquesta constatxi6 del Parlamcnt no In  
podem compartir. Nosa1 tres no constatem aquest entusiasme 
i, més encara, ens preocupa que sovint et trobis amb gent que 
diu : {(Que, com van els Jocs dcls socialistes? u, i frases d’a- 
yiiestes, vol dir que MI s’csti cscampant juslament aquest es- 
perit i aquesta rnkica de dir : (( La Generalitat ha posat fins al 
coll en el tema dels Jocs Per tant, corn que no ho constatcm, 
no podem votar a favor d’aquest primer punt. Els recordo cluc, 
després de la interpeHaci6 de I’altre dia, el comenturi de 
premsa del Ili puta1 Antoni I.Ialmau, Vice-president de la 
Cambra, insistia també en aquest punt. Deia : <<Una cosa s h  
els jocs dc xifres i una altra cosa són Ics músiques>>, i Ics rniisi- 
ques, en aquest cas, no anaven connectades amb la interessant 
-i ho vull constatar tatnbé- tramesa clc xifres que ens va fer 
el senyor Conselles. 

El segon punt. També votarem que no perque, tot i que, I’e- 
xempk concret, el valorem, i molt positivament, el Ccntrc 
dX1t liendimenl de Sant Cugat -que, a mes, el senyor Alcal- 
de de Sant Cugat m’ha promcs cluc m’cnscnyariii, i molt 
wiat- 15s unu bona iniciativa, perh és que no n’hi ha prou. J o  
recordo aquí, en ccrln ocasih, el senyor Bauzi, clel G r u p  Papu- 
lar, vil explicar que I’att rendiment no s’aconscguin ~ Q T I C S ,  
pocs anys abans dels Jocs, fent un esforc; cl’alt rendiment, sin6 
que VG, justment ,  de l’espart escolar i de certes prictiques de 
mcdecinu preventiva moll anteriors. J o  no crec, honestament, 
yuc si jo ;ira m’apuntés al Ccntrc d’A\t Rendiment, p0gud.s 
aconseguir cxi ts olímpics notables (riulies), i ,  per tant, no 
acabem de veure que hi hagi aquesta voluntat clara d’aconsc- 
giiir un exi t  esportiu als Jocs. I ,  per tant, com que tampoc no 
ho constatem, hi votarem en contra. 

El tercer punt és un vell poema : el poema dels Jocs corn a 
gencradors d’iElusi6; csth molt bé? estil molt bé, pero com que 
acaba essent també un poema que no acabes de saber, exacta- 
ment, clcs de quin context ha estat escrit, amb quines servituds 
ha estat escrit, pt*efer¡m abstenir-uos. 

El quart punl : la preservacih dc l’equilihri, absolutamen1 
d’ncord amb la formulacib gcnerica, pero amb quins criteris 
aquesl equilibri’? Per excmple, rimb eis critcris dcmogrhfics? 
Lu prcservaci6 de l’equili bri, nientre es mantenen Iirqjcctes 
com el de ta desviacib del Llobregat, ens senibla una formula- 

cib poc seriosa i ,  per tant, no hi podem volur a fwor. 
Sí que podem votar ii fwor en el darrer punt, en el de la vo- 

luntat que els Jocs serveixin per prqjectar la nostra identitat 
arreu ctel mbn. En la primera rcdaccici hi Ixivia una expressió 
nioli divertida que deia : (<La identi tal nacional de Catalunya 
tingui un papcr CIC primera fila en els Jocs Olimpics del 92 )). Jo 
he pensat cluc cs pensava cluc c\ cutczli fos uiiii mena de fila zero 
en els Jocs Olímpics i ,  aleshores, l’esmena dels correctors ho 
ha convertit cn un paper de primer rengle i la cosit queda, segu- 
ramcnl, millor. Evidentment, tiimbé acceptarem I’esmcna, 
per cohc rh ia ,  IJerque --com h;i dit el scnyor heyo- 6s una 
esmena rimb la qual nosaltrcs ens vam sentir identificats ii Ea 
Comissib de Cuitura en qu6 cs vil aprovar. 

Grhcies, senyor Prcsidenl. 
El Sr. PRESIDENT : Moltcs griicies, senyor Riera, Pel 

C;rup Socialista té la pitraula. l’il-lustrc Diputat senyor Clotas. 
El Sr. CLOTAS : GrBcics, senyor President. Senyores i se- 

nyors diputats, cl nostre Grup, així com es felicita de la unani- 
mitat obtinguda en l’anterior Moció, ha de dir que lamenta 
-pel que hem cscoltat fins mi i afegint-hi el vot que el Grup 
Socialista exprcssarh-, lamenta que la Moci6 del Grup de 
Convergencia i Unib no obtingui aquesta untinimital. D’altra 
banda, ks normal, és normal; I’esperit que ha dut a terme la 
Moció que han presentat els altres tres grups d’aquestii 
Cambra, diré més, l’esperit que dur a terme la interpel.laciÓ 
que varen formillar iiquests mateixos grups Li pocs dies, era 
una altrc, radicalment diferent del que ha emparal el Grup de 
Convergbncia i Uni6  per presentar, en aqLielis moments, 
també una interpeí-lació i ,  avui, una Mocib. La interpei-lacih, 
des cteE nieu punt de vista, sense f’cr cap mena cle judici d’intcn- 
cions, cra, en aquells moments, la .iustificacib pcrquk el Con- 
seller pogLibs sortir amb u n  ventall de daclcs utia inica inconnc- 
xes, una mica dctallistcs, etcctem, perb que na explicaven el 
senti1 del que s’interpdlava. 

1, avui, 1:) Mocii, rcspon aquclla -21 la nostra mancra CIC 
vwre-  equivocada inspirricih que és, si bé votar uninime- 
ment li favor de la primera Moció, afegiria els elements dcjus- 
ti ficacici, d’emmascarament, d’elogi al Govern de la Cicncrali- 
tat. Naturalment, aixo -s’ha vist- no obtindrli aquclla iinani- 
rnitat que hauria estat desitjablc, quc hauria cstat desitjable, 
pero -ho rcpetcixo- resulta que la filosolia que inspirava 
una i altra cra ben, radicalnicrit diferent, i aixb s’cxpressii 
tamhd. d’una niancra nítida en el si dc la Cambra, cn la seva 
vo f lici O. 

Jo no respondrb, senyor Prcsidcnl, al senyor Subiri quan an- 
Linciava cls trcs plints de la cmcleritmció d’una iigura d’c<cstis 
amb mi o csl is contra mi r>; cl lema olímpic no es pot utilitzar 
corn B terna Iwrtidista i la manipulació partidista de les dades 
objectives; no l i  rcsponrtrc percluc, encara, C~ICRTB que sí crec 
qtic el subconscient, probablerncnt, el clclata, senyor S u b i r i  
Perb 110 l i  responciri: perclub no correspon cn ;quest torn, i 
pcrquk no volcrn tampoc fcr-ho. Pcrquc més enlli de J A  discrc- 
pincia politica i de la crítica quc hi hagul tant a la interpeflaci0 
com avui en la prescntacib CIC la Mocili, més cnllh cl’aquesta crí- 
tica, cluc es una rliscrcphncia politica dxolutarnent no sola- 
ment legítima, sinó necessiria - ( E  naturalment )>, deia 
Raimon Obiols en la formulació de la inierpelhih, ({no dema- 
nem adhesions incondicionals )>; naturalment cluc no! -, la le- 
gítima discrcpincia politica. li1 que sí que dcmancm cs un fct 
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cabctal, que cs facin prevalcr els objectius nacionals per sobre 
dels objectius de piirtit. Aquest 6s c l  fet cabdal que si que recla- 
mem, que sí que exigim. 

Per tant, crec que amb aquesta Moció s’han equivocat, s’han 
equivocat d’objectius. El nostre Grup, senyor President, 
votari en contra dcls dos primers punts i s’abstindrh en els 
punls ires i quatre. Per quc? 1 1 0  acabo dc dir 1 la Moci6 cluc 
avui corrcsponia era una altra. Per6 és que el Grup de la majo- 
ria ens proposa una moci0 els dos prirners punts de la qual s6n 
absolutnrnent clogiosos per a l’acció dc govern, que gairebk 
tots els grups d’aquestii Cambra hem estat discutint-! i i 
clenunciant-li. Les dades s h  objcctives, scnyores i senyors di- 
putats. Volem corregir aquesta itctitud, no posem a la nostra 
Moci6 y~ ic ,  potser sí que contk ~ i n s  tertnes d’ambiguital calcu- 
lada -l”nnihigiitat ncccssiiria per dur  i1 terme la unanimital 
qiic avui aquí s’ha aconseguit, i aixh considcro que 6s molt im- 
portant. Perb eiis liem estalviztl, ens hem cuidat molt be -ho 
vr‘lrem fer amb m a  ctira absolutament deliberada-, de no 
interposar cap element que pogués considerar-se de carricter 
partidista pcrqul: creiem que el lias endavant cluc, a parli I’ 
d’uvui mateix, s’ha de donar és el de cooperació, col.laboracib, 
consens, concordia i ,  sobrc aquest m r c ,  s’lha de biiscar el 
mínim comú cienaminadoi* institucional : aquest era el nostre 
proposit i aquest és I’elcment cabdal mes cnllri de ics discrepin- 
cies que nosaltres hem dcnuncjat i que sbn ben evidents, pcr 
Ics quals, naturalment, hem de votar en contra del primer i del 
segon punt. 

Podríem votar d’aitra manera en els punts tres i qualre, perh 
és que creiem que formen part cic la matcixaccrimonia de justi- 
ficaci0 d’nllb que creiem cluc no és +iustif’icable. Per tmt, sobrc 
el punt tercer, on demana que ets compromisos oliinpics s’inte- 
g i n  en l’csforc; global de transl‘ormacib del país : naturalrncnl! 
Pcrh no crcictn que sigui avui el moinent de fixr-ir en unii 

rnocib els propbsits assenyalats que crcn un altra; ens 
ii hs li nd retn. 

Igualment en el punl quart, naturalment que creiem que 
s’ha cl’cquilibrar i reequilibrar el riostre pais, mks enlli1 clc la po- 
I h i c a ,  mes enlli clcls beneficis a yub contribui r i  -enormes, 
cnortnes- la celebració dels .Jocs OIirnliics pcr reequilibrar el  
pais. Nosaltres hem posat CIC rnanifesl i hem denunciat, a1 llarg 
clcls debats pressu postaris, pet’ cxcmple, no solameri t els desc- 
quili bris que patia Catiilunya, sin0 la manca cl’una polilica eco- 
nbrnica coorclinnda, des del Govern dc la C;enernliikit, per co- 
rregir iiyuests clesequili bris. Més encara : que cleterminiiclit po- 
lítica Irressuposthria del Govern de la Generalitat aprofundia 
aclucsts desccluili bris. Per tant, nosaltres, amb cl fet d’equili- 
brar el país, naturdiiient yiie hi estern d’acord. I creiem, cfecti- 
vamcnt, que els Jocs Olímpics poden ser  LI^ cxcelkn t oportu- 
nitat; també cls II’ressupostos de la Ckneralit:it ho poden ser. 
No obstant i i i x i j  coritinucm coincidint o pensant que no co- 
rrespon a la Mocib d’avui; pcr (aril, ens abstindrem. 

I CIIS iibstindi*ciii tambk en el cinque liunt perque, si bé en la 
redaccib original volerri ressal tar  l’enorme esforc; que s’ha fet 
des de Ics instinuies directivcs del COOi3 Iierqui: la idcntitiit i 
la llengua catalana tinguin iin paper protagonistri de primer 
rang -i aixb s’ha aconseguit i en tenim la prova mt5s palpable 
fa tan sols pocs dies nmb la visita i amb I’obertura oficial de l’as- 
semblea de trobada del COI amb Ees f‘cderacions esportives dc 
Catalunya en qui: s’utilitzii el caialii-, crciem que uquest gran 

repte s’eestii aconseguint gricies a aquest enorme csfoq dcl 
COOI3, creiem que no correspon tampoc avui aquesta Mocib. 
Naturalment, des del nostre punt dc vista menys encara, i co- 
mprenem absol utarncili I’csmcna quc prcscnla el Grup d’Es- 
querra lkpublicana pcrquk és coherent amb la posicii, que ha 
defensat Esquerra Republicana constantmcnt, la que diu que 
Catalunya es pugui dotur dci Clornite Olimpic Catalii, perb, en 
canvi, diríem i i ls companys d’Esquerra Itepublicana quc, mal- 
aurndamcnt, el Consell Executiu i el Molt l lonorablc Prcsi- 
dcnt de la Generalilat ja s’hun pronuncint sobrc aixb. Perquk 
aixo continua contribuint a aqucsta ccrimhnia de la confusib. 
A I’Ajuntamcnt de Barcelona la minorin CIC Convergencia i 
Unió vota itquesta Mocih. Aquí al P;irlamcnt dc Cata1uny;i es 
producix uiia certa conlradicció cn el G r u p  maioritari i vokn 
cl’una iiitzncrii lleugerament clifercnt que a l’hjuntamml de 
Barcelona. EI Consell Executiu.. ., hi ha niembres del Conscll 
lxecutiu que es declaran favorables, incliviclualmcnt, pcrb el 
President de iii Generalitat ja fa l’afirmacib que aixb no pot ser. 
Pcr tant, lamento constatar ---aquesta vcgada sí- quc tot i quc 
el Grup majoritari admeti aquesta esmena, amb el pronuncia- 
ment ja fixat, pcl Molt Honorable Presidenl de I?] C;ciicruEitat, 
crec que csth condemnada al més rotund fracis. I s’ha de dir, 
perquk, si no, continua contri buint a aquesta confusi6 perillosa 
amb vista al que han de significar cls Jocs OlÍrnpics pcr a Rarcc- 
lona i per a Catalunya. 

Per tant, finalment, el noslrc vol seri aquest en la Mocib. Jo 
crec que aixh que rcflcctr:ix ayucstn Moció, tcnirn ima ex- 
cel.lcrit oportunitat en el Parlaiment de Catalunya per poder-ho 
discutir i debaire tantes vegades corn s’escaigiii en la Comissió, 
creada ja per aquest Ple, cncara no constitu’ida, d’irnpuls i se- 
guiment de la cclcbracih dels Jocs Olímpics -d’impuls i se- 
guiment del Consell Exccutiu dc la Generalilat, naturalment!; 
és del que  s’ha cl’ocupw ayiiesl Parlarncnt de l’iiiipuls i el se- 
guimcnt de l’accih del Govern de la Generalitat eiitorn la cele- 
bracib dels Jocs Olímpics, Crec que aqucsla Comissi6 ks un 
marc excclknt per debatre tots i més punts yuc, nccessiria- 
mcnt, haurem cle dchitre, si des dcl Govern, si des de la myjo- 
ria s’impulsa el lrebiill ci’aquesta Comissi6 que, en principi, 
vull munif‘estar que crcc aflrtnalivameni qiie així scri i sci.8 po- 
sitiu, tinclrcm, per tant, oportunitai de parlar CIC totcs aqucstcs 
altres coses. 

Avui, scnyores i scnyors cliputals, des del nostre punt CIC 
vista, la Moció era una altra. Crcc quc, sobre aquesta base de- 
mental, I’acord ha estat miinime dc tots els diputats : la 
Moció, avui, erri LI I I~  altra; cra una rnocii, dc carActer institucio- 
nal, constructiu, quc, m k s  enlli dc la rliscrephncia política, 
sortís com un espercj ci’unanimitat d’aquest Parlament, i crcc 
que i i i xb s’lia aconseguit. En rclacih amb I n  seva Moci6, seny- 
OI’S dc Convergkncia ¡ Unió, els clic amb tolil fiunqucsa, umb 
tota cordialilat, crcc que seria un bon servci rclirar-la. 

Grkics, senyor I’rcsidcnt. 
El Sr. PKESIDENT : Moltes gricies, senyor Clotas. 111 pro- 

posa111 de la Mocib, senyor Su’biri, per a pronunciar-se sobre 
I’esmcna presentada. 

El Sr. SUl31Rk : Senyor President, cfectivainent -tal com 
ha anunciat cl Prcsklcnt-, per pronunciar-me sobre l’csmena 
presentada. Pcrb, si em permet el I’resirlcnt, faré ~inii, .. , ut i l i t -  
zaré una petila ilickncia, si vostli: me la permet, no per entrar 
en polkmica, senyores i scnyors diputats, sinb per fer, sirnplc- 



ment, dos o tres comentaris ubsolutamenl micals, Corn que li 
girantcim, senyor President, quc seran arniciils, cni sembla 
que se’m pot permelre, 

131 Sr. I)RESIL)b;NT : Eili reservo l’opinib, ch?  
El Sr. SUl3Illk : Molt prudent, senyor President. ( l < m o r  c l ~  

w i s .  I Senyor Riera, ef‘ectivamcnt, eiiciira que voste fes ui1 

tractament intensissini dc prcparacib per u l’alta competicib, 
doncs ..., a mi tambh cm passaria igual, perh tia d’adnielre amb 
ini que si ara, a tres anys vista clcls Jocs, diguéssim : no, n o  
s’ha de Ter preparacib d’;itlctcs cf’alla competició, o si que se 
n’ha cic í‘cr, pcro el m k s  itnportant 6s comcnqar per I’csport es- 
colat., els resultiits cls tindríem no per a aqiiests Jocs, sinó per 
als d’aqui a yu i iuc  anys, prohablement -es només aquest co- 
rncntari amical. 

Un altre comentari amical, senyor Vidal-Quadras : la políti- 
CII shn coses moll serioses, perb larnbk, de la política parlatnen- 
thia, en forma part una cosa, quc 6s jugar iimb Ics puraules. J o  
penso -arnicdmcnt- cluc vostc hil .jugat amb les meves pa- 
raules sobre la lenlituci : jo no  deia que s’actuds ientamcnt, jo 
deia que la construcció de confianGii és un procés lent -no 
deia altra cosa, eh? 

1 respectc a Ics paraules que tarnbc s’han fet scrvir sobrc: Ics 
suficientment importants o extraorcliniries adhesions en un 
cas extrmrclinari, 6s clar, ens trobem amb una cosa quc és molt 
difícil, qiie és mesurar 1’exlraordinai.ietal dc les adhesions. 
Hncaru bo que no ha dit <(incondicionals)>, perqub la incondici- 
onal cs absolutament Única. Aixo em recorda, de vegades, 
haver llegit coses tan divertidcs corn que una cosa era <<inés 
bptirna >) que iinR allra, i és absolutament absurd : si una cosa 
es <cbptimíi>>, no n’hi pot haver ~ i i i i i  dtra, de ((més hptima)). 
Per lani, molt bc : el grau d’adhesii, que políticamcnt cs debati 
i s’acordi; molt bé. 

I ara, senyor President, sí que ,ja entro cletinitivarnent en el 
tema --i suposo que no m’hc excedit en la meva pelici0 de Ili- 
ckncia. Jo tinc, de vegades, la impressii, que, aqiiest Parla- 
ment, cls historiaclors el poclran arri h:tr N qualificar cle Parla- 
meni <<quec>>, 6s a dir, és un Parlament que, rciteraclamcnt, 
pren Ics mateixes decisions ain b un procés de <t quequesa )>. 
Mirin, nosaltrcs volarem a Ihvor dc I’csmena, és ii dir ,  accep- 
tem 111 incorporació en el text proposat de I’csmcna presentada, 
i ho f m m  per veure si d’una vegarla,ia per totes (tkdles) queda 
clara la nostra Imició sobre aquest tema. La primera vegada 
cluc es va plantejar Iu qiieslib, la primera vcgadu que es va plan- 
kjar  la qiicstió va ser un dia determinat que van entrar, el 
niateix dia, dues propostcs de proposici6 no dc llei --dues- : 
una, d’Esqucrra licpublicana, qiie feia posar Ics instilucions en 
u n  terreny quc no els pertocava, i una altra, de nostra, que si 
bc 6s cert quc no esrncntava nominatini, eh‘!, el Cornit6 Olirn- 
pic Ciitnlii, parlavn del nostre suport ii la voluritat i la legitimital 
de l’auloorgaiiilzació de I’espari catali en cl context clcls docs 
Olímpics, la quid cosa cra clarissima. 1 llavors, el senyor Vidal- 
Quadras, en aquella sessih de la Comissi0 vil ironitzar molt 
sobre I’obvictut dc li1 nostra posicib, per(), es clar, va resultar 
que quan I’ohvictat es va concretar, llavors ells no hi van estar 
d’iicord. Vol dir que no era ~ a n  obvi, alio. Moll hé. Després, co- 
mpungits, nosal tres mateixos, pcr la suposada --o vcnuda 
així- incleiinicib de la nostra posició, ens vam adherir, amb 
tota cordialitat i Rmb tol coriscntimcnt i coneixement cle ciiusa, 
ens w m  adherir :i una csmena presentada, precisament, pel 

Grup d’lniciativa per Catalunya a una inoci6 nostra sobrc el 
tema rle la declaració de I’Any Olímpic UatalA, i ho vam fer ab- 
solutament d’iicorcl i ,  a mcs a més, pensant que &rem totalment 
coherents amb les posicions mleriormcnt defensades pel 
nostre Diputut senyor Aymcrich. Perb aixo ja estil aprnvat. I 
avui podríem dir, avui podrícm dir 1 aixb, no cal volar-ho 
avui, perquk el Parlainenl, pcr boca d’unii cornissib, .ja s’ha pro- 
nuncinl sobre aqucst tema; perb corn quc, llavors, estic segur 
que aquesta posici6 nostra, absoIu tarncnt scriosa, coherent, de 
dir I< escolti, per quk fer pronunciar el Parlament dues vcgadcs 
sobrc el mateix tema? D,  scria rnanipulatla per iilguns -i S C ~ L I -  

rament 6s LISI judici d’intcncions, ho admeto-, pels presenta- 
dors de I’estneiiR que ens ocupa, ¡, pcr evitar aixi), llavors sorti- 
ria algh dient : ((els dc Convergkneia torrien a estar en contra 
d’aix0 )>; doncs miri, no. A risc qiie els historiadors considerin 
que el t’arlament de Catalunya quequeja, doncs, efectivament, 
ens sembla perfectc que s’incorpori aixb, que, ii més ii més, re- 
presenta un lema no central en el que expressa el punt cinque, 
perqtie el punt cinqui: expressa un tema molt m k s  important 
cluc I’ohtenció O no, pels csportistes catalans -no clc Ecs insti- 
tucions, sinó dels esportistes catalans-, c 1 ’ m  cornit& olímpic 
Catfili 

El punt cinque - i  acabo, senyor Prcsidcnt - cs precisament 
el que a nosaltres ens permet afirmar i tenir I’esperqa, afir- 
mar esperanqdarncnt que es pot produir una síntcsi d’aquclls 
dos g m s  models de Catalunya. ks a dir, miri, des d’nqui s’ha 
exprcssnt una concepció dual de Untalunya, i nosaltres, corn ;i 
nacionalistes --i ho expressem en aclucsl punt; els Jocs sOn 
una oportunitat mes, nom6s-, pcnscm que, o bé concebem, 
o bé som capac;os CIC conccbre una visi6 de Catalunya que 
superi el dualisme aqiiest i que integri..,, tots ho hcrn dit 
alguna vegada, tots ho hem dit alguna vegadii : una Cataliinya 
que nom& estigués constitu’ida pcr ciutats intermbdics i per 
petites vilcs no seria un país potent, modern i prqjectablc. Tots 
hem dit també, o, almenys, niolls ho hcm dit -i crec que, en 
el fons, en cl fons, tots ho compartim- : una Catalunya que  
fos ~ i n a  ciutat-estat, sense un  pais al riarrere, tampoc scriii una 
realitat moderna i projeclnhte, almenys en el sentit que volem 
que ho sigui. Llavors, quina ks la síntesi possible? IA síntesi 
possible -i potser no formulacla encara, nvui dia, amb tota cln- 
redat, és : un pais amb gruix, amb ciutats intermedies, amb pe- 
tites vilcs, que, ii mcs ii més, t6 una gran capital modcrn;i, cs 
un país cornpiet i projectahle. 

ks en aqucst sentit que el punt cinqui: intenta parlar ci’iiquest 
teina en el context dels Jacs. Aixb és el mes importmt; arn11 
tot respecte, l’csmcna cl’Esquerrli 6s una anecdota, perb ds iina 
anecdota ja assumida pcr aquest Pariument, i ,  per 110 ser vícti- 
mes d’una tcrgivcrsacib, nosaltrcs tornarem a votar-1;). 

Moltcs grkies, senyrlr Prcsiclcnt. 
El Sr. I’KESiDENT : Griicics, senyor Subiii. (í,’/, Sr. 

C¿wtd- K o viru díjmirns por pur.lrrt: 1 Pe r cl I I b d e ma tia I a para u 1 a , 
senyor Cal-ocl-Kovira? 

El Sr. CAI<OD-I<OVIRA : Pcr contradiccih manilesta i rei- 
lerada amb algunes iiclituds prcses antcriorrnen t pel nostre 
Grup,  quc em pcnso que no deuen hwcr pussat dcsupercebu- 
des ni al senyor Prcsidciit n i  a ultres it-lustres mcnibres d’a- 
questa Clambru. 

EI SI.. PRESIDENT : Jo crcc que, mks cluc coritrucliccii~, hi 
ha hagut una presumpció, perh. .. 

.. .. . . , -. . -  . -  . . - . ~- - 



El Sr. CARWJ-MIVíRA : I jo diria, iins i tol, Enexnctitud 
en olguncs CIC les apreciacions que s’han I‘ct aquí. 

S’ha dit, si el scnyor I’resident m’ho permet, que es pal-lu dc 
ducs proposicions cntriides cl tnaleix dia; aixB és iticxacte : 
vtin scr cntradcs en dos dies diferents, amb uria diferknciu prc- 
cisa CIC q u i n x  hores -i, cn polílica, quinzc hores, cn delecmi- 
nats moments, poden ser alti~rneiil signiíicativcs. No 6s 
tampoc igual aprovar rlcterrninats conceptes.. . No, senyor 
Subirii, van scr en clos dics diferents : nosaltres v m  entrar la 
proposicih tin riifliins ;I la tardu, i vostks van fer-ho un clitnxts 
al mati --curiosarncent i sigtiifhtivn. No cs igual aprovar deter- 
minats tcxtos en iiriii comissih que, simbblicotnent, en un yllc. 
I, finalment, cntrc ics arkcdotcs i la categoria, iiosal tres, no cal 
d i r  cluc, obviament, seinprc hem estat CIC la bmcla de In catego- 
ria; cl qtie ~ iass i i  és que, en un contcxt governamental on 
sovint, 110 seinprc, abundcn Ics unes ni rallen Ics altres, som 
mcs partidaris, en tot  morncnl, de queqwjiit ‘  pcr avanCar que 
R O  lias de tremolar rn:iss;i rcitenulamcnt. 

Mol tes griicics. 
El Sr. PKESI DENT : Senyor Carod, griicies, C I I C ~  que ha 

abusat una micr-1 cle la bona voluntat de la Presidencia, JJi~sscrn 

I )KAS : Senyor President! Scnyor Pre- 

favor, 37 en contra i 1 I abstencions. 
Volcm, 1-1 continuxib, el plint  niitnero 3. 
Vols a filvor? 
Vots cn contra? 
Abstcncions? 
Aqucst b x ~ r  punt de l u  Moci6 ha cslat aprovilt per (14 vots i1 

Es votu, a contiiiuacii), el punt tiimicro 4. 
vots a I’avor? 
Vots cn conlra? 
A hs t c n ci on  s ? 
El punt nrjrnero 4 h a  eslut aprovat per 7 I vots ii hvor, cap en 

Votem cl punt número 5 .  E1 punt 5, naluralmcnl, amb 

Vots a favor? 
vots en contra:’ 
Abstcncions‘! 
Aquest cinyub punt ha cstat aprova1 per 76 vots a f‘avor, cap 

en contra i 35 abstencions. 
I’asscm, ara, a la interpel-lució que va quedar penclcni cl dia 

cl’ahir, que és intcrpcl.lació al Conscll F,xecuiiii, iramitada pel 
procccli ment d’u rghcia,  so hre I’assjst&ncia psi y Li ihlrica a Cutit- 

cfcl Grup Ixdarnentari d’lniciativa per Critaliinya. Té la paraula. 

iiivor, 2 en contra i 44 abstelicions. 

contra i 38 abstencions. 

I’csmcna.. . 

lLlt-iy:l, qile t b ~ + m ~ ~ I d  CI I l i p m i  ilolustre senyor JONI S i ~ a ,  

IntcrpeWacih RI Consell Execntiu 
sobrc I’assisthncia psiquihtrica 

a Catalmyw 

El Sr. SAllKh ; Ciricies, senyor Presidcnt. Scnyores i seny- 
o i’s d i puta t s, vol dr  i a come q a  r I ;-i SLI hs t iiii cixi b d’aq uesh i n t er- 
pclhicib Ilcgint m i  ~ I I I I  clcl quc va ser ahir aprovat a 1’Iníbrmc 
de la Sindicatura dc Circugcs. ‘Texiualment, diu --en I’lnrortnc 
de 1987- : (<La salut menlal coiitinun cssciit un dcls seclol-s 
tnds handonuls dins de la nostra eslrwt u i ~ i  satiith-ia. Menlrw- 
iíi n t , 1 ’assi s t e nci a ps i q LI i A t I’ i ca conti 11 tia nq LI cst 11 rocks cl e d et c r i - 
oriicib i norncs en podsA sortir amb la col.laboraci6 i coordina- 
cib efec~iv i i  entrc les diverses adminislrxions >). 

I ei1 I’liiTorme de 1988 diu : ({Un any  desprbs, cns veiem 
obligais :i tornar-nos-hi II rcfcrir pcr fer palks C~LIC ICS no lla can- 
viat; les x ~ x w  psiqui$tl-iques de Ics dip i~  tacions catalaiics i de 
I’lnstitut Cnldk de la Sal u i ,  continuen sensc integrar-sc; els 
cent res pri vil ts cluc, i n i  t.junc;an t concert, assumeixen l’ingcnt 
dkíicit p(ildic quant a places per n interns ni són seriosament 
controlals per Ics ~~diiiinistl.acioiis compctenls, ni s h  liinipoc 
rigorosament rcsliectaIs cti relwih amb I’cquilibri rlc les presla- 
cions; la S N ~ L I ~  mental i n í m i i l  continua cssenl ~ i i i i i  simplc matc- 
riii rl’estudi, tw piis de realilzacinns; continmn i‘altant plxcs 
hospitaliirics d’tr-lyucsl tipus i, fins i lot, en 1111 asccnsor cl’un 
hospilal, dues Iwsoncs s’tipunyalen quan, dcsprbs ctc visitat‘ la 
11121trti1 CIC psiquiatria, cs mslludavcn, pcr’ prcscripcib dcls 
mctgcs, al servei d’urgknciw. Sabem que hi ha limitacions, so- 
bretol CIC caire pressupostari, cluc dificulten cls traspassos dels 
serveis Iisiquilitricsb>. I ticaba : ({Ni els itiicrcssats, IEI-O, ni 
iiqLicsl:i institucih, no entenem jusilificadn I’actual situiici6 de 
la psiquiatria a Chtdunya, cada dia més degradada i víctirmi 

sporisabilitats >), Jo crec que acluesl p ~ ~ i g r a i ‘  CIC I’lnformc de la 
( I ’LIH pro& e11 qllh t o t h o i ~ ~  seil1blil I K I W I  abdicat ICS scvcs I’C- 
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Sindicatura de Greuges 6s suficicnt lier justificar la presenttici0 
d’aquesta intcrpdlació, pcrquc, dc fet, l’act uació del Consell 
Executiu en relació amb aquesta problemitica ha estat molt 
iiiinsn, per no dit. pricticament inexistent. hi cert, CI senyor 
Clonscller em podrii dir, em podri donar xili-es de les prestaci- 
ons en els ambulatoris; ks molt clar entre tots els proi‘essionals 
ei baix nivell de qualitat que s’ofereix en les preslaciuiis dels 
ambulatoris; és cert cluc en alguns hospitals generals existeixen 
hospitaMzacions de malalts aguts i poca cosa més. Podem afir- 
imir que cl tema cle la psiqLiiiitriR, que el tema de les persones 
que necessiten assistencia psiquiitricn N Ciitdunya, continua 
essent com abans de li1 rectiperacib cle les iristit ucions ~ ’ R L I ~ O -  

govern ;i Catalunyu; es continua fent, f’onamenlalment, des de 
la lliputacih, i es continua t‘cnt, nosaltres crciem yuc incom- 
prensi blement, dcs dc la Diputació. 

1 dicni que no s’hu fct res tot i que la 1,lci dc Sanitat del 86 dc- 
termina CII el  seu arlicle 20 la integracib de les actuacions relati- 
ves a la sídut mental en el sistema sanitari general; i en I’apartat 
2 de I’article SO diu que <<ca\ fer I’adscripcio funcional dels 
centres dcpenclcnts de I’Administracib local als serveis de salut 
de les comunitats autbnomcs,); o diu, ii la T>isposicib ‘Transitb- 
ria Primera, qiie (<quan quedin constittiits els serveis de salut 
de les comunitats autbnornes, Ics comunitats finanvaran, amb 
els seus propis recursos, cls serveis d’assistencia Ixiquihirica H. 

I no s’ha fet rcs perque, a Catalunya, encara manca la Llei de 
Sanitat; a Catalunya, no existeix cíip progi-ama de salut mental; 
a Catalunya, no s’han fet els buidatges de les diputacions, des- 
prés de més cle dos anys d’aprovarles Ics lleis d’ordenació terri- 
torial; i ,  evidentment, ei nostre Grup, senyor Conseller, i10 

estA plantejant uvui que aqucst tcrna, que és ut7 tema dif’icil, co- 
mplex, important, podria estar totalment resolt; no faríem 
aquesta interpet.lació. Hi ha mol tes raons, mol tes i complexes 
: la maiicii cle prcvisió c3c la matcixa Llei dc Sanitat, la manca 
de ciesenvolupanient de la reforma psiquiiitrica ii nivell de tot 
I’Esiat, el problemii del financ;amcni; hi ha moltcs raons que 
poden exglicar que, aquest tema, avui, possi blement cap Con- 
sell Iixccutiti cl podria tenir totalment acubat. Aril, cap de totes 
aquestes raons, ni totes ellcs juntes, expliquen, al nostre parer, 
el nivell d’ineficiicia del Consell Executiu en rclacib amb iin 

tema com aqucst. 
1 hem presentat Lina inierpeHaci6 cl’urgencia peryuk el dia 1 

de juliol jml ser un dia important, es pol produir LIII veritable 
cims en el tema de l’assistencia psiquiitrica; pcrque les senyo- 
res i els senyors diputats saben perfectament quc la I_)iputacib 
de Barcelona va prorrogar eis concerts umb tot un seguit 
cl’institucions, quc cstan agrupades cn cl que cs diu I’ACSAM 
- Associació Cutalana ci’l nst it ucions Concertadcs cl ’hsistkn- 
cia Piibliai  en Salui Mciital--, vil ier  aqucsta prorroga fins iil 
30 de j u n y  per tal que en aquest període es produís el t~*iispiis i 
la Generalitat rissumis aclucst servei. Aixh no s’ha fet; soin II 

un nies de la linalitmció d’aquesta prhrroga i ACSAM 
- I’Associacib Catalma d’lnstitiicions Concertades- fins i tot 
ha planiejat la passibilitat de fer clcterminr-lt tipus d’accions 
d w m t  d’una situació insostenible, insostenible des del punt 
dc vistii dels salaris, insostenible des del punt de vista dels re- 
ciirsos lilimans, insostenible clcs del punt de vislri dels equipa- 
ments, insostenible des del punt de vista de com s’estati finan- 
Cant els concerts en relació amb altres institucions. Per tmt ,  
senyor Conseller, estctn en un tern21 que, clintrc d’un mes, ens 

podem trobar amb una IiaralitzaciÓ de scrvcis cl’assistencia 1x4- 
quihtrica a Catiilunya, i ,  m k s  enlli, fins i tot, d’ayuest problema 
j t  greu, amb una possible degradacib, fins i tot irreversible, 
cl’una reforma psiquiitrica que la Diputnci6 de Rarcelona co- 
mcn@ I’any 1980-1 O8 l ,  i que, en acluesls moments, es troba, 
fonamentalment, congclada i blocacla perque la Generalibit no 
estil ;issumint allb que ha d’assumir. 

I voldriii i+efcrir-mc, molt breument, ii la irnporthncia d ’ K -  
SAM, a la importliiicia en el món de la psiquiatria i de I’assis- 
tknciii psiquil‘ttrica. 131 aquests momcnts, el 80% dc l’assisten- 
cia cn salut mental CIC la proviricia cle Barcelona cs I’H ii través 
cle concerts de la Lliputncib xmb aquestes institucions. Prkticit- 
nient el 60% de les prestacions als ambulatoris cs fa u traves 
cl’aqucsts concerts; cl 70% cie les prestacions hospitalhrics 
tainbd es fa a travds cl’iaquests concerts; hi treballen prop cle 
2.000 persones; hi ha onze institucions amb mes de vint 
equipamcnts; per tant, estcm parlant del gruix ionumcntal de 
l’assistkncia psicluiitrica ii Calillunya, O perque tinguin u11 altre 
exemple : cls llits psiqiiiitrics de Cataluiiya, el conjunt de di- 
pi1 tacions en tenen 5 .O00 - 5 .O 1 8, exactament, si les dades 
tretes de vostks shn bones-, 1’1CS en té 270 -1’ICS en te 270 
i les diputacions 5.000--, i ,  cl’aquests 5.000 de les dipLitncions, 
3.800 corresponen a llits concertats -els dono aquestes tladcs 
pecque es facin una idea de In iinportincia dcl terna que estcni 
tractant. I’erb, a més, si es ImdLiís aquest pro& de degradació 
irreversible, estariem clavant de lli paralitxacib del que va ser 
en els anys vuitanta la primcra experiencia progressista d’assis- 
tencia psiquihtria a Espanya que, fins i tot ha servit dc model 
per a altres comunitats autonomes; i avui podem dic que, en 
al tres comunitats autonorncs -cl Pilis Basc, Anchlusia, 
AstL‘iries-, les comunitats atitbnomes estan dccluant políti- 
ques cl’assiskmia psiquiitrica; Ciitalunya, en aquests mo- 
ments, no ho estil fent. 

Crec que les dades que cls he donat i cl cmcixemeni cluc 
tots vostes tenen d’aqticst terna, cns poden í‘er convenir a tots 
que I’assistkncia psiquiAtrica és la part de la sanitat més desatc- 
si; perb que, fins i tot, estcm davant cl’~un;i situacib, d’tin IicriII 
de degradació irreversible. 1, cn ayucst sentit, senyor Con- 
seller, l i  volem formular - l i  tbrrnLilcm- iiyuestii interpelh- 
ció : senyor Conseller, vostks quk en pensen, quina política 
tenen en relaci6 amb cl tcma de l’assistkncia psicpiiitrica a Ca- 
talunya‘? Quina bs‘? Pcrquc mai no ha estat explicitada, no sc 
sap que en pensen fer. Que  en pensen, de la possibilitat clel co- 
I*lapse de la reíbrma Ixiquiitrica? Cnm liensem abordar cl 
tema dels traspassos de la Diputació‘! Quins s6n els recLirsos 
econbmics que vostes tenen, I’any 1989, per iili.ontar aixb? 
Pero, molt espccialment, volem saber quines accions, quines 
mesures, des de la Conscllcria, es pensen prendre perque 1 
de juliol -1’1 de juliol- I n  situació de la psiquia ria it Crital~inya 
hagi donat un  pas endavant, no un pas ctircre. ,’Assaciacih ha 
presentat un pla de viabilitut. La prcgunla scria amb6 : cluc cn 
pensa la Conselleria del pla de viabilitat‘! 

Vull acabar, senyores i senyors diputats, reclamant una  atcn- 
cih preferent al tema dc la psiquiatria, i ho podria fer citant indi- 
cadors; normalment hi ha indicadors, que tota la sacictat tc, 
pcr mirar el grau de qualitat d’questa societat; avui n’hem 
tingut un : cl debat deis Jocs Olímpics hii inotivat yuc tothom 
estigués assegut aquí; el terna cle la psiquiatrh ha signilicili que 
molta gent ha marxat. Aquest ks un indicador dcis valors, íins i 



tol d’aquesla Carn bri\; liquesta Cambra pcrisa que aquest ks un 
tetna poc imlmrtanl. III fel que dintre d’un nies cns pugiiein 
qiicdar S C ~ S C  assistkncia psiqiiiidricu es considera un ietna poc 
i m pvrt;m t. Pocl r i it de mma r I ’al e lici O preferent 11 i ’ass i s t i: nc i ii 
psiquiiittics intentant explicnr cl pruccs de marginacib qiic pa- 
teixen eis mululls mcntals, pccb vull  reclamar I’atcncili a I’as- 
sistcncia psiquiiitrica perqui: crciein en iina societat on aquest 
tema sigui iin tema i m p o r t a t i t  : cl tema cle Iit sulut mental dc 
Ics persones, pcrquc crciein yuc aqucst és un bon indicaclor 
cl’untr societat quc fiinciona i perclLi6, CI’I definitiva, r-lclueila 
atitiga itspiracii) de Ics dones i deis homcs, cle set’ fclir;, d’inten- 
MI- ser ícliq, nom% k s  possible des del pensament lli urc. 

C1;ricics, scnyor President. 
El SI.. PRESIDi1N‘I’ : Mol tes grBcics, senyor Sniirri. i’cr con- 

lestnr, tc Iu parauIu I’Hmorabte Conseller de Sani tat, senyor 
Xavier ‘I’rias. 

El SI-. CIONSLLLXR [)E SANITAT I SEGUICETAT 
SOCIAL (Xavier ‘Trias) : Senyor President, senyorcs i senyors 
diputats, .jo agroci xo aqucstn inlerpcl.liici6, crec que I’explica- 
c ib  cluc ha ret cl senyor Diliutat sobrc li1 gi‘avctat o ki sitwcii) 
puntual iiim b que mis  trobem en la situacici psiquiitrica a Cata- 
lunya envers el din 30 dejuny, Cs unit situació certa, 6s uria si- 
tLiwii) cxict i i ,  com crcc que és ccrta també la situació quc ha 
cxplicrit cle la xarxa psiquiitrica dc Catalunyu, no en la valora- 
c io  d’aqucsta, no en les rcsponsabilitnts que pugui tenir la (:on- 
selleria e ~ v e r s  aquesta. No defugim Ics responsabilitats dc tota 
munera. 

La xarxa psíquidrica, ci nivcll de tot 1 ’ 1 3 s ~  esp;inyol, ha 
estat gestionada, avui dia encara, a quasi Lolcs les comunitats 
uuti)nomcs -21 exccpcii) d’ayiieltcs uniprovincials, o en  el cas 
concret cle 1;) Ixism-, continua gestionada per les diputacions. 
Coniinu;r gestionxhi pcr Ics diputxions pcrque, a més, SGII les 
qiic cn rcbcn cl finnnl;ument --o almenys aixb ks el CIUC consi- 
dcr;t I’fistat; aixb ds L i m i  discussi6 coniplcxa intesiiistitucicms, 
peri) aquest 6s el piitntq=_iamcnt. I si jo ahir vaig clcman;ir qiie s’a- 
jor~iks  En iiicv;i intervencii), era precisament perquc ahi r  tenia 
Consel I In tericrri torial amb toles Ics comun ikits ;ttiibnnmcs, 
presidit liel Ministre, i, evidciittnent, jo ho vaig fes venir be 
per tornar :i insistir sohre el tema clc quan, quan es Tinunr;ark 1;) 
sdul mental, a nivell cle to1 l’Bstat, ii t r a v h  dels I’rcssupostos 
dc I’i:siat, tm de Ics clipulacions; i SC’IYI va dir CILIC, probable- 
ment - probablement, 110 6s segur, pcrb probnhlcrnen t -, 
I’any ~ L I C  ve. Aqucsta ds una CIC tes dificultats. 

I’erb la Consellcria dc Sanitat ci que no ha l‘ct és cstat- i ~ m b  
cls braqos plegats cn uqwst lernu, i, 1-1 més, amb les diputacions 
cic Cht:iiuny;l, des dc novemhrc dei 87, I’olicitra tkcnica de la 
clo m i ssi O M i x t a dc Pf a 11 i li caci 6 CIC I ’A ss i st c lici ¿i Psiq LI iii 1 t-i ca 
entrc C ~ e n c l - a l i ~  i diputacions hi ha estat treballant. Nosnlti+es 
hcm tingut ducs coinissioiis que han treballat : una, un consell 
:~sscssoI ~ L I C  ha fct una discussi6 Iirof’cssional dels iernes psiqu- 
iitbics, i aixb gcncra Liti debat important -CCOIII vostcs saben- 
i ~ L I C  tin tingut lloc II tot Ih-opik, i desprks hi hagut ayucsla Co- 
missib que ha irehalIat f’iw i~ f’rcc amh les diputxions, 11 fi i 
cfcecte d’ct;ihoriir, i ha elaborat, un pla de salut iiicnt;il de Cata- 
Itinya, que ds liti clocutncnt tlescripliu i unolilic cluc inclou un 
segui1 CIC propostes est rategiqucs d’integracii, dels di v~rsos clis- 
positius yiic I‘ixcir uncs tuf ioa  assolir CIC llits, de pcssoriai, etcc- 
tera. Gcticrii un 1111xle1, Liii niodel que vil i i  í‘avnr i ,  H més, cs un 
inodcl que  nn ks original d’nques~a C‘omissib, bs LIII r i ~ o d ~ l  cluc 

més avial el que f i  aqucsia Comissi0 Cs abonar Liti rnoilclji~ in i -  
cial --com rnult be cs dch- pet’ la I3iptitaciÓ dc f3arcclona, un 
model qLic va a l‘avor de la clesitistitucionulit¿icib dcls nialalts 
-no és bo qtre els mulalts es croiiiliquiii dintre rlc Ics 
institucions-, cap a la polcnciacii) dels ccii trcs d’assistknciit 
primhriii en salut mentid, la clisriiinucih dc llits clc crimics i ia 
reconversi6 rl’aquests cali ii altres tipus cic llits, com pot scr els 
dcmcnts mentals o altres tipiis de llits que shn neccssiiris, dc 
mitlalts cr-onics, pero no absolutment lligats en I’aspccte psi- 
quiittric, sinó, en inol ts casos, lliguis .i\ aslreotes socials. 

S’liit fet LI n est u LI i a pro (‘LI ird i t so b rc I ’wsistk ticia psicj u ihlr ica 
i n fan li I, sobre na plani ficac i 6 d’aq uesta , cl dcscnvol i1 pa me i i  t 
i quk s’1miria dc fcr- amb ayucsta. 

En aquests estudis sí yric cs veu cl’una mancra clara cluc la 
xarxa psiqiliitrica dc Cataluiiyu, amti diferencies pct Ics clife- 
tmts diputacions, 6s una xarxa amb una c~escaliil;ilitzaci6 ini- 
portant, LIIXI dcscapitalit~~~cij) en equipaments i ,  u més, t m b  un 
;ispeck greu, i és que eis darrers anys hi ha hagiit una siiuacih 
en qub no s ’ l ~  niantingtit un equilibri o, corn ¿i ininini, 1111 pa- 
rd.lelisrne amb les despescs cte I’assisthcia psiquiiitrica rcspec- 
tc als increnienls cle personal cl’institucianx, com I’lnsiitut 
Catali de la Salut. Aixb tia donat ~1x1 situaci6 dolenta, jo crec 
que ha donnl una situ;iciÓ de rlesmoralitzacib global dintrc el 
sector i cl’iiii sentimeni cluc la psiquiatria en general no estava 
suficientment bcn atesa. Aixb ha comportat, evidentment, 
que la Gcneralitai, que va veurc aqLiesta siíuacii, --mi si- 
tuacih que jo crec que csth persobre fitis i lot de les possibilitats 
que té aquest Govern- hagi prcssuliostat per i1 l’any 1989 li1 

x i f ra  de 1.000 milions a través del pressupost dc l’lnstitut 
Catalii de I N  Salut per afegir i1 Ics quantitats que qiorten les rii- 
piitacions. Aquesta quantilal no ha cle scrvir per- disminuir el 
que aporten les diputacions, sinb pcr suplcinentirt’ aquclles 
quantitats que uvui dia Ics diputacions cslun uplicant. 

El que passa és que s’ha donat R nivell puntu:iI  LI^ I‘Gt concret 
qire jo crec quc 6s desagradable, que coiiiplicu moll Ics ccws, i 
qirc a mi em preocupa prol’undment, i hs la dcniincia dcls mi- 
ccrts cl’una [nanera rnassiva en lloc clc Imgressiva, i que uix0 
dbna aquesta prbrroga i aquest deciimcnl dels concerts ;i1 cli i i  

30 cle juny. Aquest jo ciaec qiie es un fcl tretmndaiiieiit grcti, 
que posa tina sitwaclh moli complexa orgatiitzuliv~imcnt, quc 
iiixo dhna lloc que associacions rcprcscntu~ivcs de 121 patronai 
--podriciii dir cl’alguna clels equipuiiicnts C ~ E C  

tcnirn dintrc el scctor utilitzili tins mecmismes de pressió o de 
Torva per intcnlas millorar cls scus cmwrts, i prohablement 
,justment, ii mes, probahlciiicnt jiistamctit, motiu pel qual 
nosaltres vam incloure aqiiests 1 .O00 milions. I’cr.0, en aixh, 
hcrn CIC tenir una ccrla cura; jo espero qiie ct’aquí al dia BO de 
jiiiiy, evklcntmcnt, no hi hau14 tin acord CIC timpiissos, perbjo 
he repetit ciií‘crents cops cluc l u  Consellcriu esti disposedu u 
buscar acards puntuols ainlr les diputacions ii II i cfcctc qLie cs 
puguin i>rotlui t’ aqucsts conceris, a fi i efcete quc I’aportacib 
cl’ucyucsts 1.000 niilions ric la Chnselleria scrvcixin, i i i i a  part 
pcr ii la psiquiatria infanlil -=ho hem repetil ciifercnls cops- : 
una p r t  cl‘ac~ucs~s 1 .OOII mi l ions  ha dc ser dccliciida ii la psiclui- 
ut r ia  i n l~mt i l ,  quc, amb clif‘ercncia, és la més iiicnystingudii dc 
totes Ecs psiquiatries fins al rnotneiil ;~ctual-, i l’altra part, cvi- 
dcnttncnt, nasaitres volcni qiie s’utililzi pcr zi millorar aquests 
convenis, aquests conceris, d’word., . , r? ni&, aplicnrícin 
aqucsts 1 .O110 tiiilims CI’LICOI.~  amb Ics diputacions. 1’1 que nas- 
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altres no volem de cup manera és que aquests 1.000 milions 
quc aportarem serveixin per disminuir les al~ortacions que f u i  
fitis al tnomcnt actual les diputacions, a ixo  sí, a l’cspera cluc 
d’un cop i clcfinitivamenl es cornpleixi a nivell cle 1’Estat la Llei 
Gencral de Sanital -que no  I’cstcm incomplint nosalires, 
s i n h  que és I’Estat-, cl’aplicar financerarncnt i donar la solucii> 
financera clcfinitiva u la saltil mental, i q ~ i c  la salut mental deixi 
de ser aquesla assignatiira, assignatura oblidada, en molts 
cmos, per tots nosaltres, 

I31 SI-. PRi3SI DENT : Molles gricics, Honorable Conscller. 
Pcr a replica, 16 la paraula I’ll.1~istre senyor Joan Salira, 

Et Sr. SAUKA : Ciricies, senyor President. I-le de dir que els 
dos tenies importants que motiwven la prcsentaciú dc la intcr- 
pcl-lucih els continuo tenint en blanc : n o  sé exactament que 
és el quc vostcs faran perque e l  dia 1 dc juliol tinguem una si- 
tuacib cn l’assislencia psiquiitrica no caotica. No he entcs, 
vostc no ha formulat cap mena de mesura concrcta, No ha dit 
si estil disposat a firmar el conveni I) no, amb quina aportaci6 
concreta; no hu respost qui: en pensa dct pla de viabilitat que 
s’ha presentat, no hil donat ni una solli dada. Pero, a més, li  
vull fer algunes precisions a algunes de les qilcstions que vostc 
ha dit. 

Vostc ha dit : ((La Conselleria n o  6s veritat que no Iistgi fcl 
res : ha Tel un estudi tkcnic,.., ha  parlat d’un model ... Senyor 
Conseller, jo vull dir-li que aquest estudi tccnic i aquest model 
es vil acabar i va ser Iliurat a la Conselleria el juliol de 1988 i 
fins ara, dcsprks d’un any, vostks no han dit políticament si 
I’assumcixcn o no, ni I’han publicat. ks a dir, aquest estudi va 
ser lliurat i iicabat per la comissib, per l’oficina tecnica, el juliol 
de 1988 i encara avui no sabem que  passari. 

En el tema de la descupitalització de la Diputaci6. També 
recordar-li, matisar-li, que la gran dcscapilalitzacio, en el cas 
de la Diputació de Rarcelona, referent al tema de la reíbrma 
psiqiiihtrica s’inicia l’iany 1984, 85, 86 -jo t inc aquí les dades 
del pressupost dedicat a assistcncia psiquihtrica-, i és veritat 
que cada any no només no s’incrementava, sinó que ni es 
cobria 121. inflncib. I vull recordar-li, senyor Conseller, cluc 
durant aquests anys la Diputacii, estava governada pel I’wlit 
Socialista i pcr vostks, perque, inicialment, el terna de la rdor-  
ma psiquihtrica en la primera legislatura en un govern 
socialista-PSUC, fonc?mcntalment en aquells mornenis el que 
era consellcr pcr part del cliputal provincial del Grup del 
PSUC, Agusti de Sernir, va scr un dcls grans impulsors de la re- 
fornia Ixiquiitrica, i el 1983, quan es producix un canvi de 
govern en la Diputació, cornenqa el gran proccs de descapitdit- 
zació de In Diputacih en sefcrhi: i  a les clespcses CIC l’assistkn- 
ci ii psi q u i i t  ri ca. 

do coincidcixo, i el nostre Grup coincideix amb vosle que 
aquests 1,000 milions de pessetes qiic voste diu que té a dispo- 
sició ci’aquest tema no han de significar, per tant, uila disminu- 
ció cte Ics aportacions de la Diputació; hi coincidim totalment. 
Perb li clcmano, en la contrarkplica, si vostc pogués concretar 
més les seves propostes. 

Jo, en tot cas, l i  wanqo quines serien les nostres i quines 
serm Ics que seran objecte de la nostra Moció. Eviclcntmcnt, 
reclamar ii nivell global la Llei de Sanitai. Encara no lenim Llei 
de Sanitat; fa un  parell de mesos vostks no van acceptar la 
presa cn consideració d’una proposta del Grup Socialista en re- 
rerbncin ii aquest tema, i els demanarem que aquest model que 

fa un any que ha esht lliurat per I’oficinu tiknica sigui motiu de 
debat polític i cl’riprovació política del Parlritncnt dc Catalunya. 

I en relaci6 amb el tenia dels concerts, jo crec que hi ha tres 
condicions . ~ i i w  giru iion, el nostrc Grup entén que hi ha tres 
co nd i c i on s sino q i  /fl m i  per 11 lron t a I* fic1 11 esta si t  iac i b. I-’ r i nicra , 
I’ncceptacib $un pla global, amb matisos - possi blcmcnt el 
plti de viabili tat que han presentat Ics institucions concertades, 
nosnllrss no  el subscrivim al 100% pesb cl que si que es neces- 
sari és qtrc tothom -IIliputacib, Generalitat i Ics mnteixes in- 
stitucions conceriades- I’acorcl que íacin abans de 1’1 de juliol 
contempli un  determinat m i i x  cic futur. hs iz dir, no pot scr 
que 1’1 de juliol simplement se signi iina revisih sularial pelita. 
Per tant, prirncrii conclici0 : I’acccptació d’un p h  iecnic ii 

qual re o cinc anys. 
Segona condicib, la creaci0 ci’una coniissib, consorci, com 

voste 1 i vulgui dir, General ¡lat-diputacions i entitats concerta- 
des quc administrin aquest procés de tramferencies, cluc admi- 
nistrin el  procés de traspassos cliputacions-C;enernlitut. 

I tercera cnndicii, : les condicions amb que estan treballant 
aquestes institucions concertades s6n insostenibles, i ,  per 
tant, dintre d’aquest m i w  glohal i projecte iz quatrc o cinc anys 
de l’wccptacib d’una comissió que administri els traspassos CIC 
diputacions a la Generalitat, cal contemplar ja dguns aspectes 
lant salarials con? de recursos humans. 

Griicics, senyor Prcsident. 
El Sr. PR ES1 RENT : Moltes gricics, senyor Saura. L’Hono- 

rablc Conscller pot fer contrareplica. 
El Sr. CONSELLER DE SANI‘l‘AT J SEGURETAT 

SOCIAL : Senyor Prcsidcnt senyores i senyurs diputr-its, la 
Comissib dc ‘Traspassos precisament es reuneix clcrnii, i u n  
dcls lcmcs puntuals que tocarli serli lli psiquiatria i espcrern cluc 
aqucsla Comissió dc Traspassos vagi avanqant. El que passa ks 
quc encara que vagi a v a n t p t  i que vagi de pressa, donw, 6s 
mks lent que les necessitats quc tenim en un moment puntual 
i QUC els problemes que ens oc~ipcn en aquest moment. 

No 6s vcrilat quc no m’cxpliyui; jo crec que m’explico has- 
tan[ bk i que l i  contesto bastant cls temes. Nosdtres tenim 
1 .O00 milions, d’aquesis 1 .O00 milions - - l i  ho especificarc-, 
I50 volcm que siguin pcr a psiquiatria inl‘antil; 850 es distri- 
bueixen ii Ics diferents diputacions, cs distrihiieixen per pobla- 
cib, per tant, hi h u m  unes xifrcs irnpcirtants. Si hom l a  un 
ciilcul de quant 6s la despesa que tenen les diputacions en accib 
concerturla, rcsulta quc aqucsla quantilat que nosdtrcs volem 
posar it clisposicid, d’aquesta Comissib Mixta amb les diputaci- 
ons, I que no cleciclirem nosaltres iinieamcnt la scva clespcsa, 
sintj que diem : V q  ancrn R rer-ho conjuntament H ,  aqucsta 
quantitat podria donar un increment dels concerts important, 
uo?, importani. 

Dc tola rnancra, el fet que hi ha és cluc per poclcr portar a 
terme aixh es neccssita que les dues parts estiguin d’iicord, i 
nasallres som dcls que creictn sincerament cluc s’hu de portar a 
termc aquest pla que cs [;i -de millorar cls equipaments de 
salut mental i d’adcquar-los, a mk, als nivells salarials dc 
l’lCS, etckkra-, s’ha de fer #una rnancra progressiva, i pel- 
aquest fel ks pel qual s’hm posat aquest primer any l .O00 mili- 
ons clc pessetes. 

Aixb vol dir que la DiputaciO o ics diputacions en general 
han de I‘cr un esfo1.V també, per part seva. Nosaltres demiincm 
que, tal com posa la Llci General de Sanitat, les cliputiicions el 



que han de fer fins que i’listat decideixi el tlnan(;amcnt detini- 
liu CIC la salut nientd per- quina via va, el que han ctc fer és ;~por- 
tar Ics quanlitats actuals ;ictiialitzades, 1 actualitxadcs vol di I*, ii 
més, tic mancra que aixh no es vagi dcscapitalitzanl; 6s a dir, 
qire Ics diputacions el qiic han dc Ter ks 11na aportucib, jo dirin, 
intcntmt ser una mica gencroses. 

Nosaltres estern d’itcurd amb I’arientncib global CIC \a propos- 
tu;  el qtic p~-issa ks que no estem d’~icord amb I’oportunitat dcl 
moment, creiem que ks ~ i t i  moment dels ni& inoportuns i no 
csteni d’acord, a i i ik,  a utilitzw aixh com una via de pressib. 

tk nqucst sentit, nosaltlcs col.laboraretn i esteni disposats 
que els convenis per ii l’any cluc ve I pcr als anys successius cs 
facin en col~laboraci6 Ics diputacions amb la Generalitat. Nos- 
altres, en cl pla aqucsi que s’ha fet, psiquiitsic, a nivcll cle Cíitii- 
lunya, nosal tres acabiivern client : I <  i el rnccanísrric cic gcsti6 
de tot aixb scri a Iravks d’un consorci H .  Aixb 6s I’iiiiica part 
cluc no  ha tingut UII consens global dc totes Ics parts, i no ha 
tingut un cnnscns global no per ciilpii de la Generalitat, que la 
Generalitat estwa disposada que aixb constds dintrc la propos- 
ta; no 1x1 estat possible a causa cl’uno altra part. Scniblri q w  ac- 
tualrnenl les posicions cn aquest nioviment s’qiropen, el qiie 
sí quc és cvident es que es pot trobar una situació transitbria, 
cluc aquesta Comissi6 Mixta diptltacions-Gcner’alitat faci unli 

actitud gestora en tant que no cs fii el traspiis, a fi i cfecie dc 
pdrtar a bon terme els concerts per ii aquest any. 

Jo espero cluc aquesta mesura sigLii la que prevalgui, que cs 
busqui la millor matiero d’entesa. Jo crec que hi ha les possibili- 
tats, jo hc de creure quc amb Ics diferents entrevistes que hc 
tingut aqucsts dar-rcrs dies la voluntat de tols ks buscar aqucst 
grati cl’r~cord. Espero que aix0 sigui així, h o  espero pcrque és 
cvident -i estic amb vostk- que em preocupa molt la salut 
tnental a nivell tic Catalurzya. 

Moltes grk ie s ,  SCIIYQ~ President. 
i3 Sr. PRESIDENT ; Grlicies, X-lonombIc Conscller. 

Passcm, ara, ii ki Mncib que va ser omesa en l’ordre del dia ISCI’ 

error inti>i*miitic, tal com vaig anunciiir al comenc;;micnt cl’il- 

quesra scssió ordiniria, quc és la Mocih subsegüent H la inter- 
pcl.laci6 ;I\ Coiisell Executiu sobre el Pla de Metros de Rarcclo- 
na, presc-ntnda pcl I3pu  tiit Ildust re senyor Celcsti 110 Siinchcz 
Ramos, del Grup Mixt, que tc la p m u l a  per exposar-la. 

Mocih subsqiienlt a la interpcl4aciO 
al Conscll Executiu sobre OI 
Pla de Metros de Baccdona 

EI St: SÁNCE IM lt AMOS : Scnyor I’resirlctit, scnyores di- 
putudcs, scnyors dipututs, ,io crcc cluc d ~ ~ n s  cf’cntrar explicitu- 
meut en cl t e m  ctc la Mocib pi+oposada seriu interessant rccor- 
clar cls cinc ternes que, tl’una m m e n  o d’una altra, van ill>íl- 

rkixer en  e3 dehat dc la interpclhci6. 
Jo C‘IW que la primera -i per part del Partit dels Comunistes 

cle C:i~ial~rnya, amb molta claretlat - ks la neocssitut qiie els or- 
ganismes pii blics cti gencrol :I nIvcll de Catulunyu, pcrb, sobre- 
tol, dcl Conscll Executiu, hi hagi iiIiI i  prioritat cn el tcma clct 
ti’ansport phblic i cn tot cl que i x 0  signilica. i entcriciii el 
IranspoI-t pbblfc en cl sentit no rcstrictiii del Metro, sinb cn cl 
sentit ampli, al rnargc que aqucsla Mocib és específicament 
sobrc el tema del Mctro de Ilarcelona. I uixb ks  important 
pe rqii t5, sense t en i I’ iiqiiest i i  co ncc pui b g l o ba 1 i t zacla E pr i or i t m l a  

del transport pútilic, no  estarem en condicions, de veritat, d’ii- 
conseguir cl que dc vcriht hem d’aconseguir; jn cim rcferird al 
final, cielinitivarncni, a quk 6s el qiic hem rl’aconseguir en 
clc fi ni li va. 

i31 scgon t e m i  és iu concepcib metropolitana del transport 
públic, i aixo ,jo crec que es al marge CIC les voluntats : aixo ds 
uiiii realitat cluc cstij alli; és una expressi6 concreta de com i CIC 
qiiina manera esti el territori ;-i Catalunya. 1 q ~ t e  aqucstu con- 
ccpcii) metropolilnna, necessiriament, ha CIC tcnir‘ Ics scvcs 
concrecions. PCI. tant, q ~ i c  amb cl tiictro cle Ilarcelon;~ s’ha dc 
tcnir una concepciij, 110 de metro cic Rilrcelona, sin6 clc tnctro 
metropolitli, i que, ;I més, altres organismes que cstan fcnt 
trtmhb transpart hali de tenir nqucsta matcixa concepció, 
perquc, si no, n o  tindrem la capacitat de resoldrc els 
problemes. 

Un altre tema, qiie jo crcc yiic apareixia en el debat de 1 ; ~  
inlerpeklacii3, i és que hi ha cl’haver coordinacici i capar lici pa- 
ci6 reals CEC les diferents ntlminisfracions; sense aixb, no esta- 
imn cn condicions de resoldre problciiies concrets, que és la 
voluniat CIC la Mocih que després cornentarcm. Pcrquk, si no 
aconseguim aixb, ho temim molt dif’icil; per¿) quc iiqticsta co- 
purticipacii, i coordinació té noms i cognoms : és finan~amcnt, 
és diner. Fer política CIC qualsevol tipus significa, en definitiva, 
tenir partides prcssupostrirics, tenir cIincrs per fcr les coses.;. 

I ,  l’ijltim terna, i aqui jo voldria explicitar amb una frase 
-pcr clesgriicia tm de Lenin, perquk crec que en aquest Ple 
tothom esth agafmt ei nom cíe Déu en vti ( t rmw ú~ vcws i ri- 
o l l ~ d ,  i aixo és ncgatiu- quc no és de Lcnin, i és que, en el 
tenia del transport piiblic, igual que en altrees icmes, en defini- 
tiva, I’objectiu cs aconseguir yuc  Ics persones siguin mks feli- 
ces. I, la veritat és que el nostre metro, corn no siguem c a p a q ~ s  
<i’<( arreglar-lo )) una mica, no filrem, o no aconseguirem 
aquesta iclca yuc la gent sigui unii mica mks f’clic; q~ian s’ha dc 
 rasl lla dar d lloc de treball o a yudscvol lloc. 

Entrant, en concrct, en 1:i inlcrpcl4acib, la primcrii propostn 
cluc nosaltres í‘cm --tfesprks cm referir6 a les proliostes d’es- 
mcnes, en cl segon torn-, ks quimi 6s la vo1iint;it que nos- 
aitres volíem í‘cr amb aquesta Mocih, i ks quc, desprks d’un 
dcbal de cwhctcr gencral, t i ng~ ics~ i~n  la capaci tal rlc rcsolclre 
problemes concrets; perque, si no aconseguim aixh, el debat 
general 110 serveix per c i  res. lliscutim, discutim, discutim, i, al 
final, caúu un cs queda amb la scva, peri~ els ciutuclans 110 

vciien res. 1 aixb també 6s una altra frasc --lamim cte 
ixnin - , i ks ayuellu (( m h  vale phjani cn niario que cicnto VI)- 

hndo>>,  i per aixb és necessllria una cosa, i és que el contracte- 
p ~ o g r m ~ a  estigui iipruvat, cstigui aprovat, i s’han dc fer lots els 
esforpis nccessaris, perquc, sensc aixb, s c r i  complicat de 
fer- ho. 

I,a scgona és tcnir uni i  coriccpcii) de pla integral del transport 
pfblic de la Rcgii, I,  cornenc;ar ii treballar en aqucsta rtirccci6, i ,  
a rnks, qiic et rnetrc) dc 13arcelona ks una part  jntcgrant, ds part 
d’íiqLicst pla integral del transport p l j  blic. 

L’allrc teina ks cl tema CIC l i 1  tut‘ifh iinicu. Ay L l i  m’avutic;aria 
una niicn per cxplieilrir i per’ demostrar quc els debats qiic cs 
fan al Parlritnent scrveixeii. I ks q~ie la tarihi imicn, que era una 
CIC Ics propostes quc jo fcia, he rirribat a l u  conclusió, a partir de 
Ics opinions que m’han clorlat, i dc les rnaleixcs esmcncs, que 
es una cosa complicada. Perqui: la concepcib metropolitana ne- 
ccssiirianient fa que difícilment hi pugui h w c r  una sola tarií’a 
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h i c a ;  n’hi ha d’liwcr dues, tres, no ho sabem. J o  crec que cs 
necessari Lin estudi tkcnic, que tambk ha cle tenir caricter polí- 
tic, pcrque la i&cnica scnsc la política no serveix per a res, perb 
quc, per tant, jo avanc;o que aquesta és una idea que, amb les 
propostes transaccionals, intento resoldrc d’una manera 
diferent. 

L‘altre tcmu és UIIR cosa que cstcrn patint, i sobretot la gent 
que ncccssita i que utilitza el metro, i 6s cl tema dcls horaris. 
Aquest és lin tema amb mollcs dificultats, i que, per tant, una 
soI~ ic i¿ j  coricrela en iiquesta rlireccib pot resoldre problemes 
concrets i ,  iti fitiai, aconseguir que la gent sigui més felic; 
pcrquc pot a t w  al cinc o pot anar 11 ballar. 

I I’úllim tenia és la llista ctc tota una skrie cle prolAeines yiie 
hem detectat nosal tres, altrcs que, SegLiramenr, a partir de les 
propostes de ti-ansoccional yuc després hré, incorporo, 
perque, d’aquesta manera, aquesta Moció i I’aprovacib d’a- 
questa Moció serB la ¡den d’intentar resoldre els problemes 
concrets que tenim, a partir, també, de les possibilitats quc es 
vagi t i  generant. 

1, per últim, un terna que jo ja sé que, scguramcnt, seri el 
més dificultós d’cslar-hi d’iicord, perb permetin-me que els 
digui que, per ni¡, és el més important, perquk li1 voluntat clc 
I‘er polllica, cl’aconseguir que Ili hagi un horari millor al metro, 
que hi hagi millora de la qualitat del metro, que hi hagi més 
linics, aixh significa diners : dincrs. I uqui estcrii nmsa acost~i- 
muts a cscollar repetidament cluc, dc diners, no n’hi ha, 1 jo dic 
que sí que n’hi ha. El problema 6s que la gent que els te, no els 
hauria de tenir. Aquest ks el problema. (RidItJs.) Ja sk ... Pero 
cs veritat! La gran banca, peles a manta! (Rii~líes.) A KIO, di- 
ners.. , Per que aquest diner ha d’eshr en aqucstes mans i no ha 
cl’cstar a mans d’una administració pública per fer un metro 
millor? Jo Ja sé que, aixo, no ho votareu ( r id i~d ,  pero, que hi 
farem‘? Qu& hi farem? Tindré la possibilitat d’explicar quc jo s i  
que, de veritat, tinc les formes de finaiiGament rcals per re- 
soldre aqucsts i més, més probletnes, Per6 que la vofuntai pali- 
tica d’dguns grups garlarnentaris impedeix, jo no diria resoldre 
cap problemu, perquk no 6s cert; segurament dguns problemes 
es podran resoldre, perb el fonamental, HO estarem en condici- 
ons de resoldre’l, perque no hi haurA diners suiicienls. Aixo e s  
el sector piiblic financer catah, cluc, bk, .ja ho veurem a la vota- 
ci6, pero tinc la impressió que a ixo  no  (<cola)>, 

El Sr. PRES1 DENT : Cirkies, senyor Shnchez. 1 I¡ han p i t -  
scntat esmenes el Grup Socialista i el Grup de Convergkncia i 
Uni6. Per del‘ensar 1’csmena del G r u p  Socialista, té la paraulu 
1’134ustre LXpulat senyor Estcve Torniis. 

EI SI: TOMAS : Senyor Presicient, senyores i senyors dipu- 
tats, per presentar Ics emenes que el rncu G r u p  presenta a la 
Mocib sulmgiien t a iii interpel-lacib al Consell l<xccutiu sobre 
el Pla de Metros que ha presentat I’IHustrc Jliputat senyor Ce- 
Icstino Siinchcz. ks a dir quc, aleshores, quan es va substanciar 
la interpeMaci6, el nieu Grup pnrlumentari, i jo pcrsonalment, 
viim escoltar amb molta atencib la intervenció de 1’1l-lustre ni- 
putat entorn d’ayuesta intcrpcHaci6, i vull dcixrir clara una pri- 
merii constntxih, que és quc ens vil alegrar moltissini com la 
prcocupacib, i’inteiks que té ei Grup Socialista, que 1é I’Entitat 
Metropolitana de Transports i que tarnbk tenen les emprcses 
que cfcctucn el trl-lnsporl metsopolitii, sbn compartits per 
altres forces politiqucs, i quc jo espero que no només sigui la 
yuc rcprcsenta 1’11-lustre Diputat, sinó que siguin totcs les 

lbrces politiques parlarnentiries d’aclucsta Carn bra. 
Haig de dir que, mcs enlli dc les discrepincies que, Ibgica- 

ment, es pciden produir en un tema tan complex, tan impor- 
tant, tan transccndcnt COM ks el terna de crear una xarxa de 
1ransport piiblic a tot l’hmbit de I u  Regió I ,  cl que ens interessa 
és aquesta pIeocupacib, mostrada en aquest Parlament, per la 
cleinancta de sumiir esforqos, actituds, recirrsos, pcr donar sor- 
tida ii una qks t ih  pendcnt, i que permeti, d’una vegada per 
semprc, la creació d’una xiirxa bcn cntruniada pcr al tmsport  
públic ii tot l’iirnbit del quc coneixem per Kegib i .  En iiqucsl 
scntit, la solució d’aqucst problcma no n o m h  tc una solucih 
cncaininacla ii rcsoídre lemes com puguin scr, en aquest 
momcnt, els colhpscs circulatoris provocnts per l’increment 
del parc niobi1 -que tots, iiviii, concixem a bastament-, 
sini>, a més D mks, perqui: la crcacih d’ayucsta xarxa mctropoli- 
tana de la Regió I donaria sortida i ylerrnctria I’Ús dc transport 
piiblic ¿i iirnplics capes populars de la nostra poblaci6. Jo 
voldria recordar que l’ilnoineniida << Regi6 i >> té? priieticarnent, 
cinc milions d’habitunts, i, per tant, significa pricticarnent el 
80% de la pobhció de Catalunyu. Vol dir que, si donéssim sorti- 
da 21 aquesta prcocupacib, que estil en moltes institucions, yuc 
esla en molis iimbits, segurament estariem rent una de les prin- 
cipals liditiques per resoldre un dels ternes pendents, que cs la 
crcacib cl’aqucsta xarxa de transport piiblic en l’imbit de la 
Regi6 1. 

üc la intcrpel-lacih que vil substanciar el senyor Diputat, 
nosaltrcs vam entcndre -.jo, personalment, ho vaig 
entendre- que el que ell demanava, a través de les scves pa- 
raules, era que hi hagués una suma d’csíorl;os, i que el Govern 
de la Generalitat donés el suport que csth demanant 1’Entitat 
Metropolitana dc Barcelona per obtenir el contrc?ctc-Iirograma 
del Ferrocarril Metsopolith de Barcelona. 

T‘imbé, en un segon punt,  vaig entenclrc que el quc estii de- 
inanant és que el Govern de la Generalitat inverteixi recursos 
cn I’hmbit del Ferrocarril Metropolitii de Rarcelona; recw-sos 
que, com a mínim, siguin aquells que cacia any prcssuposlem 
en uqucst Parliiment, destinats a un altrc transport públic, corn 
cl dels Ferrocarrils de la Cieneralital de Catalunya. N o  derna- 
nern m k ;  simplement, demanem que, en un imhit on hi ha 
molta niés poblacib, s’hi inverteixi, carn a mínim, dlo que s’in- 
verteix en altres linies de transport de terrocarril. Crec quc 
aixb es bo, perque ahir, prccisarnent -i Ics senyares i els seny- 
ors diputats poclen llegir-ho a la premsa d’avui - ?  es va concc- 
(lis un credit, a chrrcc dels Pressupostos de I’I3stat, cap a la Ge- 
neralitat. Per tant, crec que fora cn la línia dc la sumi cl’csfor- 
GOS que, en cls pressupostos CIC la Genernlitat, lanibk hi hagués 
els recursos, uns recursos irnpclriants, per a aquest sector 
púhlic tan important per a Catalunya. 

El tercer punt ,  vaig etilendrc que el que dcmana és yuc el 
Consell Executiu, novament, posi en marxa ailb que cliueri les 
lleis que ;iprovcm en  aquest Piirlament, i una de Ics lleis vil 
ser ..., a través CIC les lleis d’organitxaci6 tet~itoiid, la creació 
de In Coniissi6 Coordinadora de Transport, unn comissi6 que, 
senyorcs i scnyors diputats -crec que 6s bo que V O S ~ ~ S  ho 
coneguin -, esth priiclicarnent somorta perque cl Consell Exc- 
cutiu no I’estii nctivant. 

Finalment, vull dir que I’objectiu que conteimplavci la inlcr- 
pel.lacib era que s’irnpulsés all0 que ha estat tim reclamat des 
de I’Enlitat Metropolitana, i que tols nosa1 tres liem pogut 



llegir a hastwnenl, it travi& c!c cieciarncions, I-I trnvés d’inicrven- 
cions de la I’rcsiden ta de I ’Entitat Metropolitana de ‘I’rans- 
ports, la senyora Mer& Sala, cluc és ja anar a itconseguir la 
xarx:i regional del E~crrocarril Metropolitii; cs un tema que no 
fa gaire dies vii sortir a l u  premso cie Rurcetona, de inanera moll 
detallada, moll concreta, i cluc scgur cluc iots vosiks concixen 
molí hd. 

I ,  finalment, hi ha un punt cluc no fh mks cluc rcrorqir.a+, hi 
ha unit inicialiva presenlnda pel tinslre IXpLi tu l  scnyor Xavier 
Soto, y ~ i e  6s ei millorment dels transports piiblics, cn unes 
1iore.s dcterminadcs, espccialrnent quan hi ha una coiiccnlracib 
cle piiblic, II la sorticfa dels cspectxles, o l ~ c  a hores nocturncs. 

i3s en aciliest sentit que nosdlrcs hcrn fet L I ~ C S  esmcncs dc 
carhctcr constructiu, L I ~ C S  csmcncs que crec que millorcn el 
text cii cada un clels SCLES punts, com ds la pat‘ticipacib cle 1’Euti- 
tat Metropol i tunii, com 6s l’agili taci6 cl’iaqucsta Comissi 6 de 
CoordinaciO, com és I’impuls ;i la cnurrlinacib tarifiricu, nioli 
important per poder arribnr a resoldre tarifes de cariictcr popw- 
lar, de cariicter, diguem-ne, asscquibies per a hi mqjoria de I u  
poblacih, pcrb que, B mks c i  mbs, permctbs que Iot cl circuit dcl 
transport iirbii tingués aqucstu coordiiinció larifhzrica. AEx6 l‘01.a 
un  gran uvcnr;, 

I ,  flnalment, li)gicanient, fer participar, ii iravks dcls seus 
pressupostos, I’A2diiiinistmciÓ de la C;cncralilal cn el mi llora- 
mciii, cn Ics inversions en aquest scrvei tan iimliortiint. 

Crec cluc sOn emenes que nosalt res clcmaniiriern qiic 
1’11-lustre Iliputat rccollís en la scva Mncib, i rl’acluestn manct’a 
rlonaríem un pas important ii resoldrc un  tcina tan, tim vital 
per itl pais cmn 6s el transport públic en I’Ambit de la concgircla 
Regi0 I .  

Mol tes grkies, scnyor Presidenl. 
13 Sr. PRES1 D E N 1  : Mol tcs grkies, scnynr ’l’omis. l’cr dc- 

rcnsar I’esmcna dc (:onverghiciu i Un%, li: fa pariiutii 

l’ll~li~s~re 13iputat scnyor Jnne. 
EE SI.. J ANk : Ch-hcics, Molt l-ionornbk President. IElustres 

scnpores dipuhdes, ii+i ustres scnyors diputnts, CII la nostra 
csincnii 211 puni I diem (<continuar fcnt b). ÍIS una C S I ~ C ~ I - ~  i<)gi- 
CB.  A partir de Iu Llei ‘7 del 87 cs crcli l’I:,ns Mctrnpolith del 
1 rnnsporl; cs creii la Clomissii, Coordinacloru del ‘lranvpot‘t 
MetrcqiolitB de l3urcelona, ii qui: t’a iin moincnl I’lt.lustre Ilipii- 
tat que m’ha prcccrlit ens feia rclerimcia. 

Unii CIC les tasqiies d’aqucsta Comissi0 cs I’elahoi*~iciO dct 1%1 
I niertnodal dcl ’I’ranspot‘t, d d  q u u l  el Pla dc MctIos és part in- 
tegrat, cntn iios;iltres apuntem en I’esmcna nimiero 2 .  Les dar- 
re res r c ~ i  ii i oiis d ’aq ucs1.a Com i ssi d Con rrl i natfora s’ha II ce 1 c- 
brat en  clatcs de 1’1 de í‘chi*cr clct 89, del c3 de maig del 89, i 
n’es~i  c o ~ i v ~ ) c i ~ I a  iinu nlira per ii hi primera quinzena clc juliol. 
Aixb eiis pot expressar cl testimoni d’(qestar- fent )), de quan  
Cleiniiiiciii i i l’esmena primcra dc {(coritinuizr f‘cnl)). 

Per qui: cn iiqucst;i csmcix-1 primcni inlrodu’iiii yuc cnl fer 
aqLtestcs gestions davunt I’Aclministraui6 ccntnil, pcr tal  dc 
clcshlc~wr la signat iiix del progrc?m;i-cont Iaclc? A les inlcrvcn- 
cims CII la (im*em iiitcrpclk~cih yuc cl diputat Celeslitio 
Shchcz  va vehicular i cl Conseller Molins vu contcstar h i l d i u -  
meni, hi iiavia més ci’ii1x-1 coincidkncia : (( LI 1% de Mcti.os~, 
~lpLlntavcn to ts  dos, <{ no neccssit;i tant propostes C O l l t  linanc;a- 
riicnt )>, i Eiixi) eiis ho h r i  repctit I’ít.l~is~rc IDiputat senyor Celes- 
t i tio Simchez ki Lin momcn 1. 

No parlem d’~in pia que cal fcr. 1’1 P h  CIC Metros ks tin acord 

r l  

al qual ja viiren arri bar les adminislracions ccsponsabl~s clcl 
trr-lnsport ferroviari i el seu finanpiment ha dc vcnii; el recla- 
mem des de difcrents Arnbits d’aqtiest iirc pxlamentitri, 110 CIC 
venir del I>rogi‘am;i-conIracts. Aquest 6s un nconl entre In Gc- 
neralitat dc CtLtalunya i I’Ajuntamcnt de 13arcelona, cstii redac- 
tat a l’acabamcnt de l’any 19x6; hi lian hagut contactes -com 
molt bk cns va explicitar cl Coi~sdici-- ciitre Er1 Conselleria i el 
Ministcrio durant els anys, ei matcix 86, el 87, et 88 i enguany, 
cl 89, i Ciicarn a hores d’rira, dissortadament, no  s’ha signat. 

LA posici6 clcl i l iputat  Cklestino S~iriclicx.. . , ens Iiregunhvu 
eti la seva interpei-laci6 si ngaf’em el nictro. Doncs, si, aquest 
cliputal qtie parlu scrnprc cluc pot ii 13nrccloiia agafa cl metro, i 
cn aquellcs ciutats a c l u c  té la sort de pndcr ana r  i q ~ i c  lambe en 
clisposcii també, perque en unit ciutat, com tnks gat1 6s 
aquesta, un deis pocs Imitjaiis ja que queda pcr Irasltudar-se 
d’un lloc il I’iiltrc amb ~inii  certii rupiciesa és cl transport 
soterrani. 

I t;imbk nosaltres ens reunim amb colhxtius i associacions 
cle v6ins ii qui al‘cctn la manca del metro, i no només per B sorti- 
des d’cspectaclcs, sini) cluc cls aíecta pcr m a r  i per tornat’ dcl 
seli treball clc ciirla dia, del nostre treball de cada dia. 

Entre ei diputat senyor Ceíestinii Siuiclic, i el nostr’c Gir’up, 
també hi trobem altres coinciclkncics. Sempre Ics traharctn 
quan entre nosal trcs connectem amb la problcmitica real dcls 
ciutadans, i ,  clcsprés, Ibgicament, hi podri havel- dif’crcncies 
notables, notables diferencies iz vcgiicIcs, per cslablir progra- 
mes polílics i prioritats per a la seva soluci0. A uos;iltres tambk 
cns prcocupen molt les CLICS de cotxes que dia ;i dia, i avui 
també, colkipseii el cinturi) ric rotidii, cues per a i m r  21 la Zona 
Franca i lornar, 

I larnbk ens trobem amb rl’allres coiriciclkncies amb 
1’11-lustrc Diputat senyor Celcstino Slincliez, pcrh sobretot co- 
incidim amb els vc’ins, iiin b els cililadalls ui‘wlals pcI  ac lwsta 
cl iics t i 6 Per exe rn 111 e, u iiii d II rre ra reu n i O r: i LI luclana celc 1) rad ii 
cl mes d’dxil anil-, la participació dcls ccprcscntmts clcls 
miixi tns organismes i institucions rcspunsables dcl Pla dc Met- 
ros. IU Govern dc la Gciieralital, hi assistí i prescnli el SCLI in- 
fimie el Ilircctor C;encral dc Transports, senyor Robert 12nmi- 
ruz; pcr I’Aj Lintamcn t de Jgiircclona, la regidora presi cleri t del 
Consell d’Adniinistraci0 de Transpot’ls de 13arcelonn i ric la co- 
t-npatiyia de metro, senyora Merce Sala. 12eunits amb al tres rc- 
giclors cle clif’ei.ents grups dcl noslre ajuntament, tamhl: amb la 
pt’cshicin de la Ili putacta senyora Servi tje, del iinsire Gimp par- 
larnenlar¡, q u i   OLI part, jiiuinment amb els vcins, estimulador;t 
precisizrrrent rl’ayuesia rcunib, i reprcsen tanis CIC les iissociiici- 
mis de vdins CIC, Trinitat Nova, de Ciutal  Mericlian;i, de Vtllho- 
nit, de Tcme R a r 6  i CIC: Sania Elv¡rii. Hxplicadcs les geslioiis per 
p;irt rlels rcsponsables cs nianil‘cstii yuc tncntresi;int no sc 
signa cl contrautc-progruma i no ciitiviu el servci de mctros, et1 
els barris sí q ~ i c  hi ha, CII tot cas, alguna cosii qtic csti canviant. 
12,~i cls barris de lli nost i-ii ciullii, en aquests barris iiiipliciits de 
mimix cspccif’icii Ics condicions de vida han empit-jorai, cstan 
mes rl’illats : el cinturi) clescol~er‘t pcr les OINCS, l’avingudri Mc- 
l-idiann sempre col~lapsuda, rleniogt’~~~caincnt uclucsts brirris 
tim crcsciit i eis probtcrncs ~’~gi’eitgen. i li ha niks gcnt amb 
LIM cnpiicitrit cconi>imic:1 mCs I‘cblc jubilnls i aturats. La coii- 
figuracib rtcls barris porta ii aquest iiIIunicnt de yu& cs qw ixen  
els veins; estan en el vertex de Li ciutat de 13arcelona i tamhc 1.1 
punt  ii plint d’entrar al Vallks, en u n  cul-clc-sal, situaci0 

cap cl’hores de Irebull, de la Z o r ~  Francn. 
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agrcujacla pcr Ics obres d’infrastructura en beneíici de tota la 
ciutut entera, a nivell global. Ells, aquests ue’itis i dtres, 
cl’al tres barris, esperen solucions. Nosaltres, el nostre G r u o  
pa t‘ I m e n t  iir i con t i n uarern e xp 1 i cali t - nos i t re bal lan t arn b el Is. 

lin la nostra tcrccra esmena, per coherkncia, demanem inte- 
grilr la rcalitxacib de la tarifa única per R Ja utilitzucih del Zrans- 
port pii blic en cl contractc-progr~~ma. Per cohcrencia, pcrqiic 
la tarifa Única pol comportar un augment dc cleficit, deficit que 
cal cluc sigui absorbit per fonts de finanqarnent molt concretes 
que nosaltrcs creiem que estan, precisament, cn cl contracte- 
programa, i d’ayuí la nostra esrncna en el punt 3 .  

En el plint 4 de la Mocib, creiem que se’ns planteja una qües- 
ti6 que forma part clara del trchall gerencial de la mateixa crn- 
presa pÚ blica, que pot gcnerar més ddlcits i que I’Administra- 
ció ccntral hauria d’absorbir. Pcr tmt ,  tenint en compte que és 
una  qüesti6 gercncial, nosdtres no el votarem favorablement. 

1, en el punt cinque, hi trobem rcalmcnl una certa redunclhn- 
cia iimb el quc és cl Pla de Metros; totes aquestes prioritats 
estan espccificades, perb si fos possible la rediicci6 definitiva 
que se’ns presenti podrim donar-hi el nostre vot l’avorabk. 

En el clarrer punt, el número sis, creiem que expressa una 
dcterminada posició política que no és la nosm i que, logica- 
ment, no votarem f’avorziblemcnt. 

Amb I’Il-lustre senyor Diputat Celestino Slinchez hem dialo- 
gat, hcrn acostat pnsicions, hem intcntat explicar la nostra posi- 
ci6 i, si les possiblcs transaccionals no contradiucn aquesta 
nostra posici6 inanifestada, ens p l r - ~ 8 ,  en aquells punts que ja 
hem manifestal, votar-ho positivament, 

Aquesta matinada, quan, rlcspres cle moitcs altres obligaci- 
ons políliqucs, acabrtva de preparar aquesta intcrvencih, he fet 
ús d’un tcxt d’aquells que un, per deformació professional, 
guarda ii mi; permetin-me llegir-lo, corn ;i expressih de In 
meva preocupacib en aquests moments. A I’obra de Milan 
Kundera, Ltr insostcnibi~ ilei/Xpre.w & I’issc~; quan parla del fill 
cl’Stalin i de la scvii mort d iu  : {(Quan el pol nord s’liicmta al 
pol sud fins al punt de tocar-lo cl planeta dcsaparcix i I’hornc es 
troba en un buit que I’atorclcix i l i  fil venir gmcs de caure)). 

Gritcics, senyor President; Ericies, senyores i senyors 
cii p~ t at s. 

El Sr. PRESIDENT 1 Gricies, scnyor Janb. Ara poclcn intcr- 
venir els grups que no han presentat csmeiics. Pel Grup parla- 
mcntnri rl’Esyuerra Rcpublicana.. . (/,’/. Sr. hi iww s hixew pw 
p u h r . )  136, a 1’ll.lus~re senyor Eatorre, l i  donarem la meitat del 
temps. 

111 SI: LATOKRIl : Senyor I’rcsidcnt, no empraré ni la tcr- 
cera part de la meitat del temps que vostri em dona. 

Els centristes d’aquesta. Cambra clonariem suport als liunts I 
i 2 de la Moci6 si el proponent d’aquesta assumis la reúacció de 
les esincnes 1 i 2 del Grup de Convergkncia i LJnib, 

Estem a kivor de I’esperit dei punt 3 de I’csmcna del Parlit 
Socialista, compartim, tanmateix, el criteri del Piirtit Socialista 
en cl punt 4 de la Moció, encarn que, corn a dit I’lI4~1stre Dipu- 
tat scnyor Janc, crcicm, no pas pels motius que ell ha remarcat, 
quc el tema no sigui objecte cl’una mació, 

Compartim tambk el criteri del plint 5 de la Moció, sempre 
que la dctci.minaciÓ de les ciutats que hi figuren no signifiqui 
ciip tipus de greuge per a cap altra ciutat. 

1 estcm, Ibgicament, en contra del punt sise dc la Moció de 
la manera que eslA redactat. ü c  tota manera, sabeni quc el pro- 

ponent de la Mocib ens proposari una trmsaccional, de la 
qual, en tot cas, ens pronunciarem després. 

Griicies, senyor President; senyorcs i senyors diputats. 
El Sr, PRESIDENT : Griicics, senyor Llitorre. Per 13squerra 

Repwblicnnu, tb la paraulii 1’Il.lustre Diputat scnyor Colom. 
Ei SI-. COLOM : Griicies, scnyor Presidcnl. Breumcnt, i des 

de I’escb; hi V R  haver una frase del Uiputikt Cclcstino Shnchez 
cn la seva interpel-laci6 que crec que es pimdigrnAtic;i de I’nh- 
jectiu cl’aquesta Mocib, i en el seu momenl de la interpelhcih, 
quan parlava que si no resolcm E, deia : <{Si no m i m  capaci- 
tat de concebrc el transport o un transport piiblic d’aquestes ca- 
i w l e  I isli q lies, la M e r i di ana es t ;i rh em bussadii de cotxes diii ria- 
ment, permanentinent >>, i qui diu la Meridiana, doncs, diu la 
lliagmal, i diu algun cinturó, i parin de tot el centrc cle Ikircela- 
na, i cada vcgacla, cada dia pitjor. 

Jo crec que, efectivament, i així ho expressem el nostre 
Grup en I‘cr aquest posicioniimcnt fiivonihle al conjunt de la 
Moció, efectivanient el problema del transport pii blic ii Rarcc- 
lona, i al conjunt dcl que s’anomcna la Kegib I, es un  problcma 
absol u tamcn t crucial ; 6s una qiicsti6 de conceptes, pero tam be 
cs una qiiestih de prioritats del que és, del que ha de scr el 
transport píiblic, i sobreiot -i en aixb també hem constatat co- 
incidbncies cntrc el Cimseller i el diputat interpetlmt i avui 
proposant de la Moció-, sobretot, cs un problema de finanva- 
ment; el que pussa és que aleshores ens liarla o ens diu cluc 
aquest finanqsment ha de vcnir bhsicament del Govern espa- 
nyol, que és qui ho ha de pagar i signar el contracte-programa, i 
cn canvi el Diputat proposant, doncs, ens parla, i en la Mocib 
molt clarament, i amb uixo,coincidim cl nostre Grup parlamcn- 
tari, que d’aco1.d d’exigir que és el Govern espanyol qui ha dc 
finanqar part ci’aquestes inversions, qui ha de t’cr part cl’a- 
questes inversions, pcro també d’acorci yuc ha de scr el 
Govern de la Gencralitat que inverteixi en cl transport pihlic 
metropolitii, i també d’acord amb l’objectiu d’arri bar un dia a 
crcar en cl nostrc país un sector piibliu financer, com s’expressu 
en el punt 6 de la Moci6 presentada pel IJigutal Cclestim 
Slinchcz, 

Anuncio, j i ~ r  tanl, el vot pnsitiL1 cicl Grup parlamenturi c l ’J3-  
qizerra Republicanii, insistint bisicament en els punts 3, 4 i 5 
de la MociO, fcr possible, se’ns dcia d a r i k  Única>>, cl Diputat 
Sinchez ja ens ha dit que corregia aquesta cxpressió per dificil- 
rncnt possible, o sigui Ter liossi blc la rcditi.;aci6 dc coorclinaci- 
ons o de coordinrici6 de Ics diferents tariies, rlues, trcs tarifes 
cn lot el Irmsporl públic cle l’hrca mctropnlitana. I lambé en cl 
punt quarl, de I r  Ics gcstions oportunes pesclub es pugui am- 
pliar l’horari del tancarncnt clcl metro fins a la u n a  de la matina- 
da i ,  cn tat cas, rcforGiir, cls caps de setmana, el servei dei 
transport i de tota la xiirxa iniermoda1 d’aquesta iirea, Final- 
ment, complir i que cs resolguin cls compromisos d’arri bada :i 
tota la poblacih, il tots els barris cle la nostra ciutat i a totes les 
poblacions vei’ncs. 

Nosaltres, de les esmenes que s’han prcscntat, tant per part 
dcl Grup Socialista com per part  clcl Grup de la majoria, ente- 
nem qiie dgunes i yiiasi toies milloren sensi hlenicnt aquesla 
Moció, i nosaltres dcsitjarícm que se n’introdu’issin les miixi- 
mes liossi bles, via transaccional, que permetés que cn la majo- 
ria dels punls d’aquesla Mocib que tots considcrem importants 
quc el Parlament adopti, poguessin ser votades per una Bmpiia 
majoria cl’aquestlz Cambra. 
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Mokes grricies, scnyor Srcsident. 
El Sr. PRI’:SiI)T=NT : Grkies, senyor Coloin. Pel G r u p  par- 

lamentari i30puiar, tc ia paraula 1’ll.Iustt-e IjipLi tat senyor 
Curto. 

Ei Sr. CURT0 1 Gricies, senyor President. Senyores i seny- 
ors dipulats, cn primer lloc vull manifestar que m’he permes la 
llibcrtat, scnyor Celesí.ino Sh~chex,  de riurc la SeLt i i  eloqiicn- 
cia, entre altres coses percluc em considero un bon amic seu i 
t m h k  pcrclue 10 conet:; clitieii qiie menjml i dorinint sc con- 
eixcn les persones, i es[ 6s iin privilegi qiicjo he conipartil amb 
VI )Stk  (Ridk~S. 1 

La vcriiat, scnyor’ l’residcnt ... 
El Sr, PRESIITiiN’T : I IaLiria d’aclnrir aixb iiltirn ... (i<iuIitx.l 
El Sr. CURT0 1 La veritat, scnyor President, és qiic en un 

viatge de Darcc1on;i a Santiago de Xilc ii I’avi6 se tnenja i se 
dorm. .. (kwwf  t k  V P M S  i ri~ilos. 

I’cr anunciar cluc cl Grup Popular volarem a fiivor dels cinc 
priincm punts CIC la Mocib, tot i comentant -q~tc ja  s ’ l ~  aclarit 
aquE, per part cie l’ll-lustre I X p ~ i l i ~ t -  que hi havia algun punt, 
com 10 tercer, quc, probablement hauria cslat de dií’ícil solucib 
ii l’hora de &terminar, d’acleqtiar i de substituir la tar i fa  lineal 
liel que ks  la tar i íh  únicn. 

1, quant B I’Gliim punt, cluc parla dc la creacib rl’un sector 
públic financer catali, no I’acabhem de comprenclre, jmo en 
virtut dc la intcrpel.lacib i, sobretot, per les seues cxplicacions 
quc ha rormulilt itbans, I’hcm comprks perf‘ectarncnt quan es 
deria als beneficis cic la bmca i de Ics caixes d’esíalvis, i voste 
ha dit cluc <<mis vale pijaro en  milnu que ciento volmdou. Jo 
li diria cluc (cpcla q ~ i c  no has CIC tocar rlcjalaanor>>. I ,  cn tot cas, 
cn tot u s ,  haguéssim prefcrit que Ics gestions en toles Ics. ad- 
tn i ni slraci on s 11 L‘I bl i g LICS (te Ca tal un ya Iiuguessi n ser vi t per 
aconseguir líiiics tic crbdit prcfcrencials, qiianl a temps, capital 
i intcressos. Amb csl criteri dernanarcrn votacih sepirada dcl 
sis6 punt  d’esta MociO. 

C h-icics. 
UI Sr. PRESI1)ENT : Ciricies, senyor Curto. I’cl Gt’uli 1i;irh- 

iiicnlari tl’lniciaiivil pel- Cutalmya, ié Eu ~ i r - l r a ~ i l ~  1’11.1 tistre I l i -  
p LI t ii t se n y or Sa LI ra . 

111 Sr. SAIJRA : Grkics, senyor I’rcsidcnt. Crcu qtie la pri- 
IITICI*:I grm vi rt LZ t rl’aquesta I nier pc1-f acib es que posa so brc la 
lauln, en aquesta Cambra, la necessilat qiie aquest ks  LI^ tema 
irnporliznt i cluc, tlns i tot, la prhpia interpdlacici és pelita pcr 
discutir cl tema dei transl)nrt. 

Nosiil tres votarem kivorablemeiit la MociO, tols els punts de 
ta Moci6# Si el scnyor Uelestino Sknchei! eiis hn proposat ja ~1ri1-i 

trnnsaccional 211 l iunt  tct-ccr i ~ C ~ L I Í  proposaria, fins i lot, un 
canvi de rnotlifioacib, ha ciii qiic substituiria <<tsritii iiniai )) per 
((coordinucih tlc tarifes H ,  i ,  cl’algunn mancrii, cl q ~ i e  j n ,  fins i 
tot, estil i.ccnllil en cl P1;i de Metros 6s iwanqur cap 11 un sistema 
(i ‘i 11 t eg ruci O tari GI r i a. I crec que aq zicstn ser i i\ I ’c xp ressib 
cor’rectn I 

Votarcim cluc sí pcrqLk ;uquest és tin tenia iiiiport:ir-ll pcr rios- 
altres, fonamenialnient pcr tres i+;ions. Primcra rah pcrqLi& el 
lrmsport dctcrminii, en gran pi r i ,  cl futur‘ clcl territori --en 
gran p u s t  dcterminii cl futur clcl territori-, i ,  pcr tant,  es neccs- 
sita planilicar amb molt dc temps. Aixb es vil ler cn el Pla CIC 
Metros f“ t  bastmts anys --el P h  dc Melros, tal com cs VH recloc- 
tar, prMcament estri acabat, no dóna inks de si-, perb, més 
enlli1 dcl Pla de Mctros, el que czd 6s fkr una planifjcaciii globd 

del transport. Ens fa por que aquesta Coinissih, que fa dos anys 
s’havia d’haver crcat -no sk si s’ha rcunit dos o Ires cops, 
potser en dic massa-, i que, ii aquest ritmc, iiclucst pia de 
transport, no el tindrem mai. 

Una segona rab de pcr q u e  el [eina és importmt : la contriz- 
diccib o la cliniimica ccntre-I3criíci.Ea, en aqiies~ Lema, mks qiie 
en cap altre. es posa dc nianifcst. Avui podem dir que i11121 part 
importaní de Rarcclona tc bon transport ptiblk; hi h a  quiditat 
de transport In’iblic. Aixb no es pot dir, prhcticurnent, prktica- 
ment de cap cicls poblcs o ciiitiilts que envolten ihrcclnna. 
Avui mai* a Castelldef‘els, que és unti ciuiat turística, unar-hi a 
Ics onxc CIC la nil, no es possible; o m a r  ii snnt Boi, o anar u de- 
tei*rninades paris de Cornelli o cie I’Hospitalct , i, en ayucsts 
moments, no tenim, sobre la iauia ,  cap prqiosta CIC qui: fcr, 
perquk tambc cl tcma del t rmsport, cluc és un tema i‘onomcntal 
en la quniitat de vida, sigui un tema que, I I  poc L i  poc, cs vagi 
equilibranl. Per tant, cl tema dels transports incideix molt cn 
aquesta contr;iciiccii> cctitrc-lieri fbria. 

I ~ i n a  tercera raó : estem clavmt d’un tema ronamcntal des 
del punt de vista de política sociul. Avui, a la Regi6 I hi ha 
molts ciutadans quc, per fer un debm-ninat Irahiecte, la meitat 
tl’un altre, pugueii el doble. Avui, un pot anar de Santa 
Coloma i\ I’Ilos~italet amb cl metro, i pcr anar dc la Zona 
Frai~ca u Pedralbes has de pagar molts diners; o per I-znar de de- 
terminats barris de Rarcelona ii atires llocs. 

Per tant --després l i  explicaré per qu6 dic a I’edralbcs, 
senyor Jaume Ctimps; no li  ho explico quí-, iivui tenim 
milers cte ciutaclans cluc, per fer trajcctcs molt més ciirts, cstan 
pagant el doble. 1 .jo no puc resistir la IcrnptaciÓ de dir que, 
aquest tema, fil quatre o cinc anys, sembliiva yiie el tcnícm ben 
encaminat. Jo recordo pcrfectarneiit - - i  aquí leniin cl que ales- 
hores era Conscllcr dc Politica ‘Territorial, cl senyor Bigatii- 
que, Iwiicticruimeiit, el clescnibre clel 84 el senyor RigatA i el I9i- 
rcctor Gcneral dc 7‘ransports deshores, senyor ‘lbsas, la seny- 
orii Mercc Sala i jo vum estar negociant, vam cstar negociant i 
tcniern cl papcr rcdaciat, prkticarncnt, del ~ L I C  dkicm H una 
autori tal único de transports )>, tim b  LI^ papcr consensual, cluc, 
ronamentalnicnt, consistia en quatre qüestions. í’t‘irnm, L I I I ~  

mtoritat imica, Generat ¡hi, Admi ni st r x i 0  local, cmprescs. 
Segona, inibit territorial inolt més grtin qiic I’anliga Corpot’aci- 
O. ‘Tercera, la neccssitai d’im ph integral de transports nn cs 
priorit7,cssiti els moduls  de Iransport. Ningii sap, avui, :i Cata- 
lunya quant Inem mbs volem fcr, pcrquc el Pla de Metros no 
diu aixi, : prkticament I’estem mihant, I’hem acalxit. Ningú 
sap a Catalritiya quin papcr volcrn que jugui la rodalia de 
IlEN1;E; cada u Lc una opinih clif‘crcnl, pcrb 110 existeix un do- 
cument rcspectc a aixh : et tercer punt d’ayuest documcnt era 
¿iqiiesi. I ci quar t  era la integracib de les tarifes. 

I aixb, que era un documcnt consensual -jo crec q ~ i c  amb 
concessions de Ics ducs parts- va entrnr en crisi total, a p iu t i r  
dc les llcis rl’ordcnacib ierri torial. Les lleis cl’otdcnucih territo- 
r ia l ,  entre iillrcs C O S ~ S  rnalamcnt que Iim fet, vim posar en crisi 
total un projecte CIC soluci6 dels transports, que s’iiiivia fet un 
csl’oi.r; i rnportant amb la Conselleria, en aquell iiiomcnt, i amb 
1 ‘cntitiii melropolitnna dc buscar una sol uci6 baston t satishctb- 
ria. I iivui cns trobem en i i i i i i  situacib, des del punt cle vista de 
transport, molt pitjor’ que l’any 84 -(Ics del punt de vista de 
desgave 11 ~d ni i n i st rati u.  Les I I eis ri ’orclcnaci O tcrr i to ria 1 van 
reduir I’l‘lrnbit de Iratlsport, i els taxistes j a  i10 podien anar ;i 



Molins de Rei, per exemple. 
Per tant, cl nivell de crisi i d’ernpit.jorament de la situaci0 del 

transport ha estal produit per la Llei cl’Ordcniicib Territorial. 
Nomes en aquest sentit votarcni a hvor d’aqucsta Moci6; hi 
insistcixo : deixant sobre la laula quc, fjns i tot, c! problctna 
del transpocl, per 111 importiinciu que tc, per tols els ternes que 
he dit, supera molt el contingul de la prbpia intcrpel-Iació, I 
que estic segur, el nostre Grup esth prol’uncliimcnt convcn(;ut, 
que un dels motius, que  LI^ dels motius per a la revisi6 de les 
lleis d’orclcnacib territorial i ,  fonamentalment, per ii I u  revisió 
pel que i’a refcrkncia r? la Regió I ,  serh inevitablenient que el 
tema clcl transporl no es pot iihordar des de 111 legalitat d’orcle- 
naci6 territorial que aquest t’iilriarnent aprovi fa un parell 
d’anys. 

CXicics, senyor Prcsiclent. 
El Sc PRESIDENT : Gricies, senyor Saura. Am, per 

pronuticint*-se sobre les esmenes, té la paraula el proposant dc 
la Moció, 11-lustre senyor Celestinc) Sinchcz. 

El Sr. SÁNCI-IEZ RAMOS : Senyor President, senyores di- 
pu tadcs, senyors cli pu tats, ducs petites CQSCS i després faria les 
propostes de t i*ansaccional, que he pcnsat que podrien resoldre 
els problemes que lzan aparegui. La primera qüestib és, senyor 
Curto, H la pela que no puguis tocar deixa-la lxissar )) és veritai 
perb es un problema de correlacii, de forqa. Algun dia, en 
iiquesl Parlament, hi haurh la correiació dc forca suficient i ne- 
cessriria pcrque aquesta pela no passi, sinb que la puguem afa- 

Un altre lema. Jo crec que ha apiiregut un acord, que el tema 
del transport públic de la Regi6 I es podrh resoldre amb 
aquesta Moció, sini> que, seguramcnt, seria nccessari fer més 
activitats d’aqucstes carackristiques. Jo crec --i recollint tina 
mica, crcc, I’opinió de tats els grups- que seria necessari ikr 
un eslbrq conjunt per rer-ho, per fer-ho; per tcnir iniciatives 
concrctes i per, a més, avanqar en la direcció d’~una iiiiciativa 
tnbs globaiitzaúa, que poguéssim resoldre, cn millors condici- 
ons que aquesta lirupia Moció, el problerna del transport. 

J a  entrant a les csmcncs concretes ... th5, abans fiiricl refcrkn- 
cili a aqrrcsta icica, que plantcjiiva el senyor SiiLiru, rl’integl-acib 
tarifirica. J o  crec que, des d’un lmnt dc vish tecnic, és tan co- 
rnpEisat de resoldre arti, cn aquests moments, en la Moció i cn 
les propostes d’csmenes que hi liavia, que jo crec que el que 
podria avanwr és la meva opini0 que intentaria fer una gestiii 
de carhcter parlarnen tari, una proposició quc pogués resoldre 
aqiresi terna, perb yuc ho fes des d’un punt dc vista tecnic seri- 
ós. I no íkr ima cleclaracii, generica únicament, que segurament 
no  podria resoldre el problema des d’un punt cle vista concret. 
I ,  per tant, compartint I’opiniO, jo ho deixaria per a una  prbxi- 
nia aclivitat; fins i tot,jo estaria obert cluc es pogués fer amb ca- 
riicter unitari al mhxim. 

gar. rK iulitx ) 

Aquesta transaccional --despr6s la passaré al President.. . 
UI St: PRESIDENT ; La té redactada. 
El Sr. SÁNCMEZ KAMOS : La tinc redactada, Seria -Iu 

Itegcixo-, és ..., primer -6s una iransaccional entrc les dues 
esnicncs cluc han fel-, que plantejaria m ~ n t i n u a r  fent Ics ges- 
t i om ncccss8ri es co tij unt amen t arn b 1 ’ En t i tat M et ro pol¡ tana 
de Transports i també amb I’AclministrnciÓ central per a la sig- 
natura del cantractc-programa dcl transport pirblic de Barcelo- 

E1 segon punt queclaria reclactat -també intentant fer ~ ~ n a  
na. >> 

t ransimional cluc intent& resoldre problemes-, es : << Agili- 
tar els treballs de la Comissih Coordinadora dcl Transport, 
creada per la Llei 7J1987, del 4 cl’abril, per la1 d’elaborar ei Piri 
iiiterniodal, clcl qual el Pla dc Metros de 13arcelona 6s part inle- 
grant. H 

La tercera transuccioniil tarnbi: seria : <( Impulsar la coordi- 
naci6 de tarifes de totcs les emprcscs CIC transport phblic que 
presten el seu servci cn l’iirnbit de la ftcgib I H .  I aixh no  resol 
el problema que ja liein comentat, que jo crec que tots i cada 
 LI^ de iiosaltrcs sorn conscients, pero podria ..., aixb seria un 
pas interessant i important pcr, a mks, conkixcr millor la rcali- 
tat i, en funció de concixer millor Iu realitat, ícr una proposta 
de cariicter tecnic que pugui resoldre el tcima. 

Ei quart apartat qucctari;i : (< I<editzar les gestions oportunes 
per tal que es pugui ampliar I’hat-ari de metro fins 1-1 la una de la 
matinada, i la millora del transport nocturn a la sortida d’espec- 
taclcs. >> 

EI punt cinque quedaria resol a partir d’iina addici0, cn la 
qual es parlarin, en lloc dc ~ N s u  B i t r r i s~ ,  de <<Canyelles, 
Ciutat Meridiana, Torre Bar0 }), i incorporant <( Montcadu i 
Keix~c, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, I%plugizes de I h -  
brega1 H, i un afegitf, que diguhs (( i a totes aquelles q w  cis estu- 
dis enclcgats ens demostri la nccessitrtt, cn cl sentit que cap 
ciutat, cap poble, cap barri afectat, O quc pugui ser afectat 
pugui tenir una concessi6 cie discriminació. )) 

I ,  per íiltim ..., I’últim punt que quedaria, amb una proposla 
de transacció, a veure si podríem omplir una mica el ventall 
d’opinions favorables, @s cn ei senlit de d i r  : ccConiinuar les 
gcstions oportuncs per programar les invcssions nccesshrics 
que permetin E’arnpliaciO del servci de metros de Barcelona 
contemplats en els punts anterior, a partir de la crcaci6 d’un 
sector públic financer de Catalunya, pcr a la qual cosa es busca- 
ria la collaboracib d’altrcs administracions públiques i es farun 
les reserves pressupostirics necesshries per a I’any 1990. H 

I jo, per scabsr aquestes propostes d’esmena, jo voldria ex- 
plicitar una opinió polítim : ubans, quan c ~ J a  grup parlamenta- 
ri ha fet el seu posjcionament, hem fet, tots i cnda un de nos- 
altres, política, que és molt bon í‘er pel- a aquest Parlament. 
Perb, ara, en la votacii), el que ren1 n o  és simpletncnt política, 
el que fem es resoldre o no  resoldre problemes, i, per tant, jo 
crec que aquesta cliferenciacih és important, per& la votació, 
el que expsessari és la voluntat de cada gru~r parlamentari i de 
cada diputat, dc corn i de quina inanera vol rcsoldre els problc- 
mes concrets que tenen els ciutadans, 

Moltes grkies. 
El Sr. PKES113ENT : Moltes grkies. Es pol fer una  sola 

votaci 6‘? 
fi1 Sr. SURIRA : r:i nostre C;wp vtiirtria cieinaiiar voiacib sc- 

paracio de cada punt. I’odrícm intentar fcr alguna agrup;icih, 
perb em scnibia que, sirnpiemcnt, introciuirícrn dificultats. Per 
tant, votwijl sepasadit de cada (Junt.  

I ,  senyor President, vnldria dcmanar lambé i1 la [’residencia 
si ens autoritziiria., . --ho clic amb tola sinceritat, 
nat uralnien t - , dcmanar vniaci0 separada respecte ii un i ncis 
ciei punt primer. 6s a dir, ci punt primer ciiii : (<Continuar fent 
les geslians necesshries, conjuntainen t arn b 1’ Entitat Met ropo- 
litana del Transport i tarnllé amb I’AdministraciÓ centrai ... )), 
etcctera. Nosal trcs voldríem dctnanar votacih scpíirada de i’in- 
cis que diu : <<conjuntament amb I’Enlitkit Metropolitana del 



MociO suhsegiien t a la in tcrpekl aci6 
al Consell Kxecutiti sobre 111 

Pdíficii del Llibrc 

El Sc SOlMEQUÍ~S : Senyor President, senyories, en In 
interpeMaci6 presentacla pcr aquest Diputat el c l i n  I O dc maig, 
vaig fer rckrencia, en primer lloc, u Ia ncccssitat de dcscnvolu- 
par la I h i  de 13 bliotcqucs, ~iprovacla el 198 I , i... 

EI Si: VICFI-PK ES1 DENT PRIMER : Perdoni, scnyor I l i -  
putat. Silenci, si LIS plau ... 

El Sr. SORR k:QUfiS : G rk ies,  senyor Prcsiclent, I que, íins 
ii aquest moment, molt dcl scu itrticulat no havia cstnt objectc 
de compliment per part del Consell dc govern de la Generali- 
tat. Feia rcfcrencia tarnbc, en la inevii intcrpel-lacih, a la neces- 
si tal quc la Biblioleca Nncional de Ciitalunya, qire ayiiella lli bli- 
oteca de Catalunya definida en I’article 7 cle la Llei de Bibliote- 
ques, iicotiseguís de ser aulknticarncn t una bi hlistcca de presti- 
gi no iinicament iiaciond, sinó de prestigi intcrn~~cional. Con- 
statava lit manca clc recursos dc la Ribliatcca, CIC reccims per ii 

tota rncnii d’act ivi tats, per a tota mena cle clescnvo~uparnelit 
cslruclural, dc personiil, cl’xiquisició de llibres, clchtera. 

Fciu també r e f e r h k i ,  en la nicva inicrpet.laci6, 11 la conve- 
nihicia qirc I’1~scol;i de Bitdiotcconomia cle CalulLiny, (i I‘ os iina 
cscola qiic estigubs i11 nivell dc les exigencies bibliotcchics del 
mbn modern, i que ampliés el  scu cicle rt’cs~udis, del pritner 
cidc i11 segon cicle i al tcrcer cicle, I u  qual cosa havia CIC fcr q ~ i c  
aquesta F~scolri de 13i hliotcconomia fos competitiva amb iiltrcs 
cscoles CIC bibliotecononiia qilc cstm naixen1 m-cu de 1’13stat 
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que té ara-, per tal quc pugui acomplir aquesta niissih de sw 
una  bihliotcca de lircstigi inler*nacional. La Moci6, en el seu 
tetur punt, clemana al Govern de la Cjciieraljlai quc doti de 
mitjalis o que contri bucixi que I’Escola de Nhliotecononiia de 
Ijtircelona, de Catalunya, litigui cstendrc cls seus ensenya- 
ments cap i1 ensenyaments CIC cicles superioix, i ,  clarrerament, 
la Mocii, 1c com B objectiu demanar a l  Govern de la Cieneralitat 
cluc doni suport a Ics biblioteques dependents CIC Ics adrii- 
nistracions locah, les diputxioiis i cls ajuntamcnts, que sbn 
cntitats qiie han fet, en I’iiznbit dc Ics biblioteques populars, 
u11 esforc; molt superior a1 que ha fel la inalcixa AdrninislraciÓ 
de In Generalitat. 

Aquesta 6s la Mocih, amb els quatre punts q ~ i e  sotmeto a la 
considenici6 de la Cambra. 

Molles gi*icies, senyor President. 
RI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER : Moltes gricics, 

11.1 ustre senyor Ilipu tat. Correspon aril defensar I’emcnii prc- 
sentada pel Grup d’Iniciativa per Catalunya. L’II.lustre Diputat 
senyor Ignnsi Riem té la parwI;i per fer-lio. 

El Sr. MERA E GASSIUT : GrBcies, senyar President. Per 
explicar també el nostre vot favorable als cluatrc punts de la 
Mocib, que haiiria de ienir en complc -ja ho ha dit ara el 
senyor Sobrequés- la importancia dcl text aprovat unhnime- 
ment en uqucsta Cambra l’any 198 1 i eis problemes d’aquest 
text al cap d’uns quants anys. No s6cjo qui ho diu, son els pro- 
fessionals dcl iii6n de les bibliotequcs, que han elaborat i han 
repartit --els membres de la Comissib de Cultura \a rteucn 
h a m  rebut a hores d’ara; jo, almenys l’hc rebuda així, a la 
Cambra, cn tant que membre dc la Comissió de Cultura del 
Parlament - aquesta declaració dei Colkgi Oflcial CIC 
Bi bl i otecar is-docuinentfll i s tes de Crilal u n yn, sobre 1 a i-, Ic i tic 
Bi bliotcques, 

Els punls d’incompliment d’aquesta Llei sbn notables, i els 
punts en que s’expressa perquc la Llei no havia previst qiicsii- 
ons que durant aquests anys han a p m g u t  i que, per tant, ex- 
igirien --o per via de reglament o per via de rnodificacib de 
llei- noves aportacions, em penso que shn prou seriosos i 
prou notables corn pcrquk sig~ijn tinguts en cornple en el niarc 
cl ’ aq iiesta Moció. 

Quan sc’ns parla de la necessitat d’establir uns organismes 
bibliotecaris nacionals que assegurin ii la comunitat detecmi- 
nats serveis d’adquisicib, control i conservació dels fbns bi blio- 
grifics, ctcktera; quan se’ns parlu de planiticar i coordinar la 
crexió i l’existenuia de serveis i organismes bibliotecaris; quan 
se’ns parla d’estcndre la Icctura pública al mixim nombre d’hn- 
bitants possible, de racionalitzar Ics actuacions de les diverses 
entilats amb rcsponsabililat cn materia de bi bliotcques, 
coordinant-nc els esf‘orqos de manera que el resultat sigui la 
imultip1ic;icib dels iwursos, etcelera, em penso que se’ns estil 
parlani de qiiestions notrtbles que la Llci podia deixar entcnilrc 
i que, en tot CHS, aquesta Llei no ha desenvnlupat prou. No hrt 
quedat prou aclarit, desprks d’aquesta Llei, corn s’aplicava tot 
aixb, i ,  en realitat, en aquests moments, la imatge és que Citta- 
Iiinya, que l’any 1981 her~trlva una situacib biblioteciirja relati- 
vament inverte hradn, trencada, haginen tada, perb rica, ai cap 
de vuit anys no  hil fet els csf‘orGos quc l i  corresponien d’acord 
amb la scvii Iradició bi blioteciiria. 

LI el pillit niimero dos es parla d’instar cl Govern de la Ge- 
neralitut ii dedicar, en els cxcrcicis pressupostaris vincnls, una 

atencih especial ;-I la Kblioteca Nacional de Catalunya. Jo crec 
que i10 cs tracta iinicament dc dedicar un esfort; pressuposlari 
inés gran, si116 scnzillament dc Ter complir I’arlick seti: de la 
Llei de 13ihlioteywx, que clefineix corn ha de ser 111 Hibilioteca 
Nacioniil dc Catalunya, tant el que ha cle ser en tant cluc bibliw 
teca nacional de Catalunya, com ci SCLI í‘uncionament, la SCVH 

gestib. 
En el tercer punt cs demana al Govcrn de la Generalitat yuc  

doti I’I-~scolrt de 13iblioteconomia dels r n i t j m  quc li  perinctin 
d’eslendre cls seus cnsenyaincnts a cstudis de segon cicle. Em 
pcnso que cl punt  6s clar : la professtonaliiz~cici, en aquest cas, 
dc tots cls que trebdien en el m6n de Ics bibliotcqucs ks  tina 
urgkncin evident. 

Í5s important el quart punt, en que s’insta el Govern a donar 
s~iport a les biblioteques dependents de les administracions 
loculs de Cutulunya, Estem novaincnt parlant de la Llci; rccor- 
dit1 I’articic vuit& de la Llei, que ens diu : {<La Generalitat ha 
d’establir convenis amb els inunicipis de mcs de 5.000 habi- 
tants per tal de crear i mantenir biblioteques obertes al phbiic, 
d’acord ltmb la reglamentacib existcnt H, i explica com hun CIC 
ser. 
E, jo recordo cl que he dit en nltres ocasions : els serveis a 

la persona sbn -com el seu nom diu- R la pcrsona, per tant, 
el nornhrc dc persones han de determinar, molt sovint, Iu mul- 
tiplicaci6 de serveis; així ho entcn I u  Llci en el seu articlc 
vuitb, Llei -ho repcteixo- aprovadu uniinimeinent en 
aquesta Cambra, i penso que el compliment cl’aquest punt CIC 
la Llei suposaria -i ho w m  dir uixí en el debat pressupostari - 
iiicrements importants a partides destinades a l  k m a  de les bi- 
blioteques. S e  cluc la politica dc biblioteques no cntra en allh 
qiic en podriem dir la politica dc l’cf‘imer, cle les iwditzacions 
immediates de carrer, de les realitxacions que enlluernen i que 
liodcn aconseguir, en  un moment determinat, u11 ccrt rcssh de 
premsii; són aquestes actuacions que co tnporten poques in- 
auguracions p r o  quc, il la llarga, doien el país d’uns infrastruc- 
tura  cultural cstahlc. 

En aquest sentit, nosaltrcs hem volgut afcgir iina esmena a 
la Moció prescntacla pel Grup Socialista a través dcl senyor So- 
brequbs, en la qual i n s t h m  cl Govern de la C;eneralilat 
--acceptaríem poder dir : ((instem Ics diverses administraci- 
ons implicades ))- a dedicar ~ i m  atencii, especifica a la Riblio- 
tcca de la [Jniversitut de Barcelonn, per tal de cotiservar-ne els 
fons i d’uccelerar-ne la renovaci6. Aquesta csincnii 
--d’acldicib, evidentment- ti: dos eixos de reflexió : primer, 
la importincia histbrica de la Nblioleca dc la Univcrsitiii dc 
I3arcclona, ~ i n a  de les més importanis, no solament tlc Calaiu- 
nya o de iol I’Estat, sinó una CIC Ics mks importants del mhn 
que, en aquests tnoments, t6, problemcs tant dc cleflnicih de ia 
tnateixii biblioteca -que, corn saben, comparteix unii doble 
funció tlc biblioteca pública i CIC hi bliolcca universitiria-, 
COM, sobretot, I’aspeote dc conservacih dels fons d’aquesia 13- 
bliolcc:t. Sabcn que en aquests inonients hi ha un clebal sobrc 
on lian rl’anar iz parar cls fons que té la Biblioteca de la Univer- 
si tal dc 13srcclona, que provenen de la ciesamortikacirj, i que, 
cn aclucsts moments, cs disputcn cntre els organismes autb- 
noms dc la Uiliversilat --d’dtrcs cliucn que haurien d’anw ii 

panir a la Biblioteca Nacional dc Catalunya-, peri) també cies 
de E’Estat reclr-uncn molts cl’aquests fons, que durant molts 
anys han estat f’ons de la 13ibliotcca de la Univcrsitat dc Barcclo- 
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na. Paralklamcnt, hi hu ~ i i i  probleinri, i ks el dctcrioramcni, el 
dcteriorarncnt dc molts rI’~;lqucsts fons - n’ha parliit sovini li1 

prcrnsii, c1s iiitrcs miijnns de comunicacici--; con1 que es tracta 
d’un cos dc bibliotequcs no crec qiie sigui per fer un alarmisme 
mks n nicnys cstt-any; hi 1x1 hagut, en aqirests moments, x- 
tuacions, ju diria, de nctcju, i de neteja ii fons d’alguns sectors 
de li1 13i bliotcca 1Jniversit;jria de I3;ircelotia, pcrb iiqucsts csior- 
c;os 110 s6n suíicients. llns sem bla qiic cl problema del inanleni- 
mcnt en bona situació cle la Riblioleca ctc Iu Univcrsitut de 13ar- 
cciona, no és un prnb~crna cltic Ciiguiii ~ { k s  nomks un  p r o ~ e m a  
de la Ilnivcrsilat )) : 6s un problema CIC totes Ics ulministraci- 
OIIS irnplicadcs i ,  per tunt, és un Iirobtcina tiimbé dc totes 
aqucllcs aciministraciotis a Ics quals el I’arlarncni de Catalunya 
cs pot acli*cqar per fer-los uria reconiaiiacib. 

Ciriicies, scnyor Prcsident. 
131 SI: PKES1131;NT : Moltcs gr8cies, senyor JCiera Per Con- 

vcrgencia i Unib, dcícnsarii la seva cstnena. .. ~ / + I ~ I ~ Y ~ I . ~  T@ la pa- 
r : ~  la I ’ I 14 us t rc 1 1 i pu tat sen y oi- .I oit 11 Colom i nes ~ 

Ei Sr. C0JdOMINES : Senyor President, senyores i senyors 
cliptitats, és cvidcnt que la importincia que 1c Iicr ;i la identitat 
nacional de Catalunya tot el cluc fa rderkncia al rnbn bibliotc- 
cari, espccialrnent a la fiiblioteca Naciond dc Cahlunya, altres 
aspectes que podríem considerar més Imrcials, pcrb que, de 
fet, iambc sOn importunts, com, per cxetnple, el que f a  rcfe- 
ikncia ayuÍ i i  1’Escola tlc Ili hlioteconomia, ii les hiblioteqiies 
phbliqucs cle Catalunya i també a la Hi bliotcca clc la IJnjversitat 
dc l3arcclona. Tot aixh 6s el contingut de Pa Moci6 que CII 

aclucst tnoment nosaltres aquí hcm de clecitlir com la volem. 
Jr) parlark, con.juntarnenl, de cucla un dels p~inls de la 

Moci6, en el contingut proposat pel G r u p  Socialista, a Iravés 
dc i’lflustre Diputat senyor Sobreyucs, i ,  al míitcix temps, de 
les esincnes que ha presentat el nostre G r u p  

I k  ei primcr punt,  es parla dcl c1escnvr~lup;iiiicnl de la Llei 
CIC Hi bliotcyucs, aprovach -coti1 s’ha dit aquí - pet+ Linitnimi- 
ta t  I’any 108 1. Jo iirii no  hnig CIC lornar a explicar iot el que el 
Conseller Gui tar t  vil explicur I’altre diu, i ,  en tot cas, volclria rc- 
cordar cl quc el I l i rector C~encral, senyor Carbonell, ha pirliit 

sobre I’xALiiiI Pla bibliotccari que s’cstii descnvolupnnt, I 6s cn 
ayiicst sentit, i ii partir cl’iiquestes ~irolmtes, que nosalks 
k i e m  linit esmena al punt primer; per pi+ccis;ir aixb i per consta- 
tur la voluntot dcl Govern de tirar cndavant lot nclucst projccic, 
solmtot m b  aquest I ~ I  Pla qirc cn aclLiest morncnt esbm 
proposant. 

I’cI-6, jo hc de munilcstar Iu incvii salisl‘xcib pcrquk, i i  traves 
del diitlcg m h  els clilercnts grups, hem pogut arrihiil. íins i tot 
mds cnllA cluc constatar ~in;i voluntai i hem arribai ii itii iicord i 
i i  un text cluc, cn iot cas, la Iicrsonii qirc 1x1 dcjudicar la nostra 
proposta, ~ i i n i  si ks d’csmcna c.oiii si ds CIC trnnsnccii), cl scnyor 
Solirequés, cii el niorticni tic1 SCLI torn, ja propos;irh -no l i  
viill ti-eui*c iiyue.c;l honor cluc, cn part, l i  correspon, i cn el qu:iI 
csturíe t i i  pcrfccta tncnt cl’acord. 

Kl segon punl, ti*l-icta de la i3i hliotec;i Nacinnal de Catdunya. 
Mirin,  li1 13ihliotccn de Catal~inya, des CIC Iri SCWI crcaci6 el 
1 907, Iin estat ~ ina dc les cincs impurtmts de I’upurcll culiurd 
dcl nostre poble. Va ncixcr -com vostks sabcn- com ii biblio- 
[ c u  de l’institut d’I7st uclis Clatd;u~s, soh I’impuls dc la I>ipLIiu- 
cih dc Ikircclona, Iwsiclicla pcr 1,nric I’rnt C I C  lli 1t iba, i consoli- 
clacla cn el m i x  dc la Mmcomuni  tat de Cnral unya. Ida sevil vo- 
caci0 inicial dc libl iotecii nacional 6s eviclcnl qiic S ~ E  visi ab- 

solutarncnt obstaculit;l,adc? pels periodes de li1 dictadura que 
s’han prociu’il i11 llarg del segle XX. 1)urant 1;) prhctiai ~ t a l i t n i  
de ln seva existhcia, In iiinteixii IXputacib dc 1Znrcelann l’iw 
sostinguda i I’ha gcstionada, i ha fcl ~ i n i i  rneritbria lasca de SLI- 

plenciíi, perb amb la recupcruci6 de la lliberlat i dc l’autonti- 
mia, la scva coixlici6 de biblioteca nacional havia dc ser reco- 
neguda plenament, i aix i  ho h u  cn I’arlicle setc de la Llci  C I C  Ili- 
btiotcques -que ja hem esnicntai cliverscs vegades aqLrí-, 
;iprovacla el 22 d’nbri E (te 198 1 . 

Som CII el carni de tlonur aqiicst carictcr nacional :i la 1% htio- 
tccii de Catalunya. En quest  senlit, ii linuls dc 1986 cs vii con- 
stituir un consorci -¡ les paraules que acabo de dir í‘ormen píirt 
del prchbu l  d’aqucst consorci -, integrat per la Gencrrilitol 
dc Catalunya, per la Diputaciii de Barcelona, pcc I’hjuntament 
CIC Barcelona i per 1’1 nstitut d’13studis Catalans, Aqucsl consoc- 
ci té el propbsit cle subsistir iins que la Gcncralitnt, comptant 
amb cls recursos necessaris, pugui assumir la gcstici íntegra i 
cxclusiva de In IEiblioteca Nacional clc Catul 11 nya corn 
correspon. 

Nosaltres tarnbk Iiwícm fct una csincria basant-nos en el 
contingut CIC l’acord del cc~i~sorci, amb un arinex que porta el 
protocol del consorci, I’annex tercer, que parla de les aportuci- 
oiis pressupost8ries creixents de la Generalitat, i q~rc  s’han 
anat complint en els darrers anys. Pcrh també cn ayiicsl cas Iic 
de dir que les negociacions fetes amb cl Grup Socialista i amb 
els dtrcs grups han arribat més enllh cl’una cosa est.rictament 
foi.ma1 --encara qiie sigui molt important la qücstii), cloncs, 
dels diners-, i també hem proposat cntrc tots plegats Linii 

irans;iccional, que també espero que el scnyor Sobrequks, en 
el seu torn, lu doni a conkixer, i amb la qual nosaltres estem ab- 
solutament cl’acord, que té un abast mks ampli, fins i tot del 
que nosaltres p imposivern. 

J:1 tcrcer liunt pretkn arnpli¿ir 1’cnscny;iment cle 1’1 iscola dc 
13iblioteconomia, que es ~ i n a  escola -com vostks sa beli- qiic 
dcph de la Diputacih, i qirc c s t i  aclscriia B 111 Univcrsitat de 
Rarcelona perque tingui csluclis de segon cide. Nosaltres cnte- 
nem que aix0 tio cns corresponki, i ,  atks, doncs, que rcspcctcm 
1’:iulonomia universitiirin, hem proposat ... i ,  pensant que la 
proposta cra L I I I ~ I  proposla raonable i quc nosal tres hi h;wÍcm 
dc donar suport ri’una imnera o altra, el que hcm fet 6s 
cricarrilar-la clip a l  camí més & q ~ r a i  - q ~ i e  e r o  cw el dcl con- 
lingut de la MociO- i hcm presentat mi emena per tal q ~ i c  
aixb s’ciicarrili a travks dc les autoritats aciiti&niiques, i cspe- 
rem que aquesta rcctificacih cluc nosaltres hcin íet pugui ser 
admcsa pel Grup proposant i que, a mks ii més, llavors, aixb cs 
pugui du r  a let’me. 

E1 qiiri~-1 punt parla de millorar utics biblioteques, i et nostrc 
Grup, aixb ho ha volgut cstenclre ii tot un conjiin1 
--cliguem-ne, xarxa, encara q ~ i e  no sigui, dc)iics, un iiotii 

propi, aquest, de la xarxa, almenys de tiwtnent - cle bibliotc- 
cl LICS pii 131 iques de (lla t al LI i i  ya, 13spc rem q ~ i c  aquest II arn p I i x i  6 
tambd sigui tina i~tnplixici cluc sigui bcri vistu ~ ~ l s  grups parla- 
mcntaris, i quc ptigui scr admesa i votada pcr lothom. 

Finaltnenr, hi ha trnu cslncIxi cl’lnieiativu pcr Catiilunya qire 
í‘ii refeiknciu ;I la I3ibliotccn de lu  Universitat dc E3arcclnna, cluc 
---com hil dit molt bk el  senyor Kiera- conslitucix un litigi 
cluc vc dc lluny i que, nornialmcnt, cal resolcire. 1”Cr si aquesta 
 ropo posta permetés cl’avunqar en izqucsta línir-1 de resoluci0, ei 
G r u p  de Convergencia i LJniÓ, d’ac01*d a m b  Ics consultcs yiie 
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ha fet als nivelis que calia, votiiria l’esmeiia. ks i-i dir que, en 
ayucst sentit, si liixo fos aprovat en els termes que jo hc dit, el 
nostrc Grup votaria tots els punts d’aqucsta Moció. 

Mol tcs grkies, scnyor President. 
El Sr. PRII:,SIDEN‘T : Griicies, senyor Coloinines. Poden 

intervenir els grups que no han presentat esmcnes, I’cl Grup 
parlamcntari Mixt, te 111 paraula 1’Illustre i l i p i t i i t  scnyor 
Murlín ‘Toribio. 

El Sr. MAKTlN : Moltcs grhcies. Honorable President, 
il.lustres senyores i senyors diputats, la sessib pleniria on se 
substancih la intcrpcl~lació que dbna pcii a la Mocih objecte dc 
dcbal, tot un seguit de coses varen quedar confirmades, unit dc 
les quals va ésser que passats vuit anys de I’aprovacib de la Llci 
de Hi blioteques, la scva aplicació ha estat lenta i complicada, i 
s’hiin dcixat importants aspectes per desenvotupx Una altra, 
seria el fet quc la Biblioteca Nacional de Catalunya no complcix 
amb la seva funció nacional, com ~sosu de manifest el fct de no 
tenir responsabilitiil sobre I’herncroleca nacional, i tampoc el 
fet de no arribar als 900.000 volums. Fets, amb la duplicitat de 
funcions quc es produeixen clnratment en alguns ambits, corn 
és el cas de la Cartoteca, dcpcndent de la Generalitai, i la 
Seccib de Mapes de la Biblioteca; la manca dc recepció dc dipb- 
sits legals de tot allh que arreu del món es publica cn catali, 
units als minsos recursos financers que es destinen ii I’adquisi- 
cib de llibres, cns permet d’afii*inar que la Biblioteca Nacional, 
no només no és biblioteca nacional, sinó que ens atreviríem a 
dir que ili tan sols es biblioteca. El scu volum, la rnancii 
d’estructures tecniqucs i totes les raons abans esmentades cns 
ho confirmen. 

Els dipuhts centristes volem fer sentir la nostra veu per tal 
de reclrtmiir I’establiment d’una taxa pública de biblioteques 
quc bcneficii el conjunt dcls ciutaclans, cle tal manera que la u& 
litzacib de la Biblioteca de Catalunya es Faci preferentment pels 
investigadors i els estudiosos. 

Ilc tot itixh, cls ilhstres diputats i il-lustres diputades 
hauran intu’it qire estern substancialment d’acord amb la 
Mocib, pcro demanem cl vot separat per als piinls tercer i 
quart, per als quals clemanern que  estiguin en contra de Ics es- 
menes tercera i quarta del Grtip de Convergkncia i Unib. Aixi 
mateix, veuríem bé que fos rccollit el nou punl propomt per 
i niciativil per Catalunyiz. 

Senyor Prcsident, Iu votació separuda C~LIC demanem queda- 
ria retirada si s’arribés B un conscns transiiccienal. 

Moltcs grkies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcics, senyor Martín. Pel Grup 

d’Esquerl-a Kcpii bf icanu, tc la paraula I’IHustre Diputat scnyor 
Carod- Rovira. 

El Sr. CAIIOI3-RC)ViRA : Senyor Prcsident, senyorcs i se- 
nyors diputats, el nostrc t i r u p  pwlamentari anuncia ja el vat fa- 
vorablc al tcxl proposat pcl Grup Sociolistit, ainb el bencntcs 
quc veuríem arn b satist’accib la incorporacib cle I’csmcna d’lni- 
cir-itiva per Catalunya i dcsiljariem -com tambk ha estat ex- 
pressut ries d’itqui anteriornient - un  cord superior quc per- 
metés la unanimitat de la Cambra en un terna tan fonamental 
com aquest, un tema sobre el qi ia l  tenini conipetcncics exclusi- 
ves i on no ds vAiidal doncs, dcterminut tipus de palítiw qiie 
dgú --expressat en termes vegetals- podria arri bar a qualii?- 
car de r<mitjn ílga, mig riiirn)). 

Lli Llei dc Hiblioteyues del 1981 vil obrir, amb I’entusiasme 

dels professionals dcl sector, unu porta a E’csperanCa que ja 
havia estut oberta el 1934 per hi Generalitat republicana. 

El llarg parkntesi de la dictadura va comportar també el llarg 
silenci, forpt, de la cultura i la congelacib d’una estructura hi- 
bliotcciiria qm, amb el pas dels anys vil anar clucdant envellida, 
desballestada i en plena indigencia. Cap iriterks, cloncs, per la 
c~ilturii, amb el benentes, tarnhe, que la iqjustícia per la cultiira 
era --corn ciein Marcel-li Domingo- la pitjor de Ics in.justicics, 
i ho deia un ministrc que va introduir el catuli II les escolcs, un 
ministre que no es deia nacionalista perb que  cn feia, ti diferen- 
cia de qui semprc hi ha qui se’n diu i no en f’a; qui tw sc’n diu i 
en ik, pero &una altra nació; qui se’n diu i en fi), i qui ni sc’n 
diu ni en fa. 

Per aixo l’any 1 98 1 va ser ben rebuda la Llei dc Ribliotcques, 
perqui: posava el fonament legal a una acció de govern cic la 
General i tat actual, que, probablement per di ferenciar-la de 
l’anterior, suposem cluc devem haver d’anomenar {(de Gene- 
ralitat monhrquica Perb vuit anys després cle l’aprovacili dc 
la Llei, aquella illusib s’ha anat esvaint i aquella porta obcrta a 
I’csperanGa s’ha anat ajustant cada vcgada més per l’incampli- 
ment cle punts de la Llci, i cal recordar qire I’incompliinent de 
punts CIC Iu Llei és tambk limitar la j a  prou limitada sobirania 
d’nqucst Parlament. 

Les insuficikncies en l’obra de govern durant aquests anys 
fan que calgui avanqar encara molt en aspectes concrets que ja 
erm tan urgents com necessaris aviat fasa deu anys. L’equili bri 
territorial en el camp bibliotecari, assegurant unes unitats bisi- 
ques de lcctura a municipis i comarques, i nu confianl tan exti- 
gcradamcnt en la funciri subslitulbria i provisional dc ccrtes 
cntitats privades o d’estalvi, fins al punt que cn &uns llocs 
sembla que ja s’hagi renunciat a tota acció institucional, o bé, 
en ocasions, pot també arribar ii semblar que no  hi hagi prou 
intcres a accclcrar la resoluci6 dc temes pendents. Un ciis alar- 
mant i significatiu seria, en aqucst sentit -i sabem que han 
sorgit problcines diversos-, el cas CIC Tarragona, on la biblio- 
teca pública de titularitat esiatal, pcrh de gestii, de la Cienerali- 
tat, porta ja tres anys i tres mesos tancada a la consulta pública i 
a la lectura; una. ciutat de 120.000 hubitanls, on no es disposa 
de cap altra biblioteca amb aquest cal-iictcr pitbiic. 

La Biblioteca dc Catalunya iixilament podri í‘cr les íuncions 
reals de hi blioteca nacional que I i atorga la I k i  si no rep encara 
la totalilat del diposit legal rlc Catdunya, ni acull, encara, la 
producció impresa, sonora i visual en catalli o sobre els Piisos 
Catalans, que se suposa que hauria de ser I’objcctiu primer 
d’una hiblioteca nacional catalana. Teiiini en comptc que la 
produccib tampoc no és tan nombrosa com voldricm, aquest 
no és, doncs, un objcctiu iiri i tant impossible. 

L’extensió CIC la lectura públicn, la facilitacih cle mitjans per ii 
[’accés de la població a la leclura en tols els punts del territori 
necessiten, no sols la gariintia de la Llci -cluc j, la tenim-, 
sinó també, i sobretot, la voluntat politica de fer complir 
aquesta Llei, i aixb significa i*~~~iperar aquclla empenta iiiiciiil 
de l’actual Generalitat en tots els hmliits bihliotccaris i 
concretar-la ara tambc en accions : les bihliotcqucs escoI¿irs, 
les bi blioteques iiniversitiiries, les de recerca i especialiizudcs i 
la collaboraci6 entre administracions, en uns casos per al 
suport iniprescindible ii les biblioteques municipals, i cn altres 
per a l’atcncib prefereni que cap govern no pot obviar, ni yuc  
no sigui competkncia directa scva, ii I’Escola de I3ibliotecono- 
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mia, cl’on hauran de sortir els futurs professionals del sector, I 
potser, doncs, amb aquest nou Bnim col.lectiu seri possible 
una cosa que ara no ho és : trobar cn totcs les biblioteques clc 
la Gcneralilut, si inCs no, 1 x 1  cap baix, els I l i  hrcs que cclitcn els 
mateixos departaments de la Generalitat, i que no els hagin de 
comprar, com pussa ari1 Iimb certes biblioteques de 1;i Generdi- 
tat, Ics quals si que reben graliiitarnenl i pnntdoxaltncnt, ai 
liis!, tols els Ilibresclel Minislcri. 

Cal pcnsar, doncs, que, amb aquesta iiova empenta quc a r a  
es demana des d’íiqiii, s’arribi tambk a canviar un eleinent clau 
i íonamcntal, corn s6n les moqiietes de totcs Ics bibliotcqiics 
de la Generditat, cluc segons sembla contenen elements alta- 
mcn t inflamables. 

Moltes grkies, senyor President. 
U Sr. PRES1 J E N F  : Gricics, scnyor Carod-Knvira. Pel 

Grup parlamentari Popular, tlE: la parai11;i I’Il4ustt.e Diputat 
senyor Vidal -Quaclras. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS : S í ,  gckics, senyor t’rcsiclent, 
molt breumcnt, per anuncinr el vot favorable del nostrc G r u p  
a ayucsta Mocib, 

Aquesta Moci6 6s UI? excmple d’iiniciativa pwlamenlh-ia 
oportuna, realista i constructiva per impulsar i estimular I’acciO 
clc govcrn en un cump en el qual, evidentment, aixb feia falta. 
l3’una banda, el desplegsment dc la Llei de Hiblioteyties era 
clarament insuficient; d’altra banda -com s’ha fet pal& cn les 
intervencions de tots el!; grups quc han intervingut en aqucsta 
Moció-, el sistema bi bliotecasi catali té greus tnaiicanccs 
yumtitativcs i qualitatives; per tant, la Moci6 és oportuna. 

Sembla quc el Govern I’ha acollida també amb iniin con- 
slructiu, i, per tant, si aixb -com esperem- cristalWza en un 
acord entre el Grup proposant i la majoria, cl nostre Grup s’ak- 
giri1 a li1 votxih fiworable a aquesta Moci6, qiic tant dc bo que  
fos imlinirnc de tota la Cambra, si aixb es possible. 

Vosic sap, professor Sohrcquks, que hi havia un escriptor N- 
genti cec, ja mort, qiic v1.i csperar el Premi Nobel clurant n i ~ l t s  
anys i no I’hi vim clonar, i que deia que el m6n era com unii 
vasta biblioteca. Tmt de bo que, en aquesl país o11 encara es tle- 
geix poc, es llegís molt mes; que un sistema bibliotecari tnillo- 
rat contribuis ii fomcntar l’afició a la lectura, pesque és obvi 
quc un poble cluc llegeix tnoll esti mis ii prop cic resolclrc cls 
selis conilictes cn pau i en Ilibcrtat. 

Moltes gskics. 
El Sr. PRESIDENT : Ciricies, scnyor Vidal-()uadrns. Ara, 

per pronunciar-sc sobre les esrnciies prcsentaclcs, te la paraula 
I’It4ustrc Diputat senyor Sobrequés. 
i3 Sr. SOSREQUkS : Scnyor President, senyories, el 

primer punt CIC la Mocib que nosaltres hem presentat feia rc ib  
rencia II la necessitat de desenvolulxir la Llei de I3ibtiotcques. 
Hem arribnt B un iicord, a UFIB propostu d’una transaccional quc 
penso que podria satisfer tot all0 que s’hu manifestut pct’ part 
clcls diversos grups que s’han cxpi-essat des d’nqucsta tri buna. 

Aquest priiiicr punt, lier tant, CIC la Moci6, quechiria redactat 
de la manera scgiiciit : (( El Piirlament de Clutnlwiyn constata la 
neccssilal cluc el Ciovcrn de la Cicneralitut desenvolupi, cl’a- 
cord amb les noves circumsthncies, la I ,lei dc Hiblintcq~ies 
aprovacia el 1981, buscant el m h x i m  consens entre cls scctors 
implicats del món bibliotecari. >) Aquesl punt, 11 mks a mes que 
rccull l u  necessitiil dc descnvolulxir la IJci, intenta nrri bar ii un 
acord, al rnhxim conscns, ellire cl‘rdtres, cloncs, m b  el Col-lcgi 

Oficial de Bi hl iotccaris i Iloc~irncntal istes de Catalunya, 
AI segon punt tambk proposo, senyor President, ~ i n a  nova 

I*cdacció; 6s aquell punt que feia reí‘erkncia a Iu neccssitat de 
potenciar -ho dic d’una manera ben gencrica- la 13 blioteca 
de Catalunya. Aquest segon punl, m b  aquestu transaccional 
cluc proposo, quedaria redactat de la mr-incw que segueix : 1<2. 

Manifesta In voluntat cluc el Govern desenvolupi l’article 7 de 
Iu Llei de Biblioteques, que fh reSet%ncia a la l3ibliotecu dc Cata- 
lunya. rs 

Quant ai punt lcrcer de la Mocib que abms he dcl‘ensat, qiie 
ks aquell quc feia rcfcrcncia a li-1 necessitat, també, de potenciar 
I’Escola de 13i btioteconornia de Catalunya, el meu Grup accep- 
~ z t  I’esmena prcsentxh pel Grup de Convergencia i Unib 
perque creicm que, dhlguna manera. .. , cn fi ,  que plenament 
recull l’esperit de la proposta de la Moci6 que jo he presentat. 
Atbs que ds el text que ja figura cn la presentació, no cal 
I legir-lo. 

Quant al punt quart, que és aquell quc feia referencia a la ne- 
cessitat de potenciar Ics biblioteques dcpcndents de les admi- 
nistracions locals, es a dir, les biblioteques piibliqires de Cata- 
lunya, crciem també que el punt quart de l’esincna presentada 
per Converghcia i Uni6  recull tot I’csperit cl’nquesta proposta, 
ates que insta cl Chvcrn de la Generalitat i al‘cgeix <(i  d’altres 
administracions phbliques r)  a trobar les iiirmules per tal de 
millorar7 doncs, iiclucsta xarxa de biblioteques públiques de 
Calalwnya. Per tant, la reclaccib de l’esmena dc Convergencia i 
Unib és ianibd accepiada pel meu Grup. 

1, d;irrcrament, quant ai punt cinque presentat pel Grup  d’l- 
niciativa per Catalunya, dcspres cle sentir allii que s’ha mani fes- 
tat des cl’nqucsta tribuna, proposaria lambé una nova redacció 
transaccional, que ks la que segueix : (<insta les clivcrses admi- 
nistracions implicadcs a dedicar una atencib específica a la Ri- 
blioteca de la Universitat dc lhrcelona, lier tal de conscrvar-nc 
el fons i d’uccelcrx-ne la renovacii). )) 

En síntesi, senyar President, quant als punts 1 ,  2 i 5, hi ha 
iiquí la nova scdaccib que seri sotrnesu a votizció; quant als 
punts 3 i 4, val I r t  redaccih de l’csmena presentada pcr 
Convergcncia. 

Molles grillcies, senyor President, senyorics. 
El Sr. PKBSIDEN‘I : Ciricies, senyor Sobrequks. Es pot 

Doncs, fem una sola votacii). 
Les senyores diputades i els scnyors diputats que hi cstigizin 

La Moció lin estat npIovada per unanimitat. 
Fitis a dos quarls de cinc de la tarda. 
Se suspkn 1;) sessib. 
(Jh ICS di I(J.Y c k l  migditJ i UI forzr minuts. I 

vot ur co n.j u n la nien t ? 

d’¿lCOt.d? 

LI Sr. PIIIISIDENT : Es rcpren lli scssió. 
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Preguntes 

ü’acord amb l’articlc 133.3 del Reglament, passem arii a les 
preguntes amb resposta oral. La pregunta número 1 ha estat 
posposada a peticih del Govern; el mateix succeeix amb la 
número 2.  La niimero 3 ha estat rctirada pel Diputat. Per con- 
següent, la senyora Rosa Barenys o la senyora Pilar Ferran 
tenen la paraula per formular la pregunta n ~ m c r o  4. 

(L’I. Si: A, ygirucí6 s irk~w pwpurlí/j: ) 
~i Sr. AYGUAUÉ : Senyor Presicicnt.. I 

El Sr. PRESIDENT : Sí, sí, digui. 
El Sr. AYGUADk : No sé si no ho hc sentit bc, pero m’n- 

grridaria, si us plau, que ho pogués tornar repetir, perquc..,, 
quB 6s cl que passa amb la primera pregunta? 

El Sr. PRESiDENT : 1-la estat posposada a peticih del 
Govern. 

El Sr. AYtiUADC : ks realment sorprenent, perque s’havia 
considerat la urgkncia d’aquesta pregunta.. . 

El SI+. PRESIDENT : EstA en cl seu dret, el Govern, dc 
sol-licitar la posposiclb, per una vegada. 

EI Sr. AYGUADI? : i una mostra cie respecle avisar, és ciar. 
G rici es. 

El Sr. PRESIDENT : Senyora Ferran, te In paraula. 

La Sra. FERRAN : Grhcies, scnyor President. La primera 
pregunta diu així : <<En el marc general de lit polílica per a la 
promocib dc la salut, quins s6n els objectius del Consell Execu- 
tiu per atendre i canalitzar la demanda dc la pohlaci6 catalana 
respecte a la interrupcii, voluntiria de l’ernbariw). 

Moltes gracies. 
El Sr. PKESIDENT : Gricies, senyora Ferran. L’i Ionorablc 

Conseller ti: la paraula per a contestar. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SBGUKETAT 

SOCIAL (Xavier Trias) : Senyor President, scnyores i senyors 
diputats, la demanda es dirigeix, a través dels metges de capqa- 
lcra, o a través dels centres de planificació familiar, o a través 
dcls ginecblegs de quota de la mateixa Seguretat Social o, en 
alguns casos, a través dels hospitals, d’uns als al tres. 

A part aixo, corn voste sap, davant els dif’crents sectors 
cl’inspccció del funcionament de l’lnstitut Catala de la Salut, a 
través d’ells també es dirigeix la gent que te neccssitats, o 
envers els centres de planificacib familiar, o envers els hospi- 
tals que fan aquestes prhctiques. 

El Sr. PRESIDENT : Grhcies, Honorable Conseller. La se- 
nyora Ferran pot fer replica. 

La Sra. FERRAN : Grhcies, senyor President. Si, la pregun- 
ta eslh feta cn el sentit que, des de la nostra vessant, des del 
nostre liuni de visla, no s’aplica la Llei. El Govern de Ciitalu- 
nya no posa els mitjans perque s’apliqui, perque es desenvolupi 
cn cl nostre pais aquesta Llei d’interrupció voluntiria de 
I ‘em bari1s. 

ks una realitat que, en el nostre país, s’ha d’ernigrar per 
poder practicar un avortament; no hi ha gaires possibilitats, 6s 
molt dificil; tant aixh com, també des de part del Govern, per- 
metre el lliure mercadeig que existeix cn aquest terna. 

El Govern ens sembla que ha dc lenir la scnsibililat de rc- 
collir quin 6s el sentir del poble, q u e  demana, qui: es demana a 
Catalunya. A Catlitunya, des de la Generalitat republicana, des 
de I’experiencia que hi ha en la Generalitat provisional, dcs del 
que han fet els ajuntaments en rniitkriu dc planificxió Fmi la r  
--no en aquest terna, pcrh relacionat amb ell-, ens sembla 
que han recollit, aquests governs que he citat, quin era el 
sentit, quin cra ei s e n h c n t ,  quina crI-l la demanda de la pobla- 
cih catalma respeck a aquest tema. Ens sembla. cluc no ks així, 
no cxpressa així la volitntat del C;overn dc la Gcncralitat en 
aytiest moment, cn relacib amb aquest tema. i jo sé, senyor 
Conseller, yuc és dificil que voste m’ho pregunti aixi, pero 
deixo una pregunta cn l’aire, en d i r  : segur quc en  Iu Consclle- 
ria ¡Jo en cl Consell Executiu no hi ha membres cluc, per la 
seva ideologia, s’oposen quc es tiri enditvant cl tema de la 
interrupció voluntiria de Vernbaris a Catalunya? 

Moltes grhcics. 
El Sr, PRESIDENT : Ciricies, senyora Ferran. L‘I ionorahlc 

Conseller pot fer la contriirkplica. 
El Sr. CONSELLER DE: SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL : A part de la ideologia personal o la posicib personal 
envers aquest lcma dc la inlcrrupcib voluntaria de l’crnbririk, 
la Llci que la marca 6s una llei fela pel Govern de Conver- 
gencia, sinó que és una llei feta amb miljoria del partit Socialis- 
ta; per tant, escalti’m, jo ..., crec que si algun problema hi ha 6s 
que potser no els agrada suficicntmenl aquesta Llci. Nosalires, 
el que si que fem 6s aplicar-la nl peu CIC la Ilctra. A mks, s’aplica 
al peu de la lletra, i jo diria que amb una certa magnanimitiit, 
en el sentit cluc s’intenta fcr els mhxims edorqos possibles per 
correspondre a totes Ies peticions que tenim; hi ha ~ i n a  dificul- 
tat, que es I’objecci6 de conscikncia, perb és dintre de les 
normes de la Llei, pero que jo dipiga no hi ha ni un cas quc 
s’hagi clirigil a la Conselleria cn quk s’hagi trobat inancat d’a- 
tenció, sempre que estigui emparat per la Llei. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, Honorable Conscller. 
Pregunta número 5 ,  que formula la mateixa Diputada, seny- 

ora Pilar Ferran, sabre els centres sanitaris no hospitalaris acre- 
ditats per accedir a la interrupció voluntiria dc l’embarhs. 

La Sra. I-XRRAN : Gracies, senyor President. La pregunta 
és I a segücn t : d’acord arn b cl que estableix ei Decret 2409/86, 
quants sbn els centres i els cstabliments sanitaris no hospitala- 
ris acreditats per accedir a la interrupció voluntiria de l’emba- 
rhs, cl Catalunya? 

Grhcies. 
131 Sr. PIIESIDEN‘I‘ : Gricies, senyora ITerran. L‘i Ionorable 

Consel I cr pot contes t iir I a pregu n tr-t. 
El Sr, CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCJAL : La situació administrativa dels ccntres extrahospitn- 
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laris que han sol4icik1t autoritzacib per realitzar interrupcions 
voluntiries de I’embaris 6s la segiient : hi ha un centre autorit- 
zat, I’Estiidio Mkdico Espccinlizado en Gontnicepción y Lsteri- 
lidad, Sociedacl Atnbnimu, amb data de 19 de dcscmbre cle 
1988, i despres hi ha dos centres autoritzats provisjonalrnent, 
el Centro Casanovas de Ginecologia y t’laniticacibn I :amilinr, i 
el Ccn t ro hragbir . 

íxs cert que CI Direclur Gcncrai c~e 13 rxms va denegar cn 
primera instincia l’autoritzacib sobre la base que Ics colidicions 
dels locals i10 erm adients, pcrquc estaven situiits en pisos, i ,  
contra ;\questa decisi6, els dos ccntrcs van prcsciitar un recws 
d’alpda. Amb aquest recurs d’alq¿idr?, pcr resolució del Con- 
seller, s’hii donat I’autoritració provisional per sis mesos sota 
la condici6 q ~ i e  arreglin aqucsls defectes que tcncn cncura 
aqiiests centres. 

El Sr. PRESIIENT : Grkies, Honorablc Conseller. La se- 
nyora Ferran pot fer ia rkplica. 

La Sra. FERRAN : Griicies, senyor President. Precisament, 
el Decret it qui: feiem referencia, cl 2409/86, i tiberalitzatja per 
la Scnlencia del Tri buna1 Constitucional c l h  possibilitats, 
dOna facilitats als governs de les comunitats autbnomes perque 
facin ticreclitacions en centres privats per fcr la interrupció vo- 
luntiria cic l’embariis, precisament liberalitza, dóna possi bili- 
tuts; creiem que aquí no s’han donal aquestes possibilitats. I 
per fer aixo, I’avortarncnt en condicions legals dins les onze 
primeres setmanes, hom sap que és un tcma senzill, que ks un 
tema que no calen grans {(virgucries )) tecniclucs ni recursos 
humans; simplement amb dos metges que hi donin el vist- 
i-plau, doncs, no cal en aquest moment, com se siip, ni la co- 
missib d’avaluació, i amb uns implernents, amb un material 
tkcntc necessari, aixb seria molt mks possible si es donés una 
inlerprctacii, més oberta, una interpretacih, diguem-ne, no 
rcstrictiva. 

Creiem que actualment molts centres de planificació fitmili- 
u-, siguin municipals, siguin els mateixos de I’ICS, estarien en 
condicions, donant, doncs, eviclentment, el complerncn t que 
necessitessin de personal o de material, per fer aquestes aplica- 
cions de I’avorlament. En canvi ..., fins i tot es nega en aquest 
moment als nega als centres de plani ficaci6 fimiliar I’acredita- 
ci6 corn a tals centres de planilicaci6 familiar, simptement 
pcrquk a la llista d’inventari d’implements no han posat els 
guants, i perqui: faltu una porta d’emcrgencia. 13é, creiem qiie 
molts centres plihlics dcsgrxiadament no rcuncixcn Ics condi- 
cions bptimes, perb aixb, amb criteris restrictius ..., si anéssim 
amb criteris restrictiirs pocs centres sanitaris tindriern a Catalu- 
nya, des del punt de vista hospitalari, assistencial primari, etcc- 
tefil. ks a dir, amb un criteri restrictiu no podsícm fer gairebé 
res sinó d’una manera molt restrictiva i molt lligacia. Ens 
sembla que s’ha de donar una interpretacih molt més oberta, 
molt m8s planera de com pot anar aquest tema. 

Moltes gricics, senyor President. 
El Sr. PRESIDINT : Grkcies, scnyora Ferran. L’l ionor~ble 

Consellcr, tk  Iri paraula pcr fer la contrarbplica. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL : CirBcies, senyor President. Bé, les facilitats, perb Ics 
facilitats dintre el compliment de les normes, perqui: és evf- 
dent que el que nosaltres no  podcm fer 6s no aplicar les normes 
que hi ha. ks B dir, nosaltres donem facilitats dintre les 
normes, som flexi blcs dint rc la normativa existent i, per tant, 

nosaltres el que si tcnim en compte és que els defectes ar- 
quitectonics, el fct que hi hagi barreres Rrquilecti>niqucs, quc 
ja és un íc t  lirou greu, perA intentem dir : <(Escolti, aixo, 
corrcgc i xi - ho H .  

El que s6n dcfcctes de funcioiximent, el que es considera 
que són defectes de funcionament sanitari, doncs, llavors no 
donem I’autnrització, ii mks,  vaja, hi hil casos cpe &s molt f‘iwil 
de solucionar i l’cxemple quc vostk posa, si tot fos un problema 
de guants, doncs, Cs yücstilj quc els comprin i cn cinc minuts, 
doncs, se soluciona el pro blcrna. 

Vostb es queixa que no donem prou autoritzacions. Miri, 
nosaltres, ci’aautoriizacions demanades, en tenim cinc; en 
tenim cinc, d’autori tzacions demanades, i aquestes tres, que 
són les que hcm donat, les hem donat -ja ho dic- amb iina 
certa generositat, i queden dos centres, I’expcdient dcls quals 
ha entrat F i   OCS dies; fa pocs dies que hi ha I’expedient en 
curs. Jo no sé a que es refereix voste en dir que iiosaltres no hi 
posem intcres. Li asseguro que no hi ha ni un centre del qual 
hagi cntrat la petició i que no s’hagi posat la rnhxima celeritat 
per arreglar el terna. 

El Sr. PRES1 DENT : Grkics, Elonosa ble Conscller. 
Passem a la segiienl pregunta, que és sobre el nombre d’a- 

vortamcnts realitzats a Catalunya, d’acord amb la Llei 9J1985, 
quc formula la 11-lustre 1)iputada senyorti Pilar Ferran. 

La Sra. FERRAN : Ciricies, senyor President. Exactament, 
i amb precisió, aquesta és la pregunta : quin es el nombre d’a- 
vortaments realitzats a Catalunya fins a la data present. Ja que 
sembla que hi ha tantes facilitats per. part del Govcrn, potser 
iira esperem una xif’rra ben espantosa sobre quin 6s el nombre, 
perquk CII aquesta Comunitat Autbnorna estcrn per davant de 
totes en el nombre d’wortnments. 

El Sr. PRESIL3ENT : Gricies, scnyora Ikrran. UI lonorable 
Conseller té la p m u h  per contestar. 

El Sc CONSELLER DE.: SANITAT I SEGURETAT 
SOCI AI, : Grhcies, senyor President. Senyores i senyors dipu- 
tats, ii Catalunyu des de 1’1 d’agosl de 1985 fins al marc de 1989 
s’han pmduit 1 .O50 interrupcions legals d’ernbar8s en centres 
autoritzats. 

El Sc PRES1 DENT : Ciricies, Honorablc Conseller. La sc- 
nyora Perrun pot fer &plica. 

La Sra. FERRAN : Gricies, senyor President. Bé, precisu- 
ment, a nivell dc Catalunya és una xifra, doncs, diferent dc 
totes les dadcs que existeixen, perque les dades que la Comu- 
nitat remet a Madrid, al Ministeri de Sanitat, sim 389. M’alcgro 
que en comptes de 389 hagin estat 1.050 ... No, no, vull dir ks 
que aleshores no s6n les xifres exactes del Ministeri de Sanitat. 

1% segon lloc, un informe de la mateixa Consellcria a tots 
els seus centres -un informe que tinc a les meves mnns, i quc 
cl senyor Conseller sap a quin informe faig referencia- parla 
de 173. 136, escolti, no li ho discutiré si s6n 1 . M O .  Molt millor! 
Tant de bo mc’n digués més, perquk seria molt més real. Parla 
de 173, una circular del seu Dcpartament dirigida als centres 
on informa quin és el nombre d’avortments que s’han fet a 
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Catalunya. Perb, bé, són, doncs, 1.050, ara no es tracta de dis- 
cutis aquesta xifra; són I .050, per aixo l i  he fet la pregunta i ara 
tenim una xifra de referencia. 

Sap, senyor Conseller, quants se n’han fet a Valkncia, a la 
Cornunilat Valenciana:’ 3.196. Sap quants se n’han fet a la Co- 
munitat de Madrid? 5.379. I no comparem aqizestcs, n’hi far& 
dtics mes : a Astúries, 1.500 --encara ens passen- i ,  una 
altra, a Castcfla-JhÓ, que podem clir, doncs, bé, és una Comu- 
nitat Autbnoma que, doncs, amb poc índex de poblacib, i 
potser un tema ideolbgic, etcetem : 1.484. Sap quants, a Galí- 
cia?, perque també ens passa Cialicia, ens passa de les xifres re- 
fericlcs per vostes al Ministeri, per les donades ara sobrepassem 
Galicia, cma que m’alegra moltíssim, pcrb Ics xifres que hi ha 
a Galicia sbn cie 425; les xifres de VQS~CS eren de 389 al Ministe- 
r i ,  M’alegro que siguin mks de les que voslk ha dit. 

De tota manera, Catalunya ocupa el lloc bastant a la cua de 
les comunitats autirnomes cn aquest terna, quan ha estat un 
tema capdavanter cn aquestli Comunitat Autbnoma, en molts 
anys de la Iiistbria del nostre país, es bastant vergonyós que I’a- 
pIicnci6 de la mateixa Llei per ii lot I’Estat sigui una interprela- 
ci6, C Q ~  he dit al principi, tan restrictiva aqui, i, almenys, mes 
permissiva, jo no dic tan oberta, fins i tot COM ens agradaria, al 
cent per cent, perh molt més obcrta, una inlerpreiaciú molt 
mix laxa que la que aquí es dbna. 

AI total d’Espanyii, ii més li més, se n’hm fet 16.000, dels 
quals, extrahospitalaris, n’hi ha 15.630, xifres del Ministeri de. 
San i ta t. . . 

El Sr. PRESIDENT : Se li ha acabat el temps, senyora 
Fcrran. 

L ~ I  Sra. FERRAN 1 Ciricies, senyor President. 
El SI: PRESIDENT : L‘IIononiblc Conseller té la paraula 

per fer la ctmtrarbplica. 
E1 Sr. CONSELLEli DE SANITAT I SEGtJRITAT 

SOCIAL : Senyor PrcsidcnL, senyores i senyors diputats, la- 
mento que aixb es converteixi en una cornpct&ncia dc casos 
d’intcrrupcih legal de l’embaris; jo crec que és u n  fet trist. N o  
crec que s’hagi de valorar corn funciona la sanitat o com van les 
coscs pel nombre d’interrupcions voluntirics de l’embaris que 
es facin. En definitiva, quim es produeix un avortament és re- 
sultat cicl frachs d’tin conjunt de mesures d’educacib sanitiria 
importants. Per tant, nosal tres kauríem cle procurar incidir 
perque aqucst nombrc cada cop fos menor. 

Si ~ L I C  es ccrt quc la xifra aquesta de 1 .O50 -i si cl Ministeri 
li: les xifres inalament no és perque les hi donem malanient, 
sinb perque putser les sumen malamcnt- és una xifra petita, 
és unfi xifra petita en relaci6 amb els que suposem que es pro- 
dueixen a nivell de Catalunyn; aixb, ho dic amb tristesa, i aixb, 
ho dic perque si nosallres Tem la valoracib rlcl que  ha passat el 
primer ines i mig en aquest nou centre, per cxemple, de funci- 
onament, cl’aquest nou centre que es va legalitzar, doncs, en 
aquest mes i mig, doncs, es van notificar 383 casos, és a clir, 
que hi ha hagut un increment molt importanl del nombre d’in- 
tcrrupcions volunlliries de I’crnbarhs. Aixo donari un  
augment considerable en acabar aquest any del nombrc d’in ter- 
rupcions volLinthies de I’embarhs que s’lm donat a Catalunya, 
perb espero que aquesla xifra vagi disrninuinl cada dia més, 
pcrquk hi hagi una informació i una prevenci6 precisament ci’a- 
quest ccnlres. 

El Sr. PRESIL>E,N‘l‘ : Griicics, I-lnnorable Conseller. La se- 

giient pregunta és sobre política informativa als usuaris de la 
sanitat, que formula també la Ellustre 1 3  putada senyora Pilar 
Fcrsan. 

X A  Sri). FERRAN : Grhcics, senyor President. Aleshores, 
quina és 11-1 política informativa que ha cstablert el Govern de la 
Generalitul per donar a concixer els centres i establiments sani- 
taris propis als usuaris de la sanitat‘! 

Moltes gracics. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyora I k m n .  L’Honorable 

Conseller de Sanitat li: la piiraula. 
El Sr. CONSELLER 1313 SANITM 1 SEGURETAT 

SOCIAL : Senyor President, scnyorcs i senyors diputats, és 
evident que hi ha una política informativa, jo crec que cada per- 
sona dc la Seguretat Social, que esth afiliada a la Seguretat 
Social té una turju on es diu quin és cl seu metge de eapplera, 
sap quins shn els seus cspecialistes, sap que dintre del seu 
sector sanitari, en la majoria dels casos, tE: un centre de plani fi- 
caci6 familiar, sahen quin és l’hospital de rcferkncia. 

A part cl’nixb, la Conselleria diferents vegades ha fet hllets, 
iníormes, guies sanitiirics que molts cops, doncs, s’han titllat 
de propagandisiics i quc nosaltres fem a fi i cfccte d’inlbrniar la 
poblacih cle quins s6n els serveis que té al seu abast. 

El Sr. P I U 3 1  DENT : Gricics, I-lonorahlc Conseller. LAI se- 
nyora Fcsraii pot íer la rkplica. 

Lo Sra. FER RAN : Grkies, senyni’ President. Prccisarnent 
la pregunta, dc totes mancres, senyor Conseller, hil d’estur d’a- 
cord amb mi, cncara qiie no m’he reconcgui, que no hi ha in- 
formacib d’ayuest terna, Dubto que cali diputat o diputada d’ti- 
questa Cambra si se l i  pregunta que ha de fer drivnnt d’un ~cmu 
així, on ha cl’assessorar, on ha d’orientar un ciutad‘ r~ n o una 
ciutadana de Catalunya perquk busqui aquest recurs, no sabri 
on orientar-los. Nu tcnim informacib, no existeix. La població 
ignora quin es, on s’ha de buscar aquest recurs. I s  rnks t’icil 
avui dia aquí trobar informació per anar a Iiolanda, a I,onrires, 
cncara, o 21 Valencia o a Madrid, que no pas com fer-ho en el 
nostrc país. I aixb ens dóna les daclcs a q u e  precisarncnt, en la 
pregunta anterior, feia rcferkncia : no cs cluc es tracti que hi 
hagi més iivortaments, cs tracta d’eliminar el tema de !’avorta- 
rncnt clandestí, es tracta qiic assegurem els mitjans lcgals i qiie 
es complcixin totes Ics normatives legals pos i  blcs, perclul: se 
n’cslan produint. Hi ha una estirnacih dc la Fundació Salut i 
Família, Catalunya, l’any 97, se n’hauran fet uns 10.000, d’a- 
vortamcnts. Per tant, d’aqucsts, l’cstimacib rl’aqucsia funclacib 
diu que un 2% s6n aqucsts dc quk parlem ara voste i .jo de 
manera legal -que em diu que són mil i csmig-, perfcctc; un 
1 Oo/o s’estima quc van entre Valencia, Madrid o alguna altra co- 
munitat autbnorna; un 10% cncara van a l’cstrangcr, i la resta 
fins II 10.000, aquests encara són clandestins. Aquesta és la prc- 
ociipixió, qirc precisament cls quc s’cstan produinl avui en CE 
nostre pais el Govcrn de Critalunya hi posi els mitjans pcrquc 
es facin d’u na manera lcgal, 

Mol tes grhcies, scnyor President. 
El Sr. PKESKUEN’r : GrAcics, senyora Ferran. El Conseller 

de Sanitat té ki parnula per fer la contrareplica. 



13 Sr. CONSI’LLíIR DK SANiTAT 1 Sl+X;URliTAT 
SOCIAL : Senyor Presiclent, grhcics. J o  crec cluc CN conIbn I t i  
i nlbrmaci0 i la propagrinda. I n f m n w i h ?  ‘Ibia.  I’t-opag;~nda‘.‘ 
N o  en fem, d’aixb; corn tampoc HO es fa propagancla, per cxem- 
plc, dds meclicaments a la televisib, perque sbu coses qui= tim 
d ’ m ~  sotil UIW recepta o sotil la iticfiaicih, ~Zoncs, dels professi- 
onals sanitaris. L’autimtial informacii), ;iixi), 1x1 d’iiniir per 
L ~ ~ C S  vics normals d’assislenciu sanitiir-ia, jo CIW q w  aquest 6s 
cl bon auni cl’informr-iciw qiic s’hii dc fer i, cvidcntmenl, 
qualsevol tipus d’entilat ii l’estil de Salut i t7arnilin rchl.B tola la 
nostra collaboracib COM i i  Cotisclleria per doriar o dirigir la in- 
f‘ormacib a la Iiohlacih. 

Ei SI-. P K I 3 I  I3ENT Grkies, I-Fonorable Conscllei: 
P;isscm :i la pregunta núrncso 8, sobre ki conculcació dels drets 
i cls interessos legítims d’uns ciu txians iiiclcpcndent istes catu- 
ians, q ~ i e  forrnuiil CI senyor hngc~ ~ o l o r n ,  qiie tk la puraula. 

LI  St: C:OI.OM 1 Ilns refcrim ds ciutacluns Antoni Mcsse- 
guk, Francesc Xavier 13itrbcrli i lbm~ I7i&irdo3 cls qiials cl diu 
b dc dcsembrc de 1988 el Tribunal I3ui-opeu dels Ihcts 
1 Iuiiians cl’Est rasburg va resoldre que el .judici cluc els liavicn 
l‘ct i qirc havia condcmnut ayuesls ciulxlans I’Aurliench Naci- 
onal, cl ‘I’W iictuiil, cl judici, doncs, d’aqcrcsts ciutaclnns incic- 
pendcntistcs, segons d i i i  In scnthncia : <<no V H  rcspondrc :I les 
exigbiicics cl’~in procés eq tiituliu i pitblic >}, cito textualmcnl 
un parkgri11‘ cl’aquesta scntknciu i, a mks u mcs, anunciava qtrc 
aquesta scnlkncia havia prodiiil violaci0 de I’aclicle h 1 . 

Lu Scnthciu dc l’ull ‘I’ribunal Fiurolicu ha sentenciat 1’Estat 
cspanyol i iiqucst ha ilcstjit íins al moment aquesta indicacib. 

AtCs qiic vil ser’ per tant, ~ i t z  Liudicj sense garantics legals i 
ittcs qiie cntenern quc cl Cioverii clc Cntdtinya liii d’nssumir, 
com una de les sevcs rnks altes obligacions, la d e f c t ~ i  dels 
drets i dcls interessos lcgítiriis dels ciuliiclans tlc Ca~alunya, la 
prcguntai ks : com ks qtie l n  Cotisclleria dc Justícia, [;lis aril, no 
s’ha pronunciat al respecte i si ho pensa fer o cluc pcnsa Fer per 
defensar cls iniercssos d’uquests ciutacians. 

Cirr‘lcics, senyor lJresiricnt. 
i31 SI-. PRESIJIENT : Griicies, senyor Colom. I-’[ lonorablc 

Consciler. de .Justicia té la paraula per ctmtcstar. 
J < I  Sr. CONSIILLEK IX JUS’I’ÍCIA (Agustí Rassols) : Molt 

I-Ionorablc i’rcsidcnt, scnyores i senyors diputats, cl C;overn 
CIC la Generalitat de Catalunyit i ,  per tant, li1 Conselleria rlc Jus- 
tícia -que quedi molt clar que tcnen- tenim el mixim jnterks 
en la defcnsíi dels drcts fonanientals de la persona, cn cl CQ- 

mplirnenl dcl convcni sobre els drets humans ii Catal~inya, i en 
1;) proteccib, la t~itcla jurídica cie tots els ciiitadans, d’acord 
umbcf que disposa I’articlc 24 dc Ia Constiiucih. 

1’et.b aquesta pregunta, de la muncra que ve formulada, no  
respon, exactamcnt, als iintcccdents dc i c t s  reals. La Scnthcia 
del Tribunal d’Estrasburg diu, ef‘cctivamcnt, que s’aprccia In 
vulncracib de I’article 6 ,  nirmero I ,  del Cotiveni sobre drcts 
humans. ks i1 dir que Liyiiestjudici no va estar envoltat de iotcs 
Ics garanties neccssirics. Diu tamhk que no hi ha lingut, CIC 
tota mancra, vulncracib del principi de la presumpció cl’inno- 

cencia, pcrb sobretot diu -i aixij 15s el yiic eiis intercssit en 
ayucst moment- qiic l’urliclc 50 del Conveni, és a clii; la satis- 
kicci6 o i ndemni tzacih ciiiiseqiient a l’incomld i mcti t d’a- 
questcs garanties no ha estat (hiecte CIC dcbat; pcr tunl, n o  cs 
pronLinciii sobre aqricsl punt, i diu que q~ieda subjecte a u n  en- 
judiciaincni dterior. I i tivi ta Ics parts, els coiiidcirm~ts 
- I h r k r i ,  Messegui: i Jabardo- i el Ciovcrn cspunyol cluc pre- 
sentin observacions, alkgacions, consiclcracions, i cluc in ten- 
tin arribar a ~ i t i  acord. A aquest acord, ccrtamenl a lrores d ’mq 
segons notícies de la Conselleria, no s’hi ha arriliat; cceicm cluc 
si cluc s’han fet ulguncs observacions al Tribunal i ,  per lanl, 6s 
el Tribunal d’iistrasburg (ILI¡, en virtut cl’aquesta reserva que fa 
en ei procediment rcspccte al cornplimeiii de i’article 50 del 
Cotiveni, 6s 1111 terna quc  continua, per hnl, siih iuciit~: I 6s 
obvi, pel l.ema, pcl princir>i CIC In divisi0 de poders, cluc un 
tema que &i .SMI) i t d i w  i sotmks, preeisainenl, a un tribunal 
inteniacionul, la C;ciiel-alitiit de Catalunya n o  6s el moment 
que s’hi hagi d’ingerir i per aixb, cluncs, 110 ho hcm ret. 

El Sr. FERNÁNiIEZ Dj AZ : Gracies, senyor Prcsidenl. Fa 
un mes, concretament el 24 d’abril, s’iniciB a Barcelona la 
reuni6 coiijiinta dcl Comite Olinipic Internacional amb Ics í‘e- 
deracions internacionals cl’cstiu. La ccrimoniu inaugural fou 
presididii pel Prínccp d’AslÚrics, que és President d’Honor de 
I’Asscmblca del C90R 92. fi11 l’esmentat acte, el President dc 
111 Generalitai estava represen tiit pcl Conseller Trias Fargas, en 
la scvii condició de I’rcsident cle Iu Ckneralilat en funcions, ja 
quc cI I’rcsident, aquell mateix dia, iniciwn un  viatgc cle sis 
dies a hi Xina. 

Jnteressa saher il aquest Diputat : per quin motiu cl Presi- 
dent de la C;encralitat no va poder preveure i compaginibr la 
scva prirticipaci6 en els dos esdcvcniments esrnentitts? 

G rkcies. 
El Si.. PRESIDENT : Giicics, scnyor Ferninclcz Díaz. Té la 

puruula el Conseller de Chlturil. 
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El Sr. CONSELLER DE CULTPJRA (Joan Guitart i Agell) 
: Senyor President, senyores i senyors diputats, no s@ si el 
scnyor Diputat sap, perb en tot cas 6s cert, que aquest viatge 
que va realitzar ei President de la Generalitat N la Xina va ser 
per unit invitació del Conseti Xin& per al Corner$ Exterior, és 
a dir, va ser convidat per nquest Consell de carktcr cstatal. 

Aquest viatge estava progriimat cles de la primavera dc l’any 
1988, i la primera visita a Xina per parlar del viatge va ser I’es- 
tiu del 88, quan hi va unur el Secretari Gcneral de la Presidhci- 
a ,  Aleshorcs, els xinesos ja van parlar de la data del nics cl’abril, 
com ii data convenient, corn una de les hipbtesis, que posteri- 
orment es va confirmar per les autoritats xineses a la tardor 88, 
que són, en definitiva, les que flxaven Ies dates exactes. 

Per tant, el motiu va ser que en havcr estat una invitacib i en 
haver estat objecte de negociació l’any 88, les dades, hi haver 
estat fixades pcr les autoritm que, en iiqiicst cas, la representa- 
ció ..., el President de la Generalitat va ser representat liel Presi- 
dent en funcions, el proressor Trias Fargas. 

El Sr. PRESIDENT Gracies, Honorable Conseller, Ei 
senyor Jordi Fernandez pot fer rkplica. 

El Sr. FERNÁNUEZ DtA.7, : Sí, breument; grkies, senyor 
President. EE, per mi és clar que, en principi, I’explicació em 
sembla corrccta i suficient, perb, cn tot ciis, jo havia formulat 
aquesta pregunta perqui: creia que cra convenient saber piibli- 
cameni, conkixcr públicament, els motius pels quals el Presi- 
dent de la Generalitat no havia pogut compaginar aqucsts dos 
esdeveniments, atks que després hem vist --i aquest mati 
encara hem continual amb un debat sobre el Leina deis Jocs 
OlÍmpics-, i ,  de vcgades, Ics imatges valen mes que mil pa- 
raules, i potser es prestava a interprctxions eqiiívoyiics la no- 
prescncia del President de la Generalitat, malgrat que, Ibgica- 
ment, la representacih institucional dc la Gcncrditat, la tcnia, 
bbviament, i amb molta dignitat pcr part cicl Conseller Trias 
I :argas. (Jnicament dir que esperem que no hi iwgi una relacib 
dc causa-efecte entre la visila del President dc la Generalitat ii 
la Xina i els esdeveniments quc, precisament, s’han produ’it R 
la Xina. 

G ricies. 
1 3  Sr. PRESIDENT : Grkies, scnyor Fern.;lndez Diaz. Vol 

fer replica I’I Ionorable Conseller? No. 
Passem ... La pregunta número I O ha  cstat posposada a peti- 

cib clcl Govern. La pregunta número I 1  ha eslat rctirada 1x1 
Diputat formulant; la niimero 12 tamhk ha estat pospos:ida a 
peticib cfel Govern, i passem B la número 13 1 pregunta sobre 
cl nou CAP rfc Sant Andreu de la Barca, que f’mmularl‘l el Dipu- 
tat  senyor Daniel Font, que ti: la parauln. 

EI Sr. FONT : GrAcies, senyor President. ks sobre el CAP 
de Sant Andreu de la Barca. Dir que la situació de la consulta 
ambulatoria a Sant Andreu de la B m a ,  segons ens expliquen, 
ds insostenible i requereix una actuació urgent; que aquest no 
es un cas h i c ,  que, de fet -com sc sap-, s’imputa al Ilepasta- 
nient clc Sanitat poca empenta i convenciment en els trebalis 
de reforma del sistema primari, i dir cluc a Sant Andreu de la 
I3arca es d6na una d’aqucstes situacions de no garantida de 
mínims, d’obsolescencia de la iiista1;lacib i de delcriorament 

funcional. 1 és dbna quelcom més greu també, segons cns 
sembla detectar, que és la desviacib de la demanda cap a la con- 
sulta privada. 

bs per aixb que pt’egirntem : amb quin termini, quin prcssu- 
post i quin projecte pensa el Consell Executiu construir un nou 
CAP a Sant Andreu de la l3arca:‘ 

Gricics. 
El Sr. PRES1 DENT : Grhcics, senyor Iliputnt. TC la pariiula 

el Conseller de Sanitat. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGIJIIETAT 

SOCIAL : Senyor President, senyores i senyors diputats, el 
centre d’assistencin prirniria de Sant Andreu de la B m a  es 
lroba en fase de realitzacih del projecte arquitectbnic Eisic, pro- 
jecte que, probablement, cstarh acabat dintrc del mes de se- 
tembre d’enguany, i ,  per tant, porlra ser desprcs posat en 
ftlncionamen t. 

Aqiicst projecte no estk, viija, no estan encara calculades Ics 
quantitats que es necessitaran per al pla d’inversions, perir, 
normalment, aquests centres seh van a una valoracih global 
pressupostiiria &uns 150-200 milions de pessetes, i scra cn I’c- 
xercici de l’any 89 en que cs comenqarh. 

El Sr. PKESIIIENT : GrAcics, senyar Conseller. El senyor 
Daniel Font pot repreguntar. 

131 Sr. FONT : Si, griiclcics, senyor President. Volem creure el 
que cns diu i ,  de fet, 6s una precisii, cluc cornenc;arh cl mes cle 
setembre 011 s’acabari el projecte, pcrb permeti, pcr clos 
motius, qiic cfesconfii de les promeses aquestes, scnyor Con- 
seller, per dues raons : tinc aquí una carta firmacla per vosth, 
dcl I5  d’abril del 88, que diu, textualment : <<El programa csti 
acabat f la construcciti dcl nou CAP es contempla en ei Pla d’in- 
versions del 88))’ la qual cosa cs obvi que no s’ha produit. I 
tamhk tinc ~iiia altra carta del seu antecessor, senyor Josep La- 
portc, on parla de 134 milions, turnbé de mitbjan del 88 i on diu, 
tcxf u a h e n t ,  també que (4  pel 1988 s’iniarm Ics obrcs del pro- 
jecte que)>, textualment, (<íinditmmn, tes obres, dins cb I98Y 
)>, cosa, bbviament que tampoc s’ha prochiit. I, per tant, no  
volem imputar causes estranyes R aquesí retard ni insistir en 
aquest ..., en la inexactitid dc les promeses aquestes o ci’a- 
quests textos cscrits. Pcro repreguntem si, almenys, existeix la 
garantia que cl 1989, dins de I’any, es poguks havcr escornks, 
almenys, una primera etapa cle Ea construcció d’aquesl centrc 
d’atcncib primhria al municipi de Sant Andrcu de la Barcu. 

t i r h ies .  
El SI: PIESIDENT : Grhcics, senyor Font. Té la paraula 

l’tionosable C~onsellcr per fer la replica. 
El Sr. CONSELLIX DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL : 136, I’any 89 no hi ha ciip quantitat assignada per a 
aquest cenlre; jo no sé si abans m’hc cxplical be. SerA pcr l’any 
90 quc es comenpui aquest centre, aixi, segur. I ,  evidentment, 
nosaltres tenim ciificullats pressupostirics -que tots vostcs 
coneixen bé-, i aixo fa que n o  puguem construir ii la velocitat 
que voldricm. Tant de bo que tinguéssim unes possibilitats 
prcssupostiries superirm a les que tenim actuulment. 

Hi ha iin fet quc ha complicat bastant la situació en el 
moment actual, i és I’encariment. de 1’abr.d pública, en aquest 
moment, que fa qiic moltes de ics previsions que tcníem, 
doncs, ({’inversió faci que no puguin ser possibles; cs rcdueix 
la possibilitat qiic tenim. Si l’any qiie bk, com ho espero, 
doncs, Ics previsions dei pressupost de sanitat a tol l’Estat, 



doncs, vil imillnrant CII consonincia emb I’aplicacih CIC la refw 
11x1 cle totu la sanital a tot el país, espero, doncs, cluc nosaltres 
pugtiein ler les inversions srificicnts per tirar endavant aquest 
cenlre. 

111 Sr. PKE!SI I IEN’T : Grr‘lcies, f k ” u b i c  Clonsellcr. Les 
preguntes i 4, 15, 16, 17 i 18 linn estat pospos;~des a pctició del 
Govcrn; la 19, rciirada pel formulant cle la pregunta, i larnbé 
han cstat posposades les preguntes --¿i peticih clcl Govern - 
20, 23, 24, 25, 26 i 27. t3c niiitiera que pussem ¿i la 2 1 ,  sobre 1111 
pla especiat cl’atencib urgent per al tmr i  de Can Tunis. El Uiylu- 
tai senyor Xavier Guitart tb 10 paraula per forrniiliwla. 

1’1 Sr. GUl‘l‘AI<’l* I I.)OMkNHCI i : Moltcs grBcies, scnyor 
Prcsidcnt. La pregunta 6s hen concisa : saber si el Consell Exe- 
cutiu, ii l’igtral quc ha ret amb iiltrcs zoncs i barris deprimits cEc 
la ciutat de Rarcelona, t6 algun p h  o pensa elaborar nigun pla 
tl’alciicib cspcci;d per ii la barriada de Clan Tunis, que -com 
saben tots vostcs- és unii barriada cn un es(al alxdutarnent 
lamciitahle i C ~ L I . ~  nccessita d’~ina inversi6 cspccial pel- tirar 
c nclavan 1. 

(.i r i c  i cs . 
III Sr. PIWSIDfNrl’ : C;rhcics, S C I I ~ ~ I .  Guitiut. Ci Ionorablc 

Cwsellcr scnyor Corrias té la paraula per’ con testat: 
1:1 Sr. CONS1~1~1~1I1C D E  131”IiSTAK SOCIAL (Antoni 

Comas) : 1 Ionorublc I’r.csidcnt, scnyol-cs i senyors cliputals, 
scnyor Iliputat, cl I Icpíir~amcnt de 13encst;ir Sociui act ui\ en 
eiisos cl’urg&ncia o hi quan l i  tio deiiiann E’AjuntamcnI -CCBS, 

per exciiiple dc Kiii Sec-, o hi: quan apreciii que hi ha harris, 
col.lcctius, ~ I ’ L I ~ S ,  persones, associxions que, pcr Ics scvcs 
Inaticiinccs, cs troben cn situacions angoixants o inadmissi- 
hlcs, i ,  en aquest cas, sempre ccrqucm la confbrmitat CIC I’iiju 11- 

tamcnt respectiu --el cas, per exetnplc, dc Sant A\tJriil c i i  el 
C ~ I S  la Mitia, o el c i ~  de Masia EspinOs, en C E  cas de (;avi 

Ihpcc te  a Can ‘Tunis, nosalircs sabem que I’Ajuntumcn t CIC 
lfarcclona tii trcballa dcs de 1-a molts mys i qiic fa una tasca po- 
sitiva en aqucst Emi-i. No han dcmanat res; jo, avui maicix, 
hcm tingut una ncgociacib, ui? contactc anit) I’Ajunhment cle 
Ihrcclona, i aquest nssumptc no ha estat dintre dc la llista dc 
Ics coses que I’A.junlarncnl etis rlcrnntia. Per tant,  no hi ha prc- 
vista aquesta xtuiicjó, pcrb hi podrin ser en el cas que 1’A.junta- 
mcnt de l3urccion;l ens ho detnancs i ,  aleshores, ens ho plante- 
gbs. No 6s un burri cluc no s’hi fiici res, sinh que I’Ajutrtament 
de Rarcelona hi fii una nctuacib, i ,  com dic, jo qualifico dc posi- 
tiva, perb cn el momcnt cn que el nostre esfot-r; o la nostru 
ajuda pogiibs ser neccssiria, estarícrn, amb molt dc gust , al 
costut de I’Ajuntamcnt de Harcclonti per fer cl que 1’Ajunta- 
nien1 ens deInan6s. 

GI Sr. PRESIDEN’T : Gricies, scnyor Comris. Té la paraula, 
per rkplica, el senyor Guitart. 

li1 Sr. GUITART 1 L)OMI<NWI 1 : Grr‘lcics, senyor hui- 
clent. Mes que per’ rkplica, k s  per agrair Ics parades del senyor 
Clonsellcr en el scntit de la scvii bona tlisposicib ii col-laborar 
amb altres institucions per afrontar el problctna de la hirriada 
de Can ‘liinis. Ln qualscvol cas, el scnyor Conseller diu que 
actua d’dici, pcr- dir-ho (1’algun;i manera, quan hi ha moli LIS 

rl’urgencia o de nccessitat eviclent. Jo crec que les necessitats 
ric Can ‘Tunis sOn evidents, s6n urgents, i que valdria la pena 
quc s’hi xldu’issin tnés es lb rq~s  que els que I’Ajunlamenl dc 
13arceloix1, en aquest moment, pot, pcr ell mateix, endegar. 

Ciricies. 
E1 Sr. PRES1 l)i” : Grkics, scnyor Guitart. 
El Sr. CONSEI,I,IX DE HENESTAR SOCIAL : Grhcies, 

senyor Diputat, només dir-li que 110 actuem ben hi= rl’otici, cn 
alguns casos. .. , cl que si quc cerqirem -aixb sí -, scmprc ccr- 
cluem la conformitat CIC I’A.\juntarnent; en aquest cas, j o  ho pre- 
guntaré, aprofitari: I’avinentesa de la seva pregunta pcr pregun- 
tar ;i l’cyuil> de govern de I’A$untament de 13atwIona si clesit.ja 
que nosnlircs hi fem dgutia actuacib. 

13 SI. PlII<SIDENT : Grlicies, I-lonorablc Conseller. La pre- 
gunta scgiient és sobre la política rtc residcncies de la tercera 
cda t , cl u e t a m bk for rn LI la 1 ’ I 1.1 11 sl re 13 i p u tat Xavi er G u i ta r t. 

EI SI.. <;üirrtiitrI’ I ~ X ) M ~ N E ~ C I  i : Ciricies, scnyor r31.csi- 
clent. Jo estic S C ~ L I I ’  q ~ i e  I’Ajuntamcnt de Ikircclona, els ciula- 
dans de 1-3iu.cclona csluran molt ugrdits si el Consell Exectiti u 
prcscntn un  pla de residkncies per a ciutadans CIC la tcrcerii cclat 
i1 L i n i t  barriada, II un barri de tmla densitat de poblacib corn ds 
Sants-MontjLiic, i que, precisament, cs el tnenys dotat d’aqucst 
tipus CIC residelicies. I d a  prcgLinta és, per tuni, quin ds el pla clcl 
Consell Executiu a :quest respecte. 

Ciricies, 
171 SI-. PK I :SI DENT 1 G h i c s .  ‘E lli p a l + d : 1  1‘1-Ionorahlc 

Conseller senyor Coinas. 
1-3 Sr: CONSELLEK LITX HENESTAR SOCIAL : Moll Fio- 

iiorable senyor President, senyores i scnyors diputats, senyor 
I)ipuht,  corn vostks ctmeixen, cl Govcrn cic la Generolitat, 
mitjanCunl cl Pla cl’Aclunci6 Socid 88-9 I , va establir-ne les 
línies generals. 131 concret, pcr a Harcclona ciutat, es pt’cvcucn 
construir, en aquesis quat rc anys, sis resiclkncics : la primera 
estil inaugiirada, q ~ i e  és la dc Ciutat Vella, i aquest any lios- 
altres hem demana( B I’Ajuntamcnt de 13at*celona, els hem clil 
cluc estem en disposicib cle construir-ne tres, d’iniciar la con- 
struccib de t i * ~ ~ .  Per ii dues cl’ellcs, I’AjunlarneIit ens ha donut 
ja terreny : una és per al districte desc i I’altra per ai districte 
sc t 5,  d ’I I- i or t [i- G u i 11 N id $, . 

I ,  eoncretsmcnt, pcl motiu cluc vosti: diu -molt 
en ce I’ t a d a m  n t - q ue ;i Sa n Is- M o n t. ju’ic manc1 uen res i dcnci es, 
hem dcmaniit que la tcrccca sigui precisiment ,. ., cstem dispo- 
sats-a construir-la ai lloc on l’hjuntamerit dcsitgl, pero hem cic- 
mana1 que fos, si és possiblc, a Sants-Montju’ic o a les Corts, en 
aqircll indret. Avui, cn la reunih que hem tingut amb lu Tinent 
d’AIcalde senyora Vintrb, hem tornat a parlar d’uquesta qiies- 
tib, i ens ha dit que tan aviat com puguin ens f‘aran cessi6 dcl 
terrcny per construir-la. Si ens el donen abans dc niitjan any, 
¿iquest any cornenc;aran Ics obres d’aquesta residencia :i Sants- 
Montjuk, Sants-MontjLiic o les Corts, digucm-nc, en aquclla 
irea; si no cns donen cl terreny, eviclentriient no  podrem 
ccime II sa r- 1 i i .  

El Sr. PKlZSE D E N 1  : Grhcies, 1 lonol-nhie Conseller. I3 
senyor t i u i t i i r t  pot fcr ikplicn. 

-. ..... ~ . . ........ - . - .. . - . .  .- 
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El Sr. GUITART I DOMl?!NEGH : Molt breument, senyor 
President, per celebrar, un cop més, que aixb pugui tirar enda- 
vant, si hi ha aquesta cessió --ym esperem, per altri1 banda, 
immediata-, pcrb per demanar al Consell Executiu que tingui 
a be planificar un nombre mks important de residkncies. La 
barriada de Sants-Montjiiic, el barri de Sants-Monju’ic 6s un 
barri dc molta densitat de població, cl’una població gran, en 
bona mesura, i ks el que csti mcnys dolat, de tot Barcelona, de 
residencies per a la tercera cdat. Una sola residencia no pot re- 
solclre aquest problema, i cns agradaria quc en les previsions 
clcl Consell Executiu hi hagués la possibilitat, en col~laboracib 
amb I’A+juntameni, sols o com citlgkii, de planificació de més re- 
sidcncies de terccra edat. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : C;rAcies. L‘I lonorable Conseller té 1a 

para u I a. 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAIA : Si, només 

per dir qiie realmcnt estern d’acord amb aquesta apreciacih; jo 
espero que amb la prcsentaci6 del PAS, l’actualitzacih -6s 
u m  paraula mks exacta- del PAS del proper any a Barcelona, 
puguem presentar un major nombre de les sis que hi havia prc- 
vistes per a aquest quadrienni, i ,  en concret, nosaltres hem de- 
manat -ja dic quc farem el que I’Ajuntament desitgi, pero ho 
hern demanat- que en aquest sector que hem dit, i també en 
el districte dc Nou Rarris, fil falta una mdjor precisi6 i iina con- 
struccib. Aquesta és la nostra previsió. 

MoItes gricies. 
EI Sr. PKESI DENT : Grhcics, Honorable Conseller. LCS 

preguntes 28 i 29 han estat posposades, de comú acord entre el 
diputat o la diputada i el Conseller. hssern a la pregunta 
número 30, sobre la construcció cl’krces bisiques de sii l~it  21 
1’1-Irrspitalct de Llobregat, qiic formula la 1l.lustrc Diputada se- 
nyora Pilar Ferran. 

La Sra. FEKRAN : Grhcies, senyor President, La prcgmta 
6s la segücnt : quall t@ previst ir? Consclleria de Sanitat endegar 
la propera h e a  bisica de salut a 1’1-Iospitalei de Llobregat? 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIIIENY : Ciricies. El senyor Conseller té la 

paraula. 
El Sr. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAJA : Les Arecs bisiques dc salut que nosaltres hcm posat 
cn funcionament a I’Hospitalet de Llobregat són : Iiospitalct- 1 
centre, que va entrar en funcionament 1’1 d’abril dei 88; 
Hospitalet-2 Sant Josep, que va entrar en funcionament 1’1 dc 
juny del 88; I-Iospitalet- 10 Pubilla Casas-Can Serra, cn funcio- 
nament 1’1 d’octubre del 88, i, I’ljltirna que ha entrat en funcio- 
nament, cl que passa 6s que encara no en el seu lloc definitiu, 
k s  I-Iospitalet-C;ornal, que va entrar cn funcionament 1’1 de 
febrer d’enguany. Aixo és un 31% de la població, que ja entra 
en aqucsta forma d’irea bhsica de salut, i, en els propers dos 
anys -el que passa és que no podem dir exactament cn quincs 
dates- entrarati en funcionament I Iospitalet-3 Collblanc, 
I-Iospitalet-7 La Florida Nord, i I lospitalet-8 La Florida Sud. 

E1 SI: PKESI DENT : Grkies, scnyor Conseller. La senyora 

Ferran vol fer la rkplica? 
La Sra. FXRRAN : Sí, senyor President, pcrque, ks clac, les 

dades sobre un paper i la rcalitat que, d’allb, se’n digui Arca 
bhsica de salut, doncs, 6s dar, dista molt --no parlem cl 
mateix Ilenguatgc. ks a dir, quan entenem Brees bi‘lsiques de 
salut, vol dir un centre jermluitzat, uncs pcrsones yuc hi tre- 
ballen amb uila dcdicacib horriria determinada, amb uns recur- 
sos assistcncials d’histbries clíniques, dc treballs complemcn- 
taris sanitaris amb la població, d’educacib sanitriria, de preven- 
ció, de control de risc, etcktera. ‘Tot aixb, cl senyor Conseller 
sap mall bé -si és que i10 sap- que moltes dhqucstcs que 
voste m’ha cxplicat, no estan funcionant. T <<moltes>> em refe- 
reixo, en concret, a I’hrea de Pubilla Casas, que no funciona 
pas així; en concret, esta cornenpnt a funcionar Centre -no 
pas !a quc afecta Sant Josep-, Centre-Hospitalet, i ara Gornal, 
pcrb Sant Josep no funciona com a irca bhsica de salut, i 
menys encara Pubilla Casas que, a més, contesti’m on, a quin 
edifici, i, si em permet la paraula, seria a quin {Ixiringuito>> 
funciona - perque abans parlhvem de les condicions flsiqucs 
quc ha de rcunir un lloc perquk sigui un centre d’assistkncin 
prim&+; el centre de Pubilla Casas és u n  ({ xiringuiton, per 
entendre’ns; all0 no és una irea bisica de salut. 

Si aqucst ritme, senyor Conseller, ks el d’implantacih de la 
tan pítrlitda reforma de I’aassistkncia primaria, si aquest cs el 
ritme, bé -LI I’Hospitalct en tenim tretzc, cl’irecs-, potser en 
tretze anys, cn dotze anys, podrem dir quc la reforma de l’assis- 
tkncia primhria comenva, comenpi. Pcrh aquesta no 6s la rcfor- 
nia de I’assistkncia pimiria ni, per aixb, entencm nosaltrcs 
hrees bisiques de salut, scnyor Conseller. 

Moltes griicies. 
El Sr. I)l<ESIIlENT : Gracies, senyora Ferran. L’Honorable 

Conseller senyor Trias tc la paraula per fer cl torn cle rhplica. 
El Sr. CONSELLER 1315 SANITAT i SEGURETAT 

SOCIAL : Lamelito que no ho interpreti aixi, i quc voste ho 
vegi diferent -jo ho veig &una altra mancrd. Nosaltres, en 
aqucst moment, a 1’Hospitalet lcnirn un 30°!o de la pobfaci0 
que estB aí‘ectacla per un ibncionament diferent, i Iu gent n’esta 
bastant siitisfcta; ks evident que nosaltres tenim un problema 
d’eequiparnents, perb aixi) ho hern dit sernprc : ks a dir, hi ha 
iirees biisiyues de salut, que cns veiem obligats ii posar-les en 
funcionament amb uns equipamcnts quc no són els definitius 
ni els cluc voldríem; aixh crea un conjunl d’incomoditats cluc, 
evidentmeni, cs va acompassant a mesiira que nosaltrcs fem 
els equipaments pertinents perquk pugui fhcionar d’una 
manera correcta. Aixh es vcura porlat a terme, per exemple, hi 
haurh una millora important, quan nosal tres fem la construccih 
del CAP Florida, que aixo donar8 iina millora important, 
perquk alliberari de més espais. 

El Sr. PRESIDENT : tiricics, 1 Ionorable Conseller. 
Passem al sctk punt cle I’orclrc dcl dia, que és Moci6 subscgii- 
ent a la interpeCtaci6 al Consell Exccutiu sobre el Foment del 
Tcatre a Catalunya, que presenta 1’11-lustre Diputat scnyor 
Ignasi Riera, del Grup parlamentari d’lniciativa per Catalunya. 

Mocih subsegüent a la intcrpeklacih 
RE  Conseil ICxccutiu sobre el 

Foment del Teatre a Catalunya 

El Sr. RIERA 1 GASSIUI’ : Grkics, scnyor’ President. Sc- 
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nyores i senyors diputats, aquesta és la Moció subsegiient a lit 
intetpetlaci6 plantejiida al Consell Executiu dc la Generalitat 
sobre cl Fomcnt del ‘I’eatrc a Cahlunya. Aquesl mati s’ha 
parlat encara -una vcgada més- de l’esport; jo crec quc, per’ 
Iilantejar la problemitica del teatre II Catalunyri, Iu gran metifo- 
ra CIC I’esport ens VI molt bC: : qucchva clar CILIC, per pocici~ 
tcnir esport c h i t  renrlinient, esportistes cl’klite, és dei tot ini- 
prescindible qiie hi hagi instal-lacions que els preparin; es im- 
prescindible que hi hagi un esport escolar ben estructurat, beli 
organitmt; 6s important que hi hagi esport per 8 toihom, i és 
important que hi hagi un  scguit de mesures de tipus formatiu, 
dcs dels graus més bisics, que permetin anar preparant els 
futurs csportktcs, i quc el caricter csportiu d’un pais es noia, 
juslament, si ks c a p q  de conjuminar l’esporl per a tolhom, 
l’esport CIC participacih, amb I’esport de compcticih i també 
amb l’esport d’alt renditnent. Els resultats, digukssim, de les 
Olinipiades ens tfiucn que alli on hi ha mks esportistes d’alt re- 
ndiment 6s on hi ha hugut, ahans, un treball bisic, un lreball 
de preparació, al I larg del temps, de moIts esporlistes. 

lli món del tcatre a Catalunya és ~ini i  mica un mim a i x i  : ens 
trobem quc hi 11n renblmens teatrals que tcanscenrteixen tes 
nostrcs frontcr’cs, que hi ha clramaiurgs, hi Iia actors, hi 1x1 di- 
twtors quc són draimaturgs, actors i clircclors d’alt rendiincnt, 
tcconeguts iirrcu ricl món, perb qiic, :dhorii, hi ha moltes mani- 
i’cstacions d’nixb ytie en podríem dir esport per II lothom, apli- 
cat d nibn del teatre. I l i  ha un21 qiiantitat important CIC teatre ci- 
mwto/it; hi ha, fins i 101, poblacions dc Catalunya quc totes elles 
viuen ;-I l’entorn de manifestaciuns teatrals eada vegada mbs 
dignes. Ja parlant de hi interpdlacib, feiem rel‘erihciu r? feni)- 
f nens corn els cl’Olesa c)  els d’Espr-lrrcguerii, molt concguts 
pcrA na per aixb prou sospesats ni prou valorats. 

LSkiem també que, perqub h i  hagi esport en circunistimcies 
normals, 6s importml que hi hagi installacions en circiimsth- 
cies normds i adccp~dcs, pscpar:ides umb totes les mesures ne- 
ccssiiries pcs fer que els cluc f a i  competició s’hi trobin bk. 
curiós que, en el mhn de l’accih cuitwral, hi ha unii relaci6 di- 
recta, no dc causa-ci‘ecte, perb una relacidr directa, una rclacii, 
de proporcionalitat cntrc les infrastructurcs culiiifiils i cl rencli- 
mcnt dels creadors culturals cn iiqucll delermi nat nivel I. llit 
d’una Atra nicincra, q u m ,  en im poble, hi ha hagut, per cxcrn- 
plc, llotges, ha estat molt mbs fixi1 que hi hagi hagul gencraci- 
ons de pintors, i aqucstes gcneracions CIC pintors han acabat 
fent q ~ i c  hi hugi ~ ina activitat pictbrica notable, Naturalmenl, si 
hi ha hagut activitiit pictiirica, hi ha hrigut sales d’exposicih, hi 
ha h q y i  iin mercat de pintura, hi ha hagut museus, ctckteru; 
tot ha mat,  diguéssim, per uns camins cn que, de la quantitat, 
no scrnpre en surt la qualitat, pcrb In yualittit ziillncla també 
acostuma B morir d’accidcnt o pcr mort natural. 

Em penso cluc amb aixA cxplicava, i cl’una vegada, els quatre 
punts de la nostra MmiO sulxegüent a la intcrpel*liicib sobre el 
Foment del Tcatre a Cataiunya. En prinicr lloc, proposivern 
presentar.. ., dcml-inAvem ai Consell Executiu la preseniació a 
la Comissi0 de Cultura del Parlarnciit de Catalunya ... , cleicm 
abans dc trcs mesos, perquk ja  comcncern a tenir presents 
;iquclla rcsposta de dir : ~LIistima que, ii¡x& no cns ho 
hagueu dit. abans de I’claboracil, dels pressupostos o ,  i ,  per 
aixb, feni més o menys comptes, tot i que sabem quc j a  moltes 
conselleries avui estan ja treballant els pressupostos, abatis de 
tres mesos vol dir qtic aquests pressupostos encara no estaran 

tancats. Una de Ics esmenes ens plante-ja que es digui (cal mks 
nviat possible >> -.ja Ic? conicntare després. Un pta gcncral amb 
la peikl i f icaci i ,  corresponent als objectius, I’organitxacih i les 
previsions prcssuposthrics dcl futur Tcatre Nacional de Catalu- 
nya; teatre que nosaltres entenem com a subsegücnt, com a 
conseqiencia de la rendibilitat dels diferents corrents, dels di- 
fercnts axcnts, de les diferents escoles teatrals que hi ha a Ca- 
talunya, i no, evidentment, com a fiuit d’una sola mani fesiació 
teatral. 

El segon punt de la nostra Mocib clernanltva I’elaboració i 
l’cxposicili pirblica dc\ p 1 ~  de rehabilitacib dc locclis teatrals 
d’arreu de Catalunya, i deiem ((fins al 92 H. La preguntiz es 
aquesla, també : tenim ja un llistat de les sales consideradcs 
sr-llcs leatrals de Catalunya, perli, la pregunta, quan dius : 
{(Aquest grup vol anar a actuur; on pot anar a uctuar?, quantes 
sales, en aqirests moments, són sales on es pugui I‘er teatre en 
concliciom? r> -i em remeto, novament, a la mcthfora esporti- 
va : hi hu rnol~s prcsumptes locals esportius, perb que no ser- 
vcixen per posar-hi, per tirar-hi eiidavant una compcticib; ii ve- 
gades, ni quc sigui cle tipus infantil ojuvcnil. Iloncs bé, alesho- 
res la pregunta és : quants teatres hhbils hi ha n Cataliinya, i 
d’acord amb quin rnupn leatcal aquests teatres hiibils liincioncii 
a Ca tal u nyu, d ’ u nii nia nera dcsce n t r a I i t zada ? 

GI tercer punt és exposar les mesures que gacantcixin iina 
Rtcncib especial li la promocii, cl’autocs teatrals catalms dins i 
fnni ciel territori nacional catali. Dic <(dins i fora>>, pcrquc 
durant molls anys s’ha produ’it en aqucst pais iin fenoinen 
curiós, i &s cluc hi hagut molts autors i companyies teatrals cata- 
lanes que han trionifrzt, normalment, íorn de Cr-tlalunya; molt 
sovint no han pogut tornar mai a Catalunya, i ,  en algun cas, hi 
han tornat. Tot i qiic la rnaledicci6 bíblica de <<ningil no cs  pro- 
I’ela a I:\ seva terra>) sembla yiie pugui també, pesar sobre d 
m6n dcl leatre, en aquest ckis hauriem de ser ateus militants i 
clem;mar que aqucstn maleciiccid, bíblica no funcionés, 6s a dir, 
que també :i l’interior de Cataluiiya els ~ L I ~ O I X  catalans po- 
guessin triumhr. 

Un quart punt és incrementar cls suports tecnics, econbmics 
i d’inírastructura a la xarxa de teatres piiblics de Catalunya. 
Diem << incrementar>>, perque hem reconegtrt i reconeixcm 
I’cxistkncia cl’un pacte, el f’mciontlment d’un pacte -cl ilipu- 
tat senyor Joaquim Ferrer era Conscllcr quan cs va posnr cn 
marxa la xarxii (lc tcatres cle Catalunya, després de llargues 
converses-; grhcies a aixo, en aqucsts moments trenta-dos 
rnuniciliis de Critalunya tencn temporades de tcalre esttible, i 
aixo és molt important : haver aconscguit trcnta-dos punts ;-i 
Catalunya on hi hagi leatrc. Ara bé, el totid dels diners esmer- 
Gats en aquesta xiirxii de teatre -si no vaig crrat dc comptcs- 
em penso quc és d’uns 40 milions tinuals; ILI quantitat és petita, 
i ja deiem l’altre dia anib les xifres que, el cost pcr butaca, el su- 
portaven, sobretot , i d’una munera proporcionalment molt 
grcu, cls ajuntaments i ,  d’una manera, diguéssim, inolt petita, 
yiic no arribava al 1 O%, el suport de la Generalitat; ens sembla- 
va cluc, en aquest cas concret, un increment de suports, d’es- 
foqos, aniria molt bé. 

I ,  després d’haver-les exposades als grups respectius -i aixi 
sabré, il mes, si les he enteses-, ja cornentark, amb la vknin 
del I’rcsident, Ics esmencs prcsentades pcl G r u p  Socialista i 
licl Grup convergent. 

Griicics. 
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El Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyor Ignasi Riera. 
I l i  han presentat esmenes -com ha anunciat I’anterior 
orador- Convergencia i Unib i el Grup Socialista. Pcr prcsen- 
lar l’csrnena del G r u p  de Convcrgkncia i Unió, té la paraula ... 
( P ~ r a n .  1 El senyor Mon talat te  la paraula. 

El Sr. MONTALAT : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, estem substanciant una mscih subsegüent a una 
intcrpel.lnciÓ sobrc el mateix lema : el iiiment del teatre it 

Catalunya. 
Abans d’entrar en la defensa de Ilr nostra esmena de modifi- 

cacih, voldria fer-mc resso de les p:iraules que vit pronunciar 
en aquest mateix hemicicle 1’Honorablc Conseller senyor 
tiuitarl,  reinnrcant la constant millora de l’derta teatral a Cata- 
lunya quc, des dc fa temps, estA portant a tcrrne la Conselleria 
de Cultura, dintre cl’un p h  geticral d’actuacii, previament 
ela borat. 

I’crsonalrnent, crec que, la mixima expressió d’aayuesia vo- 
luntat de fomentar el teatre, la podem veurc refleclida en I;t 
futura creació del Teatre Nacional de Catalunya. Consiclero 
que és un projecte cabdd, que estli niolt ben cnfocat i en bones 
muns. Com saben scs senyories, el Teatre Nacional comptar8 
amb dues sales que, primordialment, serviran per gcnet-ar in- 
frnstructura tealral, amb la possibilitat real i cfcctiva de poder 
interrelacionar en un mateix tnarc les diverses companyics tc- 
atrals que existeixen en cl nostre país. Per altra banda, tenim h 
partida pressiiposlhia corresponent -350 milions- per tal de 
poder cornenqar I’obra aquest mateix any. El 'recar re Nacional, 
aqiiesl bell somni cle molts catalans, pot scr aviat uila realitat. 
Fa Ihl la ,  Ú n ici-lrncn 1, cl iie 1 ’ Aj unt a nien 1 clc Barcel c m i i  a m i  iiiei x i 
el seli comproniis i faciliti el terrcny ncccssari per tirar eizdli- 

vant tot seguit aquest projecte. Cal instar, doncs, cl consistori 
barceloni a la seva aporlaci6. Pensem iots plegats que, amb la 
seva construcció, haurem consolidat el fet teatral a Catalunya, 
de tan llarga tradicib a casa nostra, i ,  al mateix temps, contribu- 
im de manera important a consolidar Li nostra Ilengua. 

Es per aquesta principal rab, i evidentment tarnbk pcls 
motius posilius i enriquidors quc, sens dubte, presenta la 
Moció dc I’ll-\ustrc Diputat senyor Ignasi Riera, del Grup d’l- 
niciativa pcr Catalunya, que el nostre Grup -Convergencia i 
Unió- ha volgut presentar I’esmenil cle niocli ficacih que poso 
seguidament a la seva consideracib. Bo i respectant el contingui 
dc la Moció comunista, la nostra csrnena es divideix també en 
quatre apartats, i cs limita, simplement, a modificar la sevit 
re d acc i b. 

Iin el primer apartat proposem informar la Comissi6 de Cul- 
tura del Parlament de Catnlunya, cn el termini rnks breu passi- 
ble, del Pla Gcneral dcl Teatre Nacional, detallant la periodifi- 
caci6 corresponent, els objectius, l’organigsama i I’aplicnció de 
Ics partides pressupostiries aprovades per aquesta Cambra. 

EI punt segon, segons la nostra esmena, hauria de quedar re- 
dactat CIC la segiient rniinem : ({ Informar sobre els Lreballs rea- 
iitzuts i els projectes, a la Comissió de Cultura del Parlamcnt 
de Catalunya, del pla de rehabilitació dels 10c:ils teatrals H. 

Quant a I’apartat tercer, no presentem cap esnienii espccífi- 
ca, i ens limitarem, simplement, a votor-lo a flvor, respectant 
el tcxt original de la Moció comunista. 

t;inalnient, el  quart punt pretenem redactar-lo de la següent 
manera <(Continuar potenciant la política de consolidació de 
la x i i r x a  de tcatrcs piiblics cle Catalunya, en estreta coI.laboru- 

.. 

ciÓ amb les divcrses administracions locals>>. 
Entcncm, cloncs, que la nostra esmcna de modificació, re- 

dactada substancialment amb el mateix esperit en que ha estat 
formulada per la Mocib dei Grup  d’lniciativa pec Ciltdunyii, 
complermenta i matisa el text inicial, que, en csskncia, 
respectem. 

Em plau, doncs, cordiulmenl, dirigir-me a I’Il.lustrc Iliputat 
senyor Ignasi Riera, f pregar-li que tingui n bé d’acceptar-la. 

Mol tcs gricies, senyor President, senyores i senyors 
cli pu lats. 

El Sr: PRI.:SIDEN‘I’ : Grhcies, senyor Montalat. Pel Grup 
Socialista, defensa l’esrnena prcsentadn I ‘I I-lustre ili putat 
senyor So brequés. 
E1 Sr. SOBKEQLIfiS : Senyor i’residcnt, senyorics, Iu 

Mociij del Grup cl’lniciativa per Catalunya té com a ohjeclc el 
foment del teatrc cn senti1 genSric a Catalunya. Creiem qiic, 
en fi, l’esperit cl’aquestii Moció és absolutament bo, que nos- 
altres hi cloniircm suport. 111 que passa és que, pcr al Grup Soci- 
alista, aquesta Moci6 constitueix, cle fet, ~ i n a  fita (( cap a }), ~ i n  
cami cali a all0 que hauria dc ser, per. part d’aquesta C:arnbra, 
l’r-lprovacih d’unii llei de teatrc, d’una llei de teotrc quc iitengui 
Ics necessitats del sector, que cstablcixi les bases per ii iina pro- 
tcccih efectiva dcls professionals i contempli I’accib teatrul en 
el marc dc les rcalitats creades per l’arnpliucih cle les da tes  cul- 
turals, per les indristries cie I’oci i per i’itnpuctc dcls mitjans de 
cornunialcib. Creiem lam bk que aqucsta rulura llei liauria cle 
promoure I’Institut del Tealre com I’Insiitut clcl ‘katI+e de Ca- 
talunya, hau r ia  tlc p1anific;ir la descentralització teatral, hauria 
ric f’orncntar Ics activitats artístiques dcls grups teatrals jovcs, 
hairria de promoure la projcccib internacion;il del teatrc catalii 
i, ct’algunu manera, hauria cle rcoricntar el propi ‘I’ealre Nacio- 
nal cle Catalunya, eliminant-nc, de vegades, aspcctcs cxcessi- 
varnent palrimonialisles. 

lis cn aquest csperit del que hauria dc ser unii nova llei de 
teatre, qiie avui prcscntem una esniena molt puntual, concre- 
t i ~ ,  q u e  té pcr objectc fomcntar també un sector que tk urla 
bona o una 1iarga, una important tradicib iirtisticii a Catalunyn, 
corn es la dansa, el bdlct clissic, qire creiem que és un sector 
poc ates per I’actual política dcl Govern de la Generalitat. 13n 
aquest sentit, l’esperit de la nostra esmena, antincinnt quc vo- 
tarem a favor ci tcxt prescniat per Iniciativa pcr Catalunya, té 
com a objecte afegir un nou punt que fit rererkncia ii la nccessi- 
tat quc el tiovern informi de les mesiircs immediates i a ciirt 
tcrrnini de suport ,  ajuda i promoció a la dansa i de creació CIC la 
Companyia Nr-icional de Ballet Clhssic; ks a dir, es tracta, avui, 
cn aquest prirner pas, en aquest cumí <(cap a u ,  nom& de dc- 
manitr al Govern que informi de quines són Ics mesures, de 
quin és el  h i n g  que pensa uiilitzar per tal CIC promoure la 
dansa cliissica a Catalunya. 

Moltes grkies, senyor Presiclen t. 
LI Sr. PRESIDENT : Moltcs grkics, senyor Sobrec&. 

Ara poden intervenir els grups qtrc no hagin prescntat esme- 
nes. Pel Grup  parlamentari Mixt, ti: la ~ ~ r n u l i i  I’II4ush-e i3ipu- 
tat senyor tatorre. 

El Sr. LATORRE : Griicics, senyor President. !les dc I’estiti 
dc I’any 87, en que, pel que sembla, cs va aprovar un pressu- 
post de 2.000 milions cle pessetes per t~ la construccih del 
Teatre Nacional de Catat unya, fins a I’cspcctacular prescntacib 
{ (a  bombo i platerets>>, quc es va fer el dia 6 d’abril de 1988, 



del pryiccte -la riiaqueta clcl qiial mostrh i explicii I’iirquitccte 
I<icard Ilofill-, fins a Irores cl’ara Iieni cstat tcsiimonis del con- 
tinuat silciici del scnyor l:lotats, que, pel qiie s~mblii, 6s l’iinica 
realitat tcuiral convergent a Catalunyii. 

I-Ictn llegii de manera rcitcrada cn cls mitjans dc comutiica- 
ci0 les qucixcs dcls qui han intentat d’ohtciiir rcspostcs o ori- 
cntacions sobre el Tcalrc Naciond (IG Cataluny:i, dels qui s’hi 
iroben dircctmcnl implicuts, Acluestu parct CIC silenci s’lw 
aicl-mat setnprc que dgÚ hi t  volgul saber qirk passa arnh aqircsl 
teatrc phhl ic. La tniiiicit de transparkncia i 11 rormati va ho cstii t 
la scva conxlant. Els actors, cls directors, en (tefiniliva, tots els 
Irrol’cssionals dircctament intcrcssats en nqucst tema, han ma- 
i l i  festat dc miiner;i reitcradu la SCVH clem~mda d’informuci6 
sobre aclucst prt,jeclc i la realitzacib d’iina anilisi Irrofunda, 
pl~iriil i Iliurc en i.claci6 mib el SCM futur. No han inancai Ics cri- 
1 iques liei. la tziarica cl’atencib d tentrc c;itdi; lli m- 
transparcncia provoci por i cstranycsa en cls e r ~ ~ p s  de teatre 
que trehallcii ii Caldunyu. Els iictors catatans cs queixen, UIM 

vclyda t’erc I’dtra, qirc no tencn feina, i molts d’clls han d ’ m i r  
a bLisciir-lii a Mkidricl. Actualmenl, els ciripresaris tciitriils sOn 
companyies que poclcn i’cr les seves prod ticcimis nomds ;un!-, ei 
suliort de suhvencions institucionals, ja que rarament obtenen 
bcneiicis cluc cls pcrmeli 11 íinanqar produccions posteriors. 

Senyores (lipritaclcs, senyors dipmts,  ha arri bat el Innrncnt 
cluc les institucions catdanes, i cspecialrncnt la Generalitat, 
manifcstin de mnnera explícita que cs tm clisposadcs a assumir 
els compromisos cluc pt:rrnetin riotw de contingut cl tealre 
piiblic, i ,  aixb, cal fcr-ho establini iins plans concrets, amb iina 

IirogramaciO tcrnporiil, f i  xímt objecti us que permeti 11 chri  íicar 
cl leat Ie a Clulalunya i amb Ics stiíicien ts previsions prcssupos- 
tirics (1 tie fxin desapariixcr dubtes E ctescspermces per i1 tots 
els tretiallcii en el mhn del teatre, als quals s’ha de donar el con- 
venciment cluc disposen d’uns locals tealrals adequats i amb 
~ i n a  voluntat institucion;d dccidida ;i garantir el suport tkcnic, 
econhmic i estructural necessari. 

Convenquis que aquesta és la linia que cnquadra li1 Mocih, 
hi munciem el nostrc vot favorablc, bé q ~ i e  herii dc dir que, a 
f j  cl’iicmscguit cl coiisens mistim de li1 C:amhra, cstarjem Ilis- 
posals ii volar fiworablemcn t Ics csn-icncs de Cnnvcrgeneiri i 
Unih  si fossin recollides per la I’oneiicia i ,  tanmaicix, qgrriirícrn 
cluc s’estirnks I’esmcna d’;idclici6 cleI Cir~rp Socdista, quc f’a re- 
fercnci;i a la dansa i proposa la creacib cic la Cornlmyia Nacio- 
nal C:atalana cle ~31111el CIBssic. 

Cirhcics, scnyor Prcsitlcnt, senyores i senyors diputats. 
El SI: PRIISII)I<N‘I’ : Molles grl‘lcics, senyor L,iiiorrc. AIX, 

correspon al G r u p  d’I:s~.tuer~a Ikpuhlicana de Catalunyíi. ‘E la 
par;iul ii 1 ’ J 1.1 i1 st re 1.) i put al seti yor I’cicyo, 

El SI-. PUiIYO : Senyor Prcsiclcnl, senyors dilrulnts, seiryo- 
Ics clipLitndes, hi ha iiiiii  frase de Joan Oliver que diu : <( I’cr a 
u n  país, pi~jor qiic no tenir tradici6 tcatral és tenir-la dolenta >>. 
Joan Olivcr - Perc Quart- aia ,  latnenlablcmeni, jii  CE hi ds, 
lierb encura va tenir icrnps, vzi ~ioder vcurc cl ressorgimeni., 
I’csclat C I ’ U I ~ R  k r i c  dc grups teatrals iiclius ~ C L I  del pais, ai x i  
coin la incorporacih cle noiis cscriplors, de nous I-Eiitors al m0n 
CIC 6;i dríuml(irgia adalana, fins u arribar 11 constituir ja, ;i les 
aaitxilles d’aquest scglc, una irfidicib teatral rica i shlidn. 

La MociO cl~ie aw se’iis Iirescntli cs r*efcrcix, cii licimer lloc, 

el nostre Ciriip hil  defensa^ scmprc. Iln ircs tnesos dc termini 
al futur  Tcatrc N ~ ~ c i ~ i ~ i i l  t k  (LitiIlunyii --la i1Ccessjiiit del ~lüli l  

-com diu el icx l  pt-opositt o, cn hltirn terme, en qwilsevol 
altre tcrrnini raonabte--, a i 1  que ii In Comissió CIC Polílica Cul- 
tu ra  cs rebi aquest pla gcncral sdlicitat, de tal manera cluc es 
puguin concixer els prqjcetes concrets i pugui csbiinclir-se 
qualsevol mena de clubte, en  el sentit cluc lu politica tcatriil ca- 
talami no qLicdi, en nbsolut, circ‘cumscritii, ni a u n  sol leutrc, ni 
a un sol traductor, ni u UII sol autor. 

[:I Pla CIC Rehdilit:IciG dc I , O C ~ S  ‘ I ’ c a t ~ t ~  iirrcu de CmlL1tiya 
6s necessari, és urgcni, sobretot ~ierqtik n hores d’ara cncarii 
som a temps de reciipcrar locals vi l ids pcr ii l’activititt teatral, 
cluc si t i o  s6n objectc cl’unu xcib restaiiradotha irnmcdiat~i ds 
possiblc qltc cls pcrdcm pcr selnpre, corn ja IlCtll vist cluc 
n’hcm mat pcrdcnt a poblcs i comarques en aquests darrcrs 
anys. 

i ,’atencih especiul 1-1 la promoeib dei teatre nacional a l’intcri- 
or del puis i t¿)m és CIC justícir-1 d~1r-li i  ii tcrtnc, no només percluc 
així podrri aturar-se el declivi constant i alarniant cle grups u m -  
i w t s  i i t ‘ w  dcl puis, sini>, sobretot, perquk la projecció ctilturnl 
cxtcrior d’aqucst mateix país I’han feta -i sovint molt ben 
feta - alguns grups icatrals quc han fet concixcr el iiom clc Cu- 
talunyit sense neccssilal de rcbre a canvi suiiies importririls, 
sumes consiclerablcs. 

Per lant, i cn síntesi, el nostrc Grup anuncia la voluntat dc 
votar Ikvorahlemenl la M o d i  presentada l icl scnyor Ricra. 

Moltcs gricies. 
El SI+. PRF,SIDHNT : Gricies, senyor I’ueyo. 1x1 Grup pni+ia- 

mentari Popular vol intervenir‘! ( / ’ c ~ ~ r s c r . )  ‘E la paraula 
1 ’ I 1.1 us t re 11 i put a t s c n y OI’ Vi cla 1 - Q u acl ras. 

El Sr. VII) A i  , -QUAll l iAS : Sí, gricies, senyor President, 
molt breument, per imunciac el  noslre vot fworable ii aquesta 
Moció. 

1311 les ciutats del m6n on I’oferta cullural és rica hi ha una 
corrclacib forta entrc aquesta riqucsa cul tural i I’activiiiit teutrat 
. Des clel punt de vista clc pais és obvi tarnbh que 1’activit:it tcal- 
1x1 I~ITCLI constitueix un simptomu de vitalitat cultural. 

En aqucst sentit, iant R;ircclona com Catalunya en gencral 
tencn molta Ikim a fcr, tencri un gran camp :I dcscrivoiupar, i 
cti aqucst procks, en el qual s’han I‘ct accions dacrcrument lluc 
pcrincten tenir csperanees que estcrn en el bon cami 6s obvi 
que s’ha d’cvitar que la concetitracih de rccursos en un grati 
tcatre nacional -que 6s neccssiii*i, quc nosaltres aplaudim - 
provoclucs, d’altrn btmda, rnancanccs en altres nivells del p i k ,  

pcrquk cl que interessa 6s que aqLtcst (lcsenvolupaincnl de l’ac- 
tivitat teaird sigui liarmbnic i sigui gencral. 

1% aquest sentil, nosdtres veiem pasilivament aqiicsla 
MociG; la volarcni ihvoruhleinenl, tal com cstA o també en el 
cas que s’ucccptin les rnil~ores que s’liari anunciat. 

M o 1 tes g 14c i es, senyor 1’ t-cside ni. 
El Sr. I’RESIDEN‘T : Grhcics, scnyor Viclal 

pronunciar-sc sobre Ics esmenes, tk la paraula e 
la Mocib, senyor Ignasi Ricni. 

El St IUERA I GASSIO‘I” : Gricies, senyor ’1*csidenl. sc- 
nyores i senyors ctiputats, els anys que vaig ser regidor CIC 1’A- 
j~zntarncrii de Cornellh vaig poder comprovar que la rnajoriti 
dels polítics -en secrel- tciieii I’aspirxió d’arrihac :i ser 
dgun dia tkcnics i qire la majoria clels tkcnics --cn secret- 
lcncn scmpre I’aspirilciO rl’arribar a ser polítics. Una mica m’hii 
semblat cluc, aqLicsta consideraclb, I’haviu de fer per dcfugir jo 
ara itq llCS t a tem p t aci o. 

. . . - . . - _ . __  ._ .- . . . -- . .... - _ . -. . - . . . . . 
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Els sectors que es mouen a l’entocn del teatre a Catalunya 
estan preocupats, perque creuen que hi ha poca inforrnacib. 
Aleshores, nosa1 t res plantegem una interpelhcib i una moció 
subsegiient que demana, que demana, sobretot, informació, 
claredat, informació. i és per aixb que fins i tot he clefugit la 
temptacib d’anar a transaccionar esrncnes en les quals hi 
hagués un grau mes de compromís o un grau menys; ja m’esti 
bé aquest compromis moral que es dedueix de I’acceptació de 
les esmenes proposades, de totes elles, i és, per tant, a partir 
d’aquestes esmenes proposades que espero que podrem votar 
aquesta Moció, 

Vull indicar, cn aquest sentit, dues coses, Quan nosaltres 
diem dc prcsentar a la Comissió de Cultura del Parlament 
abans de tres mesos un pla per les raons queja he dit, sehs pro- 
posa i e n  el termini mes breu possible )). A la seric Dcillus, fh 
clucs sessions, si no ho recordo malament, J K  diu que els 
desigs del pare són més vincLilants quc les lleis i que els contra- 
ctes; tant de bo que aquí també fos així; per tant, que aquest 
termini mes breu possibk sigui per dir ((no iibans de tres 
mesos, d’aqui una setmana tindreu tot aixb,), perque no hi ha 
-i ho deia el senyor Xavier Latorre, i hi estic d’xord- inibr- 
macio sobre el Teatre Nacional de Catalunya. De cop, el 
senyor Montalat ens diu : {<Oli, és que aixo 6s la dolenteria de 
I’Ajuntament de Ihrcelona H, doncs, diguin-nos-ho, si us plau. 
No veuen que nosaltres tenim accions en aquest A.?juntatnent, i 
que, per tant, podem pressionar els nostres coizccionistes 
perqui: siguin els que ens serveixin per ..., podcm ser un de-  
ment desllorigador d’una mena.. ., per tant, amb més informa- 
ció tot pot ser més ficil. 

Bé, cs una mica per explicar que aquesta politica de mé,s in- 
formació, que és la que en definitiva demanem aquí, hi ajuda- 
r& i ajudari a fer una política més clara, 

Finalment, explicar també el perque tarnbi acceptem --i 
amb molt de gust- I’addicib &un punt nou que planteja el 
Grup Socialista. En aquests moments, qui és capaG de detcrrni- 
nar en una programacib, per cxernple, teatral --a Avinyb o ;i1 

Grec de Barcelona --o en qualsevol altra intbrmacih d’un pla 
teatral -, on comenqa el teatre, on continua la dansa, on entra 
la miisica, on entra ci musical, 6s a dir, en aquests moments, 
les relacions entre el ballet de la dansa -tant clhssics corn 
moderns- amb el teatre és iina realitat tan diticil de destriar, 
tan indestriable, que ens sembla que, en tot cas, I’xldició ser- 
veix per recordar-nos que I’evolució del teatre a Catalunya 
també necessita com a element fonamental que sigui ii través 
de l’increment de la dansa i del ballet cliwic, cosa que, a més, 
cns ajudari tots a tenir mks bona salut. 

Grhcies, senyor President. 
131 Sr. PRESTDENT : Moltes grkies, senyor Ignasi Riera. 

Passem, doncs, a la votacib. Hi ha dgunu petició de votaciii se- 
parada? (L’L SI: Sirbirh demuna prpmiur.1 El senyor Subirii té 
la paraula. , 

EI ~ r .  SUBIRA : Sí, senyor President, nosaltres volem de- 
manar votacib separada i en part és a causa de la impossibilitat 
provocada per I’aplicacib estricla del Reglament, que 6s d que 
s’ha de fer, d’cxpressar la nostra opini6 sobre l’esmena que rc- 
presenta í’addici6 d’un nou punt cinquh, Perb, de tota manera, 
aixl, Cs impossihlc, no ens pertoca fcr-ho i el que s i  que clcma- 
nem 6s la votació separada d’aqucst punt. 

El Sr. PRESIDENT : Del cinquc‘! h~4d Dhacord, doncs, 

votarem eis quatre primers punts. 
Vots a favor? 
Aquests quatre primers punts han estat aprovats per unani- 

Vots a favor? 
Vots cn contra? 
Abstencions? 
Aquest cinque punt ha estat rebutjat per 31 vots a favor, 55 

en contra i cap abstencib. 
Passem a la Mocib sobre la I)olítlca d’ordenació del litoral 

catali, presentada pel Diputat scnyor Joan Snurn, del Grup par- 
lamentari d’Iniciativa pcr Catalunyu. 

hí. I!. L% h s k d m  sirbst-wtcl. d d  ,Ydri d~ Smiuns  i I% S j :  
v i ~ t ~ - h ~ i d m  .SP~OPI cI si rbstitwix m ir diríwiri í k i  debot. ) 

mitat. A continuació, es vota el cinque punt. 

Mocih subsegüent w la interpcklacih 
al Consell 15xceiitiu sohre la I’olitica 

d’Ordenaci6 del Litoral Catalsi 

El SI.. SAURA : Grkies, senyor Prcsident, scnyores i seny- 
ors diputats romor &J v ~ w d ,  la interpcihi6 que virem plantejar 
sobre la política d’ordenació del litoral catalli era molivacla.. . 
(?+mor c k  VPI IS. 1 

El Sr. VICE-PKESIDENT SEGON : Iisperi’s un moment, 
senyor Diputat. Silenci, si LIS plau. 

Endavant. 
El Sr. SAURA : Gricies. Era motivada per la nostra preocu- 

pació davant la progressiva degradació de les platges catalanes, 
degradació que deicm que era dcguda, fonamentalment, a la 
proliferacib de ports esportius lligats, en molts casos, a operaci- 
ons especulatives. Aquesta preocupacib estava en uugment 
davant el clkficit d’amarratges de Catalunya --nosaltres deiem 
15.000; el senyor Conseller, en la contesta a la intcrpeblació, 
va dir que el deficit cap a I’any 2000 seria de 20.000 punts 
d’amarratge- i de I’aparicih de nombrosos projectes de nous 
ports esportius en determinades zones, com el Maresme, de 
fet, en convertir el Maresme --en cas de donar-se I’aprovacih il 
tots aquests pgrts- en un gran port esportiu. 

Paral.lelament, els explicava I’altre dia, o els deia, que en el 
problema de la regcneració de les platges estem assistint a un 
dels cxemples més clars de descoordinació entre les diverses 
administracions, de desaprofitament per a I’any 1989 de 2.200 
milions de pcssctcs que el MOPU té, pero que no cstii, dc fet, 
cxecutant, i amb un desconeixement, pels ajuntaments i en 
bona part per la Generalitat, dels pro.jcctes del MOPU. 

I ,  per iicabar, per cloure el que van ser els temcs fonamcntals 
de la interpellació, el nostre Grup plantcjavii quc el Consell 
Executiu estava afavorint -per acliva o per passiva- Eiquest 
procks de degradació, i cieiern que fonurnentalment pcr passi- 
va, en el sentit que el que va ser I’api+ovacib del PIa de Ports 13s- 
portius el I983 prkticament no s’havia clcsplegat rcs, i temcs 
importants que es fixava aqucst Pla de Paris Esportius no s’ha- 
vien portut a 121 prhctica. 

La Mocib que avui plantegem té,, fi>narncntalment, un 
intent d’impuls, d’impuls d’aigunes de les rccommxims que 
es formularen en el Pla de Ports Esliorlius ara fa sis anys, i fona- 
mentalment consta de tres punts. 

El primer punt : la necessitat de constiluir una comissi6 de 
la Generalitat, del MOPU i dels rikjuntainents afectats, per tal 
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d’olerir solucions coordinades ii tot cl terna de I’ordenacih de 
la costa. No pot scr que el MOPU faci projcctcs CIC rcgcncració 
de costcs scnse parlar amb els ajuntaments. No pr)~  scr que 
cirda any hi hagi centcnars o milers de milions dc pesseics cluc 
n o  s’npliquen per aquesta mami dc coorclinncib; insisteixo que 
aquest any estem parlant CIC 2.200 milions clc pesseles. No pot 
scr, en clefinitiva, que mentre les platges -f’oniimcnluIincnt 
les pli~tges del Marcsrne- ”lcstim quedant sense sorrii, les i td- 

ministracions siguin incapaces cte fer uila política cf‘eciivii en 
aquest tcma. 

I’cr tant, en el primer liunt c l  cluc es k i c i a  és CIC c rcx  rncca- 
nisines dc coordinucirj entre Ics tres ac1ministr;icions afectades, 
per tal de planilicar, programar i exccular lot iin seguit d’uc- 
tuacions, i fcr-ho - - i  liixi) es importmt- dc manera cficaC i 
iiin h conscns. 

El segon punt de ta Moció fa rererencia 21 la necessitat d’cla- 
boriu-, d’acord amb el que preveu el Pla cle 1)orts Bsportius, cl 
i’rograma d’ActuaciÓ Quiidriennal que concreti les directrius 
cn Ics principals actuacions a realitm per la Ilireccih C~eneral 
de Ports i Costes i per la Comissi0 de Ports cle Catalunya. 
Aqucst va ser un dcis tcrnes -,i0 no sé si vostes, senyores i se- 
nyors diputats, ho recorden - cn que no ens vam posar d’acord 
cl senyar C:onseller i jo, perque el senyor Consellcr deia que ja 
cxistia la planificaci6, i aixo cs cert, em va dir que j o  havia dit 
cluc n o  existia la planificació. E1 Pla de Ports Espor~ius, com el 
setiyor Consellcl- va dir, zonifica les costes de Cataiurryn en 
qualre zones i dctermina, ei1 cada una d’clles, on es poden con- 
struir ports, on no se’n poden conslruir, i on cs podcn construir 
segons quin tipus cle ports. Perii ei mateix Pla de Ports Espor- 
tius -i els ho llcgeixo literalment-, diu : ({La participacili i 
prornocih piiblica hauria d’instrumenlar-se en programcs d’ac- 
tuaci6 quadriennals, en eis quals es faria una revisi0 perihdica 
de les dadcs, objectius i propmtcs d’aquest Pla de Ports Espos- 
tius i es concretarien, a nivell glolPal, les directrius de les princi- 
piils obres ii reiilitxar per la IXrccci6 ticneral de Ports i Costes i 
la Clnrnissib de Ports dc Chtalunya. )) 

I d a  pregunta és si tenim un dkficit de 20.000 liunis d’arnar- 
ralgc, i cn aqucsts morncnls hi ha una dcmanda important de 
punts d’ainarratgc, iins ii I’any 2000, els volem fer; els 20.000, 
o no’? Quants e11 volem fer cada my‘!  Aixo no es diu en el Pla 
cle Ports Esportiw, i com que existeix ln dCmanda, el que apa- 
rcixeri són prqjectcs jo diria que privats -hi insisteixo-, en 
molls casos cspeculatius, de nous ports csportius. El mateix 
Pia de Ports Esportius dctermina les formes, les formes de so- 
lucionar cl tcim del dbficit, i en d i u  f‘onnnientdtncnt cinc. EE 
scnyor Cansel ler, cluc scrnpre és iina persona cluc portii Ics 
daclcs bastant rigorosament i m-~h bastant de detall, ;i dues prc- 
guntes que li vaig fer, que erii dir : quin ha estot el nombre 
d’instaf-I2icions nhitiqucs lleugeres, va dir  quc no ho tenia a 
mi i qiie ~n’ho enviaria; jo cstic scgur que m’ho fa r i  arribar, el 
problema es que no se n’han fet. O bé la pregunta de quin ha 
estat i’augmcnl cle la capacitat de les insIal~lacions i ictunls 
quunt als scrveis dc terra; lumpoc s’ha í‘ct res. 

Es ;I dir, en aquest Pla de Poris Esportius es detemincn for- 
mules de cobrir el deficit cl’arnarratges, i I’última d’clles cs Iu 
creaciri de nous ports esportius i, per tani, ei que ci progruma 
d’aciuacii> ha de dir claramcnt @s qiiarits punts d’amarratgc 
volcm tel. cn instal.lacions niutiques Ileugercs, quants piinls 
cl’amarratge volcm fer amb ampliacib dels ports esportius, et- 

cktera. Aixb no esti programut, tot i que era una dc les qiiesti- 
ons prioritkrics que, el 1983, cl Pla de Ports Esportius 
111 ant c,java. 

El darrer apariat cl’aqucstu Mocib plantcja la necessitiit, 
lambb. conlernplada en el Pla de Ports Esportius del 1983, plan- 
tcja lla neccssitat d’elnhorar ~ i n a  llei de promocih cl’insi:iI-laci- 
ons caiportivcs i pesqueres, i tambk una instrucció sobre les in- 
stal.lat:iui-rs niutiques lleugeres. L’estucli dei Illa de Ports, que 
presenta uns objectius i iincs directrius globals, es podria, 
s’hauria de -i aixi es dcia en  cl Pla de Ports EsporLiiis-, ((con- 
cretar., pel que f‘a rcf’crcncia a tots els aspectes jurídics, cn i i i ia  

1 1 c i d ’ i n s t R 1.1 aci ons n i i~i  t i q u es 11 rb pi a de Cat a I i i  11 y a. En a y u cst s 
moments, Ics lleis estatals -1cs lleis i els reglaments estakils- 
ni ddincxen, ni clanen instruccions -hi insisteixo- pcr al 
tiptis d’instal.lacions nhutiqucs llcugeres - iin servci quc avui 
s’esth implantant amb molta íorr;a R tot Eimpii, en el sentit 
q ~ i e  sOn instalhkms yuc no requereixen obrcs imporlants de 
construcció, que s6n revcrsibles, que no tenen efcctes sobre el 
Ii~ml-, i ,  per tant, és important -i així es deia ar i l  fa sis 
anys-- la neccssitat de contcmplar cn una llei especifica per ii 
Catalunya, una llei que impulsés aquest tipus d’instal~lacions i, 
al mateix tcmps, que les regulés. 

En detinitiva, senyores i senyors diputitts, avui, el quc pro- 
posem COM li Mocih és, simplement, el qiic nosaltrcs pensem 
que eren els tres aspectes I‘onarnentals, a I’horn de concretar i 
executar un estudi, í’estudi que va determinar el Pla CIC Ports 
Esportius, un estudi, pcr nosaltres, ben rct, que va scr aprovat 
prkiicament per tots eis grups parlarncnlaris. Es tracta, avui, 
d’aprovar tres de Ics principuls mesures quc ara fa sis anys es 
deia quc s’havien de fer i que no s’han fet. La coordinacib 
entre les administracions, la necessitat de pcograrnar Ics ac- 
tuacions previstes en aquest Pla, i la necessitat de k n i r  iniciati- 
va Icgislativa pel que lk rcfcrencia a t e m s  niutics imporlants 
pcr a Catalunya, 

G rricies, senyor Presicleiit. 
131 Sr. VICE-PRI<SIDENT SEGON : Gricics, senyor Saura. 

Corn que tw hi ka cap esmerla a la Mocib, es passa directamenl 
11 la intervencib dels Grups que h o  sol4icilin. I’ct Grup parla- 
mentari Mixt té la paraula i’II-lustre I l i p u h t  senyor I ~ o r r e .  

El Sr. LATOKKII : Ciricies, senyor President. El ]>unt 1 de 
la MociO del Grup d’Inicititiva per Catalunya pretcn --com ha 
dit I’ll.lustre Diputat scnyor S m x -  Irt constitució d’utia cu- 
missib intcgrada pcr la Gcncralitat, el MOPU i els ajuntatncnls 
costaners, per tal d’oferir solucioiis coordinadcs a I’actual pro- 
blerniitica del litoral catalii, amb especial atcncib a la construc- 
cib de ports csportius i a la regeneració de les platges catalanes. 

Conipetencinlment pertany al MOPU tot a l b  relatiu al 
domini plljblic litoral, la qual COSLI vol dir cluc, pc1 quc fa a la rc- 
gcneraci6 dc les platges, n’és el MOPU, el responsablc. I j;i 
varcn vostks sentir l’opinió cl’aquesi Diputat quan parlivcrn 
del recurs d’inconstituciat7alital de la Llei de Costes, quan deia 
que et MOPU ens havia demostrat, al Maresme, cl~ranI els 
bltims Anys, quina era la fbrmuia menys intel4genl de llenpr 
2.00C3 milions de pessctes passejant la sorra ci’iin costat cap a un  
altrc. 1 vol dir larnbk que, abans que l’hdrninistracib de la Ge- 
neralitat atorgui uiiii concessi6 d’un port esportiu, c s  necessari 
t’inforrnc previ i vinculant del MOPU sobre la dinimica dei l i -  
toral. Conscgiicntnient, no és neccssiuia la constitució de cali 
novii comissi6 pel q~ie  t‘a al doinini públic del litoral, les plalges. 
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El MOPU n’es responsable; el que ha de fer és exercir la seva 
responsabilitat. I tampoc ho ks pcl que Ih ots ports, senzilla- 
ment perque la comissió que sc’ns demana ja estil constitu’ida, i 
s’anomena Comissi6 de Ports de Ciitalunya, dins lti qual estan 
representats la Generalitat, el MOPU --fins cluc l’agost del 
1987 va abandonar la ComissiO-, els ajuntaments, Ics carn- 
hrcs CIC cc~mcc(;, Ics confrarics cle pcscadors, els clubs niutics, 
e tce tem. 

Votarem igualment en contra del punt 2 de lu Moci6 -tot i 
estar d’acorci amb el scu esperit-, pcrqueja hi ha vigent un pla 
ci’actuacib, encara que  sigui cl’abast yuinqucnnal i que tingui 
una dura& des clc i’any 84 al 89. 

Finalment, senyor Picsiclent, senyores i senyors diputats, 
entenem yuc no cal claborar una llei de promocib -com es 
demana il la Moci6- cl’instal.lacions esportives i pesqueres; 
en tot cas -ja ho ha dil 1’1I-lustre Diputat scnyor Saura-, 
calciria p r l a r  d’una normativa regulaclora d’ayuestcs instal-la- 
cions, i tampoc cal -cntcnem nosaltres- una instruccici 
sobre les instal-lacions nhutiques lleugeres; crciern que amb c l  
Dccrct d’abril del 1985 n’hi ha prou. J3er aquesta rai) tompoc 
ubonarcm el liunt 3 de la Moci6. 

Griicics, senyor Prcsident, senyores i scnyors dipulats. 
El Sr. VtCE-PRl3IDENI SEGON : Gricies, senyor J,ator- 

re. Pel Grup parlamcntari d’Esquerra Republicana té la liaraula 
l’Il-lustre Diputat senyor Sabanza. 

El Sr. SA13ANZA : Senyor I’resirfenl, senyores i senyors di- 
putats, ens trobcm clavmt ~ i n  tema complex, on hom barreja 
sovint dif‘crcnts interpretacions cl’una mateixa cosa, corn és el 
Pla de Parts Esportius i les seves conseqüencies. 

En primer lloc he de manifestar que el nostre Chup parla- 
mentari -1’Esquerra Republicmi- 6s cspecial ment sensible 
a tots aquells tcmes que, corn el present, tenen una influkncia 
directa sobre Iu conservucib de l’entorn i la natura. Tanmateix, 
som conscients dc la importancja turística i economica clet 
nostrc litoral i de l’etnbranzida que significa per al desenvolu- 
pament i el crcixcment del pais, Aixi, doncs, som partidaris de 
fomentar tot all0 que pugui significar una millora de la in- 
frastructura turística de la costa, semprc que els intcressos de 
I’cspeculaci6 no s’anteposin a un bk piiblic, corn ara sim les 
platges. A hores cl’aru no es cap secret que el nostre litoral, 
corn gairebé a la resta de tota la Mediterrknia, estil patint un in- 
fernal proces de dcgradaci6 que, si na el tallem, pot csdcvcnir 
del tot irreversible en un futur no gairc IIiinyi. C M r i i ,  doncs, 
scr csliccialment curosos cn totes aclircllcs actuacions que 
puguin coniportar ilugmenlar cl risc d’cst procks dcgrridador. 
Caldri, doncs, tarnbk, mirar de fer les coses ben fetes, i aplicar 
correctatnent unes eines legislatives que tenim al nostrc abast, 
i que demanen ser aplicades de manera responsihle pel Consell 
t2xecutiu, si no valem que siguin inútils; i rn’eslic referint -cs 
clar- al Pla de Ports Esportius. Una aplicacii, estricta de l’es- 
mentnt Pla, pe16 que garantís el f‘ct cle donar resposta a la 
creixent demanda de punts d’amarratge que s’obsct‘vii al 
nostre país, seria una bona manera de pal-liar els estralls que 
aquests tipus dc ports cuusen a la sorra de les platges. 

(El M. Ji, Sr. Prcjsjden/ LJS winmrpwu al SPU iiric.. 
Un el debat de la interpcHaciÓ que dóna lloc rl la lircsent 

Mocib, .ja es vim apunlar algunes solucions : ampliaci6 dels 
ports existents, augment de la capacitat CIC les instal-lacions ac- 
t uals dc [erra, etcktcra, actuacions que, d’altra banda, ciil dir 

queja es contemplen en el Pla. 
Quant als tres punts de quk consta 11 Moc5 que tractem, cal 

puntualitmr que, d’acord amb la legislacih actual, i més concre- 
tament des de i’aparicih de la Llei de Costes, les nostres co- 
mpetencies es redueixen als ports, i encara condicionades per 
informes vinculiints del MOPU. Per tant, dit’ícilmcnt podem 
incidir cn la poiílica d’ordenació del litoral i ,  en conscqücncia, 
votarem en contra del prirncr punt, i més si recordem la volun- 
tat participativa del MOPU, que, ja l’any 87, cs va autoexcloure 
de la Comissió de Ports de Critalunya, en Fa qual sOn represen- 
tnts -tal corn esmcntava 1’II.lustre Lliputat del Grup Mixt- 
i!iuntarnenis, cnnfraries, cluhs niIutics i cambres dc comerq. I ,  
per tant, scria tornar a repetir una histbria ja desfeta, 

En el segon punt votarem a t‘avor, malgrat que ja cxistcix un 
pla quinquennal, si 1x5 entenem que aquest punt tcncieix a 
aprofundir les dircctrius cstncntades o ordenades pcl Pla de 
Porls l<sportius. 

Per Últim, cn el tercer punt,  ens hem d’abstenir, ja que, si bk 
pot ser intcressml itugmcntar cl rang legd i passar de decrct a 
llei per regular -ho repeteixo, per rcgLiliir- les instalhcions 
esportives i pesqueres, o bé per promoure Ics pesqueres, no 
em sembla correcte que aquesta llei serveixi, tal corn diu la 
Moció, per promoure lanibé les instatlacions esportives, 
per& scria entrar en contradiccii) amh ki mateixa filosofia 
que entcnem que inspiriva la Mocih, en  tant que podria iiccele- 
rai’ el procés de degradació i especulacih del nostre litoral. 

Mol tes grhcics, senyor President, senyores i senyors 
di puta t s. 

El Sr. PKKSIIIENT : Moltes grhcies, scnyor Sabanza. Pel 
Grup parlainentari Popular tk la paraula I’Ilhstre I liputal 
senyor Curto. 

El Sr. CURT0 : Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, votar a favor d’esta Moció és la prova m@s evident que 
estem d’acord amb esta proposta que presenta el Grup d’lnicia- 
tiva pcr Catalunya, pcrh volem entrar CII un tema que nos ha 
semblat tan important o mes que els tres punts que conformen 
esta Moció. La interpeHaci6 que ha donat lloc a esta Moció va 
ser -si ho cccorden els il-lustres diputarlcs i diputats- una 
skrie de comentaris i ,  en algun cas, una seric de denúncies rela- 
tives ii la clegraciacib del litoral cxtali per la prolifcracii> de ports 
esportius, lligats en molts de czisos a operacions especulalives. 
I estic llegint en cst momenl, Iitcralment, 10 contingut de la 
inteqicl.laci6. Darrere els projectes dels ports esportius, afirma 
I’Ittustrc Diputat senyor Srzura, hi acostuma a haver capitai es- 
pxiilatiu, sovint hi ha tkcnics, i rrioltes vcgaclcs hi ha politics 
amb operacions urbanistiqiies que, irnmccliatarnent, s6n bcnc- 
ficiaris d’uns terrenys que es reva1orit;r.cn cn virtut cl’cstos 
prqjectes. 

En uncs altres paraules, scnyores i scnyors diputats -i  
sempre tenint en compte i 0  contingut C I C  la interpel*IxiO del 
senyor Saura-, aquí hi ha persones o ernprescs, lecnics i polí- 
tics que cstm <( pringats )) cn operacions especulatives sotil 10 
consentiment del Consell Ilxecu tiu. 1 si vosles aboyiicn la seva 
curiositat 11 la transcripcih litcral dc la interpei.laci6, 1’1 ionoro- 
ble Conscller de Política ’I’erritorial no  només no desmenteix 
les gravíssimcs acusacions del Jliputat senyor Saura, sinó que 
tan soliiment fa refcrencia a exigir, corn a Conseli Itxecutiu, 
proves i noms ci’crnprcses, dc tecnics i de polílics quc promou- 
en estes operacions especualitives, en detriment dc l’intcrks 
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colkctiu que, com a Govern de CMalLinya, te I’obligació dc 
prcscrvx I cn cst sentit ím.mulo dues preguntes ben direulcs, 
iina als memims tiei <jovern interessats en est tcrna, reiatjves 
a csl  punt q ~ i e  estcin discutint : (1 Per ~ L I C  lo scnyor S ~ u r a ,  en 
un excés de prurihcia, 110 ha concretat -ni ahniis ni avui- 
qui sOn 10s pdilics quc cstan - ho torno i t  repetir- (( priiigats 
)> cii cstcs opcraciuns especulatives ( ~ P ~ I Y  d~ V O ~ E S J ,  i pel. quk Io 
Consciier.,. )> ~I+/i~.w.I Senyors dipLttuis, jo no pretenc cliic 
m’escoltin, perii si haguessin cstul atents, l iaur ia  dit yuc 
scmprc fem c a  ii la interpel-lacii, dcl senyor Saura; 6s ii dir, no 
m’invcnto ICS, jo, aquí, scnyor Pmi. 

I k r  c j ~ i i :  el Conseller scnyor Molins no va negar en a i p  

imnicii t les ikcusiicions o ics dirmacions c3cl I l i p u h t  intcr- 
pel+liint, qtian vw tenir ducs opoi~uni ta~s per deixur-to, podríern 
dir, en  calplels, davant dc la C:ambra i, sobrctol, clavant CIC 1’0- 
pinii, pit hlicu. Tinc vertudern curiositat pes escot tr-lr el senyor 
Mur, iliputut dcl Citup de Convergencia i Unib -que ciÓna 
supor t  id Govcrn -, ii veurc amb quins arguments desrncnleix 
aquclles afiriiiacions quc, nientre no  es demostri el contrari, 
impliqLien passivitat i concornithicia del Consell I<xwtriiu a 
cnnsen t ir qiic ptxsoncs fisiqucs o j u i k i i c l  ws, tbcnics i polítics, 
si g LI i n bc ili: i? ei u r i s directes d ’opc raci oiis es pecu lat i ves cn 11 i* bit- 

ni tmcions dc tcrrcnys cii cl litoral ca ta l i  
1, amb i’apreci perscml i amb la consicleracih polilica quc 

semprc hc dispensat al scnyor Saura, cm ~icrrnelo la llibertat i 
la franquesa de criticar-lo des d’csta tribuna, pei’cyub semhla 
cluc la MociO presentada no tingui altra fiixilitat ytie l u  d’cntt.nr 
en la íital estadística de les mocions aprovades per unani nitat 
d’cst Parlament, cncara cpic en est cas no  sbc gaire oplimista 
en 1a clccisih final. Constituir una comissib, cluborar un progra- 
ma d’actuacii) i clahorar una llei com ii conjunt dc normes o ad- 
vcrtimcnts rclutius 1-1 un interks col-lcctiu, lios Iiauriii semhlat 
pcrfccctc COM a acluacii) conipIemc:ntiri;i d’un p i n i  cluc hagués 
posut ;i1 descobert els responsables o els culliabtes de Ics opera- 
cions csliecLiIativcs denunciacies liel Cirtip d’iniciat i va per’ Cata- 
lunya. l ‘ri l’cspera d’una major clareclat dcl senyor Mur, i indc- 
penclen trnent d’estcs consicleriicions, [al cotn he anunciat U I  
principi, 10 Chup Popular donarem suport als tres pmIs quc 
conformen la Mocih obiecte del nostre posicioiiamcnt. 

I:l Sr. PK1:SIT)I;,NT : Griicies, scnyor Curlo. Pel Grup Soci- 
alista té la paruula I’II-lmtre Diputat  senyor Lslcvc Tomiis. 

131 Sr. r i ~ ~ > ~ A ~  : Scnyor i’resicient, scnyorcs ciiputurlcs, se- 
nyors diputats, pcr íixar la posicih del C r u p  Soc id  i s h  entorn 
CIC la Moci6 prcsentuch pel Gruii d’í niciativa pet’ Cataliinya. 

J o  crec qire aqucsta Mocib ds, nowimcnt, uiiii mostra mdsdc 
la iniciativa dcls grups cle I’oposiciO, en gctieral, i molt conct-c- 
t ii rncii t dc I s g r u 11s cl e l’cs y ~t e rra, de ti u IIC irin t , rei te rii n t tina 

vegxla mks ta clcgrruiacih, I’especulaciG que et; dcina etr cl si clc! 
litoríll dc 1 2 1  costa calala~za, problema que es va agreuiant, si 11 

més 11 mks i c i i im cii complc cluc j;i 170 q w d i i  inott espai cn el 
nostrc litoral per ser preservat, per ser protcgit. 

lliguem quc, malgr*at aixb, la Moci6 tk  LI^ problcma cn la 
scw rcdaccib, cyuc ks q i ~  c l  senyor Saura ha volgut introdLtir 
segumrncnt tot el pcnsamcnt, la lilosoli;i del scii Grup? inteii- 
lant I’otdcnacib dcl li(orul :i travks d’unn InociO, i crcc yiie aixk 
li ha trct Iu forva, li ha trct la capacitat d’aconscguir 1111 vot unii- 
nimc -que és cl cluc segwirnent es nicreixia L i n i i  inerpcI.iacii> 
o una nioci0 d’aqucsta naturalesa - pcr part deis grups 
part uincnt aris. 

Quan avui ha corncriyat ii explicar la Mocib, ha comks cl 
mateix error, ho dic dc forma, cloncs, amablc; ha pwlal de 
a platges )), (< ports cspacti LIS )), quan a Iu Mocili paria cl’ordeiia- 
ci0 del litord. 

Una seg:ona conscqi’rkncia quc es dcciclcix.. . Vol dir-me 
r r lg u n ii cosa, senyor S i 1  h i 1.i ? (/< ilr ¡IPS. 1 M o í tes g tdci es. 

Una scgona conseqiiciicia quc es decideix de la inlerpcl-laci0 
6s quc CII cl s e ~ i  si tamhb s’ititenta Ixisur iniciatives dc cariicicr 
cle gcstib, iniciativcs lcgislativcs i iniciatives quc e,ncara no 
s’hm donal, pcrqiie no hi hn hagut aquesta voluntat dc C~IICLII-- 

rcncia cic gest¡<) i cle legislacib pcr part ric les .Lzdminislt.~rciotis 
que Iiun clc treballar cn ta politiai CIC costcs del litoral cle 
Cataiunyn. 

i’er cxeriiplc, cn el primer punt clc la Mocib diu cluc es con- 
stilucixi itiiii Comissi0 integrada per la Gencridilat, MOPC1 i 
ajuntaments aiixtats. En ccria mesura, a q u i  es vc a rcconkixcr 
el cluc ja vain debatrc amb la Llei de Costes, cluc Ili ha uns 
h ib i t s  territorials en cluc intervenen Ics tres adrninistracicms 
- 1 ’a.j LI i i  t H men I, In com un iia t autbna rna i I ’Ad ini 17 ist raci6 de 
I’Estat- i yirc la Llei de Costes VII nkixcr -i voslbs saben 1;i 
posicih clcl G r u p  Sociiilista, de Ibrma ckm- amb la voluntat 
de protegir ucluesl litoral, i també el litoral de Catallinyu. 

Nosal tres crcicm que una coniissib per. la Generalitat, 
MOPlJ i tots els aiuntaments del lilorul no ds opcraiiva i cluc, II 

mks H mks, no tinclrir-1 Ics conscqiiencies quc el senyor Saura 
busca amb la seva MociO, és ii dir, un plantejament tram per 
tram, que pcrmcti I’ordenuciii dcl titoriil, que permcti cvitar la 
seva clcgraclacib i que permeti I n  lluita contra I’especulaciO. 

Ilna segona part, que és qiian barreja, diu que, f’a reTerhicia 
a t’urnpliacih i oonsiruccib cfels poris esportius. Jo crcc q ~ i c  
aquE, impiícirmcnt, hi ha la gran crítica que ja s’lia l‘ct enes¡- 
mes vegades en aquest h r h m e n t ,  que 15s que, en matcria de 
ports de qualscvnl naturdesa -polivalents, esl)oi*lius o 
pesquers-, hi ha una inopcrt‘incia gran pcr par1 del Cotisell 
I lxcc ui i LI. 

Ja  sk qiic aixb no agrada al Grup cic la majoria, perb si aquí 
n’hem trnclat, segwiirncnt, i recordo quc la malkria dc prcssu- 
postos any rere m y ,  quc hi hil una cstntctura organitzada -no 
dic <<de rnlila voluntat )), sinh ciorganii;l,r-lcbi>>- quc fa inopc- 
rant cluc la Dirccció General dc Ports i Costes i li1 Comissió dc 
I’nrts (te Giitalunya portin cndavant la política que inicialmeni 
tots podicm acceptar dcl Pla dc Ports Espochs cluc cl C:cw,ell 
Exccuiiu vil aprovar. 

Aleshores, .jo diria cpe no cal cluc hi hagi aqucsla Gomissi6, 
sinh quc la Cornissib de I’orts i la llireccib General dc Ports i 
Costcs treballin, treballin E, i, cii tot cas, crec qi ie el pertinent 
seria cluc, clcs dels grups cle control de la labor dcl Conscl I Exc- 
cutiu, iinkssirn a intentar que aquesta Comissi6 de Ports fcs la 
fei na. 

Quant ril tcina CIC Ics plalgcs, crcc que In L lc i  (la: Coslcs és 
n i d t  clara : lot el que pertany ii la costa CII la x o n i t  marítirno- 
Icrrcstrc perlany, cstA sota la dircccib del MOPU --abans 110 

ha dir un altrc senyor diputat- i vol dir quc es el MOPU q ~ i c  
ha de trcbn1l;ir per a la regeneració d’uquestcs platgcs; si ho Gi 
b& I) rndmcnt ,  crcc que es propi d’una aIE1-u interprctacii~ aquí 
D cl’~tna d t r a  instimiri, pcrb en tot cas serA de críticn de lu  
gcstib, pcrb no CIC la competkncia. 

Per tant, nosaltres diem que, en la primcru Moci6, perquk, ;i 
més 11 mks, nosult res pccsentarcm una iniciativa qiic clarifiqui, 
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després de l’importanl clcbat CIC I’altra intcrpeElaci0 i de la 
Moció d’wui, que ajudi i que continLii la tasca feta pcl senyor 
Sauru i el seu grup, iinn iniciativa legislativa peryuk ofereixi so- 
lucions ii l’ordcnslcii, del l i lc~ral catiili En aquest scntit, nos- 
altres ens abstindrcm en aquest prirncr punt. 

1;s obvi que en el segon punt, &S que ..., realinent és un de -  
ment, una rleniincia.. , : no hi ha pla d’acluacii, que desplegui 
e l  Pia de Ports Esportius; després de cinc anys, com passa amb 
tnoltes lleis; després de f e r  un pla al qual es va donar una  publi- 
citat --cosa que cls senyors dc Convergkncia i Unit) saben fer 
moli bk; la publicitat és una de Ics seves millors iirmes polit¡- 
ques, ds veritat-, van fer un ph, cl vim presentar, han editat 
~n llibre de colors, yuc, a més a mcs, val molts diners, que estil 
molt be, que s’ha repartii, per6 clcspres no l’apliyucn i després 
no ho despleguen, i després no h n  el pla d’actuuci6. 1 ii  ini cm 
scmhla que, encara que sigui reiterar novament que s’apliqui 
la legislacib, la normativa, etcetew, em scmbla molt bé i linclri 
el: nostre suport, que, d’una vegada pec sempre, el Consell lxx- 
ccutiu clabori el plil d’actuaci0 quadriennal que clesplcgui el 
Pla tic Ports Esportius. 

14 lercer punt torna a caurc en la mateixa dinhmicn, és a dir, 
una iniciativa legislativa i tina iniciativn de gcslib; és a dir, la 
Llei dc Promoció d’Instal.lacions Esportives cii el nostre.. . no 
sé si fil molta falta, perb en tot cas, vist l’estat de la situacib i el 
compromís que hi ha del Pla dc Ports 13sportius, nosaltres vota- 
rem fworablemcnt que s’chbori, que cl Consell Exccutiu ela- 
bori aquesta Llei, i ,  ii més 8 mes, anirii b& perquc, corn que no 
en tenen, a més a més podrem tenir feinn en aquest Parlament, 
i yirant a la instruccib sobre ics itistaHacions niiutico- 
pcsquercs, corn que s6n instal-lacions que estan dintre de la 
zona protegida per la Llei de Costes, crec quc avui dia ja hi ha 
els mccanismes -i, si no hi sbn, reglamentiriiiment es 
desplcgarrm- perque entre els ajuntmcnts i 1 ’adrninistracfb 
competent estableixin l’ús d’itquestcs instal.lacions niuliqucs 
lleugeres. 

En aquesi sentit, nosaltres demanem vnt scparat : la priincra 
pwt, li? votarem ii favor, i a la segona part cns ahstinclrem. 

Senyor Presiclcnt, senyores i senyors diputats, moltes 
gshcies. 

E1 Sr. PREStDENT : Moltes grkics, scnyor ‘Tornis. Pel 
Grup parlamentari dc Convergencia i Unió, t& la paraula 
I’II.Iuscre senyor Diputat senyor Mur. (Rtmir de vern) Silenci. 

ill Sr. MUR : Grkcies, senyor Pi*esidciit. Scnyores i scnyors 
diputats, scnyor Curto, d’entrada li  prego, si no esti satisfet, 
iina nova interpcl.laci6 al senyor Conseller. Sap V Q S ~ C  que hi 
ha mecunismes parlamentaris, i ,  en tot cas, si no estil satisfet 
anib els parlamentaris, hi fia elsjudicials. Vostc ha estat molt 
conseqiicnt avili i nioli contundent; Ei pscgo altrcs mccanismes 
que no el que ha emprat avui, aquesta tarda. 

M’exprcssare per a un torn en contra a la Moci6 subsegiient 
a la interpeklaaió sobre la Política d’Ordcnaci6 del Litoral, que 
es va substanciar en el darrer Ple. 

iin relacib amb el primer punt, sobre la constitcrció d’una co- 
missih integrada per la Gcneralitat, MOPU i a,junlarnents, 
creiem que no existeixen raons objectives per a la seva consti- 
tucih, ates que la construcii, n ampliaci6 de ports csportius i la 
regeneració de platges estan perfcctamcill coordinades. 

Catalunya 6s la primera comunitat autbnoma dins de 1’1-ktat 
espanyol que ha tingut un pla de ports esportius. La Llei cstatal 

‘ 

sobre ports csportius és de !’any 69 i el Reglament fou aprovat 
I’any 80. Un cop eíectuats els traspasos de scrveis de 1’Hstat a 
la Ciencralitat en matkria de ports, amb l’objccte de d u r  a 
terme unu politica de proiccció i rccuperacib del liiornl, i, com 
a resposta ii una proposicih no de llei del Partit Socialista Unifi- 
cat de Catalunya, s’daborr‘l el Pla de Ports Esportius, aprovat el 
29 de mar$ dc 1984 pcl Consell Executiu, desprcs d’haver con- 
sul tat institucionalment cent deu orgauismes. 

El Pla conlk un arnlili cstudi ecoliigic itmbiental dels trams 
cle costa, amb especial referkncia a Ics xones cn les quals cxis- 
teixcn prt,jcctes de contrucció de ports csportius. Pcr ii la deter- 
ininaci6 dcls [ranis de costa a protegir, es va rcalitzar : primer, 
una antilisi, ciiscussib i detitiicib dcl concepte de protcccib i de 
mies  a protegir, ;tmb dcscripcib de Ics inesiires lcgals actuals 
sobre prolcccii) ci’cspuis costancrs; cn segon iloc,  LI^ cstucii i 
clescripcih dcis diferents criteris d’avaluació de les característi- 
ques de la costa catalunit; un cstudi dels diferents criteris ci’ava- 
luacid, dels ports csportius, i, quart, Lin cluacire d’avat uacions, 
un mapa diagtibstic dc la costa i unes i‘ecoinanacions. 

A mes del nivell clc protecció cspecial que estableix cl Pla de 
Porls Esportius, i quc correspori il vuit swtors, es va cluborar 
un mapa de protecció cie la costa catalana, cn el qual cs cktimi- 
ten quatre griius : en un prinrer grau, tines r‘lrces extenses, al- 
guiies formen parcs liturals : en elles PIQ es permet la construc- 
cjb de ports esporlius. lJna segona zona, d’extensii) limitada, 
que, abans cle construcció d’un port, s’estudinrit I’arnpliacih 
dels mks propers, i ,  si aixb no és possiblc, la seva construccii) 
hauria d’anar precedida d’estudis d’impac tc ccolbgic i diniirnica 
del litoral. Un tet’ccr cas, de zones de costu baixa iircnosa, que 
prescnten problemes de diniimica del litoral i de regenerrtcib 
de platges : la proposta és la no-localitzacib dels ports en les 
zoncs centrals dc platges, sin6 en els cxtrcms. 1 un quart, 
zones m b  gran densitat urbana, que es 011 es rceomana la coti- 
struccih dels ports, en elles. 

1% va considerar la possibilitat cl’al ternmpi en cada coiniirm 
dc zancs dc diferents graus de prolccci6. 13cs de I’aprovaci6 
del Pla de l’any 84, cn aquests cinc anys les autoritzacions ator- 
gades per la Generalitat, per a l’umpliacih de ports, dhrscncs, 
construccib de n w s  ports, palanques i petits cmbarcadors 
s’han ajustat escrupolosamcnt 11 l’cstablert cn l’csmcntat Pla. 

No existeix cap port esportiu autoritzat per la Generalitat 
que hagi at’cctat la dinamica del litoral i l’estabilitat de les plat- 
ges. Prcviamcnt a la trarnitacib de I’expcttient d’un part, cal : 
priiner, una presentacih d’un estudi d’inrpactc mhient:ii; LIII 

segon punt 6s l’cstudi C I C  121 diniinica dcl litoral, claborat per ~ i n  
cenire oficial; en itn terccr punt s’exigeix el trirnit d’inf‘ormij- 
ci6 phblica, que cs tramet ;-I I’ajuntuinenl afectat i al Ministcrio 
de Ohras I~úblicas y Urbrtnismo, que -rccordcm-ho- 6s el t i -  
tular del domini públic marítim. 

En relaci6 amb I’inforrne del MOPU, cal retn\2arcx que no 
tan sols és preceptiu, sind, vinculant, quant a ciinl‘lmica del lito- 
ral. 

Quant a la política de regenerxió de piatges cmtancs, hem 
de dir que 1’Estat s’ha reservat els rcciirsos destinats II aquest 
fi, havent optat la Cicncralitat per reordcniitr. la costa i filcilitar 
en general i de manera coordinada les inversions estatals cn re- 
gencracih de platges, ja que és prioritari l’nrdenacib ktbans cle 
I’execucib. 

Jo entciic molt bé el senyor Ton& torn cs dcsmarca avui en 
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el primer punt de la Mocib, perquk ells tenen la competkncia, 
c n  tot cas, absoluta sobrc el domini públic rnnsitim. 

Molts plans cl’ordenacib componen obres CIC regeneració, 
corn poden ser -repassem-ne uns quiints al llarg de ILI costa 
cakilmi- Port bou, Llanqii, Roses, Sant Pol, Arenys, Matar6, 
Premi;], l3:ulalona, Vilanova, Al tafulla, Carn brils, I’Amctlh i 
Alcann~: Lli mjor part d’aquesls plans tenen incorporats trn 
cslurii de dinimica clel litoral, redacial per. iin centrc oficinl. 

Arn b tol l’cxposat, crciem jiistificat, tl’una rnmera objectiva, 
la no-nccessilat CIC constitució d’uiia comissi0 Gcner;il itat - 
MOPLJ-ajuntarnen ts per : primcr, l’cxistencia de la Comissi6 
dc Ports CIC Catalunyil, t:n la qual sGn rcpresentats els qjiinla- 
inents af‘cclals, les confiwics de pescadors, la Clonla ndr‘lncia CIC 
M:irinii, els clubs iiiuiics, les cambres dc corner$ i navegació; 
segon, cluc fins H I’agost ilcl 87 el MOPU hi assistia, i no som 
qui t ira  per dir-li i11 MOPU qiie hi lorni; ell sabrk pcryuc va mar- 
xar. En scgon lloc, també, ~ i c r  la maleixa existhicia d’iin pla, i 
cluc totes Ics actuacions cn rnatkria dc ports esporlius s’han 
estat portant it tcrinc CIC IiiiineI’ii coordinach amb els aiunta- 
mcnts, I csteni molt en contrn dels informes de la resta ct’orga- 
riismcs en I’clapu cl’iiiformíicib, espccialment el del MOPtJ. 

En relacib amb cl segon punt, sobre I’clabornciO d’un progra- 
mi quaclriennal CIC Ics actuacions ii realitzar per la Ilireccib Ge- 
nerd de Ports i Costcs i la Comissib de I’orts clc Catalunyu, 
s3i ia de prccisar CI segiient : en eis ports de I)rotnoci6 privacla, 
E’actuacih de hi ticncraliiai ha estat d’impuls, clireccih, ajuda 
d’i niciativcs; en  algunes promocions privades, la Ge~ieriilitat 
11 a i m 1) LI I sii t I ii part i ci paci O arn b I ‘entitat pet E ci o nlir i H d ’ai unt a- 
ments i de confru-ies de pescadors -USOS cle Llanqli, Matar6 i 
Torredetnbtlrra. En els ports CIC gcstib directa, ii chrrec de la Co- 
rnissih dc Ports de Czltalunya, s’ha portat a terme iinii phnifica- 
ció d’aquesis, rnitjanc;nnl I’estudi dels ports pesquers i espor- 
tius, el pla dels cluatrc ports i els plans especials. Per redactar 
cls plans especials, hi ha unli comissió mixla ajuntuments- 
a Tec ta t s- Di reccih Gen era I.  

Les obrcs finanr;;ldes ¡/o realitzades pcr la Direcció General i 
la Cotnissih de Ports de Catalunya s’hm portat a terme en els 
ports dc gestió dirccta i cn els projccles de3 pla previ. Tant les 
inversions dc In Direcció Cienci+iil de Porls i Costes coili la de la 
Comissi6 de Ports de Calalunya estan incloses en els correspo- 
rients plans d’invcrsiO ~L‘ I  blica, PI P. Sirn inversions per cinc 
atiys, no per quatre; CII iot cas cs concreten pcrfectamcni les di- 
rcctri~is i les iizvcrsions. Els pressupostos cle 111 Coiiiissiii CIC 
Ports de Catalunya rcbcn cl vist-i-plau del ple, en el qud hi sOn 
represen tii ts cts aj un tatiients deut ats. 

I quant al leicer punt, sohrc I’el:~boracit~ cf’uunii llei dt: imino- 
cib d’instalkions esporti ves i pesyrreres, i una inst rucci0 
sobre instalhcions niiutiqucs Elcugeres, cal Tcr esiiicnt del 
Jlccret del Govern de Catalunya, del 25 cl’abril del RS, destinat 
a iinliulsar eis sectors n~~utico-esl)ortiiis i pcsqucrs, cn el qual 
cs rcgulcn els ;!juts per a la consti-wcii), I ’ainpliacih i la millow 
dels ports, Ics diirscnes esporlives i Ics instalktciotrs niiuiico- 
p~squcrcs, scgons trcs nivclls, quc sbti els scgiicnts. U n  
primer nivcll seria la construcció dc diirseties cspsrtives S C ~ S C  

o bres (i ’;i bri c, s LI hvc nc i o n  ades pet’ s ti pc r 11 cic CI ’;i marra n ien t 
destinat a Ús piiblic fins a 10.000 pessctcs ni1 i un lírnit dc 80 
mi tions. Un segon punt scria ln  cotisi t-iiccih i 1’ampliaciO CIC 
porh amb obrcs ct’itbric, liei. H I‘ui~~urraii~crit d’ús piihtic, sub- 
vencionada fins ii 20 pcssctes niL, i LIII l ímit  dc 150 milions. J en 

UI? tercer apartal hi h;iuria la construccih i la millora d’instai.h- 
c i m s  lleugeres d’amarraments d’ús públic, finant;aclcs íins a 
un 15% del cost dc la inversib i lm límit de 20 milioiis de 
pessetes. 

Amb I’existcncia d’aquesl Decret, sembla volcr 
stlcrmentar-ho massa en demanar una llei de promocib. Pel 
q tie fil ref‘wenciu N I’elaboracib d’una inslrucció sobre instal.la- 
cions niutiques lleugeres s’ha d’assenyalar I’existkncia de la 
l i ~ i  blicueiÓ dc la DirccciÓ General de Ports i Costcs de! I )epnrt;i- 
nient de Política ?’ci*ritorial i Ohrcs I’iibliqucs, t i t u l ~ l a  : In- 
stcdiu c‘ion.s n ir i i /  iy r ios I l~r  IXPI -PS, re d a ct ad ii p c I S c r ve i cic Cost c s , 
la qual inclou ics dilcrents modalitats i installwions Ileugercs 
amb Ics S C V ~ S  princilials característiques. 

Per totes aquestes fonamentades raons, votarcrn en contra 
clels ires liiin ts de la Moció. 

Griicies, 1 lonorablc scnyor President; gricics, senyores i se- 
nyors cli putats. 

13 Sr. PRESIIlIiNT : Gricies, senyor Mur. Senyor Tornis, 
li prego cluc expliciti quins sbn cls punts de ~ L I C  vol voEaci6 
sepa radli. 

El Si.. ‘TOMAS : Sí, senyor President. Punt pcr punt i el 
tercer punt  fins oti diu : << iristallacions esportives i pesqueres 
N, o sigui votar (<elaborar una llci de pcornoci6 d’instal-lacions 
esportivcs i pesquercs n. A L ~ L I C S ~ ~  seria una voliici0. 
E1 Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies. 
Votem el primer punt. 
Les senyorcs diputades i els senyors diputats que hi cstiguin 

Els quc hi estiguin en contra? 
T:ls que s’abstingiiin? (Rcmrw de VLJLIS.) 

El primer punt ha estat rebutjat per 7 vots a favor, 67 en 

Votem, a continuacib, el plint número 2. 
Vots a favor? (I?ctnor CILJ i w s . )  
Una mica de silenci que cl senyor Sccreturi no pot comptar 

Vots en contra? 
Hls cluc s’abstinguin ? 
A C ~ L I ~ S ~  segon punt h a  estat rebutjat per 26 vols a favor, 59 

CII contrii i cap abstcncih. 
A continuació, votem el terccr punt fins a ( { i  pesqueres. >) 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstcncions? 
Aquest liunt ha estat rebutjat licr 22 vots a f‘r-lvor, 59 en 

Ara votcm el ict-ccr punt íntegrament. 
Vots il favor? 
A VCLII*C, el senyor Porlaveu.. . 
1-3 SI: CI,OTAS : Senyor I’rcsiclcnt, tan sols pet’yuk entcncm 

que votiida ja la primeríi part no s’adiu tornar-la a votar, aquesta 
j, estli votacla, pcr tant correspondria -entenem nosaltres- 
V O l N  ... 

d’acorcl, es volen posar drets‘? 

contra i 16 abstencions. 

b@. 

contra i 4 abstencions. 

EI SL I’K ris] DENT : Votar ia resta. 
LI SI-. CLUi‘AS : .. .la resta, efectivameni. 
111 SI-. PRI-JSI IIEN’I’ : Es voti1 la rcstn. 
Vots a f~ lVOl .?  

Vots en contra‘! 
Abstencions‘? 



Ida resta hu estat rebutjada per 8 vots a filvol-, 60 cn contra i 
I 8 a bstcncions. 

Passem al punt següent de I’ordre del diu, qiie ks la MociO 
sobre la Discriminacib de la Dona Treballadora ii Catalunya, 
presentada pcr la Diputada 11-Iustrc scnyora Rosa Fabih,  cluc 
li! la paraula. 

Mocih subsegüent ii la interpeklacib al 
Consell Executiu sobre Irl13iscriIniiiacih de 

la Dona ’heballadorn R Catalunyti 

~a SITI. FABFÁN : Cjricies, senyor President. ~ / + ~ i m . )  se- 
nyores i senyors diputats, en el Ple anterior vam presentar una 
intespelkicib sobre la discriminacib de In dona lrcbnlladora, i 
vam intenlar dcmostrar que en el món del treball les doncs 
cstm patint dos tipus de discriminacih : una discriniinacih di- 
recta, que representa que, amb el mateix [reball, les dories 
tcnen unes condicions de feina cíifcrenl, i una discriminacib i l i -  

directa, que 6s I’organitzaciO del treball, allb quc impedeix sub- 
tilment que la dona aconsegueixi les maleixcs fitcs professio- 
nals que els homes. I tambc vam dir cluc altres vegadcs 121 dona 
6s expulsada del món lilhoral i C ~ I ‘ L I  en I’economia subrnergicla. 

i h p r & s  d’aquesla intcrpel-laci0, presentern la Mocih subse- 
güent, que té cinc punts, quc passo a cxplicar. 

AI primer punt clemanem la dedicacih cl’un 
inspcclor/inspectora de treball --ens ngradaria, personalment, 
que Tos inspectora, ales que a Catalunya el nornbrc d’inspecto- 
res de treball és molt alt- pcrquk actucs a requeriment de liart 
o d’ofici en els casos d’incornpliment de normes laborals, rela- 
tives a les liossi bres discriminacions de les dones respecte als 
homes, tant de mancra directa con1 indirecta. Ens agradaria 
que aquesta figura d’aquest inspeclorlinspectora de treball íos 
una mica com en l’hnbit penal, en q u e  les denúncies que es 
Tan únicament i exclusivament en comissarics declicacles a dic- 
lictes contrn les doncs, que aquest servci s’cxpliqti6s a la ciiita- 
clania i a les institucions per crear una conscibncia quc l’incom- 
pliment de normes laborals que porten ii la discriminació han 
de ser requerides que s’acompleixin i ,  per tant, la nostra idea 
-torno a dir- seria com una comissuria especial per als tcines 
de discriminació laboral. I assenyalo que es incompliment de 
normes laborals i no de condicions de treball, qiic serien les co- 
mpctkncies cxplicites, en aquests moments, que té la Consclle- 
ria cie Treball de la Generalitat de Catalunya, perque espero 
que, properament, es traspassi 11 l’INEM, realmeni aquesta 
autonomia aconsegucixi el traspiis de I’INEM i, per lant, parlo 
dc nocmes laborals, perquk seria molt també que respecte N la 
contríictacii) pogucssin OCU par-se d’aquesi l i  pus dc denúncies. 

L’actuació d’ofici etis senibla especiuirncnt important 
peryuc, realment, cn actuat’ d’ofici és quan es pot veure, cn 
moments puntuals, que  és el que csth passant, sensc que ningú 
cstigui preparat per poder donar explicacions U ( /  hoc, 

EI punt segon parla d’aplicar d’una mimera sistemilica i 
estricta el reglament de sancions. 1 no ks perqui: cl nostre Grup 
i aqucsta Diputada siguin cspecialmenl amants d’aplicar sanci- 
Q ~ S  punilives, perb entenem que el tema CIC la discriminacib 
de la dona 6s un tema prou important perquk --com li  ctcia 
J’allre dia el senyor Conseller- es porti endavant unii ucció ex- 
cniplaritzant i ,  realment, una  de les parts contrxtants -que 
6s la dels crnpresaris- tinguin, coneguin, sapiguen quc nu es 

pot cliscriniinar Iu dona en l’ambit laboral, i que, sinó, hi haurli, 
tindran import i i  nts sancions. 

El punt número 3 de In Moci6 demana l’elabaracih d’un pla, 
;i tres anys, per aconseguir la materialitzacih (Se la Carta dc la 
Dona ’rreballadora i iinpulsar la igualtat d’oportunitats dc la 
dona respecte als homes. 

14 niimero 4 : {( inipulsar la coordinacib clels diferents depar- 
tanients dc la Generalitat, a fi cluc les nicsures proposacles en 
cl Pla cl’accib anterior, dimanin de toles Ics conselleries qtie 
tencn coriipetenciu en aquestes rnatkries. )) 13ntcnern que 
evitar la discriminació de la dona és una materia intcrcliscipli- 
nur i ,  pcr tant, iiitcrdepartamental, i no solament s’han cle 
prendre inemrcs dcs cle la Conselleria dc I’rcball - I’altrc dia 
em sembla cluc ja em vaig cstendre cn 1:) necessitat que siguin 
~ i i i  i-ll t re tipus dc mesiires cducacionals, sani tiries, de benes- 
tar social, elcctera, que han d’aconseguir cstablir un  altre tipus 
de situació social quc impedeixi la discrininació de la domi- i ,  
pcr tant, cnieneni que ha de ser un pla interdisciplinar i no so- 
lament emanat des de I’hmbit dc la Conscllcrir-1. dc Treball. 

El punt nú imro  5 proposa la participacii, dels sinrlicuts mks 
reprcsentatius i Ics altres organitzacions CIC doncs cn I’cliihora- 
ci0 d’aqucsts plans, pcrque entencm que és amb la participacih 
dels ciutaclans --en aquest cíis ciutadanes afectades- i dcs del 
coiieixcment dc Ics pcrsoncs qLic estan patint aquesta proble- 
mHtica clcs cf’on es pot conhixcr més la realitat i, per tant, 
prendre mesures legislatives, polítiques i executives nccesshci- 
es per modificar aquesta realitat qiic considereni in+justa i que  
utemptn contra eis drets rnks elcrnentals de la pcrsona. 

Moltes gricies. 
I31 Sr. PRESIDENT : Grhcics, scnyora Fabirin. El Grup So- 

cialista ha presentat esmena; per i i  la sevil dd’ensa t& la paraula 
la senyora Kosa Uarcnys. 

La Sra. RARENYS : Senyor Prcsidenl, des de I’escÓ mateix. 
Nosaltrcs, que fem la nostra :tportiiciO mitjanqant una esmeni1 i 
que participem en la suhstancincih d’aquesta Moció, novamcn t 
volem d i r  -com deia la senyora Fubiin en cl iiiorncnt de la 
interpel-lacih, en I’anterior Ple d’aquest Pariament- que 
aquesta és ~inn de les qiestions clau en la lluita pcr conqlrerir la 
igualtat home-dona -aixA hn saben molt be tots els senyors di- 
putats, ho sap molt bé cl senyor Conseller de la Conselleria cle 
Trcbdl- pcrque I’estructura econornica i social de la sociel;il 
ha condicional i condiciona encara cl paper de la dona makixa 
relegada ii casa, fciit d’cix dc reproduccih -com deia molt bd 
I’ultre dia la senyora Fabiiin- en tots els elements qiie con- 
figuren la vida quotidiana. 

Evidentment que vivim cn una societat cle dret -tots ho 
sí ikm- amb un important corrent remení, i lamhc, cada 
vegada tnés niascii I i dc cíe fcnsa de 1;i igual tat, per6 latn bé és 
cert que vivim en iina societat totalmeni patriarcal i yuc cal en- 
degar un con.jutit de rnesLrrcs que vagin impulsant i íd’rzvorint Iu 
igualla t. 

Intcmi-lcionalment s’han fet passos importants, des dcl de- 
ccnni de ies Nacions Unides i les politiques per la igualtat a 
Europa, la Curta dels Drcts de la Dona l’rcballadora, a la qual 
es fa refcrkncia cn un dels punts de la Moció, es un cl’aqucsts, 
la firma dc la Convenció per a l’elirninacii, de iotes les formes 
de discriminacii) i -per que  no dir-ho tambc- cl  Pla de incsu- 
res pcr a la igual tat home-donn, entre d’iiltiw, impulsat liel 
Govern de I’Lstat, crec que s h i  instruments runamentals jm 

_ - -- - - - - - . - --  - 



-_ -- 
DIARI DESESSJONS / 1’-Niim. 34 / 25 maig 1989 / SESSIb PLENARIA Núma 31.2 

----_I_ 

1658 
A 

~ ~- - - - 

al desenvolupament cle la política al nostre pais i a Cataiunya. 
Com hem dit .ja cn anteriors interpclhcions i mocions substan- 
ciades al tespcctc --un21 d’clles per la scnyora Dolors Torrent, 
Diputada del meu Grup-, crec yuc niilIorar I’cciucacib i la prc- 
pilracii) professional per a la dona, I’educacili ci’adulis i l’eccluca- 
ció mmpensiitbriu, la formació prdessionnl i ocupaciond, ei 
íorneni cfe I ’iiutoocupacib i l’ocupacih mateixa sOn instruments 
Ibnamcntals per impiilsar 112 normalitzirci6 i la igualtat d’npor- 
tunjtrils en el Irehall. 

i 3  per ayucsies rwns cluc nosaltres estern totalment d’acord 
amb  la necessitat clcls punts que aliorla aquesta Mocib, en cl 
sentit cluc s’impulsi un pla de rncsures pcr a la igualtat. Nos- 
altres en tcnitn, les nostres proposies; d h i i t  Socialista, cl 
C;rup Socialista tc la sevil dtcrnativa molt concrctacla cu 
aquesta qiiestib, i també voleni dir que cl Gwern ric I’IJslai, Úl -  
t imment ,  ha fet u n  conjunt de modiiicl-lcions, tun t  en 1’13statut 
ilcls Treballadors ccitn en la Iiefcmna dc la Funci6 Pública, que 
van :i tnilloriir i 11 impulsar quc aquesta iguiiltat sigui rCijI tnit- 
janqant l’ampliucib del permis pcr maternitat, I’eslablimcnt dc 
nicsurcs pcr afworir la igualtut de trit& cii cl treball, i m d t  es- 
pccialinetit el respecte a la intimitat i la dignilat compresa cn la 
proteccilj ii la (lona davant les ofenses verhals o fisiyucs, 
davant I’ilssetjament scxual. 

Aqucsts s6n avenc;os importants que tk la legislacih, ja, del 
nostre país, que han dc continuar amb altres rncsures qiic alk- 
voreixin In iguallat i que s’han d’impulsar rtcs del Govern dc la 
C~eneralitat, pcryuk, ¿i mcs dc velllar i fer. complir la llci, de vet- 
l l a r  i fer complir la normativa vigent, ha dYmpu1sar aquest con- 
jun t  de mcsiires qiie afavoreixin la igualtat rcal. 

i:s pcr aqucst motiii qi.ie nosaltres ens posicionem, corn j a  he 
dit, sotrrc lots cls punts cluc planteja la Moci6 de la Diputada 
Fabiin, cn cl sentit d’estar Lotalmcnt amb ells. En cl punt 1 
dir, imicament, que sabem que hi ha una rccomanacib, per 
purt dct Ministcri d’AAssumpies Socials, en rclacicj amb la hi- 
speccib de Treball, per tal que es nomeni iina inspectora, ¡ que 
eslicro quc aixb, tal corn es diu cn la MociO, cs reculli posiiiva- 
ment des del Govcrn de la Gciierr-llitat i s’iinpulsi, percl~k, 
com abans aqucsta sigui iinii n iesmi  qiie vingui lluitar i ;i trc- 
ballar per cvitar situacions de discriminació --corn la cluc 
iambb es id’cria, la sctinana passada, en ki situacii, de la Jacgcr 
lhkrica. Esiem totalment d’acorcl, Iambe, amb el punt 2, cl 3 ,  
el 4 i el 5 ,  i nosidires ylrcsent;:lvem un conjunt d’csmcncs : la 
prinierii, la rctircin, senyor Presidcnt, Imqlie és umi rcrlundim- 
cia pel que í‘a refcrenciii als terminis que cs posen per presentar 
a q w i  pla de lu iguulht; la segon;t, cspero que Iíi senyorii 
tiabiiin cns I’accept i, perqui: ella t‘u rcferhcia a Ics sccretrirics 
CIC Ics dones, i, pel que ili rcf‘crcnciu i i  la Ilnib Gcncrril rlc ‘T1.c- 
bdlaclors, [I{) hi ha Secretaria de la Dona, hi ha tin I k p a r l u -  
incnt de la r h n a  --illcshorcs, podria donar IIOC a un 
~iidcntks-; per tani, nosnltres creiem qiie dient {( proniourc la 
particilxici6 ciels sinclicats )j, s’entéii sobrcrarnent que cls sindi- 
cats tiiran yuc  les dones participin cn aquest tcma quc els in- 
curnhcix rlircctament. I ,  pcl que fa refci%ncia i11 nou ptrrit 6, a 
I’esmcnii 3, insistim nowiinent cn ic11 cl lemit de la l‘oi*macib 
professionnl i ocupacional, peryiik crciem cluc, ii pesnr dels 
debuts reccnts haguts en aquest I1iirlument, nosal trcs [IO licrn 
trobat sal isf i ic l i~r ics ni aclaridores les resposles cluc s’tiim i c t  ii 
les nostres intcrpetlacib i moci6; i ,  rcspcutc ;I iiclitcst punl, 
volctn Ikr. unn modilkaci6 tccnica --es u n  crroi’ de 

imccmogr~fiii-, quan diu <(promoure accions de formació pro- 
fessional, de contractació o d’instdlacib n, volícm dir <<d’iiitc- 
gracib,). En el suphsit que aquesta esmena s’acceptés per la 
rnaioria, agrairíem que es pagués fcr aquesta correccib tkcnial. 

Res mks, i griicies. 
El Si=. PRESIDEN7’ : Moltes griicies, senyora Rarenys. Con- 

vcrgkncia i Unió iambe ha prcseniat esmcnes. Per a la scva de- 
fcnsri, té la paraula la Ilhstr-c Dipiitacls senyora llosa Bruguera. 

La Sra. RRUGIJERA : Scnyor President, scnyors diputats, 
senyores diputadcs, l’cspccial sensibilitat que h m  demostrat 
els diferents grups parlaimentaris aquests darrcrs mesos, no és 
mks que tina mostra de1 carivi social que esli experimentant cl 
rol de la dona en la nostru societat. Aixb no obstant, cal anar 
amb compte dc noli caure en cl parany de ckixsr-nos portar, ni 
qiic sigui amb tota la botia t’c -perb, cn cicíinitiva, deixar-nos 
portar-, per la demagbgia, en un teiiia cn el qwil tots esteni 
i II VOI Licrats. 

Ilic aixb, senyora Fdiiín, perqub la Moció que vostc h i i  prc- 
sentkit sobre la Ikr iminació cle la Dona ‘I‘i+&dladora, en  
alguns punts tC un límit tan prim, tan just que, per mi, 6s clifícil 
de veure In dikrencia entre unii voluntat d’avanqar i Lina ncccs- 
sitat de protagonistne politic en aqwsi terreny ct~ncrci -tant 
el punt 3 corn e1 punl5 semblen fets anib ayiiesi objectiu. 

Per¿) passcm a I’anilisi dc la Moció. Ja en cl primer punl, el 
nostre Grup ha presentat una esmena licr la qual es constata 
que cl Departament de Treball dedica, no un inspector o una 
inspcctora, als casos de discriminacib laboral, sinó que n’hi 
dedica clos. I aquest és L m  comproinis voluntari, adquirit pcr tal 
ci’afrontar i ser eficaqos en el camí de la plena equiparmi0 
home-clonu. Per ai xb, senyora l+’itbiAn, m’estrany2i que vostk 
ignori, precisament, unes dctcrminades actuacions, quan 
aqucstes sbn positivcs. De tota tnanerri, celebro que h8gii-n arri- 
bat a una transaccional en aqiiest punt concret. 

Quant al segon punt, he dc dir-li quc la llei es t’a per aplicar- 
la, i vastes saben que s’aplica; cl que passa 6s cluc V O S ~ I ~  pot no 
cstar ~’I~COCEI amb Ics sancions imposacles. Menire la llei con- 
templi uncs sancions mínimes i uncs miiximes, hcm de ser 
consetliients i deixar que els qui Ics apliquin puguin fer-lio 
amb plena llibertat --em hi obliguen els més elcmcntals prin- 
cipis de dcmocrkia i de justícia. Voste té, lbgioaincnt, el drel 
d’cstar disconforme, aixi corn també CIC demanar que les sanci- 
ons mínimes clcsaparcguin i es convertcixin totcs en miiximes, 
perb 110 tnit.janqani litia moci6, sinó intentant niorlificai. la J,lei. 

1% punts 3 i 5, miri, aquests sbn molt semblants : vostc ens 
demana la malcri:ilitzaciO de la Carta dc la 3hna ‘T‘rchallaclora i 
ta parlicipacih de les sccretarics dc Ics doncs dels sindicats més 
represcntiitius. Com vostk va dir en  121. intcrpel~lacib, és iina 

carta confeccionada per Ics dones d’un sindicat molt prhxirn 
als SCL~S plaiitcjatncnts poiíiics. V Q S ~ ~  pot entendre que cada 
grup ;Iplica el  seu propi programn. Potscr en iin futur  vostc 
tindrli la sevil oportunitat; de moment, tal corn ja vil wanc;ar-li 
el C:onsellcr dc Trchall, la Comissi6 Intcrclcpartamen tal pcr ;i 
la Promocib de la Dona acalra d’claborar un pla d’amacions 
pcr al pcríode 89-92, i aquest 6s el pla que i @  to t  cl suport del 
nostre Ci t’ LI 1) pn 1.1 ament ar i  I 

Quart punt : res ii  dic I-ii Iicm ret nom& L I I I ~  csmcni1, pci’ co- 
ticrknciil nmb el punt anterior. 

Sisi: punt, ci’addicib, del C;rup Socialista. LA cliscriimin;iciO 
CIC la clona es pot tractar cn tots cls c m p s ,  pcr0 prccisarnent la 
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formucib professional i ocupaciond va ser tractada cn cl darrer 
Ple, i ,  per les mateixcs raons que vat11 donar alcshores, nos- 
altres hi votarem en contra. 

Senyora Fnbihn, es bo que tols defensem les nost~*es idees, 
perb, com diu en Joan I;ustcr, {(El V Q S ~ ~ C  adversari palitic LIS 

acusari de no fer el que hauríeu de fer, i de fcr-ho, si ho í‘cssiu 
)>. Aixb forma part del joc. M’agradaria que, en aquest tema CIC 
la dona, busquéssim m é s  I’cficicicz quc no el propi Iluimeiit, 
posant, pcr tant, mcs em fasi a fer que no pas a cii t*. 

Molles grkcies. 
El Sr. PRESIDENT Grjcics, senyora Hruguera. Ara podcn 

intcrvenir els grups que no hi liagin presentat esmenes. Pel 
Grup parlamentari Mixt, té la paraula cl 1 3  pulat senyor 
Lator re. 

El Sr. LATOI3KE : Grhcies, senyor President. Lis diputats 
centristes hem manifestat reileradamcnt en aquesta Cambra la 
necessitat d’assolir un compromís ferm, per part clci Govern 
dc la Generalitat, d’impuls dc tot tipus de mesuces que perme- 
tin solucionar els problemes de clesiguallat de fet cntre h o m  i 
dona. Coneixem --s’lii acaba de fer esment- que la Comissi6 
Intercleiiartamental dc la Donli ha elaborat un plii d’actuacib 
per a la igualtat d’oportunitals de les dorm, CI purlar a terme cn 
el període 89-92. ks cert que algunes de les mesures a prendre 
en pro del principi cl’igualtat no depcnen exclusivarnent del 
Govern de la Gcnerditat; aixb no obstant, són moltes les acci- 
ons que, cn cl sentit de la Moc% objecte del debut, i tenint en 
comptc les compethies, el Consell Executiu pot portar ti 

terme, com ho 15s inspeccionar i sancionar amb rigor les empre- 
ses que incorrin en In contractacih irregular de doncs, com iro 
6s la desigualtat salarial, la no-inclusió a la Seguretal Social, la 
duracih excessiva de la jornada, el fraL1 en les contractacions 
atípiqircs, etct3cra, i ,  aixb, en tot tipus dc sector. 

El CDS considera que s’ha de concedir una espcciul atencib 
per tal d’evitar tota discriminaci6 en I’accés 1-1 I’educació, i1 la 
formaci6 professional, it Ics possibilitats d’ocupacih i a Ics con- 
dicions dc sernuneracib o qunlscvol al tra discriminacib de la 
dona. Sorn també partidaris, els ccntristes, de promoure mesu- 
res a favor de la dona amb responsabilitats familiars. Podríem 
fer esnient d’altres mesures --algunes, ja s’han deixat sentir u 
la Cambra- : aviat tindrem l’oportunitat de discutir el Projec- 
te de Llei de Crcacib de 1’Inslitut Catala de Serveis ;I la Dona, i 
nosaltres ens liem permes d’esmenar el SCLZ ritol per intentar 
que es tracti del Projecte de Creació de I’lnstitul Calalh de la 
Dona, i ben segur que no hi mancaran iniciatives parlarnentiri- 
es diverses quc ens portin a mantenir el debat sobre la igualtat 
cntrc la d r m  i l’hornc, perh els diputats centristes sorn consci- 
ents que aqucsts problemes resideixcn a tots i cadascun clcls 
tenies que vcrlebrcn la responsabilitat política del Govern de 
la Generalitat. A ella, ii aquesta responsabilital politica, 
apelkm, anunciant el nostre vot f‘avorable a la Mocib proposa- 
da 21 discussib. . 

De tota manera, veuríem bk que fossin recollides les modifi- 
cncions proposades als punts 1 i 4 pel Grup de la majoria, així 
com I’esmenu d’r-lddicib d’un nou plint 6, y w  ens ha proposat 
el Grup Socialista. 

Mol tcs grlicies, senyor President, senyores i senyors 
diputats. 

El SI: PIIBSlIIENT : Griicics, senyor Latorre. P d  Grup piu- 
lumentari d’kquerra Republicana, li: la paraula 1’II.lustre IX- 

putat senyor Colom. 
E1 Sr. COLOM : Gdicies, senyor President. Abans CIC tot, 

de nou volia agrair 111 preskncia de 1’I-Innoi*ablc Consellcr clc 
Treball, perqui: j a  no és el primer cop, sinh que venim obscr- 
vant que, quan es tracten els temcs que afecten el seu Ilcparta- 
mcnt, siguin mocions o..., ell hi ks ,  així corn no passa, per des- 
griciii, amh altres consellers, i ,  aixo, el noslreGrup ho volin rc- 
ssaitnr, perque creicm quc aquesta és ~ina bona manera de re- 
specte i CIC preskncia en tol cl que siguin cls ekctes de treball 
d’aq ~ i e s  t Pxl amcnt . 

Dit aixb, la Mwi6  que se’ns lirescnla - - i  exprcssanl el 
nostre posicionameni- és una &aquelles mocions que cnte- 
ncm, pcr dir-ho rl’ialguna manera, de conscihcia. En la present 
legislatura --i imagino cpie en les dues lirecedcnts també- la 
cliscriiminacicj laboral de la clona a Catalunya, cluc és un fet. .. 
--migrat que el senyor Suhiri estil constanlment iiitcnlant dir  
no se quines qiicstions-, la discriniiiiacib laboral de la dona a 
Catalunya, que 6s L i t i  fet, ha cstat íractat en prcguntes, en intcr- 
peWaeions i en mocions, i avui, cle nou, tcniin l’oazsió de 
tractar-la. i-Ce dit que era una moció cfe conscikncia, perquc par- 
lant CIC la discriminacih de l i ~  dona e17 el mhn labmd, el Govern 
-i ho va dir I’Honorable Conscller quan vil rcspondrc la inter- 
peblaciri cic la 31.1usti.c Diputada que ens prescnta wui la 
Mocib- YR d i r  qiie h el que pot dins del marc de les seves co- 
rnpctkncies, i ho va afirmar, unu, dues i tres vegades, i Ics 
ildustres colkgucs diputades q ~ i c  sovint Iian intervingut en 
aqucsta Cambra sobre aquest tema, han anat insistint que 
nyuesta actitiid de fer el que pot, el Govern, malgrat tot, és una 
d t u d  quc podríem titllar de dubitativa -1’han titllat de 
dubitativa-, o yuc  6s tova, o que sovint s’actua d’esma. 
Aquesta és la realitat, en tot C B S ,  ric la dialktica amb c l u c  cs 
tracta aquest temil en aquest Parlr-lment. 

l l i t  aixb, el nostre Grup purlamentari fa públic que votari fa- 
vorablement iots els punts de la Mocib -ecntencm que ha 
estat molt corrcctament plantejiida-, lot ontencnt que aquests 
cinc punts que es proposen aciarcixen i marquen unii línia d’ac- 
t uacib tendcnt ii la igualtat dtJ jbrto -hi pot havcr, ;kshwcs, 
bona sintonia cntre els grups parlamcntaris i cl Dcpartarncnt, 
en aquesta qiiestib-, una igualtat d~>.firciri cntre homc i dona. 
Es quedarii, o quedari, i ens quctiari aleshores la volunlat poli- 
ticri i el scguiincnt a fer. 

Moltcs grhcies, senyores diputaclcs i senyors diputats; 
mot tes gricies, senyor Presidcnt, 

U1 Sr. PRI’SIDEN?’ : Gricies, senyor Colom. Pel Grup par- 
lamentari Popular, tc la pnrautn la II~lusti~, Iliputuda senyora 
Maria I)oloi.s Monlscrrat, 

La Sra. MON‘FSERRAT : Scnyor Presiden1, scnyores i se- 
nyors cliputals, el Grup Popular estA d’ucord amb la diputada 
intcrpcl.lant que, si lié la igualtat cntrc l’home i la donn ve rc- 
coneguda fortmalmcn t per la nostra Constitucih, a la psictica, a 
la vida quotidiana, cns adonem que no és riixi. I aquest 6s un 
problema social polikdric --si em permeten utilitzar un termc 
propi de gcometsia-, ja que estri compost de moltes facetes i 
s’extcriorilza en molts camps de \’activitat social : I’ensenya- 
ment, el treball, la convivkncia, la familia, els costums. 

També pcnsem quc aquest problcma, tenint cn compte la 
seva especial naluralcsa, ha de ser aborclat i traclat per la socie- 
tat en el seu con-junt, conscienciant-nos CIC la injusticiu CIC 
moltes situacions i que, i-l aquest respecte, els poders públics 

. ... . .. . . . . . ._ - - . -. -- .. . - . . .. 
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dcs dcls seus irnbits rcspectius dc cornpetencia, tenen una po- 
sició privilegiada per incidir-hi, sense oblidar al tres agents soci- 
als que, per’ provenir de la mateixa sociclat civil, poden i han 
de coI.lahorar, i, de vegades, per qik no, portar la iniciativa. 
i)’altr;í banda, el Grup tambd cs fa seva la interprctacih del Tri- 
bunal Coiistitticianal en assenyalar que també les discriminaci- 
ons t’avorablcs s6n contriiries al principi d’igual tat, ks a dir que 
en ¡a soliicii) d’nyucstcs situacions hem dc procuI-r-lr que no es 
donin situacions dc privilegi o revenia respecte a Ics circum- 
stincies actuals. 

Centrant-me .ja en la Mocih que cstern dcbalent, con1 m b o  
de dir, per’ al inw Cirup la problerniitica plantejada s’ocupii, 
alhora, d’iiti extens i variat twmbrc de camps, i la seva solució 
n o  dcpen tari sols de les actuacions CIC I’A2ciministlaci0, i menys 
d’una actuaci6 cxclusivamcnt coac1ivr-l del poder públic; no 
obstant aixb, cl text que se’ns Iiresentn fa rcferkncia solament 
a l’iimhit laboral, poIser inllucnciat per l’exit cn les gestions 
que Iia portat H terme Iu senyora Dipiitaclii qiie presenta la 
Moci6 en I’ussutiipte dc les treballadores cle la Jneger Ibérica. 

Per iols ucluests motius, hc d’aniiticiar quc el meu Gruji 
volarh en contra llet punt  númcro 2 de la MvciO presenlada, ja 
que sembla que doni a cntcndre que I’Adrninistraci6 no co- 
mpleix de tiiaiiesa sistcmiticii i estricta les Ilcis. 1x1 quc en 
ayucst cas no ens sembla L i n u  indicacib encertada i, ii rncs, cx- 
igeix I’aplicacih CIC sancions més cstrictes, opinern que niai 
s’hiiti d’nplicar sancions més estrictes de les que la llci preveu 
en w l a  tipus d’iníiacci0, cl contrari seria uiiii manifesta il-tega- 
lilat; el que sí que cs pot fcr és imposar una sancib miixima, 
pcrb no una sanci6 mks cstrich, com dcmana la I l i  putada 
i 11 te I-pel-l ¿i n 1. 

Pel cluc l a  a l s  punts I ,  3 i 5 ,  ens idxhireun en la votacih, 
pcrque, pcl que Fa al punt 1, at’ccta 1’organit;;rucib interna clel 
trc ball d’un servei cle l’Administr;icib, i no 6s competencia clcl 
i’arlamcnt organitzat’ c l  trcball dels liiticionaris públics. En re- 
F x i Ó  ttmb els riirmeros 3 i 5 ,  tambi: ens abstinclrcin en li1 vota- 
cio, perque estimem qtie iina aplicacih corrccta dc: la carta de la 
dona treballadora cs 1’E:statut dcls ‘I‘rcballiulors, que, ni més ni 
menys, és la carta dels t~h~lx~lladors- i altra legislacici laboral i 
de promocih de la dona, ks suficient per t’ecomenc;ur a clonal- so- 
lucib ii aqucst vcssllnt concret clel problema, i 13crquc no 
crcicm que promourc les accions intcrnes de les organitzacions 
tio govcrnanien!als, inalgrat que siguin sindicals, sigui tasca de 
I ’Adnii nis t ració. 

Pcr Últim, ununciar el vot f‘avorahlc al punt niimero 4, 
perque, encaru cluc cl to gcncral dc la Moció no  6s assumihlc 
liei ineu Grup, unii mjor  coordinacib en els departaments de 
l’A,dininistrucih i ,  cn concret, de I r i  Gciieralitat sempre es 
dcsitiablc. 

t’er tot I’exposat, scnyor President, l i  cleiiiano votiici0 sepa- 
racla ii la prcseiit Mocih. 

Ciriicics, i res més. 
El SI-. PRES1 IIIINT : Mol tcs grhoics, senyora Monlscrrat. 

Ara, Iiz scnyora Fahii-ln, proposant cle ta Mocib, pot pronunciar- 
sc sobre ies esnieiles presentades. 

Lu Sru. l?AHIÁN : Ciriicies, scnyor Presiclent. Senyora f h -  
guer;i, un tema CII que estem cornplctament cl’:icord : ds molt 
més important fer que dir; m’h:iiii*iii agradlit moltíssirn que 
voste o qtralscvol senyora de Convergkncia hagucs cstal, cn cl 
tenili de dacgcl-, ctmjuntment amb Ics doncs de l’csqucrra cle- 

i‘ensant la no-discsiminacib laboral cl’aquestes dones; in’hauria 
agradat moltissim. 

Un altrc tema en quk no hi estic d’acord, aquí : quan estern 
defensant la no-discriminació de la dona no és ideologia, són 
drets fonamentals de la persona, així ho recull la nostra carta 
magna, i ,  per tant, 110 estic defensant la meva ideologia, estic 
clefensmt un dret fonmentr-d de la pcrsona. Per tant, cn 
aquest tema, perdoni que discrcpi; podríem intentar dir en 
quines coses o de quines maneres no estem d’t:ord cl seu 
Grup i el meu de com defensar-Ics, perb -hi insistcixo- la 
no-discriminació CIC la dona no @s, niai pot ser irlcologia, és un 
dret ronatnental de la persona. i la passivitat cii la no-defcnsa 
d’ayucsts tcmcs és un terna greii, senyora Hruguera. 

El Sc PKESIUENT : Jo comprenc, senyora Fahirin.. . 
La Sra. FAHIÁN : Sí, perh, 6s que m’ha ... IIo sento molt, 

El Sr. PRESIDENT : Jo comprenc que no pugui resistir la 
peri1.. , 

tcrnptacib de I‘er un torn de replica. 

cklcra, crn sembla que té ckct a contestar. 

do qcie convé m i r  a I’esmena. 

La Sra. FABIÁN : ...(I uan a algb li ditrcn <(dei 

El Sc I’RIISIiXN’l’ : Per aixb l i  li0 he permcs, 

¡.,a Sra. FAHIÁN : Molt amable, senyor Z’rcsi 
Ics esmenes prescriliidcs. rX1cord amb el  G r u p  Socialistii a reti- 
rar << secretaria CIC Ics clones dels sindicats >>, per manienir << sin- 
dicats mks representatius n.  Entenc yuc té rarj la senyora Bare- 
iiys que la Unih Geneix1 de Trebnlladors no tk una  organitmció 
a Iu sccretaria, i ,  11 mks, tunibé entenc yiic no soim nosaltres per 
dir quins shi  cls brgms concrets q~ze han de participar de les or- 
ganitzacions sindicals. 

‘hrnbé7 acceplar I’esmcns nhmero 3 ,  que ciziem quc matisa 
mcs cl tema de la forrnucii~ proí‘cssinnal i la contmtacib, perh 
quc nosaltres creiem que estava inclbs en el tema (Se la carta dc 
drets dc la dona, perh I’iicceptcm perque niatisa molt més, 

ltespecte ii Ics esmenes del Grup de Convergkncia i Uni6, 
licm ;ui bat a una transaccional ilm b la scnyora Rriiguera del 
primer punt, i vull dir-li q ~ i e  sí cluc m’acostumo ii ussabcntiir 
dc les coses positives, i quc jo agraeixo qiie es facin coses positi- 
ves, pero sap perfectamcnt -pcrqub l i  110 he comunicat 1-1 

I’esc6- que he intentat, he trucat a la Enspcccih de ‘[’reball i 
rn’han usscnyalat quc s’ha posat en miirxa cl tema amb els dis- 
rninu’its, amb el terna de les clones no, i ,  per iant ..., pcrb que 
cstwa a punt de posar-se en marxa. Per tant, jo no tinc cap 
interes i1 no assabentar-me de les coses, i ,  eviclcntment, des 
del Gabinct Jurídic de Comissions Obreres, en el moment que 
e x i s t ei x i aqiies t servei de 1’Ad mi n isirae i Ó, cn s n ’assa ben tnre tn, 
i, rcalment, pensa voste i fa uns judicis d’intcncib contra la 
meva persona molt importants, pensant que jo, un cop que ho 
conegui , I’amigare. No, scnyora Bruguera, no l’amagarc! De 
tola mancra, penso que est:! molt bé que hagin tingut la semi- 
bilitat de muntar aquest servei i, per tant, passo li la taula 10 
transaccional t? qui: hem mihat amb el Grup dc Convergencia i 
Unió, i acceptar-li tambk I’esmena número 4. 

Moltes grkics. 
E1 St: PRES1 DEN?’ : Si, la senyora Secrclirin llegirii 

accional clcl punt 1 , 
La Sra. SIXRETARIA TERCEKA : P m t  1 : ({Scgi 

a tnlns- 

i r  dcdi- 
cnnl dos inspeclni.slinspect~~~s de ‘I‘rehall per actuar, 11 rc- 
queriment de part o d’nfici, en ei tcmu cl’inconipliment de 
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normes laborals relatives a possibles discriminacions de les 
dones respecte als homes, tant de manera directa com indirec- 
ta, i que sc’n passi informacib als scctors que correspongui j). 

El Sr. PRESIDENT : Moltes griicies, senyora Sccrethria. Un 
aclariment, senyora Fabián : l’esmena que afcgcix un punt, el 
niimero 6, l’esrnena Socialista, l’ha acceptada? (PJcrir.su.I L’ha 
acceptada, eh? Hé, aleshores, a la scnyora Montserrat l i  clemr-1- 
naria : ha demanat votació separada, perb, un lm un? 
(í‘,msu.$ Un per un. Moli bé. Doncs, votarem un per iin. 

Votem, en primer lloc, cl primer punt. 
Vots r2 fwor? 
Vots en contra? 
Abstcncions? 
Aquest primer punt ha estat aprovat per 79 vots :i favor, cap 

Votem el punt nhmero 2. 
Vots cl favor‘! 
Vots en contra? 
A bstcncions? 
El segon punt ha estat rebutjat per 20 vols a favor, 63 en 

Votem el punt número 3 .  
Vots il í‘avor? 
Vots en contru? 
Abstencions? 
13  punt niimcro 3 ha eslat rebutjat pcr 20 vots a fwor, 58 et1 

Votem el punt nirmero 4. 
vots a Ihvor? 
Aquest punt ha eslat aprovat per unanimitat. 
A continuacih, volemei punt niímcro 5 .  
Vots R fwor ? 
Vots cn contra? 
Abstencions? 
El punt número 5 ha estat rebutjat per 20 vots i1 favor, 58 en 

A continuació votem el punt niimcro 6. 
vots a Fdvor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El punt sis& ha estat rcbutjat per 20 vols il favor, 58 cn conira 

i 4 abstencions. 
Passem al dinovk i darrer punt de l’ordre del dia. (JA’!. S”r: 

Camps i Rovim díwwna perpuriur. ) FI senyor Camps. 
El Sr. CAMPS 1 ROVIRA : Senyor President ... 
El Sr. PRESIDENT : Per yuk demana la paraula‘! 
131 Sr. CAMPS I ROVIRA : No, per una qiiestih de forma 

iingüística respectc al que acabem ci’aprovar. ks només un 
segon, senyor President. Que no s’entcngui corn una interven- 
ció iomrdi cuiisu, en absolut! Perb a mi em sembla que, si cada 
vegada que aprovem una moci6 o qualsevol text legislatiu, 
hem de parlar d’inspectors/inspectores, delegats o dclegades, 
jutgedjutgesses ... A mi em sernbfa que el fet que es parli de la 
discrirninacib de la dona treballadora no obliga a no cmprar el 
generie, com fem sempre : inspectors, siguin home o dona, i 
no em sembla ... M’ha semblat sentir que aprovivern una 
moció dient : < < I h  inspectors o inspectores>>. A mi em 
sembla ridícul, sincerament. (R~mor dc VCJUS.) 

171 Sr. PRESIDENT : Bk, ja constari cn cl Diari {]e Smions 

en contra i 4 abstencions. 

contra i cap iibstenció. 

contrit i 4 abstencions. 

contra i 4 abstencions. 

aquestes afirmacions de vostk. 
(R~mor. tk  Y P I I S .  ) 
Hé, no entrcin aquí en tina qüesti6 lingüística. (h 1. SW. 

LR ~ r a .  FAMÁN : ~i gencric cn i’cmení! (Rcrnori/~~ wu.~.)  
El SE: PRESIDENT : ... passem al dinove punt de I’ordre del 

dia, que és la interpeHaci6 sobre la sinistixbilitat laboral. IAI se- 
nyora Rosa Fabiin té la parziula. 

FahicÍn s i r i x t w  p w p d a ~ :  1 De manera que.., 

(lirmor d í )  veiis.) 
Silenci ! Senyor Senador.. . O+ii~su. 1 Comenci. 

Mocib snhsqüent a la interpel-laci6 
al Consell Executiu sobrc la 

Sinistrabilitat Laborat1 

La Sra. E~ARIÁN : Gricies, senyor President, senyores i se- 
nyors diputats, la interpctlació que en el Ple anterior sobrc la 
sinistralitat laboral. .. Aquí si que m’agridaria, senyor Presi- 
dent, que no Tos {{sinistrabilitat}}; a mi aixb e m  semlila que no 
es c m t c t e ,  H sinistrabilitat labord N. 

No em VII agradar, en ;ibsolmt, la conlcsta dcl scnyor Con- 
scllcr de Treball, i no em V R  agradar per& crec qiie vam 
perrlrc massa tcnips parlant sobre claclcs de malts anys cnrcrc, i 
ens varn oblidar prou de parlar sobre I’act ual i tut  i la concrccib 
CIC com esti cl terna dels accidents laborals 21 Catalunya en 
aquests moments. U1 temps que cl Reglament d’aquesta 
Cambra ens dbna per a Ics rkpliques i Ics contrarkpliques 6s 
molt minso, i crcc que ens cn vam anar més cap a les dades yuc 
ii parlar de problcmes reals. 

Per tant, dcsprcs de dir aixh, vull prcscntar la Moci6 subse- 
giient a la interpetlacib i sissenyalar que al primer punt demano 
que es redacti una c i rc~dar  inicrnri cle la Conselleria de Trcball 
perqui: de manera sistemiiica i cstricta s’apliqui el Capitol 11, 
Secci6 Segona de la Llei 8/88, del 7 ci’abril, sobrc Infraccions i 
Sancions d’Ordre Social, i s’apliquin Ics sancioris més estrictes 
quan es sancioni per incompliment dc normes de seguretat i 
higiene. AquÍ vull fer una reflexió, pciqiie seguramcnt el 
Grup P ~ p ~ i E i i r  cm tornari a dir que no som ningú per ptirlar de 
sancions estrictes t que els funcionaris yuc apliquen la llei sc’ls 
ha de dcixar trcballar amb llibertat, i el que vull assenyalar 6s 
que aquesta Diputada no vol, en absolut, dir a un funcionuri 
com ha de treballar, ni pensa que des d’aquesta tribuna, o per 
una moció instada PCE Pnrlament de Catalunya es pugui modifi- 
car un rcglamcnt com 6s el Reglament de sancions. Les srinci- 
ons estan estipulades ja en aquest Rcglarncnt i I’Únic que cs 
demana és unri actitud politica de dir, en uns determinats 
temes com el de que parlavern en la Moció anterior o com 
aquest CIC que estem parlant, de la salut i de la seguretat deis 
treballadors, no podem aplicar una norma que moltes vegades 
no passa tant, perque és el que ..., quan s’aplica aqucst IZcgla- 
ment, no passa tant, perqui: es posen ..., perque acabi d’una 
vegada la situació d’inseguretat en el treball com peryuk I’ern- 
pixesari pensi : <<M’és més barat pgar aquesta multa que co- 
mprar tants extractors que farien falta perque no hi hagués un 
ambient enrarit. H 

Per tant, com que vivim en un m6n en que tot es mcsurti a 
traves de l’ccmamia i del cost, lienseni que seria una bona acti- 
tud política que no fos més barat pagar sancions que comprar 
extractors. Simplement aixb; no volcrn ficar-nos amb la Ilibcr- 

.... -. . , --- 
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tat dcls funcionaris, no volem modificar lleis pcr vies qire ja 
sabem qiic no toquen, i el qirc volcin és linit rictitud d’exempla- 
rilat i de cost econbmic pcr poder evitar, per poder prevenir 
una skric de tcmes qut: des del nostre punt de vista són gIcus. 
La salut i la seguretat dels treballadors eiis semblen prou i m -  
portants com perque quan una sanci6 est i  delerminada com a 
greu o com a molt grell en el Rcglamcnt -i quan esta determi- 
nada corn n greu i corn a molt greu és per*quk .ja hi ha ... malt 
greu, si, es perque ja hi ha un contingllt importmi- s’apliquin 
cconbmicarnent també en íuncib dc la m:iteixa qualilicació de 
la sanci6. 

I liqui hi ha iina actitud que si que poclríem parlar d’ideotogia. 
Parlem d’icleulogia quan s’aplioa la banda mínima de la sunci6 i 
no la mhxima? Dotics, no ho sk ;  scgurament quan alguns 
grups dc la dret¿i diucn que no u aixb, doncs, potser hi hauria 
una interprctacib d’aquest tipiis yuc jo no he fet en cap 
moment, per0 que sembla que ;@‘I ha volgut fer-la quan cm 
uontcstava Ir? Moció cicl punt anterior. 

El punt niimcro dos d’uquesta Moció cleimna passar cl’ofici 
al Ministeri Fiscal tots cls caos  en qui: s’hagi pimliiit un acci- 
dent laboral amb resiilfiit de mort. 

Jo crcc que aixb f’Ow important perque ..., i aixb no voldria 
dir en cap moment oblidar un inanclal constitucional com cs la 
presurnpcib cl’innoccncia rlc qualsevol persona, de quulsevol 
ciutaclh, i ,  per tant, tambk dcls cmpresaris, sinó perqik creiem 
quc quan es produeix un fet tan greu com la mort d’un treballa- 
dor, qui hauria de decidir sempre si Ili ha hagut o no algun 
tipus dc negligcncia hauria de ser la fiscdia. Entenem que el 
cas és suticienttnent grcu i asscnyalcrn cluc només e n  cl cas 
quc hi hagi un resultat de mort pensem que hauria de ser el Mi- 
nisteri Fiscal yiii decidis si hi Iin hagut o no algun tipus CIC 
negl i gkncia. 

I31 punl  niirncro tres demanu impulsar la coorclitiacii, inter- 
dcpartíimenliil de Ics consellcries dc li1 Generalitat perqui: Ecs 
niesurcs cxcctitivcs i Icgislativcs dirntmin de tuls els departa- 
nients af‘cctats compelencialrnent i per& cls acords atssolils a 
la Mesa CIC Segurctat i I-ligiene siguin assumits per tot el Con- 
sell Executiu. 

131 aquests temes, en quk hi ha actituds o en  que hi ha MCSU- 

res in2erdisciplin8ries, cntcnem que és molt important aqucst 
tipus de mocions, pcrque arriben ii tot el Consell I’xccutiu, per 
tant, a lots els dcpartments de 121 ticneralitat, ycrcluc en totcs 
aquestes tasques de prevcncih puguin prendrc mesures tois els 
departaments implicats en 1a política de seguretat, de sanitat, 
de trebaf 1, dc scrveis socials, etcktcra. 

El niirncro cluatrc, incrementar la dotaci6 pressu~mstrjria rli- 
rigida ;i la seguretzit i a la higiene en ei treball, i habiIitar un 
pressupost en aquest exercici. i& a (fil; nosaltres j a  ciernanaríern 
que en aquest cxercici !;’incrementés la dotacici pressupostiria 
pcr a teincs de scgurelat i d’higicnc en el  treball, i ,  a mes, cn 
els propers anys, cluc el prcssuposl, concretament en nicsuits 
de segurelat i higiene, i ,  en generd, de tota la Coriscllcria cle 
Treball, que des d’iiquesta tribuna ei meu G r u p  pnriamcntari 
repctcix cnnstanirnent que no estem ci’acorcl CIUC tingui uns 
pressupostos tan minsos, que s’incremcntin. 

Aqucstii 6s la Moci6; molics grkies, senyor Presicicnt. 
El St: l’l~l<SIi)EN’I’ : Grkies, senyorii Fabirin. tin presentat 

esmenes cl Grup Socialisla. I’er a la scva defensa, té 1;i ~iaraula 
I’II.Iustre LSiputiit senyor I h n d .  

El Sr. R A R 1  : Gracies, scnyor President. La substanciaci6 
d’ayuesta Mocib arriba en iin moment que jo diria que bs 
potser poc favorable. No ho dic des de la perspectiva que en 
itqucsts mornenls s’cstigui n desenvol upant dos esdeveniments 
esparti us, sinó senzillament perqui: coincideix amh iin 
moment que cstan molt avanGadcs unes converscs amb els sin- 
dicats, precisament que tracten el tema de la salut laboral, I 
crec que aquest ks un tema cluc, d’alguna manera, podri:i co- 
mportar cliie si algú volgu6s intentar defugir les seves responsa- 
bilitats, argurnentks aqucst tema. Argumentés aquest terila 
parlint de dues idees. Una, fent -jo crec quc molt lleugera- 
ment, corn alguna vegada també hem sentit en altres 
interpel-lacions- critiques a l’oportunisrne, a la demaghgia, 
aquestes coses; crec que qualsevol que volgucs sortir-se’n 
liauria cl’agafar acliiest argument, o bé fer un  fals clilernt? en el 
sentit dc contraposar el Parlament a la negociació amb els sin- 
dicats. Aquestes serien mancres dc defugir el terna. 

J o  crec que aquesta MQC~O no permet quc es facin itquesls 
focs d’artifici, estern parlant d’un tema forca important, com 
és el dels accidcnts laborals, el de la possibilitat de mort en 1:t 
realització de la tasca luhoral, i, per tant, qualscvol actitud quc 
es plantegés cn aqucsts termes jo crec que es dcsquaíificaria 
per clla mateixa. 

En aquest sentit, jo crec que, a m6s ii mks, podem fer també 
un plantejament de rcsoláre aquest dilema de qui tk, qui ha de 
tenir el protagonismc, si el Parlament o la negociació dels 
agents socials amb 1’Executiu. 

Jo crec que, en aquest sentit, hi ha dues coses a fer, cluc 
podem fer w u i ,  i yuc  rcsoien aquest hils dilema. Una és deixar 
constincia, per part d’aqucst Parlamcnt, de la coincidhcia en 
els trets fonamentals yiie configuren cls cixos, les actituds, els 
plantejaments, els tcmcs mks importimts que hi ha dintre de 
Ics converses entrc sindicats i A.dmitiistraci6 de Catalunya, 
com són, per una bancla, el tema de la coorclinacih instittrcio- 
nnl; 6s íonamcnial per a actuar en tots els temcs rcfcrents a la 
salut Eaboral, Hi ha tasques distribúides al llarg i ample de difc- 
rents consellcries. üissortadarnent, hem vist f’a pocs dies com 
un accident no laboral tenia també implicacions anib la Con- 
sclleria d’lndÚstria; per tant, hi ha elemcnts que ofccten la si- 
nklrdital laborai que cstan, ho rcpcteixo, plantejats cn altres 
departarncnls i CILIC, per tant, cl terna de la coordinacih és fi>r*qa 
i important. 

[Hi ha un altre element que podem fer i que recull i m b é  la 
Moció que presenta Iniciaiiva pcr Catnliinya, que és rcforc;ar la 
neccssilat cl’incrernentar els prcssupostos destinats a iifronlas 
aquest tema. Si no hi ha  peles -ptirlant clar--, no t‘arcm abso- 
lutament res; paclrern fer bans cliscursos, clcclmcions dc 
bones intencions, pero no farem absolütiiment res. 

En aquest sentit, la Cambra CII pot deixnr constincia i aixb 
no entra en contradicei6 amb el que s’esth fent amb cls sindi- 
cats, sin6 que, en tot cas, ~*ei‘obc~a les línies mcstrcs amb Ics 
quals, jo, per la informacib qiic tinc, hi ha plcna coincidkncia. 

I, per. iinii altra banda, la Moció pot incrcmcntar el con-junt 
de resol Licioiis cornplerncnthks, cl’actiiacions concretes, espc- 
tífiques, quc vagin en la dfreccici d’avui i ara atencirc aqueiis 
cicrnents cl’urg&ncia, percluc aquest 6s un tema en el qu;ii 
c~iialscvol dia qire passa és un  temps q ~ i c  csteni perdent, i ,  clis- 
sorladarnent, no 6s un leinps q~ialsevol, sinó que, possible- 
meni, cs un temps que tambk cs condLiit o ucompanyat de I u  



pkrdua d’unri vida. 
k r  aquestcs raons, nosaltres estem completament d’i~cord 

amb cls quatre punts que ha plante.iat la Mocib ci’lniciativa IXI* 

Catalunya, i hi volem afegir, en aquesta niateixa direcuib, dos 
punts més : el liunt cinytlk, cn ei (liral plantegem potenciar.. . , 
no diem en absolut quc la Inspeccib de ?‘rebull no faci ses, s i i i l j  
que creiem quc é,s necessari potenciur l’actuaci6 de ia I nspccció 
de ‘Trebdl. Últimament, hi ha un conveni de coi.laboracib on 
la Inspeccib de Treball clepkn també del Departarnenl; cl De- 
partament ik  unes competencies en sinistralitat laboral, i ,  per 
tant, plnnlegcni potenciar I’actuació de la InspccciO de Treball. 
En quina dircccib‘! En la de la prevenció dels accidents. 
Sempre anem, aixo ho hem de d i r  amb tota clareclat, darrerc 
els esdeveniments, scrnprc mern -i amb tot el respecte-, 
u n a  mica cfai*rere dcls accidents, i ,  dissortadament, i1 vcgadcs 
anem darrere els morts. Per tant,.io crec quc el tema és potenci- 
ar I’activitut de prevenció, i fem una esilicria en concret en el 
lema del compliment del Reial !>ecrel 555, sobre la seguretat 
de Fes obres, obres de cmstrucci6, percluk, dissosliidamcnt, en  
tres mesos, a la província de Rarcclona hi ha hagut deu morts a 
la construccih. Nomcs sector de la construccih, només provin- 
cia cte Barcelona, norncs tres ~ C S O S  : dacics clcl Ikparttiment 
dc ‘Trcbdi. Pcr tant, jo crec yuc ícr un krnf‘asi en aquest tcmn 
cscc que és rorGii impostant i és un tema a tenir en compte. 

Lr-l segona csmena és una csmena que pretén cinnar ..., re- 
solclrc també part del que va ser en el debat de la Moció cliia11 

es va plantejar. Nosaltres prelcncrn que se sistcrnaiitzi i que 
s’homogene‘itzi la in for macib. Vam assistir, una  niica astorats, 
a un debat en quk es retreia que les dades que fcia servir un o 
les cluc havia fei servir I’altre no eren correctes, que cls criteris 
de complabjlit~acih de morts, d’accidents lleus, grcus, etckte- 
rii, crcn un desgavell important. W, la nostra proposta va en el 
sentit de sistcniatit7,~ aquesla informacib, per& iiingii l l an~ i  
a un altre o faci un filarmisme o f x i ,  senzillament, ut1 ckmcnt 
de rebaixar el nivell d’importhncia d’aquesta situació : Ics 
clades stjn prou irnportanh. Tothom va coincidir que un sol 
mort ja era molt important, perh crec que amb aqucsta proposta 
intentem fer ut1 plantejament genbric cn aqucst plantejaincnt, 
i ,  :i mks i-i rnk, hi iificgim un temi molt importmt en LIIM qii- 
estil) com la siilut laboral, la infarrnacib il tots els agents 6s la 
condicih bisica perque anem sortint d’aquesta ciiscussih, 
poscm llum a aquest problema i evitem quc sigui una cinr-i quc 
es pugui utilitzar en LITI sentit o en un altre. 

La manca d’informacib, la manca de transparencia en la in- 
formació produir& nccessiiriament, que aquest sigui w i i  terna 
tractai cI’~ina manera que, a li1 vegada, sigui alarmista, perque 
quan un té a prop un company, un conegut, que ha mort en ac- 
cident de treball, la seva sensibiíitai esti massa a flor de pell 
com perque el cap domini el cor. 
Eh aquest sentit, crec que sistematitzar In informacib, 

racionalitzar-la, que arribem a determinar-la entre lots, i donar 
tola la informació, s6n unes eines bisiques. 

Per aquesta ruó, creiem que no lan sols la tasca analítica dc 
sistematitzar, sinó també la tasca de donar a crmeixcr ii les 
centruls sindicals i a les associacions empresarials de carricter 
mks representatiu aquesta informació, cs una condici6 bhica. 

En aqucsl sentit, creiem que aquestes dues esmenes d’addi- 
cih milloren i van en un8 dircccih que no  pretkn, en cap 
moment, contraposar cl Parlament a les ncgociacions, sini), en 

tot cas, afwurir. des de tots els aspeclcs, dcs de tots cls de- 
nients dc la nostra vicia pública, ka soluci6 d’un lema sobre el 
qual el 13i*esident Pujol també ha inanifeslat moltes vcgadcs la 
seva sensi bili tal. 

Per tanl, si aquesta sensihililr-lt via mks enlli de les paraules, 
jo crec cluc el que s’ha de fcr es ref‘orqar aquests elements, 
posar emrasi en aquest tcrna, i a aquestes mesiires concretcs 
que es plmtegcn en el cotijunt de la Moci6 i a aqucstes propos- 
tes donar-hi el vist-i-plau i el su1)ot-t ma.joritari de la Cambra. 

Iics mks, i moltes grkics. 
14 Sr. PRESIDENT : Moltes grlicies, senyor Itañe. Ara, 

poclcn intervenir cls grups que no han presentat esmencs. Pel 
Grup Mixt.. ., es presumeix quc rcnuncia. kil G r u p  parlatncnta- 
I* i d ’ Esqu er ra liepu bl ican a? (h i ISU, ‘i‘m bé reli u ncia , sen sc 
prcsuinpciii cn aquest cas. El G r u p  parlumcntiiri I’opular? 
(,’Cusr~. I Té la parmla 1’1 1.lusti-c Diputat senyor Rziuzh. 

El Sr. HAUZA : Gricies, Molt i-ionorable President, senyo- 
rics, Il~lustrc Diputada senyora Fahihn, jo he de dir-li, corn a 
qiicstih previa, que vaig seguir la scva in terl~el~lacii) amb molta 
cura, preccdcnt a uqucsta Moció, i considet*o quc cra una inter- 
pcl.laci6 molt documentada quant a xifres, y ~ r a i i l  a concixc- 
meili del quc fa i del que deixa fer le Conselleria cic Trcbaf I, 
q u m t  al que pressuposta i gasta, quant a Ics visites prognlrna- 
des, els requeriments d’otici, els reconeixeincnis mcclics, ctck- 
lcra. t 10 repeteixo : la vaig trobar molt clocurneniacla, tal com, 
per altra bancla, ens tk ja vostk acostumats. 

Perh tanibk hc cle dir-li que aqucsla Mocib rn’iia decchut. 
M’ha decebul profundament pcls motius que l i  diré al llarg de 
la incva inlcrvencib. 

Indubtablement, els diputats dcl Grup Popuhr ciztcnem 
que el problema dels accidents dc Irehall, de I’incremcnt clcls 
accidents laborals, es un problcrna que hem d’malitm-, qiie 
l iem d’estudiar i en el qual hem d’inlentar trobiir mesures per’ 
part d’aquesta Cambra, pcr pari dels t rcb;iIIarSor-s i dels empre- 
saris, pcr cornbatre’l, per minimitzar-lo, i ,  si Ibs possible, per 
craclicar-lo del m6n clcl treball, cosit qiic, cn un principi, 
sem b I a LI tb pi c. 

Ara bk, entenc que, en I’andisi del problema, hem dc ser es- 
crupolosament objcctius. A voste, ihlustrc I>ipiLada, no  l i  pot 
escapar cluc, :i mes treball, Ibgicamcnt, es produeix u11 major 
nombre ci’accidents laborals i hi ha una major sinistralitat labo- 
ral. No hauria de ser aixi, perh aixb és així, i aixo penso quc és 
una dada objectiva. Igualment, a vosti: no se li  pol ni se li  ha 
d’escapar que la culpa dels accidenis laborals no es pot donar 
hicament i exclusivament als empresaris. I cn els dos primers 
punts dc 10 seva Mocib es troba aqiiesta intencionalitat 
-ppermeti’rn cluc li  ho digui amb tota la cordialitat -, intcncío- 
nalitat que, [Ics de la nostra bptica politica i objectiva, no 
podem compiiríir i ,  indubtablement, no podem acceptar CIC cap 
manera, 

Jo li  puc dir objectivament, i des dc l’cxperiencia que em 
cioneri vint-i-un anys d’excrcici professional com a advocat la- 
bordista, que la major part de les empreses compleixen les me- 
SUI’CS CIC segurctat i higiene. Li’n puc donar dos excmpics : Is 
major part de les empreses dc la cnnstruccih, actuiilment, 
tenen en les obres CMSCS, cinturons de scgurctat, ctcetera, i la 
majoria de les empreses sidcro, en les quals tant voste COM jo 
sabem que es treballa amb polidores, fresadores, solcladors, et- 
cktcra, tenen a disposicii) dels selis treballadors, dcls SCUS opc- 
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raris ics corresponents ullcres protectores. I cito iiqucsis clos 
sectors dc la produccih com a cxempies, penso jo, moll cas- 
tigats per la sinistraliht laboral. 1 cr~iectivt?menl‘li he de d i r  --li 
he dc dir- que molts operaris dcls sectors quc l i  he csrncntat, 
sisteniriticarnent, pcls rnotiw que sigui -jo no vull entrar aquí 
en aciliesta dinimica, 1x1s motius yiie sigui- 110  ise en les me- 
sures cle scgurctat que tenen al seu abast. T m b é  l i  hc de dir ob- 
jcciivamcni cluc hi ha cmpt-eses cluc no cornlieixen les incsii- 
res cle seguretat i higiene. 

Senyories, cl pi+obleima 6s iin liroblema serih, greu, i que co- 
mport:i situncions draiiiiiliqucs II les fiimílics dels treballadors 
uccidcniats, ja siguin sellers I) casats - ~ i q i i i  estic absolu tainent 
cl’acord arnb vosik, senyorii Fabihii -, cluc comporta tatnbk 
--s’ha de dir- tina dcspesíl importnnt per ;I hi societat, i per 
nixb Liquest problema ha cle scr tractat m b  tot;! seriositat, amb 
el degut respccte a les parts implicades i ,  induhtablemcnt, amb 
1 ’o por[ ú si gor. 

Dit aixb, passo ;I I’aniilisi clcls punts de la MociO i al posicio- 
narncnt del meu Grup vcrs aqucsts. Quant al p u n t  primer, no 
podcm estar ~i’;icoIci amb el scu contingut per motius cle forma 
i dc ibns. 111 cluc sc soI4iciti que aquest I’arlament insti cl 
Govern de la Generditut ii redactar una circular interna de 10 
Conselicria dc ‘i‘rcbail perque, de nianera sisteniritica i cstricta, 
s’npliqui el Capítol 11, Secci6 Scgana dc la Llei 8/88, dcl 7 d’a- 
brii, des d’un punt de vista Ibrmal,  entenerii, per Liti costat, 
que carn a mínim aquesta pretensi6 rcbriixn, rniniiniim Ics fiiw 
cions encornanades pcl hloc constitucional a aqiiesta Cambra. 
I ,  err ctmscqiicnciu, és contriiria, ;~q~iesla peticih, a les clisposici- 
OIIS cicls articles 30.1 i 34,2 de I’Ustattil. 

l k r  un altre, prctcndrc que I’Exccutiii reclucti unti circular 
inicrna --una circular ric i%gim interior segons cluc cnteiicm, 
cs tleficoneixcr - i  jo, senyora Diputada, cstic segur quc vasti: 
ho coneix perfectÍssim;imcnt - , prirnermicnt, que les circulars 
i les instruccions són la manera cle dictar normes d’organ itzaci6 
intei-na del scu ctepartarneni que lenen al seu abast els dircclors 
gcncrals --íiicullat que els concedcix i’article 18 dcl lext ref‘hs 
clcl 26 de.iuliol de 1957 de la Ley clc Rcgimen .1 uritlico (fe la Ad- 
ministi*acirin dcl I k t d o - ,  i, en scgoii lloc, 6s desconeixcr, 
tambh, el quc disposa l’articlc 27 de la nortn;i que xabo  d’es- 
tncntar, ~ L E C  prohihcix cluc les circulars, cnirc altres disposici- 
ons aciministrativcs, continguin o cstahtcixin sancions. 

Quant a l’cxpressih qsie {(tic forinl-1 sislerniitica i estricta s’a- 
liliqiii cl CapÍtoI 11, Secció Segona cle 121 Llei 8/88 >>, nusdtrcs 
no podem compartir aquest plimtcjamcnt. L’iqgti cncarrcgat 
d ’ a p l i c ~  la norrm --cn aqirest cas lzi inspeccih de irebdl- CY 

liiniía a apliciii’ 111 Llei, i valora cn cada cas -en caclíi cas- Ics 
circumstincics cowur rents. L‘expi*cssi6 (( dc forma sistciniiticu 
i estricta H ,  i11 nostre rnorle de veure, resulta u118 redunri~~nuia 
i nnccessi rh. 

1 ;in;ilmeni, en ucliiest primer puní, l’expressió (( s’apliquin 
ics sancions nit5 cstrictes n, tcnint en cornptc cluc tot c l  Capitol 
I1 es rcl’creix 11 les infixcions dels empresaris exclLisivarncnt, 
penso qw la dita expressi0 pot tenir inclosos matisos d’i 11- 

constiliicionalitat prohi bits ii la nosira Chrta  Magna. 
D’altnt part, aqLtesta cxlmssi6 irnpcrritivn vil en ccrnlr;i CIC 

les facultais yuc, per disposici6 legol, td conr‘cridcs la Inspecciij 
de l’rebnll. C h  tathom sap, li1 Inspeccib ha d’iiislriiir i’cxpc- 
dic n t sa i1 I: i on xlo r o po rt  h , ha dc p rac ticitr Ics pn )ves pe i t i ne n ts 
cti cada cas i, ~jrialmcnt, hu C I C  qualif’icar !a int’raccib o infracci- 

ons provitdcs, d’acorcl amb el venla11 que li donen els arlicles 9, 
1 O i I 1 de la Llei, i graciuar-lcs de conformitat amb allb previs\ 
a I’articlc 37, tant si 6s Lini\ falta lleu, greu o molt greu, i propo- 
sar tinalmcnt la sanci6 corresponent de Ics previstes cn aquest 
article. Mai liocfrii apartar-se aquestes pautes del procedimcnt 
sancionador. Consegiientmcnt, la proposta dc ta Mocid, cntc- 
ncm que conciuiria a IU nul-titat cic i’actc cie la Snspecció. f:s in- 
dubtiiblc cluc, per tot aixb, el meu Grup tampoc pot volat’ l‘ilvo- 
rablemcnt ~cluest punt cle la Mocib. 

Quant i11 punt  segon, em i*csulta difícil crcirrc lu petició que 
aquest com porla. Ida 11.1 ustrc i l i  putada proposanl, pc~*sona ini- 
rnergida en el m6n dcl trehdi,  que analitza a diari eis ternes la- 
bords, amb tota segurelal coneix que I’accident de trcball es 
iin concepte juridic --certament coinplcx-, del qual podríem 
parlar llargrrmcnt, i jo solamcnt citaré en aquesta Cainbra la de- 
finici6 cluc cfc l’accident de treball !‘a l’articic 84. l de ta Llei Gc- 
neral de Seguretitt Social, i ,  a partir ci’uquesla definici6, les con- 
seqüencics qiie coniIiocta aquesta petició. 1,’csmentat ariiclc 
rccuil unii definició tradicional en I’ordcnament juridic espany- 
al. Diu tcxtualment ((Accident dc tccball és tota lesió corpo- 
ral cliic el treballador pateix en ocasió o con1 N conscyücncia del 
treball que executa per compte alie >). Clonscgijcnimcnt, dos 
sbn els clements bisics cn cl concepte d’aacciclcnt cle treball : 
un,  I’existkncia d’una ksi6 corpornl; clos, la sclwió clc la lcsib 
timb el treball. Si :questa Cambril caiguks ei1 la Zemptacib cie 
votar f‘avorablcmcnt aquest punt cle la Moció, conrorme amb 
els elctnents bAsics csnientats i amb la jurisprudcnciit emani~ia  
clcl Tri b~intil Suprem en relació armh I’ucciclcri1 cle 1rcbal1, cl 
Conscll 1’:xecutiu liauriu de passar al Ministcri f;iscal no sola- 
ment cls ucciclents clc treball amb rcsulht de mort que tin- 
gwssin els treballadors durant la seva prcstacih, sinir que 
tambk ay Liells que acaben en I’csmentat rcsullat lametitable, 
es donessin ciiirant la rcaliizacib d’actes prepmtius o anteriors 
al trchall; cs donessin durant la situacib d’iintcri*upcih de la 
prcstacib laboriil -per excmple, dunml cl dcs;cans nocturn, 
quan es pcrnocta clins de I’cmpresa-, O es donessin durant ics 
sitiraciolis suspensives clc trchall - pcr exernplc, en la situació 
ci’incapacitnt laboral transitbria-, o que tanibk es ctonessin 

del lloc i temps de tretxdl, pcrquk hi tinguessin alguna coli- 
nexib. Pcr exemple, c ~ u a n  el treballador assisteix rt un curs de 
capacitació prot’cssional, o tarnbk es donessin corn a conscqii - 
encia CIC I’agreijamcnt d’una rnaldtia pmxistcnt o sohrcvin- 
giida; cxcmplc, el c l h i c  infiirl dc miocardi o, íinalincnt, per 
no cansar. mks ses scnyorics, cs cloncssin i m n t  o tornant del 
ticlxill, en el bcri conegut i unoniental accidcni i!] itinew, que 
6s aquell cluc tb cl treballador quan va al trchall tj torna del tre- 
ball pel scu carni habitual. 

S’han piirat ses senyciries i1 pensat; solament, en aquest 
iiltim cas, de I’accident cfc trehill, CIC I’acciclent iti jlirzwj, 
quants C ~ ~ S Q S  cl’aaccidcnts de triinsit hauria CIC passar el Govcrn 
al Ministeri Fiscal? Amb tota cordialitat, Il-lustrc I l i l ~ ~ t a c l a  sc- 
nyora l;abiBn, cl meu Grup IIO vo ta r i  f‘avorahlcment aquest 
segon punt  de io seva Moció. 

Quant al tercer i quart punts de ILI Mocib, nosaltres ens 
dJstindrcm; cpianl al [erccr, perquk, maigral que en  la rcuni6 
del C i r - u p  el vimi llegir i rellegir, IIU vain wribnr N cntcncirc ni la 
seva redxcih ni 121 prctensib ~ L I C  comporta; i quunt al quari, 
pcrquk si hi! cstcm ci’acoi-cl amb el seu cspxit, iunb el cluc 
demana, cl trobeni ilicomplet en no dir*-nos si la pretensi0 quc 



conté és mitjanc;;int I’habilitiicib d’un credit extraordinari o 
d’wn transvasament de partida, ni quina quantia clcsitjaria 
vostb que s’habiFites a I’cfectc, 

Referent al cinquk i al sis6 punts, C S M C ~ C S  que l i  proposa el 
Grup Socialista, nosaltres estem d’acord amb aquests punts, i 
aquests punts -si voste els admet- els votarem favorable- 
ment. Consegiientment, Moll Honorable Prcsident, nosaltres 
dcinanem votacib separadti dels punts de la Mocili. 

Grhcics. 
Ei Sr. I’ICESIIIEN‘T : Moltes gracies, senyor Bauzii. Pel 

Grup de Convergencia i ünib tc la paraula 1’114ustre Dipulat 
senyor Sesmi 1 o. 

El Sr. SESMILO : Moltes gricics, Malt I-Ionorable Resi- 
dent. Senyores i senyors diputats, en liriiner Iloc voldria ex- 
pressiu cl rcconeixement del nostre Grup per la iniciativa dc: la 
senyora Rosa Fahiiin i clcl seli Grup perquk, a risc d’ccluivocar- 
me -.ja demano clisculpcs d’antuvi-, em sembla que és el 
primer cop que des que hem retrobat la instilucib pdamcnth- 
ria c2 Catalunya, es tmcta d’aquest tema, i k s  ~ i i i  ternii prou 
i tn po r ta n t. 

Suposo, suposo quc també és :i causa de diversos factors; 
t’un és que em sembla que poden recordar scs senyorics que, 
en prendre possessió, el nou Conseller de Treball, V B  fer moll 
cl’ernfiisi en dos eixos ronamcntals de la seva politica : [‘un cra 
la formacih ocupacionul -és a dir, ensenyar itllb cluc es diu en 
termes col-loquials pcscar, i no ti donar peixos)>-, i ,  
l’alí rc, era, prccisament, el tcma de la sinistralital lahoral. I 
una dernt>stracih ben fefaent ha estat cluc, malgrat que era 
latent aqucsta preocupacib cn cl Consell IZxecutiu, aquest m y  
~ ’ 1 1 1 - I  incrementat el capíiol sise de 1 SO milions de pessetes, 
tenint prcscnt que, cn la valaraci6 dels traspassos efectius, mai 
hem rebut unu sola pesseta de transkrencia, provinent dels 
Pressupostos de I’Estal. 

Tan proinptc la Generalitat, en l’aplicaci6 d’unn niiva TOr- 
mula de finanpment -que lothnni s i y  cluc no 6s suficient i 
uinb la qual mostrem sovint la nostra disconformilat -, pero 
malgrat, ha pogut emparar una dotació superior, en aquest cap- 
ítol, el Govern de la ticncralitat ha incrementat de 150 milions 
aquesta partida, la qual cosa vol dir  cluc la iniciativa, en aqucst 
tema --Crec que és just recon&ixer-l~o-, és dei Govern, és, 
concretament, de Convcrgkncia i Unió, i per aixo, cn aquest 
moment, crec que cstern tractant aquest terna dins la Cambra, 
pcrquk forma part d’un dels eixos de la políticu laboral del 
nostre Govern. 

Dit nixh, cornenqaré pcI punt quart. F,ns sembla excessiu de- 
manar, doncs, que, després de E’esforC fet en aquest Pressu- 
post, s’incrcmenti encara més amb vista a la sinistralitat laboral 
. I ,  parlar del de I’nny que ve, suposo que tots rn’acccptaran 
que ks avanqar el debat pressupostari, i al seu temps cl 
tindrem. Pero voldria matisar quan he dit {(excessiu H ;  ho dic 
en tertncs polítics -<(excessiu H, cn termes pditics-; iinit 60- 

alició corn la nostra, en la qual la component humanista té unli 

empremta molt especial, un  Únic mort per sinistralitat laboral 
exigeix I’esforc de tot el Govern i ,  per tant, rn’adhereixa a al- 
gunes coses que s’han dit, doncs, cluc, en realitat, forma part 
dc la utopia, el fet de pensar que mai n’hi hagi cap; hem de 
parlar, tarnbc, que pot haver-n’hi algun de fortu’it. Per tant, no 
seri mai excessiu, en termes ideolbgics, perb, en tcrmcs polí- 
tics, atesti la circumstiincia actual, després del pressupost apro- 

vat pcr aquesta Cambra, amb aqiiest increment que he dit, i 
pcr no avanGas el següent, ens sembla senzillament excessiu; 
ylcr [ant, com coinprendrh, ja l i  avanqn qiie nosaltres votareni 
en contra ct’nquest punt quari. 

13els altrcs punts ... Als altrcs punts, lamentem no poder- 
nos-hi sumar; ho tamentcm, perquk la imporliincia dei tema 
requeriria un esf‘orG d’aquesta Cambra pcr abonar, per* rcforqar 
l’ncció del Govcrn. En primer lloc, el primer, que es el de rc- 
dactar la circularl al nostrc enlendre, al nostre entendre vil en 
conira dc. .. , o no es possible, a causa dc les tasqucs que te  atri- 
buides la Inspcccló de Trcball. El nostre criteri es iin criteri 
que demanem que sigui respectat, almenys ... &a Llei que 
regula la inspeccih de treball no permet que i’autoritat laboral 
interfereixi la seva tasca; fins i tot entenem quc, si s’aprovava 
aquest prirncr punt, atemptaria contra el conveni niimcro 81 
cle I’Organització Internacional del Trcbull, que reclama I’auto- 
nomia de la Inspeccih dcl Treball. Per tant, sovint se’ns 
demana o es demana al nostrc Govern, o se li rctreu quc no CD- 
mplcix les Ilcis ..., seria uns mixa xocant que I’oposicib ens 
obligues o eiis presenti Kmnules que, 110 solanient proposen 
contravcnir les lleis -rrcpekixo quc és una oliinii, del nostre 
G F ’ L L ~ - ,  sin6, a mes a rnks, cl no-compliment CIC t r x t a t s  
internacioiials. 

ks un punt en el qwai, ii part ICS connotacions quc pugui 
tenir, sobrc si cs persegueix algii o no, sciizillament, creiem 
cluc i10 és possihlc, atcscs Ics lleis actuals, i i i i k  si teliini en 
compte yiie nosalircs no tenim potestat Icgislaliva sobre la in- 
specció; simplement, hi ha tina depeiidkncia i‘uiicional. 
Aquesta scriii una altra 1x6 de més. 

HI scgon punt, jii quasi I’ha contrxiit la inatcixa presenladorn 
de la Moci6, parlant-nos sohi-c cl principi de prcsurnpcib d’in- 
nocencia, ks a dir, en qua~sevo~ cas ci’acci(ient  abo or ai greu, 
iclliuc el de mort, amb conseyiikncia dc mort, cs passa a I’auto- 
ritat judicial, i nortnaltncnt, en dguna ocasi0, cs passa a la i;is- 
calia quan rcalment Ics aparenccs del sinistrc o dc l’accirient 
donen a vcurc, diguem-ne, una  rcsponsabilitnt evident d’algu- 
nLi de les parts, perb, si no, nosaltres entenem que, atcninl-nos 
a aquest principi constitucional yiic assumim, nosaltres no 
poden? actuar ti’una altra mimera i, per tant, tampoc podem 
votar a favor d’aqucst punt. 

Quant al tercer; la senyora diputiicla estic scgur que coneix 
les llargues hores i hores csmcrqades, mai perducles, ii la taula 
ailuesta dc negociacih sobre sinistralitat laboral, que ha emprks 
tota la Conselleria i el seu titular al capdavunt; cl Conseller de 
Treball pcrsonalmcnt assisteix a la majoria cl’aquesies reunions 
i condueix personalmenl la negociacib per part de I’Executiu; 
per demanar-nus que en el cas que s’assoleixi, diguem-nc, cs 
comprorncti tot e l  Govcrn il complir aquests acords, cm 
sembla quc és excessiu demanar-ho al grup dc Convergkncia i 
Unib; és a dir, cf Grup que dóna suport al Govern no pot votar 
a favor d’una proposta que entenem que no és constructiva; és 
a dir, nosaltres sabem, conficm que quan la Conselleria i el seu 
Conseller estan en una taula de sinistralitat, negociant lleial- 
meni, honestament sobre cl tcma, en el niomeni que arribin a 
un acord -que el desitgcm-, el Consell Executiu so1idl:lria- 
ment seguirh. Per tant, cm sembla que voste en fer-nos aquesta 
proposicib, si m’ho permet, no 6s honesta (rtwwr d~ v w s ) ,  en 
el scntit qtie aleshores no podem donar suport una proposició 
que posi en dubte la voluntat negociadora del Consell 
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lixccutiu. Per Últim.., 

paraula quc <( no és honesta u. 

pcrb, en tot ciis, amb nrolt de gust ... 

H I  Sr. X9RHSIiJFdNT : Senyor Sesmilo, l i  prego quc ictiri la 

El Sr. SESMILO : L a  retiro. I-io deia cn termes polítics, 

La Sra. FAHIÁN : En termes polititmnts.. . 

IASIX. FABIÁN : NI, w 

EE Sr. PKESI DENI’ : No doni explicacions. Rctiri-la. 
I.3 Sr. SESMILO : t a  retiro i m’cxcwo. 

E1 Sr. SESMILO : La retiro i rn’cxcuso. Bk, per últim, pes 
últim, i corn H demostraci6 quc el nostrc Grup cstii intercssat a 
avanqar en aquest terna, en cl cas quc la titular dc la Mocib ac- 
ceptés les esincncs sor:ialistes, ntisal trcs votaríem il favor tic 
t’cstnena número 1 ,  que proposa afegir .... en iryuesi cas scria 
I’úniu punt que nosillires votaricni idlrmativatnent, el punt 
cinquc, on diu : ({ IJotenciar I’acluació sistemiilica de I n  Inspcc- 
cio dc Trcball en tot allh que sigiri cornIretkncia del Ikparta- 
ment CIC ‘l’rebail H, etcetcra, no perquh no es faci, no perqtlk no 
es faci, sin6 perque, en aquest sentit, el senyor IMíé ha tingut 
l’enccrt cle parlar de <<potenciar>>; cll coneix qiie es fa, cll 
coneix quecs fil  i es fil a bastnmenl. 

Normalment, el nostre Grup, per la connotacih politica que 
té cle poclei. scr iiiterprctat que el nostre Govern n o  fa prou cn 
aquest sentit, normalment no acostuma II dotiai. supoi*t a 
aquestcs propostes, pcrb en aquest cas ho farem de gust, atesa 
la imporhciu del terna i com i-i dcmosti*aci6 fcíiient que cn el 
canií CIC la col-laboració eiis trobaran en aclucst camp tan 
i m por tan t. 

171 punt  sise, en el ciis que la senyora 1;ahiin I’acccptés, no el 
padrícm a~ccptaI, .¡o diria que quasi per ((sectari H, si m’ho per- 

vostcs saben que no tenim poteslai norrnativu; aixh es fa, sc 
sistctnaiitm ci travbs d’uns imprcsos quc .ja vknen dc qui 1c la 
compet6ncia, que és ei t iovern central en  primcr lloc. Les 
dadesl cs clar q ~ i c  es porien donar, E es donen, pcrb en qucst  
cas ens sembla cxccssiu I‘er l’aprccirlcib, ja cluc ks un be --allb 
cluc deia jo cnti-e cometes de H sectarismc >) - a les ccntrals sin- 
dicats i associacions emprcsatials dc c;arktcr més representa- 
tiu; es :i d i r ,  m b  la salut laboral no es pot m i r  filant tan pr im,  i 
el Govcni actual nostrc dóna inf‘orrnacih ;i totes les ccnlrals siti- 
dicals, ;t totes les centrals sindicals ¡ 11 tots cls particulars qtie ho 
dem;inen. 

h i  scrnbla que cii aquest sentit, sincerament, solmvii, so- 
hrwa perqui= el Govern ja l i ~ ~  fi i ,  en iot u s ,  cn un tcma de 
tanta ininscenrlcncia, que  itf‘ccta la intcgritat de les persones i 
la seva dignitat, sinccsanient, pel nostrc: Grup, cs sobi*eru la re- 
fcrkncia a Ics mds rcprcsenhtives, quan sc sap cluc es fil a totcs 
Ics centrzils sinrficds de Catalunya. 

1 :ixadii la nostra posici6, senyor President, demanarem vot;i- 
cib scpariidii pcr afegir-nos, en el ciis que itlgú més ho voti i1 
f’rivor, iif punt cinquc, si -ho repetcim- la 1)iputucia ii: 11 1~6 
uccepiar-lo. 

meten. J s  ;i dir, parla de sistemati tzai; homogeneitzar.. . i3é, 

Mol tes gricies. 
EI Sr. 13K1~SII~t3N‘l : Wicies, scnyor Sesmilo. Arn la I l i p u -  

tucla proposnnt de la MociO s’lra de pronunciar sobrc Ics esmc- 
tlCS presentades. 

La SII. 1 NIIÁN : Giicics, senyor t’rcsident. Gricics r d  
scnyor iCañé pcr tes csnienes que ha prccsentai. 

A la primcrn csmena, quun parla de ((potenciar I’nctuocih sis- 

tematica de la Inspecció de Treball )>, absolutament d’acord; 
en el mateix scntit és el punt 1 de la nicva Moci6, que jo ja he 
intentat explicar quan he pres la paraula per primera vegada, 
pero jo no s6 si els il4ustres diputats véncn ja amb la interven- 
ci6 preparacla i, per tant, és inútil el que un digui clcs d’aquesta 
tribuna, perquk continuen dient el que por’laven escrit, o real- 
ment sobre, sota o clarrerc de clctcrrniniides exposicions es 
volcn dcfensar altres coses. 

Jo entenc que, darrern d’una disyuisicib jurídica, ~ i n  no 
vulgui que als empresaris se’ls colli rncs, sobretot quan un re- 
presenta el punt de la dreta d’ayuesi heinicicle m& cxtrem. 
Aixo també ho entenc. 

Per tant, d’acord, scnyor Rañe; accepto la seva pri inera 
csimena d’addició i em sembla molt aclicnt aqucsla referkncia 
al RciaE Ilccret 555/86, perque rcalmenl, dcs de Ics iniiteixes 
dadcs donades per la Consellcria, 6s al SCC‘IOI’ de la construccih 
cl scctor on mcs accidents laborals s’estan produint. 

Per tant, accepto i agraeixo la seva csmcna. 
Jhsrncna número 2, també I’acceplo i ,  en aquest scntit, en 

la meva inlerpel-laci0 també vaig assenyalar que em semblava 
cstrany que, qunn s’analitxn des del Ikpartanienl CIC Trcball 
cls acciclcnts i es diu corn s’han prodiiit, quina edat lciiieri els 
trcbak~dors, a quin sector pertanyen, quina grandiria tc l’ccm- 
presa, ctcktcr’a, no es parlds mai d’una dada que ens sembla 
que 6s molt important i que entenc que reculi la seva addicib, 
quan diu <(sistematitzar>}; és a dir, quc es digui si en el 
moment de procl~i i r-se E’accidcn t real ment s’cstiiven complint 
o no les nornics de seguretai cn el trehall, i donava un exemple 
al scnyor Conseller de ‘I’i*ehull quan hi ha un accident a la con- 
struccib, en aquell moment el trcballarior portava el cint~iri) 
posat?, hi havia xarxa en I’obra?, iiixo s h  tlades cluc 110 es re- 
cullen niai en cls treballs cluc fa cl Depdrtament CIC ‘i’rcbnll, i 
entenc quc aquí, aixo tits el que vostk vol dir; setiyor Iiafic, 
quan diu <c sisteinatitznr H. Tamb6 (< homogcne’ilzar }>, i en 
aqiiest sentit vull assenyalar que, quan jo parlava de diidcs, par- 
lava d’index ci’Inciclkncia, no solament de dades cn termes ab- 
soluts i, per Imt ,  l’ínclex d’inciclhcia 6s correlutiu ii qui incre- 
menti I’act ivitat. 

Jo, em scrnbla que, cn fi, aquestes CQSCS van quedar clares ja 
en In interpcl-laci0 i penso que no s’liiin de tornar a repetir i 
pcnso que és, d’alguna mancra, fm- tixrnpa als treballadors de 
Catalunya dient : {<Si voleu treball, ara quc l i  ha  més Irehdl, 
evidentment hi ha d’liiwer mks accidents)>, Senyors dipututs, 
jo crec quc hcm de ser seriosos; el senyor Sesinilo parlava dc 
l’htiinanisrne, compartcixo la sevil inquietud i l  pct‘ tant, no es 
pot fer trampa yunn s’esth parlant de morts, quan s’esti parlant 
de sallit laboral, no cs poden disfressar els interessos de part i t ,  
interessos cle grup, intercssos socials amb discussions, amb 
prctcses discussions jurídiques -si ho volcti, en els passadis- 
sos j a  en parlarcm, cl hi xb - , pcrh aquesta dipu tadrz ha asscnya- 
lat que des cf’aquesta tribuna, aquí, uinb ayuesia MociO, no vol 
modiCicrir cl queja sap que no es pot modificar -ja sé que amb 
aquesta Moció no es poden modificar les lleis ni I’actuacih de kt 
1 nspccciii de Treball>>; cl  Reglament no em permel continuar 
cn aquest scntil--, perb em sembla que han crites perrectu- 
ment cl yuc volia dir, i ,  des d’aquest punt dc vista, tornar a 
agrair al scnyor k i ñ k  les S ~ V C S  esmenes, accepiar-3cs i dernunal. 
la considcraci0 dc la Cambra a ayriesta Moció, perquk crec cluc 
els trebullac1or.s clc Cntalunya s’ho mcrcixen i els agrriisan el vot 
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favorable. Moltes grkies. 
EI Sr. PRESIDENT : Moltes grkies, senyora Fabihn. El 

senyor i3auzh em vol precisar quins punts vol que es votin 
separadament? 

EI Sr. BAUZA : Sí, senyor Prcsicient. Per part nostra, podri- 
en votar-se els punts 1 i 2.. . 

El Sr. PRESIDENT : Conhiuntament? 
El Sr. SAUXA : ..., el 3 i el 4, i el 5 i el 6. Aquesta seria la vo- 

El Sr. PRESIDENT : E Convergencia i Unió vol el cinque se- 

Vols a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests dos punts han cstat rebutjats per 20 vots a fiwor, 67 

cn contra i cap abstenció. 
Votem els punts 3 i 4. 

tació separada que demanihm. 

parat,.. Votarem el primer bloc, que és el primer i el segon. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Els punts 3 i 4 han estal rebutjats pes 20 vots 8 favor, 63 en 

Votem ara el punt cinquk. 
Vots a ravor:' 
Aquest punt ha cstat aprovat per unanimitat. 
Votem el sise. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions'! 
Aquest darrer punt ha estat rebutjat per 24 vots a favor, (13 

S'aixeca la sessió. 

contra i 4 abstencions. 

en contra i cap abstencib. 

- . .. . - ~- I_----- 
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