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Lu sessio’ s’ohre u les deu del matí i set minuts. Presideix 
el president de! Parlament, acompanyat de tots els membres 
de la Mesa, la qual e‘s assistidu per l’oficial major i els lle- 
trats Sr. Pau i Sr. de AIfonso. 

Al banc del Govern seuen els consellers d’Economia i 
Finances, de Culturu, de Sanitat i Seguretat Suciat, de Re- 
nestar Social i de Medi Ambient. 

Ordre del dia 

I .  Presa en uonsideracid de la Proposicid de llei de fo- 
ment de la ppu, presentada pel G. P.  d’Iniciativu per  Cata- 
lunya (Reg, 18944) (BOPC, 228, J4481i). 

2. Presa en. consideruciú de la Proposicid de llei de mo- 
difcacio’ de la Llei 6/1987, del 4 d’abril, sobre I’organitza- 
cid comarcal de Catalunya, presentada pel G. Socialista al 
Parlament de Catalunya (Reg. 20645) (ROPC, 251, 15584). 

3. Presa en consideració de Iu Proposicid de llei sobre la 
qualificucid urbanhtica de les superfícies forestals crema- 
des, presenruda pel G. Socialista al Parlament de Catalunya 
(Reg,  21973) (ROPC, 264, 16610). 

4. Elecciri de dos membres del consell d’administrucib de 
la Corporacib Catalana de Rddio i Televisid (arts. 4.1 i 2 de 
la Llei IO/IY83, del 30 de maig de creació de l’ens públic 
Corpnrucib Catalana de R&dio i Televisió i de regulacio’ 
dels serveis de mdiodifusid i de televisiú de la Generalitat 
de Catalunya). 

5. InterpeElacid ai Consell Executiu sobre els aiguats a 
Catahnyu, presentada pel diputat Sr. Víctor Gimeno, del G. 
P. d’lniciativa p e r  Catalunya, a tramitar pel procedimem 
d’urgdncia (Reg, 23278) (BUPC, 274, J 7575). 

6. Interpehcid al Consell Executiu sobre l’artick 22, 
concepte 226, Despeses diverses, del Pressupust de fa  Ce- 
neralitut, presentada pel diputat Sr. J o s q ~  M. Keguant, del 
G. Mixt (Reg.  19865) (BOPC, 238, 15122). 
7. InterpeEkacid al Consell Executiu sobre la politica 

d’informacin’ institucional de la Generalitat, presentada pel 
diputat Sr. Joan Puigcercds, del G. P .  d ‘Esquerra Repuhli- 
cana de Cutalunya (Reg.  20145) (BOPC, 255,16114). 

8. Interpetlació al Cunsell Executiu sobre la política ge- 
neral de la dona a Catalunya, presentada per la diputada 
Sru. Rosa Vandallds, juntament amb altres diputats, del 
G. Socialista al Parlament de Catalunya ( R e g  20352) 
(RQPC, 248, I54.58). 

9. InterpetEacid al Conxeii Executiu sobre la indiistria: 
budio-visual de Catalunya, presentada pe1 diputat Sr. Joan 
Ferran, del G. Socialista al Parlament de Catalunya (Reg, 
20353) (ROPC, 248, 15459). 

JO. hterpellucici al Corisell Executiu sobre la politica de 
foment de regadius, presentada pel diputat Sr. Ramon Vilal- 
ta, juntament anzh el diputat Sr. Manuel Nadal, del G. So- 
cialista al P arlarnent de Catalunya (Reg. 22372) (ROPC, 
266, I6739). 

I I .  InterpeElació al Consell Executiu sobre les polítiques 
d ’ocupacid a Catalunya, presentada pel diputat Sr. Joan 
Saura, del G. P. d’lniciativa per Catalunya (Reg. 19451) 
(BOPC, 233, 14822). 

12. Mociú subsegüent a la interpetlacid al Consell Exe- 
cutiu sobre la politica interdepartamental d’igualtat 
d’opnrtunitats entre als homes i les dones (Reg, 18614), pre- 
sentada per la diputada Sra. Tmma Mayol, del G. P, d’lni- 
ciativa per Catalunya (Reg. 22298) (BOPC, 266, 16737). 

13. Mucid subsegüent a lu interpellacid al Consell Exe- 
cutiu sobre 1 ‘educacin’ de les persones adultes (Reg. 18924), 
presentada per la diputada Sra. Dolors Torrent i e! diputat 
Sr. M a g ;  Cadevall, del G. Socialista al Parlament de Cata- 
Eunyu (Reg. 22286) (ROPC, 266,16736). 

14. Mmib suhsegiient a la interpeilacid al Consell &e- 
cutiu sobre l ’ensenyament d ’adults (Reg. J8628), presenta- 
da pel  diputat SI.. Ignasi Riera i Gassiof, del G, P .  
d’lniciativa per  Catalunya (Reg. 22289) (BOPC, 266, 
16736). 

- Preguntes amb resposta oral. 

El Sr. PRESTDENT: Cornenqa la sessió, 
D’acord amb l’arrticle 133.3 del Reglament, ha estat 

dreqada la llista ordenada de les preguntes que s’han presen- 
tat per a respondre oralment en el Ple, i tamb6 els noms dels 
i de les qui les han formulades. Aquesta llista serh distri- 
buida en el curs de la sessió a les ilhstres senyores diputa- 
des i als ilalustres senyors diputats, per la qual cosa aquesta 
presidkncia prega que se I’eximeixi de la sevii lectura. 

Al mateix temps, d’acord amb l’articie 133.3 del Regla- 
ment, s’anuncia que les preguntes seran substanciades a les 
deu hores del dia 17 de novembre, demh. 

Presa en considerac% de la Proposki6 
de llei de foment de la pau 

El primer punt de l’ordre del dia 6s la presa en considera- 
ció de la Proposició de llei de foment de la pau, presentada 
pel Grup Parlamentari d’lniciativa per Catalunya. D’acord 
amb l’article i07 del Reglament, es passa directament al de- 
bat. Té la paraula I’ilhstre diputat senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RIERA I GASSTOT: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores diputades, senyors diputats, els presento avui, en 
nom d’hiciativa per Catalunya, la Proposici6 de llei per al 
foment de la pau. Res que pertorbi la pau no pot ser superior 
a la pau mateixa, deien els antics. I no penso pas presentar 
aquesta iniciativa parlamentaria des de parhetres  bkl-lics, 
malgrat la histbria que ha precedit aquest trhrnit parlamenta- 
ri, histbrisz que voldria recordar breument. 

El Grup d’hiciativa per Cataiunya presentava, el 26 de 
febrer de 1991, el text d’aquesta Proposicid de llei. Presen- 
tava, alhora, una proposició no de llei sabre la promoci6 
d’una cultura de la pau, que va ser substanciada con-iunta- 
ment amb una proposició no de llei del Grup d’Esquerra Re- 
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publicana de Catalunya, en el marc de la Comissió de Poll‘ti- 
ca Cultural, el 16 d’abril de 199i. Les dates, en aquest cas, 
no s6n ni casuals ni ingknues: a mitjan gener havia co- 
rnen@ la Guerra del Golf i al llarg d’una colla de setmanes 
ens vam veure tots, des d’actituds sovint antagbniques, en 
un debat moltes vegades aspre sobre el pacifisme, el dret o 
l’abús de dret en la ingerkncia d’una part notabilissirncz del 
món occidental en la guerra declarada entre 1’Iran i I’Iraq. 
Es va parlar, perb, tambk de moltes m6s coses: va haver-hi 
fbrurns arreu de Catalunya, n’hi va haver un d’important en 
una autoanomenada Universitat Popular de la Pau, a la Uni- 
versitat de Barcelona, un debat, al capdevall, sobre els usos 
sovint equívocs de l’expressió <<pau>,, que ha generat tantes 
iniciatives generoses perb que ha estat l’excusa per a moltes 
barbaritats 511 llarg de la histbria, Recordo tot aixb per expli- 
car una decisió important de la Mesa del Parlament de Cata- 
lunya, adoptada per majoria: la no-acceptaci6 a trirnit 
d’aquell i aquest Projecte de llei, tot aimlegant incapacitat 
competencial i que el text presentat per Iniciativa per Gata- 
Iunya nn complia els requisits d’un text legal. L’acord que 
decretava la inadmissibilitat del Prqjecte de llei d’hiciativa 
va ser adoptat ei 15 de marq de 1991. El nostre Grup Parla- 
mentari va sol-licitar a la Mesa que reconsiderés el seu acord 
i, davant la negativa de la Mesa, arnb un nou acord del 30 
d’abril de 1991, el 24 de juliol de 1991 Iniciativa per Cata- 
lunya interposava davant el Tribunal Constitucional recurs 
d’ernpara, mitjanpnt la procuradora de tribunals Ester Ro- 
driguez Pérez, assistida pel lletrat Enric Leyra Almirall. AI 
cap de tres anys, el 21 de marq de 1994, el Tribunal Consti- 
tucional emetia sentkncia en la qual declarava la nullitat dels 
acords de la Mesa del Parlament de Catalunya dels dies 19 
de mar$ i 30 d’abril de 1992. El Butlletí Oficial dei Parla- 
ment de Catalunya de 1’1 1 d’abril d’enguany, número 212, 
publica la sentkncia del Tribunal Constitucional. 

No és aquest el moment per a fer l’anilisi de les conside- 
racions del Tribunal Constitucional, Crec, tot amb tot, que 
be mereixerien una sessió específica per a analitzar-ne el 
contingut, molt més enlk del fet puntual que les va provo- 
car. Retindre només la frase que resumeix les raons del Tri- 
bunal Constitucional contra l’acord de la Mesa del 
Parlament de Catalunya: <<L16gase, por tanto, s1 la conclusión 
de que la Mesa se excedió en sus funciones, al inadrnitir la 
Proposicihn de 1ey.n Frase que suggereix que les majories 
parlarnenthries representades a la Mesa del Parlament volen 
retallar el sostre autonbmjc que I’Estatut d’autonomia ens 
atorga. Diu encara la sentkncia del Tribunal Constitucional: 
<<En consecuencia, el acuerdo impugnado vulner6 el derecho 
que, según el articulo 23.2 de la Constitucih, ostentan 10s 
parlamentarios integrados en el Grupo recurrente.)) Per 
aquestes raons, <<Fallo: En atención a 10 expuesto, el Tribu- 
nal Constitucional, por la autoridad que ie confiere la Cons- 
t i tucih de la nación espafiola, ha decidido estimar el recurso 
de ampro  interpuesto por el Grupo Parlmentario Iniciativa 
per Catalunya, dei Parlanento catalhn, y,  en consecuencia, de- 
clarar la nulidad de 10s acuerdos de la Mesa del Parlamento de 
Cataluña, de 19 de mamo y 30 de abril de 1991 .M 

Aquests antecedents van portar el Grup d’hiciativa per 
Catalunya a tornar a presentar el text integre de la primera 
Proposició de llei, bo i sabent que es tractava d’un text pale- 
sament millorable. Crkiem, tot amb tot, que en el cas de la 
seva acceptaci6 a trhrnit, tant en comissi6 corn en ponencia i 
finalment en el Ple, el text podria ser aprovat arnb totes les 
millores que el tema es mereix. 

L’origen d’aquesta Proposici6 de llei no va ser, en tot 
cas, !’esclat de la Guerra del Golf. Feia temps que el Grup 
d’lniciativa per Catalunya, molts dels seus adherits vinculats 
a organitzacims que promouen a Catalunya la pedagogia de 
la pau, havia anunciat que estava treballant en la proposta 
d’una llei per al foment de la pau, i no em sap gens de greu 
l’afirmacih següent: ens vhrem guiar, a l’hora de la seva re- 
dacci6, en una llei vigefit a ia regi6 autbnoma del Vkneto, 
perquk hi trobhvern reflectits els eixos que ens movien a 
nosaltres a parlar de la pau en el Parlament de Catalunya, la 
pau COM a element bhsic de la consolidació de drets, de la 
justícia social, la preparació dels cooperadors socials, la co- 
ordinaci6 de les activitats a favor de la pau, la pedagogia de 
la pau, la remoció dels obstacles que fessin inviable una ve- 
ritable política a favor de la pau. 

En la hipbtesi d’un rebuig de la nostra proposta, ja els 
anuncio que hi tornirem. Tindrem en compte, entre d’altres, 
l’admirable experikncia de Sukcin, amb un SIPRI, Institut 
Internacional de Recerca a favor de la Pau, d’Estocolm, que 
fa ben puc va celebrar eis seus vint-i-cinc anys d’existkncia, 
i que aquests dies, quan comenthem el referkndum per a 
I’ingrks de Sukcia a la Unió Europea, ha estat citat moltes 
vegades com una de les aportacions exemplars que ha fet 
Sukcia ai context internacional. 

Seixanta-cinc grups, organitzacions IIQ governamental, 
que treballen a Catalunya per la pau i per la solidaritat inter- 
nacional cotieixen aquesta ProposiciB de llei i ens fan costat 
a l’hora de plantejar-la. Aquesta Proposició de llei de fo- 
ment de la pau carnenqa amb una exposició de motius en la 
qual es fa referencia als textos fonamentals per parlar de la 
pau: I’Estatut d’autonemia de Catalunya, l’article 28 de la 
Declaració universal dels drets humans, el prehrnbul de I’Es- 
tatut de 1931, estatut no aprovat o de Nriria, la Constituci6 
republicana i un seguit de textos del que s’anornena el movi- 
ment a favor de la pau d’arreu del món. Voldria destacar, 
perb, un fragment de la nostra exposici6 de motius, perquk 
em penso que explica i aclareix quina era la intenci6 del 
nostre Grup en presentar aquesta llei de foment de la pau. 

La pau és un bk que només adquireix plenitud quan és 
universal; hi ha, en el context internacional actual, factors 
diversos que atempten contra la pau. La temi6 i les diverses 
formes de violhcia no deixen &augmentar en un món perillo- 
sament sobrearmat i subalimentat. La producció i la comercia- 
litmció de ¡’armament genera negocis d’una importhncia 
econbrnica creixent; la desigualtat estimula els fanatismes; la 
lluita acarnissada per extreure i per explotar les primeres 
materies acaba justificant tota mena d’abusos i condemna a 
la marginacicj i a la rniskria crhniques sectors malt signilica- 
tius de la població d’arceu del nicin. Sovint, ]’esperit bktlic, 
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la confrontació s’intal4en en el si de la societat, cada vegada 
més competitiva i mes insensiblement solidhria envers els 
col-lectius marginats de les riqueses, del desenvolupament 
social. Aquest m6n perillosament sobrearmat i subalimentat 
és el que ens portava a fer aquesta, a plantejar aquesta Pro- 
posició de llei de foment de la pau. 

Proposició de llei que diu així en els seus articles, Article 
primer: <(Catalunya, mitjanpnt el rebuig de la guerra corn a 
sistema per a resoldre els conflictes internacionals, la pro- 
moció dels drets humans, de les llibertats dernocrhtiques i de 
la cooperació internacional, reconeix la pau com un dret fo- 
namental dels homes i dels pobles)>, que és el que diu ]’Esta- 
tut d’autonornia de Catalunya en el seu prehmbul solemne: 
&I poble catals1 proclama corn a valors superiors de la vida 
coldectiva la llibertat, la justicia i Sa igualtat, etcktera.)> 

<(Per tal de fer efectius aquests principis, el Govern de fa 
Generah tat promourh la pau mitjanqant iniciatives de solida- 
ritat, culturals i de recerca, d’educaciri, de cooperaci6 ¡ d’in- 
formaci6 amb la idea de fer de Catalunya una terra de pau. 
NA fi d’aconseguir aquests objectius, el Govern de la Gene- 
ralitat coE.lahorarh amb ajuntaments i amb consells cornar- 
cals, d’una banda, i amb grups i entitats cíviques, d’una 
altra, per estimular la iniciativa de tots els grups que es dis- 
posin a cooperar en el foment de la pau)>. 

En el seu article segon, la Ilei, el projecte de llei proposa: 
<<El Govern de la Gcnesalitat promouri convenis amb estu- 
diosos i experts, tant a nivell nacional corn internacional, per 
aprofundir en la problemhtica de ia pau al món i per suggerir 
les linies d’actuacih a favor de la pau en tots els hnbitw. 

Proposa <<sessions de treball interdepartarnentals per en- 
degar programes globalitzadors de propostes a favor de Ili 

pau i de la solidaritat; un centre per recollir, sistematitzar i 
difondre la documentslciij relativa a les institucions i als mo- 
viments per la pau arreu d’Europa; premis a les millors ini- 
ciatives socials a favor de la pau; intercanvis amb grups 
d’slrreu del m6n que treballin en el f‘oment de la pau, i inves- 
tigacions especifiques sobre els obstades que fan més dificil 
la pau al món i sobre les mesures que podrien ajudar a re- 
moure aquests obstacles,>> 

En el seu article tercer: <<Atesa la importhncia de I’hmbit 
educatiu en la formació i en el foment de la pau, correspon 
al Govern el nomenament d’una comissi6 que analitzi, des 
de l’bptica de la pau i del respecte mutu dels pobles, els con- 
tinguts dels llibres de text i dels programes Audio-visuals es- 
pecialment destinats als infants.>> Recordin que aquesta va 
ser tu finalitat del Consell d’Europa quan es va crear després 
de la Segona Guerra Mundial. La proposta més important 
cra justament analitzar els llibres de text per saber si aquests 
llibres de text contenien missatges que portaven a la xeno- 
fbbia, al racisme, c, portaven, naturalment, a l’odi entre els 
pobles. <(L’organitzacici de programes especifics per a la for- 
mnci6 de joves que vulguin traslladar-se com a coldabora- 
dors a pai’sos en vies de desenvolupament; el disseny i 
I’elaboraci6 -directament o a través de grups especialitzats-, 
de materials que facin més efectiva l’educació per la pau a 
les escoles.>) 

En ]’article quart: <<Per tal de dur a terme aquestes pro- 
postes, ser6 creat un comitE permanent per la pau, que ela- 
b o r d  programes anuals a favor de fa pau, que assessorara 
grups i colkctius que treballin a Catalunya a favor de la 
pau. Correspondrh a aquest cornite de proposar les normes 
especifiques per a la concessi6 de subvencions i ajuts. 
Aquest comitk de carbcter assessor en l’hrnbit catalh serh de- 
senvolupat regiarnentAriarnent.>) 

Aquesta és la llei de foment de la pau que va presentar 
Iniciativa per Catalunya i que, en tot cas, va ser considerada 
com indigna de ser vista cn aquest ParIament i de ser discu- 
tida en aquest Parlament. 

Mirin, ara, en aquests moments, ningd no podrh clir que 
hi hagi oportunismes conjunturals en la presentaci6 d’aques- 
ta liei. Per6 em penso que qualsevol anhlisi del quc esth 
passant en aquests moments al món, qualsevol anifisi de tot 
el que es diu quan aquests dies, a traves dc la campanya del 
0,7%, es parla de les desigualtats creixents que hi ha al món, 
quan les anjlisis que ens fan les mateixes Nacions Unides 
ens diuen: (<en compte, perquk el procks de desigualtats 
creixents porta en aquests moments cap a tensions tamb6 
creixents que acabaran resui tant destarotadores d’un ordrc 
internacional>), quan se’ns esta dient tot aixh, evidentment 
nosaltres creiem que 6s del tot indispensable tornar a parlar 
de la pau, tornar a parlar de la pau precisament per cvitslr 
que hi hagi abusos en nom de la pau; tornar a parlar de la 
pau en el context deis drets humans, que és corn sempre 
liem plantejat nosaltres nquesta Proposicih de llei de fomcnt 
de la pau. 

Grhcies, senyor president, senyores diputades, senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Hi ha 
possibilitat de tom en contra? No essent aixi, passem a la 
fixaci6 de posicions per ordre de tnenor a major. El senyor 
Reguant vol intervenir‘? Té la paraula. (Pausa.) 

EI Sr. REGUANT: Gricies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, la Proposici6 de llei que ens planteja el di- 
putat Ignasi Riera, per part d’Iniciativa per Catalunya, cles- 
prés d’haver-me-la llegida i rellegida, cntenc quc intenta 
aconseguir el suport de I’hemicicle per presentar la pau des 
d’un punt de vista nítid, dcs d’un punt de vista conceptual, 
en tant que antítesi a la guerra i promoció dels drets huinans 
i la tolerhncia. 

Dic aixh perquE en una primera Iectura m’havia semblat 
una proposicih no de llei que, en utilitzar sistematicament el 
terme <<pau>>, aquest es presentava amb nombrosos equi- 
vocs; per exemple, la <<pau armada), del cancellcr Bismarck, 
cl m a m  militari, el creador de la primera seguretat social al 
tnbn; la pau utilitzada corn ii tapadora -i vostk ho ha dit 
abans, senyor diputat, tambk- de nombroses arbitrarietats 
com, per exemple, a nivell internacional, I ’intervencionisme 
militar unilateral amb e1 vist-i-plau de les Nacions Unides, 
perb per defensar clarament una parcelmla comercial, per 
exemple, Segon, la passivitat internacional, també cn nom 
de la pau -per exemple, I’actual conflicte bosniherbi - ser- 
bi-bosnih, de I’antiga Iugoslhvia. Recordo la pau amb cert 
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patetisme quan I’any 48 alguns de vostks recordaran que 
érem colonitzats per les missions, com si fóssim indis -vos- 
tks ho recordaran, alguns, els m6s grans d’aquí-, on sehs  
colonitzava en nom de la pau amb unes emissores de radio 
que tronaven als pobles, especialment e1 meu, que era Sa- 
llent de Bages, on s’havia proclamat el comunisme llibertari 
quan la sublevaci6 de Fígols del 32, era roig i ,  per tant, allh 
varn patir en nom de la pau una cosa fantastica des d’aques- 
ta bptica tan impresentable, en nom de la pau. Després 
aquells vint-i-cinc anys de pau, que no m’hi estendre, i des- 
prks aquelles terribles execucions en nom de la pau del 2 de 
marq del 74 i del setembre del 75, no? En nom de la pau 
q u i  i fora d’aquí s’han comi% arbitrarietats monstruoses. 

Perb, davant d’aquestes arbitrarietats punyents i tangi- 
bles, hi ha tambe aquella conculcaci6 del principi de la pau, 
que és tolerhncia i drets humans, de manera menys rernarca- 
ble, menys captenible, Per exemple, quan la solidaritat es 
manifesta sistemhticament arreu del f h m s  nacionals i in- 
ternacionals corn un gest formal i ,  en canvi, la insoiidaritat 
es manifesta d’una manera real, pat&tica i amb naturalitat 
per tot a l b  que fa al Tercer i Quart Món, per exemple. No 
cal que els digui també que el desenvolupament social per 
capes, que és un tema que jo hi insisteixo, nom& fa també 
que posar un altre exemple d’aquella naturalitat amb quh ens 
adaptem a una pau pactada o imposada on uns grans sectors 
socials -al nostre país el 64%- estan sota els llindars de ia 
miskria. , 

Aquest tipus de concepte de pau és el que pretén comba- 
tre -entenc jo- aquesta Proposici6 de llei de foment de la 
pau i ,  a més, té la virtut, senyor diputat, de prendre uns fo- 
naments histbrics realment, per mi, remarcables, corn s6n 
els prejmbuls de I’Estatut d’autonomia i també d e  I’Estatut 
de Núria, i tambk fer referencia a la Constitució republicana; 
vol dir que vostk té molt bona rnembria histbrica i mai és de 
més que algú ens recordi que nosaltres venim d’allh. 

Per altra part, el tema de la pau sistemhticament -i no els 
cansari; vosth ho coneixen millor que jo-,,,, em llegeixo i 
rellegeixo els drets humans de 1’ 1 al 30, i penso que els con- 
culquen tots; les actuals actituds -diguéssim- dels governs 
dei món respecte als drets humans realment ja han trobat 
formes d’adaptació 4igu6ssim- conjunturals, circumstan- 
cials, on realment en fan un cas absolutament testimonial, 
dels drets humans. 

Per tant, senyor diputat, Grup que presenta aquesta Pro- 
posició no de llei de foment de la pau, el felicito per aquesta 
iniciativa, perque d’alguna manera el que vostk m’ha sem- 
blat que, en definitiva, vol és que impulsem entre tots una 
pedagogia per la pau des de les institucions, a fi i efecte que 
el nostre poble sigui rnks sensible a aquest mot abstracte 
fent-10 concret i quotidih. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat senyor 
Ariza. 

El Sr. ARIZA: Grjcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, el nostre Grup Parlamentari esti plenament 

d’acord que la pau és un dret fonamental dels homes i dels 
pobles; rebutgem la guerra COM a sistema per resoldre els 
conflictes i considerem que cal promoure els drets humans, 
les llibertats democratiques i la cooperaci6 internacional, i ,  a 
més a mes, considerem que cal prendre mesures perque aixb 
es pugui fer realitat. EI Grup Parlamentari Popular votarh a 
favor de Iw Proposici6 de llei a debat tot i que no vull deixar 
de fer algunes consideracions que en el moment que es pro- 
dueixi la tramitaci6 legislativa j a  formularem corn a esme- 
nes. 

Les armes no s6n el fonament de la violkneia, ho són les 
idees que mouen a fer servir aquestes armes. I és aquí on 
hem d’actuar, Per posar un exemple, el problema no és 
I’existhcia d’arrmes a l’antiga Iugoslhvia, sinó el fet que, 
després d’anys de manipulació, uns pobles que convivien 
sense llibertat perb en pau, ara, quan assoleixen la llibertat, 

. no poden crear un projecte comú en pau, sin6 que unes CQ- 

munitats volen imposar els seus models a unes aItres, Tenim 
un problema complex: vivim en un món contradictori i hem 
d’aconseguir que les futures generacions de catalans rebin 
una formacici humanística i social que actui’ com a vacuna, i 
per aixb considerem necessari -com diu el text de I’exposi- 
ció de motius de la Proposicia de llei- aplicar una pedago- 
gia sistematica de i; pau i de la supera56 dels obstacles que 
impedeixen l’exercici efectiu d’aquesta pau, 

Catalunya té, a mis  a més, una llarga tradicici en aquest 
camp; disposem de centres d’investigació amb un gran pres- 
tigi internacional, corn és el cas del Cidob, i no ens hem 
d’inventar res per assolir els objectius formulats en aquesta 
Proposició de llei. Si examinem les conferh ies  i els semi- 
naris de Cidob, de 1’Institut d’Humanitats i de tants altres 
centres, ens trobem que existeix a casa nostra una veritable 
sensibilització en aquesta matkcia. En aquest sentit no consi- 
derem necessari crear un nou centre especialitzat, tal COM 
preveu I’article 2 de la Proposició de llei, en el seu apartat c, 
perquk entenem que el que cal és aprofitar el que tenim, que 
és molt i de gran qualitat i prestigi acadkmic. 

Per una altra banda -ja per acabar-, hem de tenir cura 
que amb la millor voluntat de promoure una veritabie cultu- 
ra de la pau FIO acabem proporcionant el turisme d’alguns; 
no es tracta de promoure intercanvis de forma indiscrimina- 
da, perquk al final resulta que, a la prgctica, molts d’aquests 
viatges, tot i que ben intencionats, tenen un impacte efectiu 
molt limitat i un al1 cost, En tot cas, entenem que la prioritat 
haurh de ser el treball seri6s,com recull I’article 2 de la Pro- 
posició. 

El nostre Grup Parlamentari considera que manca en la 
proposta una  referkncia més explicita a la formació de tot el 
professorat en I’educació per la pau. Parlem d’educar amb 
valors de reconeixement de la universal dignitat de tot ésser 
humh i del seu dret al ple desenvolupament i aixh no com- 
porta inventar ses de nou; en el fons es tractaria de garantir 
un ensenyament &tic de qualitat amb un reforpment de dis- 
ciplincs corn la filosofia o Ir? histbria. El problema és que la 
LOGSE ha retallat molt la preskncia d’aquestes mathies, la 
qual cosa dificulta treballar e n  termes efectius els valors de 
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la canvivkncia humana i pot justificar la temptació d’intro- 
duir noves mathies, 

‘ral com hem anunciat, el nostre Grup Parlamentari dona- 
rh el seu suport a la Proposició de llei a debat, tot conside- 
rant que en relaci6 amb e1 compromís institucional de 
Catalunya com a element actiu a la comunitat de nacions 
que s’esmenta, del que es parla és d’un compromís al marge 
del que són les relacions internacionals clhssiques, que cor- 
responen, d’acord amb la Constitució, a I’Estat, i es tracta de 
relacions que s’inscriuen a I’espai de competkncies i inte- 
ressos propis de la Generalitat de Catalunya. 

Grhcies, senyor president; senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Ariza. Pel 

Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, de 
la paraula el diputat senyur Benach. 

El Sr, BENACH: Grhcies, senyor president. En planejar 
el posicionament del Grup d’Esquerra Republicana respecte 
a aquesta Proposició de llei de foment de la pau, presentada 
pel Grup d’hiciativa, vani fer dues reflexions. Una primera 
-que no m’ailargaik, perquk el diputat ponent, el senyor 
Riera, j a  ho ha fet a bastament-, que 6s la que fa referhcia 
al fet que el Parlament pugui, en definitiva, opinar del que 
vulgui; pugui, d’alguna manera, doncs, aprovar proposi- 
cions corn aquesta. Amb la resolució del Tribunal a quk ha 
fet esment abans el senyor Riera penso que ja queda prou 
clar i no m’allargaré m6s en aquest sentit. 

I una segona reflexió, evidentment, mo1t més politica, i 
que és una rctlexi6 més extensa, indubtablement. On vivim? 
Probablement en aquests moments podríem dir, sense por a 
equivocar-nos, que estem vivim en una societat on la pau és 
un  vafor a la baixa, un valor que ha perdut pes específic, un 
valor que, dissortadament, no s’ensenya perh que, en tot cas, 
es podria aprendre. La societat en qtrE vivim 6s prafunda- 
ment violenta; fomenta T’individualisrne, la insolidaritat, la 
intolerhncia i la competitivitat mal entesa. Aixh fa, en defi- 
nitiva, que la violhncia es toleri, es fomenti i a cops, fins i 
tot, s’inciti. Aquest 6s el model de comportament que se’ns 
presenta. 

Anem més enllh. Fixem-nos en el món i en els darrers 
quinze anys. De vegades tenim la falsa impressió que la 
guerra és actualment cosa prbpia del Tercer Món; no 6s així 
de  cap de les maneres. Les societats mBs avanpties no han 
sabut ni han volgut renunciar a 1st violencia corn a fornia de 
resoluciii de conflictes. 1 de gener del 80, l’antiga Unió So- 
vietica intervé a la guerra civii de I’Afganistan; comenqa 
una dura i llarga guerra que acaba amb la retirada soviktica. 
I9 de marq del 82, inici de la guerra de les Malvines entre 
]’Argentina i el Regne Unit; una gran potencia europea no 
sap resoldre un conflicte menor d’altra forma que com 
s’hauria fet segles abans. 20 cle desembre de 1989, invasió 
de Panainh per part dels Estats Units; els Estats Units no 
dubten a envair u n  pais per arrcstar un antic colhborador 
dels seus serveis secrets. 17 de gener del 9 1 ,  inici de la Gue- 
rra del Golf; tot I’anomenat ({món occidental)> forma una 
alianqa per obligar 1’Iraq a retirar-se de Kuwait -per cert, 
1’Bstat espanyol en forma part com a membre de la UEO. 28 

de juny del 1991, comenga la guerra als territoris que forma- 
ven I’antiga lugoslhvia, l’agressió de I’exbcit i les milícies 
serbies contra Crohcia i despr6s contra Rbsnia, i Europa ho 
contempla i és incapaq d’ aturar-ho. 

Totes les grans conquestes tkcniques assolides no han es- 
tat capaces de donar-nos cap clau per poder resoldre els con- 
flictes de forma pacifica. El nord evidencia I’enorrne 
desproporció que pot existir entre el saber tkcnic i la saviesa 
moral. 

Un miin, estem vivint en un  m6n on s’estan gastant 200 
milions de pessetes per minut en despeses militars. Evi- 
dentment, aquest 6s un m6n que s’ha de replantejar ei seu 
futur més immediat, sobretot perquk davant té una gran con- 
tradicci6. I és que hi ha més de vuit-cents miIions de perso- 
nes que viuen en la inisbia més absoluta, i es fa una 
estimació que la nicitat d’aquestes persones pateixen F m  i 
desnutricih. El contrast, doncs, és evident. Per cert, I’Estat es- 
panyol es gasta cada dia en despeses militars 3.780.205.400 
pessetes. Quasi res! 

I en la pau, quant es gasten els governs? Quant cs gasta 
I’Estat espanyol‘? Quina és la inversici que fa el nostre propi 
Govern? Despres de veurc com el que es destina a investiga- 
ci6 d’us militar és tan enormement superior -infinitament 
superior, diríem nosaltres- al que es destina a la investigaci6 
per a la pau, ben b6 podem dir que aquesta ni tan sols s’ha 
iniciat, 

f i s  per aixh que hem trobat un sentit important en aquesta 
Proposició no de llei presentada per Iniciativa per Catalunya 
i, precisament, despr6 d’aquestes reflexions inks generals i 
també més concretes de casa nostra, que ens ha agradat 
enormement la Proposici6 presentada pel Grup d’hiciativa. 

A Catalunya sempre hi ha hagut una tradici6 pacifista 
molt important. En I’exposicjó de motius dc la Proposicih 
presentada ja queda clar; hi lm algunes referkncies a l’Esta- 
tut de Ntíria, també algunes referencies a la Constitucih re- 
publicana. Ja voldria afegir una altra cita d’aquell Estatut de 
Núria, que s’aprovava 1’my 31, i aquella cita deia: (<El po- 
ble de Catalunya voldria veure la seva joventut alliberada de 
I’esclavatge del servei militar>>, i aixb ja  es deia l’any E 93 1 .  
Hem pensat tots plegats per quk tants joves cl’avui dia, tants 
joves d’aquestes darreres generacions s’han fet objectors de 
cnnscikncia? Hem reflexionat prou tots plegats sobre per 
qui2 hi ha cada cop més joves que estan disposats, fins i tot, i 
si conve, a anar a la presó senxillament perque no volen fer 
ni el servei militar ni la prcstaci6 social substitutoria? Em 
refereixo, evidentment, als insubmisos. 

I, en aquest sentit, voldria aprofitar I’avinentesa per fer 
una. altra reflexi6 al respecte, ara que estem parlant dc pau. 
L’altre dia, en una proposici6 no úc llei presentada pel Grup 
Socialista que feia referhcia als incendis i a la possibilitat 
que objectors de conscikncia participessin activament en Ics 
tasques de prevenció i extinciii, doncs, jo els vaig fer la se- 
güent reflexió: conec un noi que en aquests moments esth 
amb ordre de recerca i captura i que el seu delicte 110 ha es- 
tat altre que la negativa a fer el servei militar i la negativa a 
fer la prestaciii social substitutbria; és un convcngut pacifis- 
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ta que s’ha passat tot I’estiu, absolutament tot I’estiu, apa- 
gant focs. 

Per tant, estern davant d’una contradicció constant de la 
societat que ens envolta, de la sueietat que estern vivint. 
Així, doncs, el meu homenatge en aquesta persona avui 
q u i ,  i sobretot a la seva actitud, que, en definitiva, no és al- 
tra que l’actitud de la majoria d’insubmisos de desobedikn- 
cia civil enfront del servei militar, la prestaci6 social 
substitutbria i E’exkrcit. 

Voldria acabar la meva intervenci6 amb la lectura d’unes 
frases que em sembla que s’escauen perfectament amb el 
que avui hem estat parhant: <(El Parlament ha tractat els pro- 
blemes del Tercer Món i del Quart Món pet ra6 de la seva 
evidentissima urgkncia i de 121 seva enorme gravetat i tarnbk 
per l’atenció escandalosament insuficient que en el seu con- 
junt h i  dediquen les institucions públiques, els partits polí- 
tics i la societat. 

>>El Parlament ha constatat que les societats occidentals 
ofereixen, malgrat la crisi actual, un  aspecte enlluernador 
que amaga interessadament la foscor d’un inframhn que esta 
a la propera estació de metro o a una nit d’avió. Tercer M6n 
i Quart Món s6n les dues cares fosques d’un sistema que 
oblida la fraternitat. Des d’aquesta 6s inacceptable que una 
petita part del món visqui b6 al preu de condemnar a la fam, 
la mishria i la mort la maioria dels ciutadans de la terra. 

)>No es pot admetre que 1’Adzninistracib redueixi a al- 
moina institucionalitzada all6 que haurien de ser drets reco- 
neguts i garantits per a tothom: dret a I’educació, al treball, a 
I’habitatge. Els pressupostos pdblics són insuficients per fer 
front a les necessitats de la població amb problemes, i en 
epoques de crisi, com ara, el primer retall pressupostari és el 
dedicat als serveis socials quan hauria de ser tot al contrari. 

prioritzar, realment, l’atenció a la poblaci6 amb 
problemes, la qual cosa inclou programes efectius de pre- 
venció, especialment per als infants i eis joves. Per trencar 
els processos insolidaris actuals, la societat també ha de su- 
perar la indiferhcia. Rarament els mitjans de comunicació 
parlen d’aquests col4ectius i la gran majoria de la societat 
sembla cbmodament instalhda en aquest desconeixe- 
ment.B 

S’irnaginen que aquestes conclusions haguessin estat fe- 
tes pel nostre Parlament? Dissortadament no ho han estat, ni 
crec que a hores d’ara aquest Parlament sigui capaq de fer 
una reflexid tan valuosa i profunda C Q ~  aquesta que va fer 
el Parlament de la Fraternitat l’any 1993. La proposta que 
avui presenta Iniciativa per Catalunya és un primer pas que 
ens pot permetre aprofundir tot aixb que hem plantejat. 

També valdria acabar, a part d’anunciar, evidentment, el 
nostre vot favorable, desitjant al proposant cl’aquesta inicia- 
tiva una rhpida recuperació, ja que aquest Parlament no es 
pot permetre massa temps sense propostes tan brillants com 
aq uesta. 

Grhcies, senyor president; senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. Pel 

Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat senyor 
AbeEIó. 

EI Sr. ABELL6 I ALFONSO: Senyor president, senyo- 
res i senyors diputats, el nostre Grup també hauria volgut sa- 
ludar els senyors del Govern, els senyors del Consell 
Executiu, pera darrerament ens tenen acostumats a no assis- 
tir a aquestes preses en consideració, I ho diem molt sincera- 
ment perque creiem, precisament, que aquesta presa en 
consideració del Grup d’hiciativa per Catalunya és una pro- 
posició important i, per tant, creiem que des del nostre punt 
de vista algun membre del Govern s’haurist hagut de dignar 
assistir a aquesta sessi6. 

Anunciarem, en primer lloc, a aquesta presa en conside- 
ració el nostre vot favorable a la proposta que fa el Grup 
d’hiciativa per Catalunya, quedant clar que és una presa en 
consideraci6 i que, sens dubte, en el següent trimit, si 
aquesta presa en consideració tirés endavant, el nostre Grup 
presentaria tot un conjunt d‘esmenes a la Llei de foment per 
la pau. 

La segona qüestió que voldríem abordar fa referkncia a 
una qüestió que ha plantejat el proposant, el senyor Ignasi 
Riera, que fa referhcia a la sentencia del Tribunal Constitu- 
cional. El nostre Grup est& convenqut que a partir d’aquesta 
senthcia del Tribunal Constitucional, que va ser feta mit- 
janpnt  un recurs d’empara interposat pel Grup seu, pel 
Grup Parlamentari &’Iniciativa per Catalunya, no hi ha cap 
dubte quant a la possibilitat de presentar una proposicicj de 
llei d’aquesta mena. Sens dubte -com deia el senyor Ignasi 
Riera- 6s una sentkncia interessant en la mesura que plante- 
ja no solament certes qiiestions constitucionals, sinB, fins i 
tot, algunes qijestions que fan referkncia al que ha de ser el 
treball i la mateixa ordenació per part de la Mesa del Parla- 
ment. 

Entrant en la proposta, des del punt de vista del Grup So- 
cialista es planteja clarament una qiiestiij que fa sderkncia 
quins són els valors de la pau. Des del punt de vista del nos- 
tre Grup considerem imprescindible que tots els governs de- 
rnocrhtics promoguin iniciatives de solidaritat, d’educació i 
de cooperacid. 6s cert que en aquests moments el món en 
general esth passant per una etapa molt contradictbria on els 
conflictes internacionals -i en alguns casos conflictes nacio- 
nals que adquireixen aquest caire internacional- tenen dife- 
rents posicions i segurament diferents resohcions. 

Per un costat, en una part del m6n, algun d’aquests con- 
flictes tenen un procBs positiu; recordem el proces de pau a 
I’Oriant Mitjb amb totes les dificultats que comporta un pro- 
cés tan complex, que  6s evident que en aquests moments 
s’esth avanqant. La mateixa democratització a Haití o el pro- 
ces de pau que s’iniciarh les properes setmanes a Irlanda fa 
que alguns d’aquests conflictes que te el món trobin una so- 
lució positiva. Perb, al mateix temps, també ens trobem que 
una part d’aquests conflictes internacionals tenen una part 
negativa. No cal anar excessivament lluny; a una part d’Eu- 
ropa, la guerra a l’antiga XugoslAvia, la guerra als Balcans, 
que torna a cobrar forp,  o els conflictes regionals nacionals 
a I’antiga Uni6 Sovi2tica i la situació en qui? es troba una 
part important del continent africb amb la crisi en molts 
d’aquests pai’sos. 
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Per tant, és mes necessari que mai, en un  m6n on, segura- 
ment, es fa difícil la possibilitat de conflictes que tinguin un 
abast mundial, perb on cada vegada és mes segura la possi- 
bilitat real -com es dóna- de conflictes localitzats, que els 
V ~ Q ~ S  de la pau siguin promoguts pels governs. 

Per ai nostre Grup aquests valors de la pau també han 
d’anx lligats a altres qiiestions, que, sens dubte, s6n les que 
estan en el fons de la Proposició de llei o en la presa en con- 
sideraci6 d’aquesta Proposició de llei que ens presenta el 
Grup d’lniciativa. 

Nosaltres els voldríem dividir en quatre apartats fona- 
mentals que són, sens dubte, els que en aquests moments te- 
nim plantejats a tot el món. En primer lloc, el combat pels 
desequilibris nord-sud; sens dubte, aquest és wn element 
cabdal per al manteniment de la pau. Les desigualtats sociaIs 
i territorials són les que creen les millors condicions per als 
conflictes. Per. tant, des d’aquest punt de vista és indubtable 
que totes les iniciatives que vagin a combatre aquests dese- 
quilibris i, per tant, que la desigualtat entre el nord i el sud 
cada vegada sigui minsa, nosaltres creiem que aquesta 6s 
una bona direcciii, 

La segana qüesti6 seria la que fa referhcia a la promoció 
dels drets humans. NQ hi  ha dubte que en una part del m6n, 
en una part molt important, es conculquen continuament 
aquests drets humans i ,  per tant, que si no hi ha respecte als 
drets humans la vielencia gcaba instal.lant-se en totes les so- 
cietats. 

Aquesta darrera setmana, amb un altre diputat d’aquest 
Parlament, vam tenir ocasi6 d’stnar a un país relativament 
llunyh -en concret, a Turquia-, on, realment, ,jo crec que 
aquesta qiiestiri de la prornoci6 dels drets humans va quedar 
molt clara; és a dir, en aqueIles societats on el respecte als 
drets humans no es produeix i ,  per tant, la tortura, la manca 
de llibertat d’expressi6, la detenci6 de dirigents polítics, cle 
dirigents sindicals i fins i tot de diputats estan instalMes, es 
creen les millors condicions perquk hi hagi violencia i, per 
tant, perquk hi hagi també conflictes internacionals. 

La tercera qiiestici fa referkncia a les llibertats democriti- 
ques. E1 nostre Grup considera que, també dintre d’aquests 
valors de la pau, solament en les societats demacritiques és 
possible resoldre els conflictes; conflictes n’hi hau& i,  per 
tant, contradiccions, en totes tes societats, perb solament la 
via del dihleg i el debat són possibles en societats que tin- 
guin un mínim de dernocrhcia i ,  per tant, on les llibertats de- 
mocritiques, aquestes llibertats que són essencials per al 
desenvolupament del poble i per al desenvolupament dels 
ciutadans, es puguin produir. 

Finalment, hi hauria una quarta qüestió, que faria referkn- 
cia a la cooperaci6 internacional. És indubtable que en 
aquests moments parlar de cooperació internacional té molt 
de sentit; en aquests moments al nostre país i a la resta de 
1’Estat hi ha un debat molt important a1 voltant del 0,7%, 
perb sens dubte és un debat que va més enllh del 0,7% i 6s 
un debat on importants sectors de la poblaci6 -i, per tant, ha 
fet possible que augmentes la sensibilitat social al voltant 
d’aquestes qiiestions- es plantegen quins han de ser els CEL- 

mim, quines han de ser les ajudes i eis programes de desen- 
volupament que s’han de donar als diferents paisos perquk, 
realment, iniciiin un carni de desenvolupament que comporti 
no solament cornbatre aquestes desigualtats, sin6 també 
combatre la manca de llibertats democrhtiques i el respecte 
als drets humans. 
És evident que, quan parlem de la pau, aixb s’ha d’en- 

quadrar en dues qüestions finals: una que fa refcrkncia al pa- 
per de les Nacions Unides -un paper que des del punt de 
vista del nostre Grup ha de ser el garant de la resolució dels 
conflictes internacionals; per tant, el garant rnks important 
de la pau han de ser unes Nacions Unides fortes, amb autori- 
tat i amb respecte al conjunt del rniin-, i, en segon lloc, la 
necessitat d e  nous sistemes de defensa -és impossible parlar 
de pau sense parlar de defensa. La caiguda de1 mur de Ber- 
lín, i, per tant, el canvi en les relacions internacionals i en la 
politica de blocs, sens dubte ens permet trobor noves eondi- 
cims perquk hi hagi nous sistemes de defensa; sistemes de 
defensa que estan canviant a Europa, amb ei paper cada ve- 
gada més important de la Un% Europea, i, per tant, des 
d’aquest punt de vista, un sistema de defensa que ajudi a re- 
soldre tamb6 els problemes de la pau 6s important des 
d’aquest punt de vista. I nosaltres, des de la concepció que 
tenim el Grup Socialista, creiem que des d’Europa es pot fer 
molt en aquest sentit, en 152 ereaci6 d’un sistema de defensa 
propi. 

Finalment, nosaltres creiem que la proposta del Grup 
d’hiciativa per Catalunya va en aquesta direcci6, en la di- 
reccici de fomentar aquests valors democrhtics, de solidaritat 
i cooperaci6, com a garants del foment de la pau, i estem 
convenquts que en aquests moments cornenp a haver-hi, en 
el si de la nostra societat, de la societat catalana, un desig 
envers aquests valors. 6s a dir, molts cakctius -abans s’es- 
mentava- fa molt de temps que estan treballant en aquesta 
direcci6, hi ha fundacions que tarnbk estan treballant en 
aquesta direcci6, i ,  per tant, creiem que és un bon moment 
perque a partir d’una iniciativa d’aquestes hi hagi col-labora- 
ci6 i coordinaci6 entre les diferents administracions catala- 
nes, Generalitat, ajuntaments, i també tot el teixit social, que 
és important en aquest país. 

Nosaltres estem convenguts que, realment, si s’anés en 
aquesta direcció, amb Ees limitacions que sens dubte tenim, 
no ja des d’un punt de vista cornpetencial, sin6 des d’un país 
relativament petit, podem tarnbk ajudar en aquests moments 
a aquest debat i a la contribució que els valors de la pau si- 
guin prioritaris a Catalunya i ,  per tant, també a la resta de 
I’Estat i a la resta del món. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyar Abell6 Cor- 
respon ara intervenir al Grup Parlamentari de Convergkncia 
i Unió. Té la paraula el diputat senyor Descals. 

EI Sr. DESCALS: Molt honorable president, iilustres se- 
nyores diputades, il4ustres senyors diputats, jo em limitar6 a 
posicionar-me sobre la Proposició de llei presentada per Ini- 
ciativa per Catalunya, que en realitat és el que em pertoca, 

Isaies diu: <<Cal reconvcrtir Ies espases en relles i les Ilan- 
ces en esporgadors. La nació no aixecari cap cspasa contra 
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la nació, ni aprendrh mai m6s l’art de la guerra.)) Fa temps 
d’aixb, perb les guerres, els atemptats contra la pau i la soli- 
daritat s’han succeit inexorablement, inacabablement. La 
pau, en abstracte, ha estat constantment codificada, lega- 
litzada i assumida fins i tot des d’abans d’Isai’es. 

A mes del que queda reflectit en el prehrnbul de la Propa- 
sició de lIei del Grup d’lniciativa per Catalunya, i que no és 
res mes que la refeerkncia a codis escrits considerats bhsics 
per al desenvolupament de la dernocrbcia -la Constitució, 
I’Estatut, E’Estatut de Niíria, la DecJaraci6 dels drets hu- 
mans-, a cada programa electoral -i en tenim gairebk un 
cada any i per cada partit politic-, s’hi troben, explicitament 
o implícitament, pronunciaments sobre la pau i sobre la soli- 
dari t at. 

Per exemple, Convergkncia i Unió diu sobre la politica 
exterior i Ia política interior, sobretot a I’hora de programar 
per a 1’Estat espanyol, que: us’han d’inspiran} -la politica 
exterior i la política interior- <<en la pau, la no-ingerhciw, 
les solucions negociades, la solidaritat, la defensa dels drets 
humans, el desarmament, tenint en compte la realitat dels 
pai’sos de l’Est, de Cuba, de I’Orient Mitja, els deutes del 
Tercer Món, I’aparici6 d’allb que se’n diu el Quart M6m. 
Un altre exemple, a b  que escriu Esquerra Republicana 

de Catalunya quan parla de la pau, i diu: <dDificilment Euro- 
pa trobar& la pau i I’estabilitat que necessita si converteix els 
estats en jutges i parts en els conflictes nacionals que I’as- 
setgen d’uq extrem a l’altrm I afegeix: <<Només un acc& a 
la independgncia de totes les nacionalitats que dernocrhticn- 
ment ho demanin pot garantir el respecte als drets colkctius 
i a l’estabilitat que es busca.>> 

Podria posar més exemples trobats en altres programes 
dels partits politics i arreu, i ,  d’una manera o altra, mks con- 
tundentment o senzillament, tots venen a defensar i a esti- 
mular la pau i, com a conseqükncia, el rebuig de la guerra. I 
Convergkncia i Unió es pregunta: un document més, una de- 
claració més, com ailb que proposa I’article primer, parhgraf 
primer, del text que debatem, aportaria elements nous que 
poguessin engrescar-nas m6s que aElb que digué Isdies o el 
que diuen els nostres programes de partit? Ben sincerament, 
em sembla que no. A mes, tot plegat a mi em recorda el 
dihleg quc en un moment donat tenien Polonius i Harnlet; 
Poloniws l i  deia: cWhat do you read, my lord?)), i Harnlet 
deia: <<Words, words, wordw -mots, mots, mots. I, encara 
que s’ha de reconhixer que en un principi era la paraula, da- 
vant de tot aixb ens caldria, ens calen fets, fets i fets. 

I és justament I’activitat el que pretén aquesta Proposició 
de llei d’hiciattiva per Catalunya. Vol que es facin coses, or- 
denadament i caordinadament, en els seus articles 2 i 3 ;  vol 
que <<preparem I’avui i la casa del demi,  que no visitarem ni 
tan sols en somnis), tal corn diu Khalil Gibran en El profe- 
ta. Ara bé, el Govern de l a  Generalitat des de fa temps ajuda 
els estudiosos sobre el terna de la pau; dóna suport a jorna- 
des i sessions de treball i de sensibilització; inclou el terna 
de la pau en els plans i programes educatius d’una manera 
persistent i insistent en allb que la LOGSE ordena -currícu- 
lum, formació permanent, materids, crkdits, Ilickncies d’es- 

tudi específiques, convenis amb universitats; la Secretaria 
General de la Joventut inclou el terna en el Programa inter- 
departamental; Justícia, a través de la Direcció General de 
Justícia Juvenil, el té present en els seus plantejaments, 
constantment; Benestar Social, 1’Institut de la Dona, Cultu- 
ra, la Secretaria General de 1’Esport també se n’ocupen. Per 
tant, fets, fets i rn6s fets, 

Ara rn’agradaria llegir-los una llista llarga d’accions que 
el Govern fa amb referimcia a aquest tema de la pau i de la 
solidaritat, i una amplíssima explicaci6 de cadascuna 
d’elles. No ho far6 pas: no tinc ni el temps necessari i, a 
més, sospito que les il-lustres senyores diputades i els il-lus- 
tres senyors diputats tendirien a perdre l’atenci6, irnmersos 
en la meva monbtona xerrameca descriptiva. No puc estal- 
viar-los, perb, de citar-ne alguns, ben lligats a allb que Ini- 
ciativa per Catalunya proposa en el seu text i que fan 
referencia a l’aspecte educatiu, investigador i divulgador, 
que s6n la peqa clau del procés de sensibilització. 

Per exemple, el Departament d’Ensenyament, sobre 
I’educació per la pau, n’ha fet un tema transversal, i aquest 
tema ve representat per I’educació infantil, la prirnhria i la 
secundaria en el Decret 7511992, Decret 9511992 i Decret 
9611992. 

Segon aspecte, h i  publicat materials curricdm, un &dit 
de 1’Brea social, sobre Africa, sobre Amkriea Llatina, sobre 
Busopa, i materials bhsics per a la s e c u n d h .  

Tercer, des de I’wny 1990 aI 1994 hi ha hagut m6s de vint 
cursos repartits a tot Catalunya, a través de les escoles d’es- 
tiu, sabre la pau; hi ha dos cursos escolars d’un postgrau per 
als eixos transversals, organitzats per la Universitat de Bar- 
celona, juntament amb d Departament d’Ensenyament; una 
llicbncia d’estudis sobre el terna de la pau, específica, i, fi- 
nalment, el programa Lingua pax, amb la UNESCO, que 
comporta intercanvis escolars utilitzant la llengua com a ins- 
trument per la pau. 

En I’hmbit de joventut, el programa cd3ducar per la pau>> 
comporta, dintre del Pla interdepartamental, el que se’n diu 
<Catalunya jove, 93-94>), que amb dossiers d’Interrnón trac- 
ta de solidaritat i cooperació als nois i nois del món amb la 
pregunta 4 jo quk en sé%>. 

Un tema sobre medi ambient i desenvnlupament, s’ha fet 
un vídeo sobre Africa en medi ambient i desenvolupament, i 
també en els hmbits dels albergs es comenta i es discuteix 
un text molt interessant de Bob Sutcliffe, que es diu Model 
de desenvolupament sostenible, il través del qual es fa una 
anhlisi de les causes de la degradaci6 mediambiental i 
també de tot el tema de la pau, amb la pregunta ({Qui: puc 
fer jo?)>, 

En els camps de treball es fan jocs de cooperació prepa- 
rats per Justícia i Pau sobre el valor de ta pau. 

A la revista Carnet Jove --aquí sí-, en els seus números 
10 i 12, hi ha articles especiaiment dedicats i amb profundi- 
tat sabre aquest terna. 

1, finalment, amb convenis i subvencions, hi ha temes de- 
dicats ..., més ben dit, hi ha relacions amb Justícia i Pau, 
Universitat Internacional de la Pau, Associaci6 de Mestres 
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Rosa Sensat, Món-3, Moviment per la Pau ... S’han fet dos- 
siers, intercanvis juvenils, etcktera. Una llarga llista. 

Bé, hi ha encarra dos elements més en aquest document 
d’hiciativa que voldria comentar: s6n la creació d’un comi- 
tk assessor i el seu programa d’actuació, que contd I’article 4 
de la Proposici6. 

EI Govern de Catalunya -que tarnbd se’n diu Consell 
Executiu- ha estat treballant i continuari treballant interdis- 
ciplinhriament en aquest aspecte de la pau. Així, té relacions 
i dóna suport a activitats vinculades a les ONG; fa cas dels 
documents del SIPRI, de I’ONU i de la UNESCO, en allb 
que fa referencia a les seves compethies, i les diverses 
conselleries o departaments abans esmentats, implicats, tre- 
ballen conjuntament en aspectes concrets que en el sentit ge- 
neral d’educació per la pau duen a terme allb que el nostre 
programa - e l  de Convergencia i Unió- entén com a prorno- 
ci6 dels drets humans. De moment, el que fan sembla ade- 
quat, per ara. No obstant aixh, el nostre Grup Parlamentari 
estudiari amb atenció a l b  que proposa I’article quart de la 
Proposició, per veure fins a quin punt aquesta mesura podria 
incorporar-se a ]’activitat del Govern. Es tracta del carhcter 
assessor d’un consell, potser més aviat que un cornit&, i que 
em sembla suggerent. 

Bé, voldria acabar comentant un darrer aspecte. Penso 
que la pau i la solidaritat s’han de viure; s’hi ha de conviure. 
Mks enllh de les Ileis, han de ser una activitat quotidiana, 
personal, social, cívica, oberta al m6n i no només documen- 
tació brillant. Ha de ser un convenciment personal. El que 
cal és que cadasc6 de nosaltres visqui i convisqui en pau, 
que no descansi en pau mentre la insoliciaritat i la injusticisl 
no siguin escombrades, bisicament, per l’educaci6 -per 
I’educaci6. De words fem-ne facts o fem-ne deeds, Q corn 
vulgueu: que allb que es diu, que es faci. 

Ida pau no s’ha de legislar, o no s’hauria de legislar; 
s’hauria de practicar com el bé generador de cancbrdia. De 
fet, malauradament, les lleis són 1’61th estadi del consens 
abans de caure en el desordre, quan s’ha obIidat l’amor, el res- 
pecte, la saviesa. En tot cas, no voldria prediquejar, i acabo. 

Com Bumolp, el personatge inventat per Salvador Espriu 
per fer costat a l’htígona, podríem exclamar: 436 tots els 
noms que amaguen la solitud de l’home; no he d’aprendre 
res m é w  Hem parlat de pau i de solidaritat, i penso que és 
bo, que és saludable, perb probablement no aprendrem res 
més parlant-ne, Visquem-la intensament, avui més que mai, 
i esdevinguem constantment els seus apassionats defensors. 

Senyor president, ens agradaria que Iniciativa per Catalu- 
nya volgués considerar la retirada d’aquesta Proposició no 
de llei, Si no és així, el nostre vot ser& negatiu, perb -per& 
no representarh mai que estern en contra de la pau i de la so- 
lidaritat. 

(Remor de veus.) 
Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyat Descals. 
Passem a la votació de la presa en consideracib. 
Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

d’acord, es volen posar dempeus? 

Eis que hi estiguin en contra? 
Les i els que s’hi abstinguin? 
La presa en consideració de I’eesrnentada Proposici6 de 

llei ha estat rebutjada per 35 vots a favor, 61 en contra i cap 
abstenci6. 

Presa en consideraci6 de la Proposici6 de 
llei de modificació de la Llei 6/1987, dei 4 

d’abril, sobre l’organitzaci6 comarcal de Catalunya 

Passem al segon punt de l’ordre del dia, quc és la presa 
en considera56 de la Proposicici de Ilei de modificaci6 de la 
Llei 611987, del 4 d’abril, sobre I’organització comarcal a 
Catalunya, presentada pel Grup Socialista al Parlament, 
D’acord amb I’article 107, es passa directament al debat. Per 
a un torn a favor, te la paraula el diputat senyor Ganyet. 
Temps, quinze minuts. 

EI Sr. GANYET: Molt honorable senyor president, se- 
nyores i senyors diputats, senyors membres del Govern de 
Catalunya, vull llegir-los un anunci divertit. Estic segur que 
s’ho passaran bé. Diu aixi: &rhcies. Aixb només 6s una pe- 
tita mostra del nostre agra’iment als artesans, ateneus, bandes 
de música, bastoners, cantants, castellers, companyies de 
teatre i dansa, consells comarcals, corals, coordinadores, 
diables i besties fogueres, entremesos, esbarts, federacions, 
geganters, grups de mfisica tradicional, oficis i jocs tradicio- 
nals, orquestres, passions, raiers, restauradors, pessebres vi- 
vents, sardanistes i trabucaires.)) e s  un anunci del diari EE 
Pais, sortit ei dissabte 22 d’octubre de 1994; un anunci ofi- 
cial de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Cul- 
tura, que no només vit sortir en aquest diari, sin6 que va 
sortir a tota una munió d’altres mitjans de comunicacih 
Nosaltres tenim al mhxim respecte als trabucaircs, als pesse- 
bres vivents, als bastoners, als diables i besties fogueres ..., 
no cal dir als entremesos (rialles), i tarnbi als consells co- 
marcals. Perb els asseguro que no se’ns hauria acudit posar- 
10s al mateix calaix. Potser el subconscient ha jugat una 
mala passada als responsables de 1’ anunci, a les persones del 
Departament de Cultura. No ens correspon a nosaltres, en 
tot cas, esbrinar les causes d’aquest alhora apotebsic i inte- 
ressant aiguabarreig conceptual , perb alguna raó confessable 
deu existir. 

Bé, la histbria dels consells comarcals arrenca de fet 
I’any 36, quan la Generalitat republicana estableix la divisió 
comarcal, que  va esdevenir -vnstks ho saben- u n a  referkn- 
cia mitica en els anys de la dictadura i de la transició derno- 
crhtica. El Congrés de Cultura Catalana va fer seu aquell 
patrimoni comfi del catalanisme polític i va reivindicar-ne 
l’actuaIitzaci6 quan les circumstancies fossin favorables. 
t’any 87 el Parlament aprova la LIei 6, del 4 d’abrii, sobre 
l’organitzaci6 comarcal de Catalunya, sense consens de les 
forces polítiques, en el marc poikmie de les lleis d’orga- 
nitzaci6 terri torial. 

El cicle bíblic dels set anys -any 80, constitució del Par- 
lament; any 87, Llei comarcal; ara, any 94- ens impeldeix 
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ineluctablement a fer-ne un balanr;. Set anys de marge 6s un 
periode suficient per assajar-ne un halanq objectiu, els pros i 
els contres d’un nou nivell d’administracih local en el ja 
dens i a cops inextricable bosc de I’Adrninistraci6 pirblica 
del nostre país, una faramalla que a cops no entenen ni els 
administrats. 

Essent dues les funcions bhsiques dels ajuntaments i de 
I’Adrninistraci6 local: la representació política dels ciuta- 
dans i la prestació dels serveis pi‘iblics, caldrh analitzar si els 
consells comarcals dissenyats per aquella Llei -no consen- 
suada, ho recordo- han aportat dinhmiques, positives o no, 
al conjunt de la societat catalana des de les dues perspecti- 
ves esmentades. 

Ja els a v a n p  que el balanq, segons el nostre prisma, 6s 
molt més obscur que clar, amb mancances substancials. I& 
la crbnica d’un b c h s  anunciat. Destacats membres de Con- 
vergencia i Unió en privat tambe opinen el mateix: opinen 
que cls consells comarcals no van. Avui els brindem una 
oportunitat d’or de dir-ho en públic des de la qualificada tri- 
buna d’aquest Parlament. 

En definitiva, que. ha passat des de la seva constitució? 
Sintetitzaré en cinc punts només alguns aspectes que em 
semblen significatius: primer, el grau de consolidació de les 
comarques és enormement desigual, essent a ies Brees me- 
tropolitanes i a la franja costanera -entesa en el seu sentit 
mes ampli- on el procés fa aigües d e  forma m63 evident. 
Tenen mes ,arrelament a les comarques on ja hi havia expe- 
ri6ncies clares de mancomunació. 

Segon, els consells comarcals pateixen un agut, un agu- 
dissim dkficit de representativitat. Per ducs causes fonamen- 
tals: una, els centenars de municipis -centenars de 
municipis- sense representacih directa en aquests. fis a dir, 
no tenen ni ven ni vot. Es tracta d’un autkntic perdigó a l’ala 
del model comarcal imposat. I, I’altra, el rkgim electoral, un 
regim electoral clarament decantat a favor d’una tbrga poli- 
tica, Convergencia i Uni6, en detriment de les altres; és un 
sistema electoral no democrhtic, i ens sentim plenament le- 
gitimats per dir que a Catalunya cal, en aquesta qüestió 
-tambe en altres, perb en aquesta qüestió que avui estem de- 
batent-, un autkntic impuls dernocrhttic. 

Dos exemples ho qjudaran a comprendre. Malgrat que els 
socialistes -perb podia ser una altra forqa política qualsevu- 
lla- han vencjut a totes Ees eleccions municipals catalanes 
des del restabliment de la democrhcia fins fira! el sistema 
electoral previst i imposat a la Llei 6/87 genera un resultat 
espectacular. Dels quaranta-un consells comarcds, trenta- 
vuit són de Gonverghcia i Unió: 6s un rkcord, 6s un rkcord 
que molt be podria figurar en el llibre de rkcords del Guin- 
ness. 

L’altre exemple, I’ Alta Ribagorp, la comarca més petita 
en nombre de poblaci6 de Catalunya: tres municipis, només. 
Pont de Suert i Vilaller, un de gran i mitjh, apleguen el vui- 
tanta per cent de la poblaciri; Rnrruera, un de petit, el 20%; 
el PSC vent; als dos primers; Converghcia i Uni6 guanya 
en el petit. Per apiicaci6 de l’inclit sistema electoral, la cap 
de l’oposici6 a 1’Ajuntarnent de Pont de Suert és la presi- 

denta comarcal. S’irnaginen corn pot funcionar una cornar- 
ca, així? Senzillament, no pot funcionar. 

Tercer. Les comarques no han servit per descentralitzar 
la Generalitat. La gran marginalitat de les cornpetkncies 
transferides per la Generalitat ha propiciat una tendkncia pe- 
rillosa que, la veritat, ha encks un llum vermell que ens ha 
alarmat. Els intents d’apoderament per part dels consells co- 
marcals d’algunes competbcies municipals, la qual cosa 
esti provocant un nou afebliment dels municipis, ja prou 
menystinguts en relaci6 amb les altres administracions pú- 
bliques, 

Quart. 6s palesa la demostraci6 que la comarca no té ca- 
pacitat per resoldre els principals problemes de gestió dels 
municipis mitjans i grans: creixement urb8, residus, aigua, 
etc2tera. Per tant, el seu camp natural és la col-laboració amb 
els ajuntaments petits i ,  si vostks ho volen, la suprarnunici- 
palitat, la coordinació interrnunicipal. 

Cinquk, hi ha una conflictivitat latent, de vegades molt 
explícita, entre els ajuntaments i eis consells comarcals, mo- 
tivada essencialment per la desviació a les comarques de 
subvencions de la Generalitat, destinades abans als ajunta- 
ments, per l’abibucih a les comarques de funcions de super- 
visió -i aixb és molt greu- de I’activitat municipal i per les 
politiques cornarcali adreqades de vegades directament als 
ciutadans, sense intervenci6 i sense coneixement dels muni- 
cipis. 

Per tant, es pot concloure que la inserci6 deis consells co- 
marcals en l’entramat politico-cldministr.ratiu del nostre país 
no és en absolut satisfactbria, i es fa  necessari un COP de 
tim6, I’entrada en una nova etapa que el Partit Socialista 
voldria participada i consensuada per tot el ventall polític re- 
presentat en aquesta cambra. 

A partir de la consideració que l’existkncia de gairebé 
mil municipis a Catalunya -entre els quals, com V O S ~ ~ S  sa- 
ben, més de vuit-cents no arriben als cinc mil habitants- fa 
convenient l’eestabliment d’un ens local intermedi, d’una 
banda, i que cal atribuir una clara vocació de representacih 
política del ciutadi als nivells municipal i de la Generalitat, 
i, en canvi, de earhcter prestacional a les comarques, les di- 
putacions i les entitats metropolitanes, si no es vol emboli- 
car la troca, si es vol, en realitat, clarificar l’entrellat 
administratiu, d’altra banda, cal que ens preguntem quines 
característiques haurien de tenir els consells comarcals per 
ocupar sense resistkncies ni entrebancs un lloc positiu dins 
de E’Administraci6 pública, 

Per dir-ho, senyores i senyors diputats, ras i curt -m’en- 
tendran perfectament, i també els ciutadans-: els consells 
comarcals haurien de ser dernocrhtics i representatius, con- 
sensuats, Bgils, desburocratitzrlts, despolititzats i sinkrgics; 
no els calen ni escuts ni himnes ni  caps de protocol. 

CaldrB, doncs, per atknyer aquest model, primer, atansar 
al mhxirn possible el sistema electoral vigent a la regla d’or 
democrhtica d ’ w n  home / una dona, un vot),. Proposem, en 
aquesta direccib, que s’apliqui la Llei d’Hondt als resultats 
electorals dels partits i coalicions en ei conjunt de la comar- 
ca. S’imaginen que passaria si les lleis electorals municipal 
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o autonhica fossin imposades per un partit -un sol partit- 
o una coaiici6, sense l’aquieschcia dels altres? La demo- 
cricia, sense acceptació de les regles del joc per part de tot- 
hom, és literalment impossible. 

Segon, Sa creació del consell d’alcaldes corn a brgan del 
consell comarcal possibilita -ara si- la representacid de tots 
i cadascun dels municipis. És elemental. AquelIs centenars 
de municipis que no poden participar en els debats del seu 
consell comarcal ..., si un ajuntament no esta representat al 
consell comarcal, com se li poden aplicar politiques en la 
definició de les quals no ha pogut intervenir? 

Tercer, el president ha de tenir la condició d’alcalde. Ha 
de ser president de la comarca una persona que hagi guanyat 
les eleccions municipals a les quals s’ha presentat, no la per- 
sona que les hagi perdut, Sembla de tota Ibgica; s¡ no, estem 
introduint un element greu de perversió, sense precedents, 
del sistema democritic. 

Quart, ia potenciació de la funció bhsica dels consells co- 
marcals, de cooperació amb els ajuntaments, implica que la 
finestreta de relaci6 amb els ciutadans no sigui altra que la 
municipal. Nomes excepcionalment -nom& excepcional- 
ment-, els consells comarcals han de relacionar-se directa- 
ment amb els ciutadans, quan així ho requereixin els serveis 
que, amb el vist-i-plau municipal, els hagin estat formal- 
ment atribu’its. 

Cinquk, cal dessacralitzar el mapa comarcal, prhctica- 
ment el mateix que el de 1936, nomes amb tres aites -el Pla 
de l’Estany, el Pla d’Urgell i ]’Alta Ribagorq-, mentre que 
-vostks ho saben perfectament- In mutaci6 demogrhfica 
sbcio-econornica i física del Principat ha estat profunda. 

He assistit incrkdul, fa poques setmanes, per6 els assegu- 
ro que impert&rrit, COM a membre de la Comissi6 de Delirni- 
tació Territorial, en representaci6 de la Federació de 
Municipis de  Catalunya, al vot negatiu dels membres del 
Govern de la Generalitat i també de I’Associació Catalana 
de Municipis a la de tot punt legítima solkitud d’un muni- 
cipi -Caldes de Malavella- que volia passar d’una comarca 
a una altra que l i  interessa més: de la Selva al Girun&; 
doncs, no els deixen triar, es  forsa inconcebible. L’afirma- 
cicj que ara els faré és contundent -hi estaran d’acord, jo 
crec que hi han d’estar d’acord-: el mapa comarcal de Cata- 
lunya s’ha ci’adeqwu a la realitat, i no a l’inrevés. Ja recor- 
den que l’enquesta dels ajuntaments sobre i’adscripció a una 
comarca es va fer durant el mes d’agost -no diré amb noc- 
turnitat, perh sí amb trdjdoria. 

Estic acabant, senyor president ... 
Sis&, les eventuals delegacions Q tramferencies de la Ge- 

neralitat st les comarques han de tenir contingut més presta- 
cional que poIitk Q representatiu, i mai han d’anar en 
detriment dels ajuntaments amb capacitat de gestionar-les 
pel seu compte. Em sembla que aquest axioma no necessita 
cap demostració. 

Sete, la geometria competencial comarcal ha de ser varia- 
ble; es comprkn ficilrncnt que no té les mateixes necessitats 
ni capacitat de gestió una  comarca de 3.500 habitants que 
una altra que en tingui i milió. 

Senyores i senyors diputats, el Partit Socialista vol fer, 
amb la presentació de la present Proposició de llei, una 
aportació positiva a I’improrrogable dihleg entre les forces 
polítiques sobre el disseny d’un ens Toca1 que ha de poder 
ser acceptat lliurement per tothom i que s’ha d’inserir cbme- 
damen t en 1 ’edifici polit ico- ad mi n i strat i u del país, 

EI Grup Socialista esta obert als suggeriments dels altres 
grups parlamentaris, i els agraeix, d’avanqada, el seu vot po- 
sitiu a la presa en consideracib. No cal dir que la responsabi- 
litat de Convergencia i Unió en aquesta qiiestici, en aquesta 
qiiesti6 de considerable abast politic, és moit gran. Confiem 
que els diputats de la majoria facin, aquesta vegada, un bon 
l i s  de la majoria absoluta. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Canyet. Hi 

ha possibilitat de torn en contra. (Pausa.) No sollicitant-ho 
cap grup, passem a la fixació de posicions, per ordre de me- 
nor a major. El senyor Reguant vol intervenir, pel Grup 
Mixt? 

Ei Sr. REGUANT: Gracies, senyor president. Per posi- 
cionar-me, de I’escó estant. Poques coses es poden dir des- 
prés cl’haver escoltat la documentada intervenci6 del diputat 
senyor Ganyet, que ha precisat i ha posat en relleu de mane- 
ra nítida i transparent quina és la real situació pel que fa als 
consells comarcals, 
Em plau apuntar, si ei diputat m’ho permet, que, en cl cas 

que la Proposici6 de llei de modificació de la Llei 6E1987, 
dei 4 d’abril, que vostes proposen per a la seva modificacid, 
fos aprovada per la cambra, haurfem guanyat quatre aspec- 
tes cabdals, entre d’aaltres. El primer, I’aplicaci6 transparent 
del principi de la subsidiarietat, la descentralització compe- 
tencial, Ei segon, el respecte escrupol6s a les competencies 
municipals, que no correspon a cap altra entitat per la senzi- 
lla raó que aquestes compethncies tenen el suport de I’elec- 
torat directe, i el consel1 comarcal, tal com explicava el 
diputat, en el fons obeeix a una llei, la que intentem avui 
modificar, que d’alguna manera injecta artificialitat compe- 
tencial a un ens administratiu de poca representativitat de- 
mocrhtica. El tercer seria que propesa la modificaci6 i 
revisi6 de1 sistema electoral de manera que fossin tots els 
municipis els que tinguessin la capacitat de participar en 
mes o menys escala en el consell comarcal, i ,  aixb, ho ga- 
rantiria la modificació d’aquesta Llei. I com a quart, i fona- 
mental i substancial, és que els consells comarcals deixessin 
de tenir una representativitat política per tenir un paper 
d’institució de coordinaci6 i de serveis de la comarca. 

D’alguna manera, aixb 6s el que a mi m’ha semblat en- 
tendre, i en el desgranament i revisió de tot I’articulat es 
despren que, en ésser acceptada la proposta del Partit Socia- 
lista? la proposta del diputat, el país guanyaria una transpa- 
rencia en la gestió pública, de la base fonamental que 6s el 
municipi, que ara no tenim. En I’article 45 bis, de manera 
clara s’esmenta que (rels lliuraments de subvencions i fi- 
nanqtment provinents de la Generalitat s’adreqaran sempre 
a l’entitnt titular de la compethcian, i aixb em sembla 
cabdal i fonamental, aspecte que avui tristament no es corn- 
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pleix, i ,  en incomplir-10, es malbarata i es destrueix la funcib 
essencial de l’entitat local, la d s  propera al ciutadh, la que 
6s de tots i la que és d’elecció directa. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
No cal dir que el vot ser& favorable. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 
Grup Parlamentari Popular, te la paraula el diputat senyor 
Ros. 

El Sr. ROS: Senyor president, senyores diputades, se- 
nyors diputats, e1 Grup Parlamentari Popular donari suport 
a la Proposició de llei de modificaci6 de la Llei 6/87, de 4 
d’abril, sobre I’organització comarcal de Catalunya, i ho fa- 
rem per les següents consideracions, 

La creació del consell d’alcaldes que preveu la proposta, 
corn a brgan de consell comarcal, juntament amb el ple, el 
president i la comissió especial de comptes, suposarh la ga- 
rantia que tots els municipis de la comarca respectiva 
comptaran, com a mínim, amb un representant, la qual cosa 
suposarh augmentar la participaci6 dels municipis en la ges- 
tió comarcal i resoldrh la situació actual, en qui3 molts muni- 
cipis no gaudeixen de cap representant en el seu consell 
comarcal. 

S’afegeix tambk en la Proposici6 de llei a debat, COM a 
cornpetencia dels presidents del consell comarcal , la direc- 
cici superior de I’administrsaci6 comarcal i la supervisi6 i 
control dc l’aactuació del gerent comarcal. Si el consell co- 
marcal s’hq de configurar com una segona insthncia de I’ad- 
ministraci6 local, que recolza i dóna suport als municipis, 6s 
evident que el president ha de tenir un paper similar en com- 
petencies al que se li reconeix a la Llei a un alcalde. Pel que 
fa al gerent comarcal, es configura a la Proposici6, a la pro- 
posta, corn a brgan amb funcions executives, entre les quals 
hi ha la direcci6 de i’administraci6 comarcal i l’execuci6 
dels acords del ple, controlat en tot moment pel president 
com a immediat superior jerhrquic. 

Per una altra banda, la necessitat d’obtenir l’informe pre- 
vi i favorable del consell d’alcaldes per rz I’adopció de deter- 
minats acords comarcals, corn es proposa, considerem que 
ve SI garantir la participaci6 de tots els municipis i suposa un 
reforqament de I’autonomia municipal, atks el carhcter vin- 
culant de I’informe, en ei supbsit que aquest sigui negatiu. 

Estem també d’acord amb la convenikncia de modificar 
el sistema electoral per tal d’evitar conflictes entre el consell 
comarcal i et municipi de la capital de comarca i ,  principal- 
ment, per assegurar Ia representació de tots els ajuntaments 
de la comarca, i tambd que el president del consell comarcal 
tingui la condició d’alcalde per al bon funcionament comar- 
cal. El sistema actual, que possibilita que un regidor de 
l’oposició en el municipi capital sigui president comarcal, té 
consegii kncies negatives, 

Senyores i senyors diputats, jo he  sigut portaveu del 
Grup Popular en un consell comarcal, el del Maresme, du- 
rant cinc anys, i haig de dir que vhrem tindre, en aquests 
cinc anys, un bon president, ex-diputat d’aquesta cambra, 
perb que, evidentment, era el cap de I’oposici6 d e  la capital 
de la comarca, i aixb impossibilitava, de totes, que I’alcalde 

de la capital de la comarca, que representava mes del trenta- 
cinc per cent del nombre cl’habitants de la comarca, hi esti- 
gues present. I, aixb, crec -i ho dic amb tota sinceritat- que 
no és bo per al conjunt de la comarca, que no 6s bo per al 
funcionament d’un consell comarcal. fis imprescindible, és 
necessari que I’alcalde de la capital de la comarca estigui 
present en el consell comarcal; perb, a més a mds, en la ma- 
joria de municipis, quan es trobaven que hi havia la possibi- 
litat que molts alcaldes formessin part d’aquest consell 
comarcal, es nomenaven els caps de I’oposici6, i, evi- 
dentment, aixa crec que perjudica el bon funcionament del 
mateix consell cornarcai. 

I tota aquesta situació provoca, evidentment, conflictes 
en l’adrninistraci6 comarcal i els municipis, i també, en 
aquest cas concret, en el municipi capital de comarca. Corn 
a conseqükncia d’aquests conflictes, els municipis restants 
-alguns petits, altres mitjans- no tenen representació cornar- 
cal, pateixen la inefichcia comarcal, més preocupada per 
guanyar-los que ocupada en les seves tasques. 

Com a novetat important, el nostre Grup considera posi- 
tiu que I’elecció dei president,.., que en cas d’empat entre 
dues llistes -el mateix nombre de consellers- sigui elegit el 
candidat que pertany al partit que ha obtingut mis  vots a la 
comarca, i no, corn preveu el text actual, el que compti amb 
el nombre m& alt de regidors. És evident que el sistema ac- 
tual d’elecció del president distorsiona els resultat de la con- 
tesa electoral i que una elecció de segon grau d’aquestes 
caracteristiques ha de tenir en compte els resultats totals ob- 
tinguts a la comarca. 

Per una altra banda, donat que les funcions i competkn- 
cies de la comarca han de ser d’assistkncia i cooperació als 
municipis, és essencial que en el cas d’establiment de ser- 
veis supramunicipals existeixi i’acord de tots, absolutament 
de tots els municipis afectats. 

Tambi5 fa, la Proposició a debat, una variaci6 conceptual 
en el sentit que correspon a la comarca disposar la conversió 
de serveis rnunicipslls en comarcals, quan el text actual parla 
de ccompetkncies municipals>>, que és un concepte molt am- 
pli i que no s’ha d’ utilitzar, ja que suposa un mecanisme 
que pot arribar a buidar de forma negativa ei contingut de 
les c o m p e t h i e s  municipals que sún prbpies, hicament i 
exclusivament, dels municipis, 

Es requereix també en la Proposició la prhia  conformitat 
municipal per@ la comarca pugui establir o prestar un ser- 
vei que incideixi en ies compethcies municipals, EI nostre 
Grup Parlamentari hi esth d’acord, j a  que és una mesura que 
fomenta, evidentment, les relacions intercldministratives de 
cooperaci6 i preveu, com a cautela, que no es farh de forma 
impositiva des de dalt COM a imposició de la cornarca als 
municipis. 

Un altre element que compta amb el nostre suport és que 
quan es paria de la conversi6 de serveis municipals en co- 
marcals s’elimina del text actual <<ho atribueixi la competkn- 
cia alternativament al municipi o a la cornarca>). Aixh 
realment no era un supbsit que habilités per comarcalitzar 
un servei i la seva eliminació suposa un reforqament indub- 
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table de les competencies municipals i tanca, esperem que 
definitivament, una porta que actualment encara esth oberta. 

L’apartat cinquk de l’article 30 inclou una novetat essen- 
cial: <<La conversió del servei no exclou la titularitat munici- 
pal de l a  compethcia}), i afegeix: <<i no podrh imposar-se al 
municipi.>> Cal destacar el manteniment de irz compethncia 
com a municipal, únicament i exclusivament com a munici- 
pal, malgrat que es cornarcalitzi e1 servei, ja que cal distingir 
entre competencia-titularitat i servei-exercici de la cornpe- 
tkncia. La cautela legal de <{no podsh imposar-se al munici- 
pi)) sembla excessiva, si bé recull una garantia contra les 
prhctiques que han exercit alguns consells comarcals en re- 
lació amb alguns municipis en els casos de comarcalització 
de serveis. 

Així mateix, s’elimina del text -i, per tant, es suprimeix- 
la competkncia de la comarca per desplegar les determina- 
cions dels plans d’abast supramunicipal que aprova E’ Adrni- 
nistraciri de la Generalitat, si bé es mant6 la participaciri 
comarcal en la seva formulació. Mentre que l’article 39 bis, 
de n0va redacci6, estableix els principis generals d e  rela- 
cions interadrninistratives entre els municipis i comarques 
-I le i al t at, respec te insti tuc i on al, i nform ac i 6, coord i naci 6 i 
descentralització-, I’aportacid deis municipis a la comarca 
es configura en I’articie 45 com a mínima i deixa de ser una 
font de finarqament per a la comarca I’aportacih dels muni- 
cipis. 

Amb I’article 45 bis, també de nova redacció, es solucio- 
na una practica que ha impulsat I’Rdministració de la Gene- 
ralitat: la transferkncia de subvencions municipals s’ha de 
fer directament als ajuntaments -i aixb és el que defensa el 
nostre Grup- i no als consells comarcals, corn fins ara, 

Així, doncs, el Grup Parlamentari Popular d6na -com ja 
he dit abans a I’inici de la meva intervenci6- el seu ple su- 
port a. la Proposició de llei de modificació de la Llei 6/87, 
del 4 d’abril, sobre organitzaci6 comarcal de Catalunya, pel 
que  hem manifkstat fins ara; tot, evidentment, reservant-nos 
pes al tramit d’esmenes, si tirés endavant aquesta Proposiciii 
de llei, les modificacions, que evidentment nosaitres, a tra- 
vés de les esmenes, doncs, incorporaríem, i que considerem 
que també s’han d’introduir. 

Moltes gricies, senyor president; senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ros. Pel 
Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la paraula 
I ’ i 1.1 us tre diputat seny or Farrés. 

El Sr. FARRkS: Moltes grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, aquest diputat vol cornenFar tam- 
be amb una lamentació de veure l’espectable pathtic de 
I’abs&ncia total de qualsevol membre del Govern en un tema 
que en el seu moment va ser objecte de molta discussi6, que 
en aquests moments ocasiona problemes funcionals en el 
territori, que peliticament, en  tot cas, hi ha moltes coses per 
enraonar, que configura un model territorial que  es pot dir 
del tot menys senzill i que, en canvi, si que he vist aquest 
cap de setmana que sí que en tot cas els consells comarcals 
s6n importants per pactar-ne hipotktiques presidkncies a fi i 

efecte de mantenir altres equilibris, o equilibris polítics i lc- 
gítirns de partits, perb, en canvi, som incapaqos d’alguna 
manera de poder reflexionar conjuntament al voltant d’un 
terna d’ aquestes característiques. 

Dit aixb, set anys després de la irnplantacih, de la posada 
en marxa dels consells cornarcals, i dit des d’una foqa que 
s’ha definit sempre corn a comarcdista i que en la mesura 
d e  les nostres possibilitats hem intentar tirar endavant aquest 
nivell d’aadministracib, si que nosaltres volem sumar-nos a 
aquesta reflexió; de fet tenim presentada una interpellaci6 
sobre tots eis ternes relacionats amb la coinarca -per tant, en 
el seu moment també se substanciarh-, pcrb voldríem 
avanqar algunes d’aquestes retlexions, perquk set anys són 
suficients com per veure més enI l i  del que és la simple opi- 
ni6 i perqui: ha coincidit aquesta Proposici6 de llei amb 
l’aparici6 en les llibreries del pais d’un excelelent treball que 
es titula, patrocinat per la Fundació Bofill, L’administracici 
pública a Catalunya, un mndel d’organitzucid territririal? T 
en les seves conclusions jo crec que fa afirmacions que, si 
més no, indueixen a u n a  reflexi6, o necessiten una reflexi6 
pausada i aprofundida. 

Les comarques van néixer com un element d’organitza- 
ció territorial en un moment o intentant d’alguna manera 
contemplar dns aspectes: un element de desccntralitxacih de 
la Generalitat i COM un instrument de cooperaci6 entre mu- 
nicipis. Jo crec que aquests s6n els dos elements bbsics que 
configuren, vull dir -a part de les legitimitats i tradicions 
histbriques-, el motiu de poder, en el seu moment, haver 
discutit i haver proposat i ,  sense consens, haver-se aprovat 
la Llei d’organitzaci6 comarcal. 

Les competkncies tenien de venir d e  tres fonts: de les 
prbpies que tenien de fixar-se a traves de la discussió de les 
lleis d’aquest Parlament, de les deIcgades i les que transf’e- 
rissin els municipis; i algunes vegades s’ha argumentat que 
la pervivencia de las diputacions ... -i dit des d’una f o r p  o 
des d’un partit que est& per la desaparició de les diputa- 
cions-, sí que, al voltant de tot aixb, qui: 6s el que ens diu 
aquest estudi després de repassar una per una totes les dispo- 
sicions legals, tant des del punt de vista legislatiu com des 
del punt de vista de concessi6 de subvencions. 

Diu I’estudi, aquest a qu& he fet referkncia, diu: <(de vc- 
gades s’ha posat emfasi en la redundincia  que suposen les 
diputacions amb les cornarques, per6 en realitat les diputa- 
cions gestionen més cornpetCncies prbpies de les comunitats 
autbnomes que no pas de les comarques: sanitat, scsveis so- 
cials, carreteres, etcktera. Només la funcici que els assigna la 
llei de donar suport econhrnic, tkcnic i jurídic als municipis 
coincideix amb les comarques. No obstant aixb, an a I ’  rtznnt 
l’activitat de les comarques a trav6s dels seus pressupostos, 
es constata que aquesta funci6 6s actualment ben poc relle- 
vant ,n 

En relacici, per tant ..., en tot cas aquest és un camp de re- 
flexió i de discussi6. I anem al problema fonamental, que és 
el de les cornpetkncies; perquk fins i tot e1 dcls recursos esta 
en funcirj del que s’ha de fer; no es pot parlar de recursos en 
abstracte -i aixb ho estem assumint a nivell municipal- sinó 
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en funci6 de les compethcies. I quk ha passat durant aquest 
temps amb les competencies? Diu -i ho comparteixo plena- 
ment-: <<Les comarques no han arribat a tenir cap compethn- 
cia exclusiva.>> I aixh és greu. En l’activitat legislativa 
d’aquest Parlament no hi ha ni una sola llei -ni una sola 
llei- que atribueixi corn a competencia prbpia exclusiva de 
les comarques en qualsevol, en cap rnatkria. En tot cas, en 
alguns temes tan secundaris -tan secundaris- o sota f6rrnu- 
les absolutament abstractes d’<<ens locals>> i que, per tant es 
pot entendre municipis, comarques o el que sigui. 

<<La Generalitat priicticarnent no ha descentralitzat cap a 
les comarques, ni en general els consells comarcals han 
passat a prestar les funcions de suphc ia  de les tasques dels 
municipis. Cal fer una excepción -diuen les conclusions- 
<(sobretot en aquelles comarques que ja eren abans una man- 
comunitat de municipis,)> 

Diu: <<Les administracions de segon grau tenen un siste- 
ma d’elecció indirecta a partir dels resultats de les eleccions 
municipals; en cap cas segueixen el criteri d’“un home, un 
vot”, ni per a l’elecció dels cansellers comarcals, ni per les it di- 
putacions. A la prictica és difícil la convivencia política entre 
els chrrecs elegits directament i els elegits indirectament.)) 

II acaba --o acabaré jo’ en els conclusions, en la lectura de 
les conclusions. Diu: <<Per al funcionament de les comarques 
s’ha generalitzat la forma ja preexistent de la cessió parcial 
de la gestió de compethcies d’administracions superiors i 
les subvencions parcials condicionades. De fet els consells 
comarcals arriben a multiplicar per onze, de mitjana, els re- 
cursos que els assigna amb una flirmula variable el Fons de 
cooperació local de Catalunya. Aquestes relacions de coope- 
ració, o m6s aviat de dependkncia, solen generar desajusta- 
ments, concurrkncia de competBncies o d’interessos, excés 
de burocratitzaci6, augment de costos i heficiencies 
econhmiques.>) 

Aquestes són algunes de les conclusions que estudiosos 
reconeguts del nostre país han fet recentment. Jo els aconse- 
llo, a les senyores i senyors diputats, que estiguin interessats 
en la lectura d’aquest text, perquh jo crec que és ei primer 
text que d’una manera distanciada perb suficientment prope- 
ra corn per conkixer-ho a fons, fa una primera. aportació de 
reflexid critica sobre la realitat que són o han estat els con- 
sells comarcals. I nosaltres participem d’aquest diagnbstic; 
nosaltres pensem que sense una definiciti clara de compe- 
tkncies 6s impossible avanqar. I corn que la situació no era 
suficientment confusa nomes ens faltava que, a traves de Ia 
proposta del Pla d’ordenaci6 territorial de Catalunya --o al 
revés-, se’ns fes una proposta de les &rees bhsiques territo- 
rials que ens sumeix en un mar de confusions en introduir 
un nivell -no $6 si de planificaci6 o d’equipaments, o de no 
se sap quina cosa- entremig no ja d’altres insthncies, sinó 
precisament dels municipis i dels consells comarcals. 

Per tant, estem avanpnt cap a un pais en quk hi hauran 
municipis, &rees bhsiques territorials, comarques, hrnbits ter- 
ritorials funcionals, províncies i després arribarem a Catalunya. 
Aixb és absolutament impossible, aixb és absolutament ..., su- 
poso que ens hem de declarar absolutament incapaps de fer 

funcionar una cosa tan complicada corn aquesta que s’eestg 
dissenyant. Per tant, és absolutament imprescindible anar a 
una simplificaci6, fer que els instruments que tenim siguin 
litíls, i perquk siguin útils cal assegurar aquells minims 
que d’alguna manera facin possible creure que aixb pot 
donar resposta a necessitats objectives que hi han en els 
territoris. 

Nosaltres pensem que els consells comarcals han 
d’avanGar en la linia d’expressar els equips de govern dels 
ajuntaments de la comarca. Nosaltres pensem que s’ha 
d’avanqar cap a aixb que el sistema d’eIecci6 sigui, s’acosti 
a <<un home, un vot>). 

Escoltin, els ajuntaments, o els alcaldes i alcaldesses, 
quan es troben al marge d’arganitzacions polítiques i d’or- 
ganismes territorials, ai voltant d’un problema, normalment, 
en el 90% dels casos es posen d’acord, perque tant té el pro- 
blema de la recollida d’escombraries l’alcaide o alcaldessa 
que és d’un partit COM el que n’és d’un altre, i la necessitat 
de trobar instruments comuns per donar solucions rl proble- 
mes concrets, aixb es produeix d’una manera natural. Quan 
es distorsiona aixb, és quan generem burocrhcia, quan gene- 
rem incapacitat de donar resposta als problemes. 

Per tant, nosaltres entenem que s’hauria d’avaqar cap a 
aquesta línia d’eevitir la utilitzaci6 dels consells comarcals 
com a contrapoders, normalment, de les capitals de comar- 
ca, d’intentar que d’alguna manera les comarques siguin de 
veritat llocs de cooperaci6 entre municipis, llocs, en definiti- 
va, que s’acostin a la idea aquesta de mancomunitat de mu- 
nicipis. I així ho posa de manifest que la tradició de 
mancomunitats de municipis que desprks van ser subsumi- 
des, les seves funcions, pels consells comarcals, aquests han 
estat precisament els consells comarcals que, de veritat, han 
funcionat més. 

Nosaltres pensem que és una oportunitat histbrica, a sis, 
set mesos d’unes eleccions municipals, i que per tant desit- 
jaríem que Convergkncia i Unió donés suport a aquesta Pro- 
posició de llei, a fi i efecte que, amb totes les modificacions 
que fossin necesshrries al llarg del trhmit parlamentari, po- 
guéssim introduir una transforrnaci6 en eis consells comar- 
cals que de veritat fossin instruments de simplificaci6 
administrativa, per6 fonamentalment instruments de coope- 
ració i de suport als municipis de Catalunya. 

Moltes g k i e s ,  senyor president, senyores i senyors di- 
pu tats * 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grkies,  senyor Farrks. Pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té 
la paraula el diputat senyor Morera. 

El Sr, MORERA: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, igual com altres grups, bé, per Esquerra 
Republicana, manifestar que entenem que en un tema tan 
important corn aquest f6ra rn6 que interessant -jo diria que 
fóra necessari- que representants del Govern de la Generali- 
tat estiguessin avui aqui per conkixer de prop aquesta pro- 
blernhtica; per tant, també lamentar aquesta abskncia. 

Be, Esquerra Republicana va substanciar no fa gaire, pre- 
cisament coincidint amb el cinquk aniversari de la constitu- 
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ció dels consells comarcals, va substanciar, corn deia, una 
interpelhci6 en el sentit de fer un primer reph, fer un pri- 
mer balanq d’aquesta petita histbria d’aquestes típiques ad- 
ministracions catalanes. Les conclusions a que vam mibar 
al seu moment jo diria que avui s’han repetit aquí, i jo diria 
que, en tot cas, s’ha traslladat aquell debat i que, per tant, 
moltes de les conclusions segueixen obertes. Es una evidkn- 
cia que hi hem d’estar absolutament d’acord tots; per tant, 
tarnbe Convergkncia i Unici, que els consells comarcals a 
Catalunya no funcionen. I és una evidkncia que els consells 
comarcals necessiten una reactivaci6 i que necessiten canvis 
profunds per tal d’atorgar-Ios el poder per intentar que si- 
guin administracions amb un pes especific important a Cata- 
lunya i que ajudin els administrats i els ajuntaments. És per 
aixh que entenem que la Proposició que presenta avui el 
Grup Socialista, que tindrci -ja ho a v a n q e  el vot favorable 
d’Esquerra Republicana, entenem que tsrmb6 ha d’anar en 
aquest camí, ha d’anar en aquesta direcció. Nosaltres en- 
tenem que també abans d’unes eleccions municipals és 
interessant obrir aquest debat i obrir noves expectatives 
també per a una administració CQITI 6s els consells comar- 
cals. 

Dir, en tot cas, que si la presa en considemi6 prosperés, 
Esquerra Republicana, en I’esborrany, a la proposta del 
Grup Socialista, hi presentaria importants esmenes, modifi- 
cacions substancials; ja hem comentat diverses vegades que 
la filosofia del capteniment del Grup Socialista i el #Es- 
querra Republicana, pel que fa aIs consells comarcals, és 
molt diferent. Esquerra Republicana, d’enqh de la República 
cap aquí s’ha declarrat sempre un defensor a ultranqa -si es 
pot dir d’aquesta manera- dels consells comarcals; no així, 
en tot cas, em sembla, el seu Grup. En tot cas, amb matisa- 
cions -en tot cas, amb matisacions. 

Bé, Esquerra Republicana, arri bat el cas, presentaria, 
COM he dit, esmenes a aquesta proposta del Grup Socialista, 
perquk entenem’ que s’albiren, s’apunten modificacions im- 
portants, substancials a la legislaci6 actual, com per exemple 
la valoraci6 negativa del trasphs de competencies de la Ge- 
neralitat als consells comarcals. Jo mateix he parlat amb di- 
versos responsables de consells comarcals, i siguin del calor 
que siguin, tots arriben a la mateixa conclusió: estan defrau- 
dats de l’ajut, del suport, de les competbncies que se’lls havia 
d’atribuir per part del Govern de la Generalitat. Per tant, en 
aixb estern d’acord: estem d’aacord que necessitem reforma 
del sistema electoral, i estem d’acord amb altres aspectes; 
per exemple, en un major control de les compethcies muni- 
cipals que poden anar a parar als consells comarcals. Fins 
aqui, hi estern d’acord. Ara, Esquerra Republicana entén que 
seria el moment propici, el moment molt interessant per 
anar més enllh de simples reformes, de simples puntualitza- 
cions. Entenem que és hora -ja s’ha apuntat abans-, que és 
hora, ja comenga a ser hora que  els consells comarcals tin- 
guin competencies exclusives. No s’hi val que aquesta situa- 
ció d’ambigüitat permanent, de dependhcia absoluta de la 
Generalitat, d’una banda, i d’allb que puguin atorgar els po- 
bres municipis -que prou feina tenen-, hagin de perviure 

sempre en aquesta situació d’indefinició. Per tant, compe- 
tkncies prbpies, exclusives per als consells comarcals, 

6s interessant, també, fer un estudi detallat que I’imbit 
de la comarca sigui 1’hrnbit de desenvolupament normal i 
corrent de les compethcies i de l’estructuraci6 mateixa de 
la Generalitat, que fins ara tampoc no ha passat; s’hha parlat 
aquí de diversos irnbits, de diferents estructures, unit sobre- 
producció d’estructures territorials que rcajuda a l’eficikncia 
i l’efichcia de les administracions. S’ha de parlar de les di- 
putacions provincials; s’ha de parlar de Ses diputacions pro- 
vincials, aquesta és una assignatura pendent, i jo diria que 
en la reforma que necessita la legislació comarcal que  Cata- 
lunya s’hauria de parlar explícitament de les diputacions. 6 s  
interessant comprovar, en tot cas, estudiar fa cooperació que 
hi ha entre diputacions i consells comarcals. És absoluta- 
ment nul-la, o practicament n u l h ,  perdó, amb I’excepci6 
cl’algunes diputacions. Molt puntual, i res més. Per exemple, 
ia diputació m6s important, la que gestiona més quantitat de 
recursos, a hores d’ara encara no sabem a quins acords, a 
quines colhboracions ha arribat amb els conselis comarcals. 
Per tant, en la modificaci6 de la legislació comarcal s’ha 
d’incorparar, s’ha d’introduir específicament el paper de les 
diputacions. 

I, per últim, ja he comentat que estern mitjanament 
d’acord amb el Grup Socialista pel que fa  a la reforma del 
rhgim electoral dels consells comarcals. Dic mitjanament>>, 
Esquerra Republicana va molt mis  enllh: aposta purament i 
simplement per l’elecció directa dels consellers comarcals. 
Els consells comarcals no adquiriran carta de naturalesa 
prbpia fins que els consellers comarcals tinguin l’clecció o 
estiguin sustentats per l’elecció directa dels seus electors. Si 
seguim el sistema d’eleccici mediata o en segona instkncia, 
mai els conselis comarcals ni  els consellers comarcals tin- 
dran aquesta carta de naturalesa suficient, la cansolidaei6 
suficient per poder seguir amb la seva activitat. 

És per tot aixh que Esquerra Republicana ,ja ho he dit- 
votarh favorablement aquesta presa en consideracici, bo i re- 
cordant que, en el cas que  prosperi, les esmenes i les modifi- 
cacions que hi aportaria Esquerra Republicana serien molt 
substancials. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Morera. Pel 
Grup Parlamentari de Convergencia i Uni6, té la paraula el 
diputat senyor Pont i Puntigam. 

BI Sr. PONT: Molt honorable senyor president, senyores 
i senyors diputats, tornem a parlar del tema comarcal en 
aquest Parlament, una vegada més. Em sembla que hi ha un 
consens general demanant m6s vida, més activitat, més tras- 
passos de servei, més recursos per als consells comarcals. 
Sembla que aquesta apreciaciri diria que en totes les inter- 
vencions que hi ha hagut és general. En canvi, hi  ha discre- 
phncies en la forma de fer funcionar aquests consells, en la 
conveni&ncia o no de modificar determinades coses. 

Els he de dir que per part del nostre Grup no apreciem 
cap novetat en ies propostes que fa el Grup Socialista per 
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modificar els consells comarcals: ens retornen exactament a 
la mateixa situació de l’any 1987, quan vam aprovar aques- 
tes lleis del Parlarnent. Sento la necessitat de fer unes preci- 
sions en relació amb determinades afirmacions que s’han fet 
quan s’ha presentat aquesta Proposició de llei i que, a parer 
nostre, no s6n certes. 

En primer lloc s’ha parlat d’un model comarcal c<impo- 
sab. Perdonin, un model aprovat per aquest Parlament de 
Catalunya amb el suport de quatre grups parlamentaris, en 
aquel? moment, que representaven més del setanta per cent 
de la cambra. Aixb no és un model comarcal imposat. 

Segona qüestió: el sistema poc democritic. Hi ha dife- 
rents sistemes i aquí podriem discutir; el sistema que va 
aprovar aquesta cambra, a proposta de Converghia i Un16 
i amb el suport, en aquest cas, nomes de dos grups parla- 
mentaris mes, prima els municipis petits -a través del nom- 
bre de regidors- en relació amb el nombre de vots de cada 
comarca. (Remou de veus,) És perfectament coherent amb 
moltes de les posicions que s’han defensat aquest mati aquí, 
abans meu, que el nombre d’habitants no sigui el sol criteri. 
Pensin que a Catalunya hi ha quinze comarques que la po- 
blació de la capital és més important que la de la resta de co- 
marca. Sistema no democrbtic, no: és un sistema aprovat per 
aquest Parlament. Els en faig un sr’mil: els senadors, ningú 
els discuteix si són democrhtics o no; la província de Sbria, 
amb 200.000 habitants, elegeix quatre senadors; la provincia 
de Barcelona, amb 4 milions, elegeix quatre senadors igual; 
ningd ha discutit si és democrhtic o no, aquest sistema. fis 
dernocrhtic el Senat i s6n democratics els consells comar- 
cals; altra cosa es que es puguin discutir altres sistemes, que, 
evidentment, tarnb6 serien dernocrhtitics. 

S’ha parlat també d’una enquesta, després d’aprovar les 
lleis, feta el mes d’agost. Cert, iniciada el mes d’agost, perb 
continuada el mes de setembre, i em sembla recordar que 
acabada el mes d’octubse. S6n qüestions importants, perb 6s 
que em sembla que, a cbpia d’anar-les repetint, doncs, es 
creu que si, que és un model comarcal imposat, que és un 
sistema no dernocrbiic, i que 6s una enquesta que es va fer el 
mes d’agost. Aixb no és cest, i vull deixar-ho ben clar des 
d’ aquesta tribuna. 

Passem en concret a les propostes que ens fa el Grup So- 
cialista i que, ho repeteixo, són molt semblants a les que es 
van discutir el mes d’abril de I’any 1987 en aquest Parla- 
ment. Concretament, a I’article 13 se’ns parla del <~onsell 
d’alcaldesn. El consell d’alcaldes, hi ha consells comarcals 
que el tenen constitui‘t: la llei el preveu, si el Reglament 
d’organitmci6 comarcal I’estableix, es pot constituir, i hi ha 
consells d’alcaldes que funcionen, nom& 6s una qüestió de 
voluntat política. Si polfticament un  consell comarcal vol 
consell d’alcaldes, en té, no cal modificar la llei. (Remor de 
veus.) 

Article 14. Parla de supervisar i de controlar I’actuació 
del gerent. Home, supervisar i controlar tina persona posat 
en una llei ens sembla que 6s molt gruixut. Recordo que la 
Llei va acotar exactament el que podien fer els gerents. Va 
ser una proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya que 

nosaltres vam recollir, i la Llei diu exactament que el gerent 
<<actua sota les directrius del ple i sota les instruccions del 
president>>. O sigui, el gerent tC perfectament acotat el seu 
paper. 

L’article 19, que se’ns proposa de canviar, ens parla altra 
vegada del tema del consell d’afcaldes, que se li reconegui 
el dret de veto en relaci6 amb les propostes que facin. Nos- 
altres creiem que una C Q S ~  és el consell d’alcaldes i una altra 
cosa 6s el consell comarcal, que poden treballar conjunts, 
perb que no hi ha d’haver un dret de veto del consell &al- 
caldes sobre el consell comarcal. 

Articles 20 i 21, que fan referhcia als sistemes electo 
rals, ho acabo de comentar. 

Articles 22 i 23: és el tema de si ei president del consel 
comarcal ha de ser un alcalde o no. En el meu consell co- 
marcal, al Valles Occidental, tenim dues experikncies, totes 
dues, em sembla, positives; en la primera fase, ho va ser una 
persona que em alcalde i en la segona fase ho és iina persona 
que és regidor, que 6s del Grup Socialista -en  el primer cas 
era d’hiciativa per Catalunya, ara és socialista-, no veig 
que hagi canviat, pel fet de ser alcalde o no, la situaci6. 

Article 26: es demana que els consells comarcals puguin 
fer només alli, que els municipis vulguin. Home, si s’accep- 
tés aquesta proposta, retornariem a les mancomunitats: no 
cal que fem consells comarcals. Els municipis, que s’asso- 
ci’in per a aquelles coses que ells vulguin, i no ens fan falta 
consells comarcals. 

Evidentment, planteja també el Grup Socialista una altra 
qüestió sobre la qual la gent entesa em diu que aquí sí, que 
el dia que es modifiquin les lleis segurament hi haurem 
d’entrar, que 6s el tema de les competkncies, els serveis, la 
distinci6 entre una cosa i l’altra, que haurien de ser més cla- 
res.,., doncs, cl’acard, en aquestes qüestions, al seu moment, 
quan s’hagi de canviar hi haurem d’entrar, perb no creiem 
que en aquest moment el problema dels consells comarcals 
o la seva volguda reactivació, el seu incrcment de serveis de 
cara als ciutadans, que aquests problemes passin per modifi- 
car aquests punts de la Llei que se’ns proposen en aquesta 
Proposició de llei. 

EI que cal, a parer nostre, és que tant des de diputacions 
-que, per cert, Ia proposta que se’ns presenta s’ha oblidat de 
parlar-ne-, corn des de Generalitat, hi hagi més traspassos 
de serveis i de recursos envers els consells comarcals. 

Per part d’altres grups que han intervingut s’hw parlat de 
demanar una simplificació administrativa; és evident que a 
tots ens agradaria una  simplificaci6 administrativa de les di- 
ferents administracions que treballen a Catalunya. S’ha par- 
lat també per p u t  de dos grups del tema de compethies  
exclusives per als consells comarcals. Bé? aquesta és una 
idea que al nostre Grup l i  semblaria bé? perb sóc plenament 
conscient que en lleis que hem discutit en aquest Parlament i 
que en el Prqjecte de llei que venia del Govern s’assignaven 
cornpetitncies als canseiis c ~ m ~ r c r ? ~ s ,  a peticici de grups de 
I’oposiciri, en el debat parlamentari s’han inclbs els consells 
comarcals i ens locals. Que consti que, per a prbximes lleis 
que vinguin, el nostre Grup pren nota que quan vingui algun 
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projecte de llei que assigni competkncies z1 consells comar- 
cals hi ha aquesta voluntat manifestada per diversos grups 
en aquesta cambra que hi hagin competkncies excIusives per 
als consells comarcals, 

Ho repeteixo: estem plenament d’acord que els consells 
comarcais necessiten ser impulsats, necessiten ser reactivats. 
Si se’ns pregunta als diputats de Convergencia o als diputats 
d’Uni6 si estern contents de com van els consells comarcals, 
els direm que no, que volem que tinguin més traspassos, que 
volem que tinguin més activitat. S6c conscient que aixb de- 
pkn del Govern; el Govern, doncs, governa, fa ]’art del pos- 
sible, nosaltres intentem que les coses vagin endavant ... 
Perb aquesta voluntat de reactivació dels consells comarcals, 
de poder prestar més serveis als ciutadans -que em sembla 
que aquest és el fons de la qiiesti6- més serveis per als ciu- 
tadans, sobretot dels municipis petits i grans, nosaltres no 
veiem que en.el cas que s’aprovés aquesta Proposició de 
Llei del Grup Socialista els ciutadans milloressin els serveis; 
més aviat creiem que és una madificaci6 de temes jurídics, 
de funcionament, que pot afectar una sbrie de chrrecs elec- 
tes, perb no pas la prestació de serveis als ciutadans. 

Per tots aquests motius que he exposat, molt honorable 
senyor president, senyores i senyors diputats, anuncio el vot 
negatiu del nostre Grup a aquesta presa en consideració. 

Grhcies, molt honorable senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pont. 
Passem a la votació. 
Les senyores diputades i els senyors diputats que hi esti- 

Les i els que hi estiguin en contra? 
Els i les que s’abstinguin? 
La presa en consideració ha estat rebutjada per 41 vots a 

guin d’acord, es volen posar drets? 

favor, 58 en contra i cap abstenció. 

Presa en consideració de la Proposicid de llei 
sobre la qualificaci6 urbanística de 
Ics superficies forestals cremades 

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el ter- 
cer: presa en consideració de la Proposició de llei sobre la 
qualificaei6 urbanística de les superfícies forestals crema- 
des, presentada pel Grup Socialista al Parlament de Catalu- 
nya, D’acord amb l’article 107, es passa directament al 
debat. Per a un torn a favor, té la paraula la il-lustre diputada 
senyora Rosa Martí. (Remor de veus.) Té quinze minuts; mi- 
nuts que cornenpran a comptar quan hi hagi silenci a la 
sala. 

La Sra. MART1 I CONILL: Moltes gricies, senyor presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, em sumo també a les ma- 
nifestacions que han fet abans altres diputats d’aquesta 
cambra en el sentit: de lamentar la no-preskncia de cap mem- 
bre del Consell Executiu a I’entorn dels temes que avui es 
plantegen, que tenen una  importhncia fonamental per al 
país. Aquesta Proposició de llei planteja ternes relatius a ur- 
banisme i incendis; per tant, temes de molta actualitat. 

EI Grup Socialista presentem la presa en consideració 
d’ aquesta Proposiciri de llei sobre modificacions de 1’ aprofi- 
tament urbanis tic de les superfícies cremades. Aquesta Pro- 
posicilj pretén aconseguir una cosa tan senzilla com que 
després d’un incendi forestal no es puguin produir canvis de 
qualificacid urbanística durant un termini. Nosaltres propo- 
sem que aquest termini sigui de quinze anys, perb, en qual- 
sevol cas, estern disposats a discutir que aquest termini sigui 
un altre. 

Som coneixedors, perfectament, que en el rinquing de 
causes dels incendis no ocupa pas un dels primers llocs la 
causa relativa a la pretensi6 com a rnbbil d’un canvi de qua- 
lificació urbanistica. Si be aixb 6s així, tampoc cal rnenyste- 
nir aquesta problernhticr?, ja que existeixen casos ben 
concrets i coneguts en els quaIs aixb ha passat. Els en podria 
descriure algun perfectament, emplapnt-lo a T’indret que 
correspongui. 

Altres comunitats authnomes han regulat ja aquesta situa- 
ci6 i ,  en canvi, a Catalunya, on histbricarnent hi ha hagut 
més processos especulatius rl l’entorn del sbl, s’han donat 
aquí,,,, 6s el lloc on mes se n’hhan donat, i aquí no tenim una 
regdació específica d’aquest tema. Els comentar6 molt lleu- 
gerament dos articles de dues lleis de dues comunitats au- 
tbnomes diferents que recullen aquesta qiiestih que avui el 
Grup Socialista plantegem aquí. 

Així, la Llei 2/92, de ia Comunitat Autbnorna d ’ h d a l u -  
sia, sobre ordenacici forestal, en el seu article 50.2 diu tex- 
tualment: <<<La perdida total o parcial de cubierta vegetal 
COMO consecuencia de un incendio n o  alterar8 la califica- 
ción jurídica de dicha superficie como monte o superficie 
forestal.>> Aquest és un article de molt interks. 

La Llei forestal de Valkncia, de juny de ]’any 92, en el 
seu article 2.4 diu: <(No se podrh ciasificar o reclasificar 
como urbane, urbankable o apto para la urbanizacih suelo 
no urbanizable que haya sufrido 10s efectos d e  un  incendio 
forestal ,M 

Un article clar com aquests que acabem de comentar no 
es troba a la nostra legislació: no es troba ni a la Llei forestal 
de Catalunya ni tampoc a la Llei del sbl, i a nosaltres ens 
sembla que convé o convindria, en qualsevol cas, introduir- 
10. 

Ens agradaria debatre sobre aquesta qüestió i introduir, 
evidentment, algun precepte en la nostra legislaciij que per- 
metés evitar temporalment els canvis de qualificacid urbs- 
nistica amb posterioritat a un incendi forestal. Aquest és 
l’objectiu d’aquesta Proposició de llei. 

Reflexionant a l’entorn d’aquesta qiiesti6 que plante- 
jhvern, que és un punt concret, s’hi podria afegir una segona 
qiiesti6, i la Proposició de llei segurament hauria d’anar més 
enllh i aportar tarnb6 soiucions urbanístiques i forestals pel 
que fa rl In probleinhtica de les urbanitzacions en el bosc que 
actualment ja existeixen, col4ocades dins el bosc, fet que ha 
convertit els incendis d’aquest estiu en uns incendis que els 
podríem anomenar crfocs urbans>>; no perque el foc s’hagi 
acostat a les cases, perquh no s’hi acosta gairebk mai, sinó 
perquE les cases s’han acostat al foc. Reflexió i treball seriós 
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a l’entorn de les urbanitzacions que han envdit el foc; les ca- 
ses de les persones s’han ficat dins la casa de les comunitats 
vegetals i animals, s6n una realitat en el nostre paisatge que 
requereix estudiar, Hem de veure quin tractament donem a 
aquestes urbanitzacions fetes fa anys, que moltes vegades 
s’han convertit ara ja en primesa residhcia i que van veure 
el foc de ben a prop. Ens preguntem que s’ha de fer, quines 
precaucions s’han de prendre, i, sobretot, els nous incendis 
que poden venir es poden afrontar des d’una perspectiva 
tarnbk urbanística, al nostre entendre. 

Per tant, molts interrogants i molta feina per als estudio- 
sos, que avui, gracies al seny recuperat, tenim ben encarrila- 
da amb ta creació de la comissi6 d’estudi, La creació de la 
comissió d’estudi per part d’aquest Parlament pensem que 
podrh debatre SL bastament aquestes dues qüestions, és a dir, 
la no-requallificaci6 amb posterioritat a un incendi i també 
donar solucions urbanístiques en prevenci6 dels incendis a 
les zones actualment ja  urbanitzades i introdui’des dins el 
bosc. 

Nosaltres, per aquesta ra6, per la raó de la creació de la 
comissi6 d’estudi, retirem aquesta Proposici6 de llei a bene- 
fici d’inventari per convertir-la en una aportslci6 corn a ele- 
ment de debat a la comissi6. 

Els incendis d’aquest estiu possiblement ens hagin deixat 
corn rl gran lli@ la necessitat de la creaci6 d’aquesta Comis- 
sib. El foc ens ha dit cz tots: <(No en sabeu prou)} i: <<Estu- 
dieu-ho.>) ,Cal, ens sembla, un debat tranquil, científic i 
apropat al territori, en el qual no sols hi ha de participar, al 
nostre entendre, el m6n politic, sin6 les persones que estan 
ben a prop del bosc, ben a prop del territori, els pagesos, els 
bosquerols i tarnb6, sobretot, la comunitat científica del pais 
en el sentit més ampli, des d’ecblegs, químics, enginyers, 
gebgrafs, etcktera, per elaborar, segurament, el que haurh de 
ser el llibre blanc del foc. Sembla que una bona conclusió 
d’nquesta comissió d’estudi podria ser I’elaboraci6 d’aquest 
llibre blanc del foc. 

Retirem, per tant, doncs, aquesta Proposici6 de llei relati- 
v j  a la requalificació urbanistica de les superficies forestals 
cremades, no perquh no ens avalin els mateixos o més acgu- 
ments que teníem quan la virem presentar, sin6 perquk vo- 
lem que sigui una proposta a incloure en els temes que la 
comissi6 d’estudi relativa al tema dels incendis ha de tractar. 

Moltes grhcies, senyores i senyors diputats; moltes 
@cies, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora Marti, Ha- 
vent estat retirada aquesta Proposició de llei, i ,  tota vegada 
que en  certa manera ha estat defensada, si hi ha algun grup 
que vol intervenir, aquesta presidkncia li d6na torn. (El Sr. 
F u r &  demana per parlar.) El senyor Farrés té la paraula. 

EI Sr. FARRGS: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, evidentment, ha estat retirada, perb, havent- 
se produyt aquest posicionament ... 30 he demanat la paraula, 
en nom del Grup d’hiciativa per Catalunya, per dir que a 
nosaltres ens sembla i, d’alguna manera, fins i tot lamentem 
que aquesta Proposici6 de llei en aque’sts moments hagi si- 
gut retirada, perque la creació d’una comissi6 VOI dir temps, 

la redacció d’un llibre blanc vol dir temps i la realitat d’avui 
és que hi han unes superficies cremades i que en aquests 
moments, si mds no, hi ha el risc o hi ha la possibilitat -si és 
que hi han sollicituds- que puguin ser requalificades. 

Mirin, en aquests moments, aquest és un dels elements 
que forma part de la cultura popular. Es a dir, jo he estat 
-com molts de vostks també- en molts incendis, i, sobretot 
quan es produeixen en &rees o en zones que s6n molt prope- 
res a zones urbanes, la gent albp.+, normal et diu: <<Sí,  i ara 
aquí faran cases>, i aixb forma part, justament o injusta- 
ment, d’una cultura popular. I en aquests moments que és 
absolutament imprescindible entrar en un rearmament moral 
del país -almenys especialment entorn d’aquesta proble- 
matica del incendis-, jo crec que hauria estat bé que s’ha- 
guks no solament votat, sinó aprovat, perquk no obstaculitza 
les tasques de la comissió, de la possible redacció d’un llibre 
blanc i de les conclusions de molts aspectes que hi han al 
voltant de tot el tema dels incendis. 

Dir, perb, en tot cas, a la resta de grups de la cambra, 
que, dos mesos i mig abans de E’entrada d’aquesta Proposi- 
ci6 de llei per part del Grup Socialista, el Grup d’hiciativa 
per Catalunya havia presentat una proposici6 no de llei en 
termes prhcticament idkntics i que en el seu moment nosal- 
tres la mantindrem perquk creiem que una cosa no és incom- 
patible amb l’altra i que és absolutament imprescindible que 
aquest Parlament pugui prendre un acord al voltint d’aquest 
terna per tallar qualsevol especuiació, qualsevol pensament 
o creenp de possible especulació, 

Moltes grscies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Farres. (El 

Sr. Portabella demana per parlar.) Senyor Portabella, te la 
paraula. 

El Sr. PORTABELLA: Si, gricies, senyor president. Se- 
nyors i senyores diputades, molt breument, només per dir 
que el nostre Grup Parlamentari hauria votat favorablement 
aquesta Proposició de llei en el cas que no s’haguis retirat, i 
que el fet que s’hagi endarrerit la seva presentació perquk es 
debati en Ia comissió específica que s’ha creat per parlar de 
la situació que s’ha produi’t fruit dels incendis, sobretot 
d’enguany, ens sembla un posicionament oportú, perb amb 
l’esperanp que el llibre blanc, del qual ja  s’ha parlat, estigui 
acabat abans de la prbxirna temporada d’estiu, de l’estiu del 
95, ja  que nu ens agradaria trobar-nos en la mateixa situació 
que ens hem trobat ]’estiu del 94 i amb la mateixa legislació 
que hi ha actualment. 

Nosa1 tres hauríem votat favorablement perquk ens sem- 
bla realment necessari el fet que hi hagi una protecció sobre 
el sbl forestal o no forestal que s’ha cremat: i que tots aquests 
dubtes que són persistents i que formen part, efectivament 
-COM ja s’ha dit-, de la cultura popular, doncs, se sipiga 
que no seran requalificats o reclassificats, 

Per tant, ens sembla important que la preservació dels es- 
pais forestals es mantingui despres que s’hagi produi’t un in- 
cendi, perqu5, malgrat que els incendis tenen uns efectes 
devastadors i bastant perdurables en el temps, no són, irre- 
versibles; en canvi, sovint, una requalificacih de sbl i passar 
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de sbl no urbanitzable a sbl urbanitzable sí que 6s una requa- 
I ificació molt irreversible. 

Per tant, nosaltres anunciem que defensarem aquesta ma- 
teixa línia en la comissió que es crea, d’estudi, per als ternes 
d’incendis i que en el cas que es produeixi un debat sobre 
aquests ternes nosaltres recolxarem les propostes que con- 
templava aquesta Proposició de ilei. 

Moltes gricies, senyor president, senyares i senyors di- 
putats. 

El Sr, PRESIDENT: Grhcies, senyor Portabella. (La Sra. 
Arnalot demana p e r  parlar.) Ara té la paraula la senyora AK- 
d o t .  

La Sra. ARNALOT: Grhcies, senyor president. Senyores 
i senyors diputats, el Grup Parlamentari Popular té com a 
principi general donar suport a les preses en consideraci6 d e  
les proposicions de llei dels grups de I’oposició, ja que con- 
siderem que prou menyscapacitada esth la. nostra possibilitat 
d’ iniciat i va legislativa. 

Després d’haver escoItat la il4ustre diputada senyora 
Rosa Martí que retirava la Proposici6 de llei sobre aquesta 
proposta que vostks presentaven, si el motiu de voler inter- 
venir avui en aquesta tribuna és perquk, precisament, el nos- 
tre Grup també demanhem i proposivern al Grup proposant 
que la retirés en favor d’un mes ampli estudi, després d’hrt- 
ver-ho demanat, precisament, tots els grups de I’oposicid. 

Tot just s’acaba de constituir a la cambra una comissió 
d’estudi per analitzar propostes tendents a millorar les poIí- 
tiques de prevenció i extinci6 d’incendis i ,  per tant, conside- 
rem que hauria de ser, precisament, en el si de l’esmentada 
Comissió on es tractks la qüestió de les requalificacions; 
qiiesti6 que, per u n a  aitra banda -i corn hem manifestat a 
bastament-, també el nostre Grup considera cabdal per evi- 
tar cert tipus d’incendis i preservar el nostre entorn. 

El Grup Popular esth plenament d’mord que cal prendre 
mesures pel que fa a la requalificació urbanistica de les zo- 
nes cremades, i aixi  ho vam manifestar, precisament, en la 
nostra proposta de resoluci6 n6mero 5 1 ,  subsegüent al debat 
d’incendis, en la qual ja explicithvern que una tal qualificació 
només es pogués fer amb un expedient informatiu especific. 

Per tant, senyor president, rn’hauria estes molt més, perb 
degut que la il-lustre diputada senyora Rosa Martf ha retirat 
la Proposició esperem que a la Comissi6, que tots hi estarem 
i en formem part, puguem tractar més hmpliament aquest 
terna sobre les qualificacions en el tema d’incendis forestals. 

Moltes gricies, senyor president; senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: GrBcies, senyora Arnalot. Senyor 
Reguant, té la paraula. 

EE Sr. REGUANT: Grhcics, senyor president. Breument, 
des de I’escó, per agrair el gest de la diputada, que 6s aportar 
material a la Comissi6 d’Estudi, per bé que entenc que no 
era incompatible la Comissi6 d’Estudi amb la presa en con- 
sideraci6 d’aquesta Llei. 

Jo l i  hauria dit que sí, a aquesta presa en consideració, 
per una ra6 senzilla, i perrneti’m des de la meva maxirna 
modkstia dir que d’aquelles quaranta-nou propostes de reso- 

Euci6 tan mal sistematitzades, tan ben valorades per l’oposi- 
ciÓ i menys per part dei Govern, la nÚrnero 28 deia: dnstau- 
rar les normatives de rkgirn administratiu adequades per tal 
d’impedir durant un període dilatat de temps la reconversió 
O requalificació del sbl afectat pels incendis envers uns usos 
diferents dels originaris>>. D’alguna manera aleshores ja es 
pretenia, i ara en la presa en consideraci6 que ha retirat la 
senyora Rosa Martí es pretenia tamhe, donar cobertura a un 
buit legal, que no es contempla en la Llei forestal de Catalu- 
nya ni en la Llei del sbl i que s i  que la contempla la mateixa 
Llei a Andalusia i a ValBncia, per exemple. 

Per tant, d’alguna manera, jo crec que tot el que aquí s’ha 
dit serh materia1 a tenir en compte, i em penso que ja hi co- 
mencp a haver un cert consens per a nodrir aquest buit legal 
que garantiria la no-rcquaiificació del sbl, i per tant la pro- 
tecció d’aquells espais que per haver patit una calamitat no 
han de ser mal emprats, malbaratats i menys especulats. 

Gricies, senyor president; senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. 

Elecció de dos membres dcl Consell 
d’ndministració de la Corporaciii 

Catalana de RAdio i Tefevisi6 

Passem al quart punt de l’ordre del dia, que 6s l’elecció 
de dos membres del Consell d’Administraci6 de Ia Corpora- 
ci6 Catalana de Rhdio i Televisi6 --article 4.1 i 2 dc la Llei 
1011983, de creació cle l’ens públic Corporaci6 Catalana de 
Rbdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusi6 i 
de televisió dc la Generalitat de Catalunya. Prego a Ia se- 
nyora secretaria que procedeixi a ia lectura de la norma que 
he esmentat, aixi C Q ~  de la llista de candidats. 

La Sra. SECRETARIA PRIMERA: (Article 4. Plint 1. El 
Consell d’Adrninistraci6 cs compon dc dotze membres ele- 
gits pel Parlament de Catalunya, rnitjanqant majoria de dos 
terqos, Punt 2. Les vacants que s’hi produeixin són cobertes 
seguint el mateix procediment. 

)>Propostes de candidats per ser elegits mcmbres del Con- 
sell d’hdministraci6 de la Corporació Catalana de Rhdio i 
Televisi6: senyor Pere Brossa i Xalma i senyor Ramon Ma- 
ria Esteva de Moner.)) 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. D’acord amb I’es- 
meutat article, per a I’elecció del Consell cal majoria dels 
dos terqos, o sigui noranta vots. La votaci6 serh secreta mit- 
janpnt paperetes, d’acord amb T’article 80 del Reglament. 
Els senyors secretaris procediran a anomenar les il-lustres se- 
nyores diputades i els ildustres senyors diputats perque 
s’atansin a la Mesa per dipositar llur vot. 
(La secrethria primera i el secretari quart criden per or- 

dre alfabMc les diputades i els diputats perque dipositin 
llur papereta a I’urna.) 

El Sr. PRESIDENT: Hi ha alguna senyora diputada o al- 
gun senyor diputat que no hagi estat cridat? (Pausa.) Doncs 
es procedirh al recompte de vots. 

(Es procedeix a l’escrutini.) 



DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 105 I 16 de novembre de 1994 I SESSIdPLENARIA Niim. 58.1 5665 

El Sr. PRESIDENT: EI resultat de la votaci6 ha estat el 
següent: senyor Pere Brossa i Xalma, 99 vots; senyor Ra- 
mon Maria Esteva de Moner, 96 vots, i ,  en blanc, 9. Com 
que els vots sobrepassen la majoria de dos terqos, els se- 
nyors Pere Brossa i Xalma i Ramon Maria Esteva de Moner 
queden proclamats per al Consell d’Administraci6 de la 
Corporació Catalana de Rhdio i Televisió. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre els aiguats a Catalunya 

Passem al cinquk punt de l’ordre del dia, que és la inter- 
pellació al Consell Executiu sobre els aiguats a Catalunya, 
presentada pel diputat senyor Victor Gimeno, del Grup 
d’ Iniciativa per Catalunya. (Pausa.) Es tramita pel procedi- 
ment d’urgkncia. (Rialles. Pausa,) El senyor Gimeno es 
queixa mi pel procediment d’urghcia. (Rialles. El senyor 
Gimeno entra en el Sald de Sessions.) 

El Sr, GIMENO: GrBcies, senyor president. Creia que era 
més lent el recompte, i estava fora. En tot cas, dir que Inicia- 
tiva per Catalunya hem presentat aquesta interpelnlació amb 
carhcter d’urghcia perquk creiem que, per la importhncia, 
per la transcend&ncia del terna, valia la pena fer una reflexi6 
específica sobre la problernhtica que van ocasionar els ai- 
guats de primers d’octwbre, bisicament, i que de Ea mateixa 
manera que vam ser capaqos de, desprks dels incendis, fer 
un debat específic, de prendre resolucions, en concret, no 
sobre els efectes sin6 sobre les causes i la forma d’intentar 
evitar que tornés a passar un desastre com el que es va pro- 
duir amb els incendis, la magnitud dels aiguats, dels desas- 
tres dels aiguats feia, si no necessari, almenys convenient 
-era la nostra posici6-, parlar no d’una forma generica, en- 
tremig de tants altres temes, com se’n va parlar al debat de 
política general, sinó específicament, d’aquesta situació que 
es va originar dins del mes d’octubre d’enguany. 

I diem aixb perquk, tot i que el 20 de setembre d’enguany 
a Ia Comissió de Politica Territorial va comparkixer el con- 
seller de Politica Territorial i Obres Pcbliques, fent un cert 
avanq de les mesures preventives que es pensaven fer o que 
s’havien fet durant la sbie d’anys que es remuntaven al 82, 
als aiguats de l’any 82, i feien una avaluslcici econbmica dels 
danys que j a  s’havien produi‘t llavors i de les actuacions que 
s’havien de realitzar per a prevenir els aiguats, entenem que 
el resultat d’aquests aiguats deixa bastant en evidencia una 
manifeestaciri que aquest conseller va dir, suposem que en 
nom del Govern, en el sentit que va arribar a afirmar que 
dintre de cieu anys, al ritme que es portava de realització 
d’obres de prevenció d’incendis, dintre de deu anys no tin- 
dríem problemes a Catalunya, perqui: estaria resolt, estaria 
perfectament encarrilat i estaria tot ben establert per a evitar 
danys produi’ts per riuades, danys produi’ts per aiguats de ca- 
rhcter més o menys extraordinari. 

Crec que aixb esth plenament en entredit, i el que no vo- 
lem fer amb aquesta interpellació és un balanq dels danys 
que s ’hm produi’t -el balanq esta prou documentat en diver- 

ses informacions de la premsa i del Govern-, i en el que no 
entrarem és en quants ponts es van tombar, quantes carrete- 
res es van danyar, quants de danys en bBns municipals o pri- 
vats es van produir ..., pesque he dit que aquesta no 6s la 
nostra voluntat en aquesta interpeWaci6. El que volem ks, 
precisament, reflexionar sobre si els danys eren inevitables, 
si s’han pres les mesures de previsió i de prevenció que 
s’haurien de prendre, si a conseqükncia dels dkficits que 
nosaltres creiem, d’aixh, i a conseqükncia d’rzltres actua- 
cions, que moltes vegades hi t& una responsabilitat directa 1’Ad- 
ministració, es podrien haver minimitzat molts d’aquests danys ... 
En definitiva, el que volem fer és una anhlisi de les causes i, si 
escau, de responsabilitats respecte a l’Administraci6, i, des- 
prés, també un breu comentari sobre si les solucions empre- 
ses, sobre les solucions d’indernnitsracions, de subvencions, 
s6n les més idbnies pec a tot tipus de danys que s’han pro- 
dui‘t. 

I és obvi que una interpelalaci6 sobre aiguats no és una in- 
terpelmlaci6 dirigida a un conseller en concret, per@ les 
conseq65ncies dels aiguats afecten diversos consellers o di- 
verses conselleries, com es demostra al mateix Decret 
d’ajuts extraordinaris per als aiguats, en que fan referkncia, 
concretament, a vuit departaments diferenciats, i diuen que 
cada departament treurh les seves ordres especifiques. 

Llavors, la interpellació 6s obvi que 6s al Govern, i que 
creiem que dins de l’esquerna que hem plantejat hauríem de 
parlar, primera, de si la previsió i la prevenei6 s6n les que 
haurien de ser, i, en aquest cas, jo voldria, precisament, dife- 
renciar dues paraules que no són les mateixes, que és aixb: 
la previsió és, anticipadament, saber qui: 6s el que pet passar 
-simplement és aixb-, i l’home del temps 11’6s un exemple, 
quan diu: q lourh i plourh d’aquesta manera, plourh de l ’ d -  
tra, fat% se1 aquí i farB vent alli . .>}; aixh és, simplement, 
prevenir, és analitzar quk és el que passarh. T la previsió del 
temps va funcionar mig bé, perh tenim un instrument, O hau- 
riem de tenir un instrument, al Govern de la Generalitat, que 
no tenim, que 6s el servei autornitic d’informació hidrolbgi- 
ca, que el conseller Cullell, en la compareixenqa aquesta, ja 
parlava que l’any 85 estava a punt de fer-se realitat, i l’any 
94 encara no s’ha acabat d’instalnlar aquest servei automatic 
dy  infarmacici en més de cent quaranta punts d’informació 
sobre fenbmens puntuals, sobre previsió del temps a Catalu- 
nya. Portem deu anys de retard en la realitzaci6 d’aquesta 
invers% del SAIH. Per altra banda, la diferencia de la previ- 
sió amb la prevenció és que la prevenció preveu quk és el 
que passarh i del que tracta és d’evitar que passi, La preven- 
ció requereix una actuacih en positiu de I’ Administració, 
dels particulars, per a evitar que algunes de les conseqiih- 
cies previstes -per la previsió del temps, en aquest cas- no 
siguin renlitat. En definitiva, es tracta de tenir instruments 
per a minimitzar aixb. 

Quins instruments tenim? Ho hem discutit també al debat 
sobre incendis: hi ha un Reial decret, el 407192, de l’Estat, 
que estableix la norma bhsica de protecció civil. Fa més de 
clos anys que aquest decret esth aprovat i el Govern tenia 
I’obligació de fer el Pla territorial de protecci6 civil q u e  no 
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s’ha fet-, i, dins d’aquest Pla territorial de prutecci6 civil de 
carhcter gengric, hauria d’haver desenvolupat un pIa espe- 
cial d’inundacions -hi ha el Pla especial d’incendis, hi ha el 
Pla especial.. . , d’ai tres, per6 de contemplar el Pla especial 
d’inundacions. Dos anys després d’aquest Reial decret enca- 
ra estern sense ni tan sols fer-hi referkncia el conseller en la 
seva cornpareixenqa dei 20 de setembre: la necessitat 
d’aquest instrument que ordenés i que garantís la rhpida ac- 
tuaci6. Contrasta aquesta negiigkncia, aquest desinterks, 
aquesta escassa agilitat amb algunes agilitats administrati- 
ves, que són, jo diria, inaudites, en altres qüestions que afec- 
ten també el Govern, i concretament el Grup d’hiciativa 
ahir en denunciavern una: S’aEldquisici6 de ]’edifici del Con- 
sorci Nacional del Leasing, que en dos dies vam tindre tots 
els informes.. . 

El Sr. PRESIDENT: Torni a la qiiestió, senyar Girneno. 
El Sr. GIMENO: Sí, bé, estic fent una comparació, se- 

nyor president. Crec que estic en la qiiesti6, per denunciar 
retards.. . 

El Sr. PRESIDENT: Ja I’ha feta; la comparació, ja I’ha 
feta. Ara torni a la qüestió. 

El Sr. GIMENO: Li agrairia que permetés que poguessirn 
parlar d’aitres cmes en comparaci6 amb aixb. 

L’altra qüestió podria ser I’exemple del telkfon que té 
Protecci6 Civil a Tarragona, el 006, que és un tekfon que 
esta traspassat, aquesta gesti6 de Protecció Civil, a la Gene- 
ralitat, i que, per qüestions de competkncies, per qüestions 
de disponibilitat de serveis, resulta que tampoc no va fun- 
cionar com hauria d’haver funcionat, i l’exemple, jo diria, 
tnds curi6s és que el delegat territorial del Govern va ins- 
talmlar les oficines al seu despatx de la Conselleria de Gover- 
nació i durant un temps va quedar sense fluid elkctric i es va 
quedar incomunicada la central d’emerghcies de Tarrago- 

L’altre exemple podria ser que aquesta mateixa Protecció 
Civil, sabent que estava plovent en quantitats importants a 
molts llocs, va tardar més de quatre hores a avisar 1’Ajunta- 
ment de Tarragona sobre el que podria passar; és a dir, a 
I’Ajuntament cle Tarragona se’ls va avisar a les deu i trenta- 
cinc -paraules de I’alcalde i regidors de I’Ajuntarnent de 
Tarragona-, i a les sis del matí ja s’havia dit que s’estaven 
desbordant rius o rieres que després feien cap al Francolí, 
com es va veure ben evident poc després. Llavors, en defini- 
tiva, la prevenció no ha funcionat com hauria de funcionar. 

L’anhlisi de les causes; és a dir, les pluges van ser ex- 
traordinhries, els imponderables del temps fan que no es pu- 
gui actuar en contra del temps. 

Jo crec que no n’hi ha prou a fer el balanq dels danys, 
sinli que hauríem d’anditzar alguns exemples que citaré. 
Primera qüestió: Tarragona, el barri del Serralla, el polígon 
del Francoli, tenen inundacions greus; per que? S’adonen 
que el problema esth en el desviament del Llobregat, que, 
curiosament, resulta que desemboca al mar de forma tangen- 
cial, és a dir, desemboca no de front, com desemboquen tots 
els rius, sinh que aquest, per cnnvenikncies urbanístiques, 
desemboca tangencialment; si un riu desemboca fent al final 

na. 

un angle de noranta graus, és obvi que alguna cosa falla allh, 
i aixb no ho ha fet el riu, sin6 que ho han fet els humans. 
Exemple: Santa Eulhlia de RonGana, tres urbanitzacions 
amb cent vuitanta cases s’inunden; per que s’inunden? Per- 
que estan en una zona possiblement inundable, A Bigues, sis 
empreses, per quh s’inunden? Perque estaven en una zona 
que era inundable i que nin@ els va dir que alli no es podria 
construir. Per que es trenquen els ponts del Francolí, per 
exemple, e1 pont del Morell o el pont de la Riba? Per quk es 
trenca el pont de la Riba nou, de la carretera nova, i en canvi 
no es trenca el pont de pedra que passo una mica més avall 
del pont que es va endur i de la carretera, que va quedar ab- 
solutament intransitable, corn encara ho és ara? Per que 
s’enfonsa el pont de Navarcles que va al monestir de Sant 
Benet, de recent construcció, i en canvi aguanta el pont 
romi que est2 al costat d’aquell pont? Vull dir, no són im- 
ponderables de1 temps, Per que s’enduu el riu Foix la carre- 
tera de Cubelles, un pont nou, quan hauria de tindre totes les 
garanties la carretera comarcal 246? Per qu& a la riera de 
Maspujols, amb un pont recent construit i recent inaugurat, 
queda tocat el pont i no es pot circular per a l b  i s’hha de fer 
un desviament provisional? Per qub, en definitiva, hi han 
tantes i tantes actuacions en les quals la moderna tecnologia, 
els estudis dels enginyers i dels arquitectes no han fet possi- 
ble preveure que podien haver-hi inundacions i que, en defi- 
nitiva, s’havia o bé de reforqar o s’havia de replantejar el 
disseny, el traqat, o les mateixes caracteristiques cons tructi- 
ves dels edificis O de les construccions aquestes? 

I a tot aixb qui: ha dit l’Administració? La Junta d’Ai- 
gües, que té la funció de policia del domini pliblic hidriulic, 
autoritza, no ..., fa algun informe dient que s’han de fer aIgu- 
nes obres, s’ha de fer manteniment de rieres, perb diu poca 
cosa mi%, Les comissions territorials d’urbanisme autoritzen 
les noves urbanitzacions; les comissions territorials d’indús- 
tria i d’activitats classificades diuen que si a les noves..,, als 
polígons industrials o a altres instal4acions de carhcter in- 
dustrial, sense plantejar-se que la naturalesa funciona amb 
UMS parimetres que no se’ls han inventat ara i que, en tot 
cas, l’horne el que ha fet ha sigut agreujar el funcionament 
d’aquesta natura, i I’home ha actuat irresponsablement. Ur- 
banitzacions, zones enjardinades que, com en e1 cas de Grano- 
llers o d’Alcover, s’han endut actuacions dels ajuntaments als 
municipis per valor de i8  i 27 milions de pessetes perquk les 
van fer allí on no les havien de fer, 1 ara aixb se suma corn a 
indemnitzacions que hem de realitzar. O la Generalitat, 
l’Administraci6, autoritza activi tats corn les graveres de 
1’Alforja; sabeu que 1’Alforja va ser un municipi que va te- 
nir una important pluviometria, perb que les graveres que 
estaven a ln banda de dalt de la riera, concretament al ba- 
rranc del Cbdol i al barranc de les Comes, van agreujar 
d’una manera decisiva els efectes catastrbfics que va tindre 
al riu i al municipi aquella ploguda. 

En definitiva, el que plantegem és: s’ha pres nota dels 
errors?, s’han exigit responsabilitats?, s’ha amonestat?, s’ ha 
advertit?, s’ha sancionat?, s’han iniciat accions sancionado- 
res o judicials contra algú, tkcnic, responsable, empresa pri- 
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vada, etcktera, que ha fet actuacions que han provocat el que 
s’ha provocat? Pesquk jo, d’aixb, no n’he sentit parlar. No- 
més parlem d’indernnitzacions, només parlem de milions, 
perb no parlem del perque es produeix aixb i com podem 
evitar que aixb és torni a reproduir; no és donant diners per- 
qu5 tornin a fer el mateix que nn ha funcionat, sinó corregint 
els nostres errors, Quants errors corregirem? 

I acabo ja, molt breument, amb el terna dels ajuts. Els 
+juts ..., jo crec que el Govern va fer un estirabot quan va 
sol-licitar zona catastrbfica de cent trenta-nou municipis. 
Quan hi va haver els incendis, no es va plantejar la possibili- 
tat de declarar zona catastrbfica i ,  en canvi, ens trobem al- 
guns municipis en qui: ]’aigua havia fet danys insignificants, 
que el dia següent estaven inclosos en la sollicitud de zona 
catastrbfica, entre ells el meu i altres municipis del Montsih, 
quan a1 Montsih ningú té consciencia que allb es pugui dir 
que és zona catastrbfica, ni de molt -ni de molt. Per qub es 
demana zona catastrbfica de 139 municipis, que el que fem 
es devaluar o prostituir el concepte de a m a  catastrbficwv? 
Possiblement ho hauriem hagut de demanar de sis, de vuit, 
de deu municipis, perb mai aquest reguitzell de cent trenta- 
nou, que el que fa és impossibilitar I’adjudicació d’aquesta 
zona catastrbfica, encara que en alguns llocs estigui més que 
j us t i fic a t. 

I, per últim, les mesures dels departaments. Entenem que 
unes subvencions d’interessos no poden, no s6n capaces de 
resoldre el ,problema que s’ha creat en molts particulars, en 
moltes empreses, en molts pagesos i ramaders, que no és 
sols el dany físic sinó el dany moral, sobretot en aquelles 
comarques deprimides, corn pot ser el Priorat, el Baix 
Camp, ta Conca de Barberh, I’Alt Camp o la Terra Alta, en 
les quals, primer la sequera, desprks els incendis i ara les 
inundacions han deixat molt malmeses les economies deIs 
pagesos, i que amb aquestes subvencions o amb altres mesu- 
res ccrmpensatbries que surten als decrets difícilment podran 
resoldre, redrqar la seva situació. Per aixb voldriem que des 
del Govern se’ns diguks quina és la valorclci6, en definitiva, 
de’t ot s aquests aspectes. 

Grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Gimeno. Pel 

Consell Executiu, té la paraula I’honorable conseller senyor 
Vi 1 RI ta. 

EI Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Albert Vi- 
laltsl i Gonzhlez): Senyor president, senyores i senyors dipu- 
tats, senyor diputat, l i  agraeixo molt el to i el piante.jament 
constructiu de la seva interpel.laci6, i, tot seguit, doncs, in- 
tentaré explicar-li quin és el capteniment del Govern en el 
tema de les inundacions, 

Primer que res, sí que és cert que les pluges extraor- 
dinkies, superiors a 50 rnil*lfmetres/horcz i a. 200 rnil.límetres 
en vint-i-quatre hores, són una característica típica de la Me- 
diterrhnia. Aixb 6s cert, i estic segur que tothom n’és cons- 
cient, sobretot tenint en compte que la pluviometria a les 
zones costaneres de casa nostra oscil4a entre 450 i 650 mil-li- 
metres I’any. Quan de fet en un sol dia al Priorat o al Bcu- 
gent, doncs, hi ha pluges de 450 miI.limetres, o a 1’Escala de 

300 mil.límetres, o al Besiis de 250, realment, ens trobem 
amb un fenomen que 6s natural a la Mediterrania, per6 no hi 
ha dubte que és important. E el mateix es va produir el 3 i 4 
de novembre al Priorat, amb 200 rnil*límetres, sobretot en 
zones que en podriem dir de ploure sobre mullat, per@ ja 
estaven ..., el coeficient d’escomentia es reforqa en estar im- 
pedida la infiltració per saturació. 

Hi ha experikncies anteriors, moltes, i ,  totes, les co- 
neixem. Es parla que si el Francoli, doncs, no havia tingut 
una crescuda corn aquesta des dels anys trenta. I hi ha un 
terna concret, que e1 Llobregat i el Besbs han portat cabals 
similars als de I’any 62, i recordem que I’any 62, doncs, jus- 
tament el 25 de setembre, es van produir pluges de 95 litres 
en 44 minuts, 60 litres en mitja hora, i podríem dir que, 
comparativament amb el que es va produir el 92, aquesta ve- 
gada, tant al Llobregat com R I  Besbs, les actuacions fetes, si 
més no, no han revestit la importhncia que varen tenir en 
aqueIl moment, en aquella nit, entre les nou i les deu de la 
nit d’aquell 25 de setembre. 

Aixb passa aqui, i passa a la Provenqa francesa, i passa a 
ItBlia, i recentment ho hem vist a Fa vall del Po, molt més 
fort que aquí, fins i tot, amb un cost molt més important. Jo 
dic aixb perque crec que hem de ser conscients que hi hem 
de conviure, perb també -com vostk deia- hi hem de con- 
viure evitant vides, evitant danys ti les infraestructures bhsi- 
ques, evitant danys a les wivendesn, a les indústries, els 
danys irreversibles al medi ambient per erosió, i, sobretot, 
conviure-hi dintre de les nostres possibilitats pressupostaries 
i tkcniques, com ho fan, altrament, tarnb6 en altres pai’sos 
que també tenen aquest flagell. 

Hem de prendre mesures; hem de prendre mesures el Go- 
vern, primer de tot -i a continuaci6 li exposaré el capteni- 
ment-, hem de prendre mesures tarnbd les administracions 
locals en el tema de qualificació urbanística, de permisos 
d’activitats, de manteniment de les xarxes de desguhs, de 
neteja, de ..., etcktera, i els privats. Hem de prendre mesures 
tots plegats. 1 les que pren el Govern, les que pren i ha pres 
el Govern i que ha de prendre el Govern, jo les dividiria en- 
tre les mesures de previsió, les mesures que es produeixen 
quan hi ha les inundacions, les mesures per afrontar una si- 
tuaci6 creada i les mesures de futur. 

De les mesures de previsi6, jo voldria comentar-li que, 
primer d e  tot, hi ha un tema de planificaci6, que, corn a con- 
seqühcin de les inundacions de l’any 82, es va portar a ter- 
me una publicaci6, un pla d’obres i correccions a fer a la 
xarxa hidrolbgica de Catalunya I’any 553. En aquesta publi- 
cació, en aquest pla, s’identificam un conjunt de punts ne- 
gres %rec que eren 250 punts negres a tot Catalunya-, en 
que ..., en fi, la relaci6 doncs, seria aqui molt llarga, evi- 
dentment, de portar. Es van portar cl terme actuacions, actua- 
cions d’imrnediat el 83, perque, doncs, s’havia d’anar a 
socórrer tota una sbie de problemes que van produir-se el 
82, tot i que en aquell moment, val a dir, senyor diputat, ai 
Govern encara no li havien sigut traspassades les competen- 
cies que ja tenia per I’Estatut, perh traspassades i ,  per tant, 
no tenia partides en aixb i va fer un esforr; en aquest sentit. 
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83-86, per tant, és un període sense els trnspassos, perb que 
no per aixb ..., el Govern va actuar. I a partir del 86 es va ac- 
tuar amb dotació pressuposthria, i més endavant -crec que 
vil ser el 89- amb ]’establiment del c h o n  d’infraestructura, 
que havia d’anar a reforqar les possibilitats pressuposthies; 
aquests temes són, sobretot, també temes de pressupost. 1, a 
part d’aixij, també, i d’aquella relació cl’obres i correccions 
que s’havien de fer, doncs, es van portar a terme tot un con- 
junt  d’actuacions, s’han portat a terme en aquest periode, 
que la relaci6 també seria,.., i vosth mateix ho ha dit abans: 
no es tracta que aquí fem la relaci6 d’actuacions; perb també 
hi ha tota una skrie d’actuacions, entre elles podem dir, com 
a I M ~ S  propera q u i ,  Ia del Llobregat, que encara hi falta el 
tram final i que encara hi falta algun torrent lateral a Sant 
Boi, etckterr?, perb que avui dia, doncs, almenys amb aques- 
tes liltirnes pluges, no ha sigut un problema per a Cornelli, 
per a totes lea poblacions que hi s6n a la vora. Mesures de 
previsió quant a aquesta planificació, 

Mesures de previsió quant a -també vast& ho ha citat- si- 
tuacions meteorolbgiques de perill. El tema de la meteorolo- 
gia, corn voste sap, doncs, d e p h  cle I’Institut Nacional de 
Meteorofogia i, en fi ,  vull dir, fa la seva actuaci6, fa les se- 
ves previsions, perb podricm dir que es constata que la qua- 
litat de la informaci6 prkvia, especialment la meteoroibgica, 
no és suficientment precisa, i ies previsions de Previmet, 
elaborades per la Direcció General de Protecció Civil sobre 
la base de les dades aportades per I’Institut Nacional de Me- 
teorologia, no  s h  prou concretes en la quantia de pluja pre- 
vista ni en els llocs on pot caure; tot aixb, agreujat per 
la manca de fiabilitat del radar meteorolbgic de Corbe- 
ra de Llobregat, del mateix Institut Nacional de Meteo- 
rologia, 

Jo, aquí -i vostk també ho ha dit-, jo aquí voldria dir que 
en 1’Estatut tenim, i és I’únic estatut que ho té, el servei mc- 
tcorolbgic. Aquest tema és un terna que es porta des de fa 
molt de temps parhnt amb !‘Administració central, el tras- 
p h  del servei meteorolbgic, i per a aquest trasphs, des d’un 
punt de vista conceptual, no hi ha problema, perb durant tots 
aquests anys -i bastants anys-, all6 que no hi ha hagut és 
cap voluntat de traspassar cap dotació econbmica. I evi- 
dentment que ho podem fer també sense dotació econbmica, 
endeutant-nos, perb és evident que hi ha d’haver dotaci6 
econbmica perquk aixh que vostE demana, i que tots vol- 
driem, i que esperem que ho tindrem, ¡ que volem tenir-ho, 
és tota una si&*,., tota una xarxa d’aitres tipus de mesura- 
ment, molt m6s -si m’apura- comarcal, arribar a microcli- 
mes, arri bar a establir totes aquestes prediccions meteoro- 
lbgiques molt més fiables. 

En mesures de previsi6, també, en el control i planifica- 
ci6 urbanística -que s’esth fent-, sobretot de les zones inun- 
dablcs, dels desguassos de pont, de les extractives, amb aixi, 
si que hem de dir que cal mi11orar-ho i que  hem de resistir 
les pressions que sempre hi ha, que parteixen dels plans ur- 
banístics dels ajuntaments, etcktera, d’edificar segurament a 
planes inundables. Cada vegada més hem de ser conscients 
que hi ha espais que no poden ser urbanitzats. 

S’ha pres nota de tot el que ha dit vosth, se n’ha pres 
nota, i penso que el que es tracta 6s de continuar incidint en 
aquest control de la planificaci6 urbanística, que, com vnstk 
sap, s’esth portant des del Govern de Catalunya. 

Una altra mesura de previsió és la previsi6 organitzativa. 
Previsió organitzativa que ..., podriem parlar de normes bhsi- 
ques estatals i que des que es va aprovar pel Govern central 
la norma biisica en matkia de proteccid civil i es van definir 
els plans especials d’inundacions, ha estat una preocupaci6 
del Departament de Gavernaci6 I’elaboraci6 i aprovaci6 de 
la corresponent directriu basica per part del Govern central, 
directriu que a hores d’ara encara no s’ha aprovat. Aquesta 
directriu és la p e p  d a u  per efectuar els plans d’inundxions 
d e l s  quals vast& també parlava-, ja que I’homologaciri 
d’aquests plans s’efectua en relaci6 amb els requisits i pa- 
rhmetres que estableix la dircctriu. Per tant, sense aquesta no 
ha estat possible aprovar cap pla especial d’inundacions. 
Aixb, quant a les normes biisiques estatals, aquesta previsió 
organitzativa de la qual li parlava. 

Quant a les normes organitzatives prbpies, voldria dir-li 
que durant aquest any s’ha treballat per part del Departa- 
ment de Governació, i especialment de la Gerhcia de Pro- 
tecció Civil, molt intensament en la prevenció d’inun- 
dacions. I aquests esforgos van concloure en I’aprovació, el 
5 de setembre, d’un protocol d’actuacions dels delegats ter- 
ritorials del Govern de la Generalitat davant del risc d’inun- 
dacions. Fins aquest moment, I’únic que existia era un pla 
d’inforrnació meteorolhgica, a l b  que es diu el Previmet, que 
és el que s’hha vingut aplicant els darrers anys. 

Per altra banda, el Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya s’ha anat proveint d’unes normes de funciona- 
ment de cara als diferents departaments i serveis de la Gene- 
ralitat, moltes d’eIles acordades amb la mateixa Delegacici 
del Govern a Catalunya, especialment pel que fa referkncia a 
la informacici conjunta de les previsions d’elevat risc. 
Aquest protocol d’actuació dels delegats territorials del Go- 
vern de la Generalitat, davant el risc d’inundacions, té una 
finalitat que és la de canalitzar la informacid sobre la pre- 
venci6 de pluges que efectua el Previmet i que es rep a1 
Centre de Coordinació d’Ernergkncies cap als delegats terri- 
torials del Govern de la Generalitat. En cas excepcional, 
d’excepcional gravetat o extensi6, la direcci6 d’emerg5nciR 
I’ha d’exercir i l’exerceix la mateixa consellera de Governa- 
ci6. 

La informaci6 a la població, la faciliten el Gabinet d ’ h -  
forrnacici, des del Centre de Coordinació, amb el delegat del 
Govern a Catalunya. Jo voldria comentar4 que aquest pro- 
tocol va ser qüestionat per la Delegaci6 del Govern a Cata- 
lunya, i voldria dir-li que, en puritat, segurament en aquest 
moment els únics responsables s6n els governadors civils, 
per6 tot i que van ser qüestionats, entenem que la Generali- 
tat ha obrat correctament dintre de les seves cornpethies 
materials en protecció civil, a més de les cornpet~ncies en 
mat&- i a dy au to or g mi tzxci 6. 

Per una altra banda, al Decret 234 del 90, a I’article 13, 
es regulen les compethcies en materia de protecció civil, i 
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atorga als delegats territorials com petencies en rnatbia de 
coordinació dels diversos serveis i organismes de la Genera- 
li tat. 

Hem parlat de mesures de previsió. Penso que val la pena 
parlar també de mesures quan es produeix la inundaci6, i 
aqui voldria dir que una de les primeres mesures quan es 
produeix és tenir els embassaments buits en la mesura 
d’aquestes previsions que es tenia respecte a les possibilitats 
de pluges excepcionals. 6 s  evident que quan més p~urianual 
sigui un embassament, doncs, m6s interks té des d’aquest 
punt de vista d’evitar les inundacions, perb voldria dir que, 
enguany, les inundacions, les pluges d’octubre, els embassa- 
ments del Ter, de la Muga, del Cardener i del Llobregat 
han evitat, certament, que aquestes avingudes o aquestes 
riuades arribessin a ser catastrbfiques, encara de mks im- 
porthcia. 

I no diguem el Siurana, que mai s’havia omplert des de la 
seva construcci6 I’any 73 i que sobreeixia -amb una entrada 
de 700 metres cúbicslsegon-, sobreeixia 150 metres cú- 
bicshegon, per entendre’ns, i vostk ho coneix perfectament: 
és un Ebre amb un bon cabal, 150 metres cbbicslsegon, el 
sobreeiximent de I’embassament del Siurana. 

1 les del novembre, no hi ha dubte també que els embas- 
saments van ser importants per a la regulació i es van omplir 
4 x 6  també és un factor positiu-, tant ei d’OIiana com el de 
Sant Antoni de Camarasa a la Pallaresa, com el de Canelles, 
Escales, Santa Anna en la Ribagorgana. 

Dintre d’aquestes mesures a prendre quan es produeix la 
inundació, hauríem de parlar tambk d’actuació organitzati- 
va. Actuaci6 organitzativa davant de les inundacions, en 
aplicació del protocol que abans he esmentat, i el 10 d’octu- 
bre es van constituir per part dels respectius delegats territo- 
rials els comitks de coordinació de les circumscripcions de 
Tarragona i Barcelona, amb la finalitat de garantir la infor- 
mació suficient a tots els operatius de la Generalitat, i tamb6 
als ajuntaments afectats, per tal de poder respondre a les si- 
tuacions d’emergheia. El Cornit6 de Tarragona es va ins- 
tslnar -vostk ho ha dit també- a les dependkncies de la 
Delegació Territorial, i hi eren presents representants de la 
Gerkncia de Protecció Civil, de Bombers, de Benestar So- 
cial, de Treball, d’Ensenyarnent, d’hdústria, Sanitat, Agri- 
cultura, Carreteres, Transport, Junta d’ Aigües i Govern 
Civil, com a responsable dels mitjans de I’Adrninistraci6 de 
I’Estat a Tarragona, tots ells sota un comandament únic, que 
6s important en aquests ternes, que era el del delegat territo- 
rial del Govern. 

En aquest punt vull sortir al pas de quelcom que vostk ha 
esmentat, que es va publicar a més en algun mitjh de cornu- 
nicaci6, en el sentit que el Comitk no va poder desenvolupar 
correctament les seves funcions perque es va tallar la comu- 
nicació telefhica, Aixb, segons les informacions que j o  tinc 
és que no és així, i es ratifica en un escrit, que puc aportar-li 
quan voste ho desitgi, del director provincial de la Telefiini- 
ca a Tarragona, dirigit al delegat territorial, on es palesa que 
els serveis t e l eh ic s  de la Delegació no varen patir cap defi- 
cikncia digna de ressenya. 

Per altra banda, el Comitb de Barcelona es va instal*lar a 
les dependkncies del Cecat a Barcelona, amb la presencia de 
representants de la Gerkneia de Protecci6 Civil, dels siste- 
mes d’emergkncies, etcktera, i de tots els organismes que ja 
abans he esmentat, i també del Govern Civil de Barcelona, 
novament com a responsable dels mitjans de I’ Administra- 
ció de I’Estat, Administració central. 

Així mateix, el Cecat actuava com a coordinador superior 
dels dos anteriors cornit& de coordinació i de les delega- 
cions de Girona i Lleida, per si podien entrar en fase 
d’eemerghcia. TamM des del Cecat es donava suport al Ga- 
binet de Premsa del Departament de Governació i a la con- 
sellera de Governació com SI mhxima autoritat a Catalunya 
en situaci6 d’ernergkncia, tal com estableix el Decret 234 de 
1990. 

Tots els serveis mobilitzats de totes les administracions, 
estatal, autonbmica i local, durant els dies dels aiguats del 
mes d’octubre, tal com he dit anteriorment, varen estar coor- 
dinats des de la Delegaci6 Territorial de Tarragona, seta la 
direcció del seu titular per a aquelles comarques i del Cecat 
per a les comarques de Barcelona. 

I una  altra mesura que es produeix en el moment de la 
inundació és la de la informació a la població. Les accions 
escomeses durant el”s dies dels aiguats a Tarragona i Barce- 
lona foren les següents: inforrnaci6 general als ciutadans 
mitjangant comunicats oficials a través dels mitjans de co- 
municació, rhdio, televisió i premsa -i aqui es pot citar la 
roda de premsa del 9 de setembre, en la qual es va donar no- 
tícia del pla Previmet, del protocol d’actuaci6 dels delegats 
terri tori als, dels procediments d’ ac tuaci 6 municipal davant 
del risc d’inundacions, dels consells d’autoprotecci6 a em- 
prar per la població en general. 

Tnformacid general, corn he dit, informa& concreta als 
ciutadans rnitjanpnt les emissores locals i els equips de me- 
gafonia fixos o mbbils en les poblacions que en disposen, i 
interconnexió entre les administracions i eis diferents ser- 
veis operatius amb mitjans diferents segons les circumsthn- 
cies. La xarxa de Remer amb les xarxes de rhdio prbpies 
dels bombers, policia, agents forestals o unitat mbbil d e  co- 
municacions del Cecat, i fins i tot amb la prestació d’equips 
de radiotelefonia rnbbil propietat de 1’Administració. Es 
posa com a exemple que el Cecat va expedir el 20 d’octubre 
més de mil tres-cents faxs, la major part dels quals anaven 
ad regat s al s a-j unt aments, 

Cal destacar que s’ han produi’t evacuacions massives, 
COM va ser la del barri del Serrallo, a la qual vosti: també ha 
fet referimcia, que s’han dut a terme amb el mínim de pro- 
blemes que una situacili d’aquesta grandhria, d’aquesta en- 
vergadura, hauria pogut provocar. I ca! també explicar que 
amb la major celeritat possible es va restablir, encara que 
fos de manera provisional, la xarxa de telefonia pública. 

Mesures, per tant, mesures preventives, mesures quan es 
produeix la inundació i mesures per afrontar la situacib crea- 
da. Mesures per afrontar la situaciii creada, allb que es va 
acordar a proposta del Departament de Governació, va ser el 
Govern, el Decret 126811994, del 14 d’octubre, sobre adop- 
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ció de mesures per paI-liar els danys ocasionats amb motiu 
dels aiguats de 1994, esdevinguts els 9, 10, 1 I i 12 d’octu- 
bre. Hi havia mesures del Departament de Governaci6, amb 
concessió als beneficiaris de les victimes mortals, d’indem- 
nitzacions, amb I’atorgament de subvencions als ens locals 
per fer front a les despeses extraordiniries realitzades per 
atendre les actuacions immediates, i també per restablir les 
obres i els serveis de competencia municipal que es refe- 
reixen en els articles 63 i 64 de la Llei 811987. 

Mesures també en aquest Decret del Departament de Po- 
lítica Territorial i Obres P6bliques, que s’han previst actua- 
cions urgents de reparació, tant d’infraestructures hidrhu- 
liques corn d’infraestructures de carreteres que en línies ge- 
nerals han estat les m6s malmeses per les inundacions, I 
aquí voldria assenyalar-li que s’ilvalua en 1,800 milions de 
pessetes el dany a les infraestructures hidrhuliques i en 
5,280 el danyaa les carreteres. I per aixb el Govern va apro- 
var, amb data 14 d’octubre tambk, un  crkdit extraordinari de 
7.000 milions de pessetes per al Departament de Politica 
Territorial i Obres Públiques. I 

Mesures tamb6 d’IndOstria i Energia per establir les línies 
d’actuaci6 envers les indústries afectades, per establir els 
ajuts necessaris n la recuperació d’instal-lacions elkctriques 
danyades que no siguin propietat de companyies de serveis 
pGblics, i aquestes mesures van ser desenvolupades en I’Qr- 
dre del Departament d’hdústria i Energia de 24 d’octubre 
de 1994, que segurament vost?: coneix perfectament, i que el 
conjunt, la valoració efectuada dels danys, del Departament 
#Indústria i Energia, s’avalua en 3.700 milions de pessetes. 

Mesures del Departament d’ Agricul tura, Ramaderia i 
Pesca per establir línies d’actuació adequades per a recons- 
trucci6, reposiciB dels béns i reposici6 dels danys soferts en 
les explotacions agrhries i disposar de les mesures adequa- 
des per a 1st recuperació de les zones afectades. D’acord amb 
aixb, també aquest Departament, en ]’Ordre de 25 d’octubre, 
assenyala, doncs, tots aquells ajuts a les explotacions 
agriries, pesqueres, empreses de transformació de productes 
agroal i mentari s afectades peIs aiguats esdevingut s. 

EI Sr. PRESIDENT: Senyor conseller, potser que es re- 
servés alguna cosa per a la rkplica. 

E? Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT: De seguida 
acabo, senyor president. Al Departament de Comerq i Turis- 
me evidentment també hi havia mesures, hi havia mesures 
d’Ensenyament, de Benestar Social, d’aquests vuit departa- 
ments que corn vost& ha dit han estat implicats en totes 
aquestes mesures. 

Vull dir que d’aquest Decret ..., se n’ha preparat un altre, 
que avui mateix, en el govern d’avui s’ha aprovat per arn- 
pliar a LIeida i Tarragona amb motiu de les pluges del 4 i 5 
de novembre. 

I també voldria dir, voldria fer referkncia al Reial decret 
llei 11/94, del Govern central, pel qual s’adapten mesures 
urgents per reparar els danys causats en les inundacions, pes 
un valor sembla ser d’uns 7.000 milions de pessetes, a més 
del que s’hagi declarat com a zona catastrbfica, i, corn vostk 
diu, potser sí  que s’hauria pogut precisar i que només fos 

una part dels municipis, per6 no hi ha dubte que era catas- 
trbfic, que eren extraordiniries les pluges que es van produir 
i aleshores en aquest cas penso que no és en absolut nociu 
que s’hagi previst més del que fos necessari. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Mol tes grkies, senyor conseller. 

Pot fer rkplica el senyar Gimeno, tot recordant-li que el 
temps previst per a Ia wkplica són cinc minuts. 

El Sr. GIMENO: Grhcies, president, procuraré cenyir-me 
al temps, tot i que el conseller ha estat molt més extens en la 
seva resposta, i m’agradaria poder discutir algunes coses m6s. 

La impressió que em dóna 6s que, com va dir Galileu, 
eppur si muove!, és a dir, <<per6 es mou>>, S’ha fet previsi6, 
s’ha fet prevenció, hi ha imponderables del temps, pluges 
extraordinhries, hi ha decrets pendents del Govern de 1’Es- 
tat, hi ha coordinaci6, etcetera, perb els danys hi són i els 
danys crec que no m’ha dit si comparteix la idea del conse- 
ller de Politica Territorial que d’aqui a deu anys ja no n’hi 
hauran, que és el que deia en la seva resposta del dia 20 de 
setembre. Si ho anem resolent, I’únic que ens cal és esperar 
que en aquests deu anys ens respecti el temps i d’aquí a deu 
anys tot salvat, ja no hi haurh problemes d’aigiies. 

I, és clarr, aixb és el que no veiem tan clar, perqub en 
aquella avaluaci6 d e  correccici de la xarxa hidrolbgica de 
l’any 83, de 42.000 milions de pessetes, que després diu que 
les previsions potser vinguin de l’ordre dels 150.000, si que 
algunes actuacions s’han fet, perh tarnbk s’han fet aIgunes 
actuacions que són contriiries al que s’hauria d’haver fet. 

I, si no, jo l i  he dit algunes obres, perb n’hi tomar6 a re- 
petir algunes ¡ en diré algunes altres, Només parla dels 
danys que s’hstn produ’it, perb a mi m’agradaria que vostes 
haguessin fet una valoraci6 de per qui: s’han produi’t alguns 
d’aquests danys, Per exemple, el pont de la riera de Maspu- 
jols I’hsln de tornar a reparar, i aquí no passa res, no hi ha 
cap tkcnic que sigui responsable de res, o és que allí no plo- 
via mai i resulta que ara hem descobert que també hi plou? 
fis a dir, no hi ha responsabilitat dels tkcnics i de I’Adrninis- 
traci6 que han fet un pont mal fet? 

La carretera d’kmposta a Vinallop, I’eix de I’Ebre, una 
zona ben plana i ’ben tranquilla, tamb6 recentment inaugura- 
da: per quk té danys, i per qu& se’n duu un tros de carretera? 
Hi ha un barranc, el barranc de la Galera, que de tant en tant 
surt, i aixb ho sap qualsevol dels ciutadans d’aquell terreny. 
Per que l’autovia Granollers-Vic va estar inundada?, perqui: 
estava dins de la zona inundable. Per qu& té despreniments 
l’autopista de Terrassa-Manresa quan aqui ha estat reitera- 
dament denunciat que les obres aquelIes tenen una skrk 
d’irregularitats o de defectes que la fan fins i tot perillosa i 
que sabem que alg6 dels presents aquí -avui no el veig, perb 
en fi- ha tingut algun ensurt en aquestes obres. Cada vegada 
que plou, despreniments. Per que alguna altra de Ies infraes- 
tructures afectades, per que el pont de la Riba i la carretera 
estan en aquests moments en un estat tan Famentable? Es a 
dir, els danys només s’avaluen que tornarem a fer el que ja  
varn fer i tornarem a tenir el mateix problema. que hem tin- 
gut en aquests moments, quan torni a haver-hi alguna riera? 
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Miri, jo l i  trec un exemple que no me I’invento jo, un 
diari tan puc sospitós de critica al Govern com pot ser 1’Avui 
treia un acudit que deia: aqui hi ha una carretera nova, talla- 
da ¡ un pont vell, i diu: {<10 anys, 400 milions, uns aiguats i 
adku pont>>, i a baix diu: (660 anys, 100 monedes d’argent, 
uns aiguats i va aguantant)). (Remor de veus.) Alguna cosa 
vol dir aixh, no? O és que tampoc no n’hem de parlar, de 
responsabilitats? 

Per exemple, em diu vostk que fem control de la planifi- 
cació urbanística i sobretot de les zones inundables; li en- 
senyar6 una perla, tinc una foto: aixb és un restaurant a dalt 
de Camarasa, promogut per un alt chrrec de 1’Administracih 
de la Generalitat, del Departament d’ Agricuitura, Ramaderia 
i Pesca, que se li diu que aquest restaurant i zona esportiva 
que fa aquí est& fora del domini públic hidrhulic, no és zona 
protegida perquk aproximadament esta per damunt dei do- 
mini públic, de la línia del domini públic hidrhulic, 50 centí- 
metres. Jo li puc ensenyar aquí que aquest restaurant estava 
inundat metre i mig amb una avinguda ordinhria, i una avin- 
guda ordinhria és la que delimita on esta el domini ptiblic hi- 
drhulic. Si aixb hagués estat acabat i aquí ho hagués agafat amb 
cinquanta persones dintre i vint cotxes, resultaria que els cotxes 
haurien fet cap ves SI saber on i la gent a la teulada o, si més no, 
al segon pis. 1 aixh és la protecci6 de les zones inundables. 

O la protecció de les zones inundables són les dues actua- 
cions que hem dit de Granollers o d’Alcover: 18 i 27 mi- 
lions de pessetes fent enjardinaments molt bonics en una 
zona que és’dornini públic hidrhulic. Aixb és protecci6? Lla- 
vors, vosti: no m’ha parlat de responsabilitats. Jo el que li 
demano és quines responsabilitats, perquS: ara indemnitza- 
rem tots aquells que han tingut danys per fer obres improce- 
dents sense l’advertirnent de I’Adrninistraci6 de la 
Generalitat. O també, potser, indemnitzarem graveres, l i  he 
dit abans el municipi de I’Alfmja, dues graveres, la gravera 
de Comesa, al barranc del Cbdol, va provocar el trencament 
de la carretera que puja cap al coll d’Aiforja, el trencament 
de la carretera, el mal estat de les obres aquelles, i despres a 
baix la quantitat de grava acumulada que hi havia a sota del 
pont o del pas de la carretera va fer un embassament que es 
va endur aquella grava i va arribar do3 quilhetres i mig 
m6s avall, clins del riu, la qual cosa provoch una sbie de 
mals a totes les zones agrícoles aquelles. 

hs que també I’indernnitzarern pels danys que l i  hem fet 
a la gravera‘? És a dir, no hi ha culpes aqui, negligkncia de 
[’empresa, ncgligkncia de la policia d’aigiies, negligkncia de 
l’hdrninistració i ara li donarem una indemnització perquk, 
pobra gent, se’ls ha endut un tros del negoci que tenien i 6s 
una indiistria a indemnitzar per danys. 

Jo crec que aixb és el que haurien de fer i és el que no 
fan. O 6s que el pont que va del poble de Masroig a Lloar, al 
barranc de la Vila, fet per Agricultura fa uns anys, d’una 
manera provisional, pensant que aquell barranc no baixar& 
mai, se I’ha endut, s’ha endut una finca del. costat, pesquk 
estava mal conservat, de qui ser& culpa aixb? 6s culpa del 
pagks que estava al costat i de la granja que tenia al l i  o és 
culpa de I’Administraci6 que no fi el que hauria de fer? 

En definitiva, el que plantegem 6s per que no fan el que 
haurien de fer? Aquí tinc, m’ha vingut un fax d’una entitat, 
que no 6s I’Administraci6, d’un grup per a la protecci6 am- 
biental La Flor del Foix que analitza les causes dels danys al 
municipi de Cubelles i diu: <<Des de mala gesti6 de la Genera- 
litat de no desembassar>> -precisament hem parlat del desem- 
bassament- <cel Foix, perque les comportes estan rovellades i 
no es mouem; diu: {(sabien tots que el riu s’ornplia d’una ma- 
nera rhpida i si al matí estava al 71% de la seva capacitat, 
l’embassament, no eI van desembassar fins que allb va 
passar per sobre de la presa, va provocar una forta avalan- 
cha que s’hauria pogut regular si quatre hores abans s’ha- 
gu& anat desembassant.)> Una carretera, la carretera que va 
a Mas Traver, diu: <<est& construi’da abocant terres damunt la 
llera sense fixar els talussos i ara I’aigua se I’ha endut; un  
passeig fluvial construit per ]’Ajuntament, amb el vist-i-plau 
de I’AdministraciÓ, abocant terres sobre la llera del riu, es- 
tretint la llera i evidentment fent que part del passeig hagi 
sortit afectat.)) El pont de la carretera 246, que he dit, diu: 
<<té cinc forats>>; tenia cinc forats, perb dos estan ocupats 
perque es va haver de fer un passeig, un passeig que tapava 
una part important d’aquests dos forats, llavors vol dir que 
ja havien deixat tres forats només dels cinc que tenia; l’ai- 
gua passa per dalt, s’enduu part de la carretera i tots els pro- 
blemes que coneixem, etcktera. 

Aixb és una anilisi de recerca de responsabilitats, i aixb 
és el que volia jo que em digués: quines responsabilitats 
s’han iniciat en totes les obres públiques o privades que han 
estat afectades, per veure si realment són imponderables o si 
és alguna culpa de l’kdrninistració o dels propietaris, i que 
el que no podem fer és donar diners a aquells que han fet les 
coses malament perque les segueixin fent malament i que 
d’aqui a uns anys tornem a fer el que no s’hnuria d’haver 
fet, 6s a dir lamentar-nos dels danys que s’han produilt. 

I acabo, perquk el temps ..., ja em marca la llum roja, 
dient-li que el tema de les subvencions, el tema de les sub- 
vencions ..., m’ha dit que hi ha subvencions, perb jo tarnbk 
he sentit alguna cosa de la picaresca de les subvencions, que 
voste ceneixerb, com a Administració. Hi ha ajuntaments 
que han dit: <<Escolta, tira per del braq, i si podem colbcar 
algunes obres que no ho s6n i ens entren pel tema dels ai- 
guats, doncs, benvingudes siguin),, 6s a dir, potser d’aques- 
tes subvencions, se’n beneficiar$ qui menys necessitat en t@ 
o menys justificaci6 tt5 per a beneficiar-se’n. Quin control 
tindrem de les subvencions, perque realment vagin a qui han 
d’anar i que no sigui un cúmul de despropbsits? Jo crec que 
aixb és necessari. 

Per altra banda, reitero: crec que zones deprimides, COM 

especialment el Priorat i el Baix Camp, tota la zona d’ave- 
Haners, que ha estat afectada, Alforja i tota la zona del cos- 
tat, no necessiten mesures de carhcter general, necessiten 
mesures de carhcter específic. El Priorat, el municipi de Por- 
rera esta assolat; el municipi de Mar@; ei municipi de Mas- 
roig, són municipis d’agricultura dificil, 6s una zona molt 
pendent i que I’aiguat extraordinari ha fet molt de dany als 
pagesos. Si all& els pagesos sobreviuen malament, qualsevol 
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demana ja en aquests moments indemnitzacions, és a dir que 
els subvencionin interessos de les inversions que ha de fer; 
no hi ha ganes de fer interessos, el que hi ha són ganes 
d’anar-se’n de ia seva localitat i de la seva comarca i buscar 
un rnitjh de vida a un altre lloc, Crec que s’haurien de con- 
templar es pec ifi carnen t ajuts. 

I el que l i  voldria és llegir un cas que crec que és de mo- 
del de claredat i d’efichcia en concessi6 de subvencions. En 
aquesta ordre d’ Agricultura diu: <<Les subvencions consisti- 
ran que en el cas que els danys siguin inferiors al 70% dels 
elements productius de F’expIotaci6, la subvenció serh fins a 
un rnhxim del 50% de la quantitat que resulti de restar de 
I’import de la valoraciij aprovada pels elements a repusar, el 
20% del valor total d’aquests elements quan es tracti de zo- 
nes desfavorides o del 30% a la resta del territori.>) Jo no s6 
si ho ha entks, jo no ho he entks, i ara, a un pag&s, com l i  fa- 
rem entendre aixb? EI 70%, el 50%’ el 20% i el 3096, surt en 
una ordre; que ha d’entendre el pages? e s  a dir: <<Escolta, és 
que m’ho feu clificii perquk em feu perdre les ganes de con- 
tinuar treballant>), 

Vull dir, en el cas de I’agricultura, i en el cas de les zones 
desfavorides, el que entenc és que fan falta -de la manera 
que diu la TauIa per a la sequera constituYda allh, i que hi 
van afegir {{de la sequera, del medi ambient i dels aiguats>>- 
ajuts directes per redreqar no I’econornia, sin6 la vida, en 
unes zones que per si són prou dures corn perqui: encara els 
ho estiguem fent més dur, havent de buscar advocats o eco- 
nomistes per interpretar aquestes da res>)  ordres del Depar- 
tament d’ Agricultura. 

En definitiva, el que voldriem és: control de les subven- 
cions, anhlisi de responsabilitat, presa d’accions en el sentit 
d’evitar o corregir les irregularitats que s’han detectat, i evi- 
tar fets com aquest de Camarasa, que, amb la connivhcia de 
1’ Administració, i amb la voluntat especifica d’afavorir de- 
terminades persones, arriben a demostrar, o a intentar de- 
mostrar, el que la naturalesa demostra que no 6s cert. 

Gr $cies, senyor pres i den t. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Girneno. El 

senyor conseller té la paraula per contestar la rkplica. 
El Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT: Senyor pre- 

sident, senyores i senyors diputats, senyor diputat, penso 
que, de la seva exposici6 final, el que diuen,.., mesures de 
futur, no? Mesures de futur, mesures de control, responsabi- 
litat, que no hi hagi picaresca i explicaci6, claredat en les 
mesures. 

50 l i  voldria dir que, evidentment, un dels aspectes que 
s’ha de fer és actualitzar, igual que aquell programa del 83 
va ser fet després d’unes pluges extraordiniries el 82, penso 
que 6s moment, després d’aquests negaments i d’aquestes 
pluges extraordiniirics del 94, doncs, d’actualitzar, també, 
amb tota La informació que sens dubte els municipis poden 
aportar, actualitzar aquell pla de punts negres del 83, 

Identificar, també, i veure la normativa de les zones quaiifi- 
cades urbanisticarnen t, susceptibles d’ inundació. D’ aquel I s 
punts negres encara en queden per solucionar, perb l i  ho re- 
peteixo, li ho  he dit abans- penso que del que hem de ser 

conscients és que ha de ser dintre de les nostres possibilitats. 
Dintre de les nostres possibilitats, que no deixant de banda, 
evidentment, no deixant de banda -hi comptem-, doncs, eIs 
ajuts que es puguin produir, tarnb6, i per aixb hi ha un  con- 
veni ja signat el 85, que ha anat fent possible tota una skrie 
d’actuacions. Dic que no deixem de banda demanar tamb6 
ajut al Govern central i ,  evidentment, a la Uni6 Europea: 
sembla ser que per a Xthlia ara s’hi abocaran; segurament s6n 
molt més fortes les pluges d’ITthlia, per6 tampoc rebutgem 
anar, acudir en aquests recursos. 

I jo li voldria comentar, perquk abans no me n’he recor- 
dat, de poder-li respondre, que la xarxa aquella SAIH estar& 
en funcionament en sis mesos. O sigui, esth ja molt avanp- 
$a en la seva installació, i penso que ser5 un ajut important 
del que abans vostk deia de previsió, 

Quant a la prevenció, i quant a les actuacions a fer, i 
quant a les inversions, jo l i  estalvio tot el llistat d’actuacions 
que es pensa fer. No deixaria de dir que la part final del 
Francolí s’ha de resoldre: s’ha de resoldre donant-li una sor- 
tida més directa, evidentment, i jo, des d’un punt de vista 
ambiental, jo ja he dit que ..., jo demanaria que no es tanqués 
I’actual sortida a la platja, perquk aquell és un espai natural 
que val la pena conservar. 

Perb deixo de banda totes aquestes relacions d’actua- 
cions, Jo sí que li  valdria dir que, responsabilitats, quan els 
aspectes, doncs, siguin ..., desbordin el normal, el natural, 
perqui: sigui catastrbfic ..., és juridicament, segurament, difí- 
cil, sobretot si esti declarat com a catastrhfic, doncs, de po- 
der demanar algun tipus d’aquesta responsabilitat que vostk 
diu, sens perjudici que aquelles actuacions que s’hagin fet 
sense permís municipal, o que s’hagin fet fora de tota nor- 
mativa., ,, home, evidentment, doncs, que aquestes entrarien 
dintre d’aquest camp. 

Jo el que si que l i  vull assegurar és que el Govern de la 
Generalitat té una voluntat total de  control d’aquestes sub- 
vencions, i estic segur que aquestes possibilitats, doncs, de 
picaresca, no hi seran. I que sí que és difícil aquesta lectura 
que V Q S ~ ~  deia d’aquesta norma d’ Agricultura, perb també 
era difícil una de similar quan hi va haver incendis, i estic 
convenqut -i vostk ho sap perfectament- que tots els page- 
sos que s’hi han hagut d’acollir han estat informats, han es- 
tat assessorats, pels mateixos tkcnics del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

JO, per finalitzar, senyor president, senyor diputat, penso 
que I’home és I’únic ésser que és conscient de les seves li- 
mitacions. Potser dir, doncs, que som capaGos de d o m e -  
nyam, de dominar la natura, és molt difícil: heem de ser 
conscients d’aquestes limitacions. Perb no hi ha dubte que 
amb les previsions que s’estan fent, igual que podem dir que 
les inundacions, o que les pluges del 62, enguany, amb uns 
cabals iguals, en el Ter ..., perdó, en el Be& i en el Llobre- 
gat, no han produyt els estralls que van produir, si que també 
podem dir que a mesura que anem acoblant-nos en aquesta 
programació, en aquest pla, i amb I’ajut de tots -i també, so- 
bretot, dels ajuntaments-, estic segur que, d’aquí a deu anys, 
els estralls que puguin produir aquestes pluges ..., que, ho re- 



DIARI DE SESSIONS I P - N6m. 1 O5 I i6 de novembre de 1994 J SESSId PLENARIA Núm. 58,l 5673 

peteixo, són extraordinhries, són extraordinhries, i no esta a 
l’abast dels estats -ni d’Tt8lia ni de Franqa ni, en aquest cas, 
del Govern de Catalunya, doncs- poder solucionar el tOO%, 
perb sí que podem dir que unes futures riuades, unes futures 
pluges, seran cada vegada menys flagel-lants per al territori. 

Simplement apel-lar a la comprensió, a la solidaritat. 
També ai Parlament, igual que als ciutadans, quan aixb es 
produeix a la realitat, hi ha aquesta comprensió i aquesta so- 
lidari tat per unes situacions extraordinhries. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

IntcrpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre 1’articEe 22, concepte 226, 

#Despeses diverses)), dei Pressupost 
de la Generalitat 

La interpdlació que constituia el punt sis& de I’ordre del 
dia ha estat retirada. 

InterpeWacM al Consell Executiu sobre 
la política d’informació institucional 

de la Generalitat 

Passem, doncs, al punt set&, que 6s interpelhció sobre la 
politica d’informacid institucional de la Generalitat, presen- 
tada pel diputat senyar Puigcercós, que te la parauia per ex- 
posar ta interpellacid. 

El Sr. PUIGCERCdS: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res diputades, senyors diputats, aquesta interpellslció neix, 
bisicament, fruit de la sorpresa que aquest diputat, membres 
del seu Grup i suposo que una bona pila de catalans varen 
tenir, la sorpresa que varen tenir, quan un bon dia, asseguts 
davant del televisor, varen poder veure, en un Telenotícies, 
un dels informatius de la cadena pública de la Televisió ca- 
talana, que es qualificava d’<<eschndob~ el fet dels publire- 
portatges que el senyor Berlusconi, Silvi0 Berlusconi, 
president de la República italiana, havia fet sota el títol de 
Fafo -fet, en aquest cas, voldria dir- per al compliment de 
les seves promeses electorals durant la campanya. 

Dic que resulta sorprenent perque en aquells moments 
era perplexitat la que teníem molts catalans i catalanes da- 
vant del televisor d’entendre que, des de la cadena p6blica 
catalana, es pogués qualificar d’<<eschndol>) ei fet que el pre- 
sident de la República italiana, senyor Berlusconi, utilitzes 
la RAI per explicar la seva obra de govern en uns publire- 
portatges de dos a tres minuts de durada. 

1 ho diem perquk no entenem que es pugui qualificar 
d’ creschndol>) el senyor Berlusconi quan el senyor Berlusco- 
ni, al costat de la dinAmica que porta el Govern de la Gene- 
ralitat en aquest hmbit, en I’hmbit de la publicitat 
institucional, la propaganda institucional, podríem dir ben 
bé que el senyor Berlusconi és un escolanet o, en, aquest cas, 

és un simple aprenent de la propaganda que s’esth portant 
des d’aquest país, Catalunya. Posats a Ithlia, hauriem de dir 
que aquesta notícia, explicada per la televisió p6blica de Ca- 
talunya, no deixa de suggerir una situació més digna de Fe- 
Ilini que una situaci6 democrhttica. 

Tot aixb, nosaltres, el Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, ho inscrivim en aquests gaireb6 més de clos anys 
que s’esth debatent un debat públic sobre la corrupci6 en les 
m i s  altes esferes del poder politic i econbmic, que és el 
principal terna, ho repetim, dels mitjans de comunicaci6, de 
les converses de carrer, és a dir, de 1’opinió pública en gene- 
TEll, 

Apareix, doncs, una necessitat vital de regenerar les rela- 
cions entre els representants i els representats, ja  que situa- 
cions i casos COM els que des d’aquest mateix hemicicle 
s’han denunciat provoquen la desconfianga en els segons, 6s 
a dir, en els ciutadans vers els representants. L’adulteració 
de la dernocrhcia ve de lluny, no 6s un problema ni catali ni 
d’aquest moment: és un problema general. La prevaricació, 
l’apropiaci6 de fons públics són actituds d’aquelles que no 
ajuden a millorar les cotes de participacid ciutadana en les 
decisions generals. Sorn tots els que l’endemh dels comicis, 
I’endemii de les diferents eleccions, ens queixem de la poca 
participació. Perb garantir els mecanismes de pluralitat i 
transparkncia, que s6n bhsics en la legitimació de I’elecció 
democrgtica, 6s necessari en tot govern. 

Hi ha, perb, una altra adulteració del sistema repre- 
sentatiu: fórmules politiques, maneres de manipular 1’ opinió 
dels ciutadans cap a una opinió política concreta, amb fons 
p6blics. I aquest és el problema. Nosaltres podem entendre 
que la propaganda política, des del punt de vista del finanp- 
ment de fons privats, sempre legítims -aquest és un altre de- 
bat que no ens ocupa avui-, entenem que és licita i legitima 
per part de qualsevol opció política; nosaltres entenem que 
el problema és quan aquesta propaganda política es fa amb 
fons públics, amb fons pagats per tots els ciutadans, fons 
que surten dels pressupostos, en aquest cas de la Generalitat, 
o en altres casos pressupostos generals de I’Estat, o en altres 
casos de pressupostos municipals. 

O l’wltra cara de la moneda, és n dir que un partit es bene- 
ficiii dels recursos pfiblics i dels mitjans de comunicació pú- 
blics per fer prevaler la seva opinió per sobre de les altres 
opinions negant el dret a la lliure divulgació d’idees. 

El motiu, doncs, d’aquesta interpeHaci6 respon a la per- 
cepció d’una gran part de la societat catalana, i tambk en 
aquest cas ens n’hem fet ressb el Grup d’ERC, i es recull en 
aquesta iniciativa. Diem, doncs, que determinades politiques 
-gestos, fets i ,  sobretot, carnpanyes- perverteixen el sentit 
de la pluralitat, la diversitat d’idees i ,  sobretot, confonen la 
institució de la Generalitat de Catalunya amb un partit, en 
aquest cas amb una coalici6, que avui, i de f ~ r m u  definida 
-no indefinida, de forma definida-, comanden les institu- 
cions i tenen majoria, en aquest cas, a la cambra legislativa 
catalana. 

Una confusió que a voltes porta aquesta coalició a su- 
plantar la institució, i la institució a la coaliciri, indistinta- 
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ment. Aquesta practica sistemiuica té diferents perfils, des 
de l’augment desmesurat d’inauguracions i actes oficials per 
part dels diferents departaments en períodes preelectorals -i, 
all6 més greu, en plena campanya electoral- fins a cam- 
panyes abrumadores d’anuncis per televisi6, rhdio i premsa 
escrita, que bé expliquen a tot color I’obra del Govern, o 
anuncis per aixecar la moral colkctiva del tipus <<Anirem 
endavant)>, revistes o publireportatges com els famosos 
<<Passem comptes>>, que apareixen sistematicament quan les 
eleccions estan ja anunciades, en plena campanya electoral, 
o ja parlar de la utilitzaci6 que s’eesth fent pel Grup de ia ma- 
joria de diferents consellers en les seves visites comarcals 
per rccolnnr candidatures municipals de Convergkncia i 
Unió, que moltes vegades estan a l’oposició i moltes vega- 
des aquestes visites no passen ni pel mateix ajuntament ni la 
visita preceptiva que toca a I’alcalde, 

Exemples i. casos, els sabem. Creiem que és greu i lamen- 
table que un conseller de la Generalitat, que no se sap ben 
bé en quina funció est& si com a conseller, si com a diputat 
o si com a representant d’un partit polític, visiti un municipi, 
faci una roda de premsa al costat, al costat, dels regidors de 
I’oposició, o de la candidatura de l’oposició, i no passi ni a 
saludar ni faci la visita preceptiva, en aquest cas, a I’alcdde 
del municipi, que és el representant d e  tots els ciutadans 
d’quell  municipi. 

Una prictica, corn hem dit al principi, que tendeix a con- 
fondre partit i govern, i que repercuteix molt en I’adultera- 
cici d’un sistema representatiu que avui té prou nafres, te 
prou Ilagues, amb els casos dc corrupci6 que tenim damunt 
la taula i que -ho he dit abans, ja- es varen denunciar siste- 
maticament des d’aquest hemicicle, des d’altres hemicicles 
o des dels mitjans de comunicació, Una practica que mohes 
vegades tendeix, de forma conscient i premeditada, a mul-lar 
I’opinió dels altres, o simplement a silenciar-los; una prhcti- 
ca que tendeix sistematicament a finanpr amb fons piiblics, 
a costa del pressupost de la Generalitat, productes amb un 
clar comprador, els ciutadans de Catalunya, i un sol benefi- 
ciari, la coalici6 majorithria avui al Parlament de Catalunya. 
Aquest és un problema que des d’una perspectiva etica és 
reprobable: beneficiar-se de forma partidista, de forma parti- 
diria, de l’acció de govern, que, de fet, representa tots els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que representa, de fet, 
I’acció de govern, tots els membres d’aquesta cambra legis- 
lativa, entenem, doncs, que no garanteix el criteri d’inde- 
pendkncia. 

I amb aixb que quedi molt clar que no volem dir que 
aquesta practica sigui única del pairtit que avui comanda el 
Govern de Catalunya -no és així-: és una prhctica que s’es- 
t h  des dels ajuntaments fins al Govern de E’Estat, passant 
per tots els brgans de representaci6 política i amb capacitat 
executiva que té el Govern de la Generalitat. Entenem, 
dones, i ho repetim, repeteixo que aquest no és ni un feno- 
men catali ni un Eenornen ci’aquest moment, perb aquesta 6s 
una prhctica, i tornem a dir que no és exclusiva del Govern 
de la Generalitat ni pretenem que s’entengui aixi, perb 6s el 
deure de la mixiina institució de Catalunya de ser capq 

d’articular un cos normatiu que preservi el Govern i la seva 
acció política de I’usdefruit d’un partit o de qualsevol partit. 
També hem de deixar clar que entenem la necessitat de tot 
govern de fer arribar al ciutadi fa seva acci6 de govern: és 
una actitud legitima, perb que cal regular, ja que, si no, con- 
fonem all6 que és I’obligació moral i política d’un govern 
4 s  a dir, executar el seu programa ilo eis mandats o desig- 
nis del poder legislatiu-, o con€ondre aquesta obIigaci6 amb 
la generositat d’un govern: no és el mateix i’obtigaci6 que té 
tot govern d’escometre, cl’executar un programa o els desig- 
nis d’una cambra representativa, en aquest cas, que la gene- 
rositat que pot tenir amb unes comarques o uns municipis. 

Entenem, doncs, també, la necessitat que cal entendre 
que en un període preelectoral o electoral no s’ha d’aturm 
I’acci6 de govern: aixb és F’argument que s’ha donat moltes 
vegades des del Govern de la Generalitat, que quan s’hnn dit 
les dates d’unes eleccions, quan ja  s’ha publicat quina és la 
data oficial d’unes eleccions, corneqa el periode que tots 
entenem com a pre-campanya. I entenem que és necessari i 
és normal, de normalitat democrhtica, que durant aquest pe- 
r Í d e  l’acció de govern continui’, pcrb realment nosaltres 
plantegem aqui, en aquesta interpelhció: és possible -i 
creiem que és així-, és possible una acció de govern, durant 
el període preelectoral i durant la campanya electoral, sense 
publireportatges, sense inauguracions, sense actes oficials, 
repetim, que continuen confonent c<institució>r i qmrtit>>. I 
ho diem perquk creiem que 6s possible fer acci6 dc govern, 
és possible, sense aquesta confusi6 contínua, de cara al ciu- 
tadi, del que és exactament, en aquest moment, partit i insti- 
tuci6. 

1,’ Administració pública, el Govern, la Generalitat, en 
aquest cas, ha de servir amb objectivitat els interessos gene- 
rals, ja que la publicitat constitueix avui en dia una font im- 
portant de finanpment dels mitjans de comunicació social. 
Regular i establir criteris d’objectivitat tambk 6s una neces- 
sitat peremptbria. L’adjudicaci6 de la publicitat de forma di- 
recta o indirecta per part de I’Adrninistraci6 pot afectar la 
subsistencia i lliure cornpethcia dels mitjans de comunica- 
ció social, i s6n aquests mitjans el substrat indispensable per 
a la garantia de I’acc6s a dits mitjans dels grups socials i po- 
lítics significatius, respectant el pluralisme social exigible 
en tot estat de dret. 6s sabut que, avui, la supervivkncia de 
molts mitjans de comunicació es deu, bhsicarnent, a la publi- 
citat, i es calcula i sabem tots que en molts dels casos la 
meitat d’aquestsl respon a publicitat inserida per les diferents 
vessants de I’Administraciri p6blica; un ús indegut: d’aques- 
ta practica ens podria portar a una adulteracici lamentable i 
greu de la dernocrhcia, com és el condicionament sktamhtic 
del que anoinenern el quart poder, o tslrnbk anomenada 
premsa independent. Per tant, es fa necesshria una regulació 
de tota la publicitat que des del Govern, departaments, enti- 
tats autbnomes, empreses públiqucs, s’irtsereix a la premsa. 

Si esperem, i creiem que serh així, que la resposta del 
Govern ens digui quins són aquests criteris d’objectivitat, 
quina 6s aquesta regulació a l’hora d’inserir a la premsa, als 
mitjans de comunicació, quins criteris s’utilitzen -que els 
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podem entendre, els podem discutir-, i si entenem tarnbd 
que el Govern te una voluntat clara de no barrejar la institu- 
ci6 de la Generalitat amb Ia coalició Convergkncia i Uni6, 
haurem d’entendre que caldrh regular que en els períodes 
preelectorals, caldrh deixar ben clar que en eis períodes pre- 
electorals determinades polítiques d inauguraci6 d’edificis 
que ja estan funcionant, d’inauguraci6 de túnels que ja fa 
temps que hi estan circulant els ciutadans i ciutadanes del 
nostre pais, potser caldrh deixar-les de banda i cornenpr a 
plantejar seriosament que la no-barreja de la institució i el 
partit polític que té majoria en aquesta cambra sigui siste- 
mhtica. Potser si hi hagu6s una voluntat clara, per part del 
Govern, de reformular i de fer un rearmament moral de l’ac- 
tivitat politica -i,  en aquest cas, també ho podríem qualificar 
corn una fórmula també de C Q I T U ~ C ~ ~ - ,  potser haurien de 
canviar i cornenqarien a entendre que no s’ha de barrejar sis- 
ternsticament -ho repetim, i per acabar-, el que 6s la institu- 
ció i el que és ei partit. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

EE Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Puigcercós. 
Pel Consell Executiu, t6 !a paraula !‘honorable conseller se- 
nyor Joan Guitart. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA (Joan Guitart i 
Agell): Senyor president, senyores i senyors diputats, distin- 
git senyor diputat, jo tractaré de respondre la interpetlació 
que vostk acaba de formular, i tractaré de respondre de la 
manera mes precisa possible, perquk entenc que en el seu 
parlament i en el curs de la seva exposició vostk ha plantejat 
i s’ha referit a aspectes diferents i molt diversos que, d’algu- 
na manera, vostk incloi’a dins d’aquesta referkncia de politi- 
ca institucional de Ia Generalitat. I ho ha fet, d’alguna 
manera, també sobre la base, diguem-ne, d’un discurs, dia- 
lkcticament, en el qual vostk ha parlat de corrupcions i d’as- 
pectes que despres no m’ha semblat que corresponguessin a 
cap qüestió concreta a que vostk es referia. 

Jo penso que vost&, el que plantejava i el que planteja -i 
em penso que 6s una  qiiestiij que val la pena de discutir i de 
debatre-, 6s amb referencia a l’hs de la publicitat dins de 
I’acció de govern; fonamentalment, em penso que aquesta és 
el que vostk es planteja, si 6s un ús adequat, si és un ~s inde- 
gut, quines característiques tt5 la politica de publicitat que 
realitza el Govern de Pa Generalitat, i, sobre aquesta base, 
em penso que vosth voldria plantqjar si aquesta és una forma 
adequada o no adequada. 

Vostk es refereix molt i parla molt de la barre-ja que diu 
que es fa entre Govern i conlici6 o partits; ho hauriem de 
veure ..., 6s B dir, aquesta referkncia, probablement, a qualse- 
vol diputat o qualsevol persona li sembla, de manera imme- 
diata, per un procés automhtic, que qualsevol actuació que 
fa ei Govern ..., té la convicció que 6s un govern concret qui 
la realitza i aleshores a ell fi  sembla que és una propaganda 
de la coalició. És acci6 de govern, moltes vegades. 

Quan vosti: es refereix i vostk critica les inauguracions 
que es realitzen -inauguracions, per altra banda, necesshries 
i convenients, perquk val la pena que les persones celebrin i 

celebrem aquelles coses que havíem volgut, que havíem de- 
sitjat i per les quals paguem tots-, i si, aquestes inaugura- 
cions, no corresponen a inauguracions reals, sinó a 
inauguracions ficticies, perque ja han estat inaugurades, crec 
que la majoria d’edat de la nostra ..., de la societat catalana, 
ho veu, i, en tot cas, és ella que ha de fer la valoració ne- 
cessiria. Em sembla que és tractar-los a tots de menors de 
dir que s’inauguren coses que ja han estat fetes, i sembla 
COM si aixh només fos un benefici per al Govern, quan, en 
definitiva, si fos aixi, representaria un element perjudicial, 
perquk la gent 6s més savia del que potser vostk o nosaltres 
ens podem imaginar. 

Per6 jo crec que la qüestió important és precisament 
aquesta, és rz dir: en quk consisteix i quines són les linies que 
fan referencia a la política de comunicació, de publicitat de 
la Generalitat, del Govern de la Generalitat? Aquesta és una 
qüestió a la qual jo, amb molt de gust, l i  vull respondre, i 
que intentaré resumir-li al més breument possible. 6s evi- 
dent que cal donar a conkixer les coses que es fan; és evi- 
dent que els governs han d’explicar R Pa ciutadania quines 
són les seves actuacions i com les fan i de quina manera es 
realitzen. Aquesta 6s una obligació que nosaltres tenim, és 
una obligació que correspon al Govern. Aixb es realitza 
també pels mitjans de comunicaci6: és ben cert que moltes 
vegades els mitjans de cornunicaci6 fan referencia a actua- 
cions de la vida corrent que fan referkncia al Govern, per6 el 
Govern té I’obhgaclÓ d’informar la ciutadania, explicar-li 
que es fa en benefici de la mateixa ciutadania, perquk el Go- 
vern treballa i presta uns serveis i unes actuacions que es fan 
en benefici del ciutadi, que si el ciutadii no les coneix, 
aquestes actuacions podrien passar-1 i desapercebudes, i 6s 
necessari utilitzar els mitjans de  qui? avui es disposa per a 
comunicar amb la ciutadania, per informar-la, per donar-li a 
conkixer, per referir-s’hi, fins i tot perquk, a travbs d’aquest 
procediment, 6s gairebé 1’6nica forma directa per la qual 
ningú es pot considerar separat del que poden ser els benefi- 
cis de I’aeci6 de govern. 

Per tant, hi ha un sistema de donar a conkixer, de publici- 
tat, que correspon a informar, a donar a conkixer a les perso- 
nes aquelles actuacions que s’estan realitzant per aE seu 
propi benefici, i si vostk examina la propaganda que fa la 
Generalitat voste veurh fins a quin punt moltes d’aquestes 
actuacions corresponen, precisament, a aquesta finalitat. 

JO li voldria -potser perquk a mi m’és més senzill- fer 
una seferencia que vostk I’entendrh de seguida: per exemple, 
nosaltres, en el Departament de Cultura -jo s6c el conseller 
de Cultura-, efectivament, nosaltres participem en bona part 
d’aquest tipus de propaganda, a través de I’AgencJa cultural, 
en la qual donem a conkixer a la ciutadania actuacions cul- 
turals que es realitzen, a través del teletext, que dóna una 
Brnplia informació de les actuacions culturals que es pro- 
dueixen a Catalunya, a traves del tele-servei Agenda cultu- 
ral, a través del videotext, a través d’anuncis a la premsa, 
anuncis a la premsa moltes vegades d’actuacions de la Ge- 
neralitat o actuacions culturals que realitzen tercers i que 
nosaltres, d’alguna manera, contribulm i volem contribuir a 
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donar a conkixer. Moltes de les actuacions que es realitzen 
des dels departaments i des del meu mateix Departament 
consisteixen, fins i tot, a ajudar o a col.laborar a donar 
aquesta informació, alguns dels aspectes que s6n beneficio- 
sos per a la ciutadania. Nosaltres ajudem molt les editorials 
per a la promoció dels seus llibres. Tot aixb correspon a 
aquesta voluntat, aquesta necessitat i aquesta exigkncia de 
donar a conhixer el que es fa, perque es fa per ai ciutadh i és 
en benefici del ciutadh que se l’informa. I em penso que en 
aixb ..., aquí no hi ha ..., esth ben clar quin és el sentit, esth 
ben clar quin és el significat, estj clar que aqui no hi ha cor- 
rupció, estil clar que aixb és obra de govern, est& clar que, el 
Govern, el realitzen els membres d’una coalició, i esta clar 
que si voste reiaciona aixb amb els membres de la coalició o 
del partit, a vostk li sembla que es fa propaganda del partit, 
perb en realitat s’esth fent, anunciant, avisant, advertint del 
que fa I’obra de govern. 

Un altre segon aspecte: nosaltres necessitem i Catalunya 
necessita proporcionar a la ciutadania elements que Ii per- 
metin enfortir la seva prbpia conscihcia ciutadana. Nosal- 
tres volem i pensem que el Govern ha d’actuar i ha de 
proporcionar i ha d’incidir sobre valors cívics i culturals, 
corn vénen a ser, per exemple, els conceptes de solidaritat, 
de respecte, de conscihcia, d’educació i tamb6 la creació 
d’hibits positius. Hi ha una sbie  de campanyes amb ies 
quals nosaltres ens proposem, precisament, millorar o expti- 
car a la societat aquells elements que, a criteri de? Govern, 
s6n hhbits positius i constitueixen valors cívics i culturals 
positius. Podríem considerar, dins d’aquest aspecte, dos as- 
pectes diferents: uns, que simplement es refereixen a valors 
cívics, i ,  els altres, que es refereixen a campanyes realitza- 
des en benefici de la mateixa ciutadania, per exemple, les 
campanyes en relació amb l ’ h  del tabac i de I’alcohol, de la 
seguretat vihria, la higiene, la salut pública, la sida, el fo- 
ment de I’esport, el foment de la participació en els conseIls 
escolarsy les campanyes de sensibititzaci6 ciutadana.. . Totes 
aquelles són campanyes que es realitzen des del Govern per 
contribuir a donar als ciutadans ..., a reforqar-los aquells as- 
pectes de valors positius. I aquí, senyar diputat, no hi ha cap 
tipus de corrupció, no hi ha cap tipus de propaganda dels 
partits: aqui hi ha un element positiu; com també aquells as- 
pectes d’aquells valors que contribueixen a elevar la moral 
del ciutadh: nosaltres n’hern fet molts i són molt importants, 
i el president de la Generalitat s’hi ha referit: quan, l’any 81, 
es passava per una crisi important, parlhvern de <Catalunya 
endavant)>, i al costat de <<Catalunya endavant)), s’hi afegia 
un  valor civic: aspectes positius de realitzaci6; el ((Passem 
comptes>>, que s’explicaven i es detallaven aquelles actua- 
cions que realitzava el Govern de la Generalitat; el &om sis 
milions>,, amb una voluntat integradora i incorpuradora de 
tota la ciutadania; el <<Catalunya 1000 anys)) que volia re- 
forqar la conscihcia de la nostra identitat nacional, Aquests 
s6n aspectes que corresponen a campanyes que nosaltres en- 
tenem que el Govern ha de fer i que entenem que contribueixen 
a elevar la moral de la ciutadania al mateix temps que els pro- 
porcionen elements de judici per al seu propi benefici. 

Hi ha un altre tipus de campanyes que són, per exemple, 
aquelles que fan referkncia a la nostra projeccid exterior. fis 
evident que Catalunya necessita i requereix ser coneguda in- 
ternacionalment; i aquesta millor coneixenqa és en benefici 
de molts aspectes, no només del nostre aspecte nacional, 
sin6 tamb6 que té beneficis indirectes i fonamentals per a 
nosaltres, que 6s un millor coneixement de la nostra indús- 
tria, dels nostres productes comercials, de les nostres capaci- 
tats de turisme; és a dir, la projecció exterior, la propaganda 
que es fa en benefici exterior per donar un millor coneixe- 
ment de la reaFitat de Catalunya és, per nosaltres, un motiu 
important d’actuació i ho ha sigut i moltes vegades hi ha ha- 
gut molta gent que ens ho ha criticat, perb puc assegurar-li 
que ho seguirem essent. Aquí, senyor diputat, no hi ha cor- 
rupció, és una voluntat política, decidida de coI.loccar i de fer 
conhixer Catalunya universalment. 

Despris, per exemple, nosaltres necessithvem -i seguim 
necessitant- que un govern COM el de la Generalitat? inexis- 
tent durant tants anys, fos conegut i apreciat per la ciutada- 
nia. Per tant, aquest desig i aquesta voluntat de fer que el 
Govern de Catalunya sigui el govern de tots els catalans i 
donar-los el coneixement i donar-los el sentit i el significat 
d’aixb, aixb va formar part -i cada vegada ho és menys-, 
perb va formar part d’una politica de propaganda que jo crec 
que va ser eficaq; i no ens referiem a cap aspecte de partit, 
ens referíem purament a I’actuació de la Generalitat. T, final- 
ment, em referia a aquelles campanyes que tenen corn a sen- 
tit fer un balanG pdbiic -i abans m’hi referia-, aquesta del 
<<Passem cornptesn i aquells aspectes amb quk es proporcio- 
na a la ciutadania una opini6 i un criteri per tal que es pugui 
emetre un judici i pugui conkixer quina és l’actuació de la 
Generalitat i participar en la vida pública amb millor co- 
neixement de causa. 

Aquests són els criteris que ens mouen, aquests s6n els 
cinc aspectes que regeixen I’actuaci6 i les campanyes que 
s’han realitzat des de la Generalitat que, per altra banda, 
constitueixen -i cal que vmt5 ho sipiga- un percentatge 
molt petit en relaci6 amb el pressupost de la mateixa Gene- 
ralitat, que pensem que són indispensables i que, per altra 
banda, el que sí  que l i  puc confirmar -i em penso que vostk 
ho podrh comprovar- com, en els períodes electorals, aques- 
tes campanyes desapareixen del nostre plantejament, COM 

aquesta actuació ha sigut autoregulada per la mateixa disci- 
plina que ens hem imposat i com ningú no pot dir que, en 
&poques immediatament preelecterals i, evidentment, ni di- 
rectament electorals, hi ha hagut cap tipus d’actuació propa- 
gandistica en aquest sentit. 

Jo sento, senyor diputat, que vostk interpreti que cada ve- 
gada que veu una qüestió, una informaciti en relaci6 amb 
una actuació de la Generalitat, vostk consideri que 6s una 
propaganda dels partits que regeixen la Generalitat. Jo, des- 
prés, en tot cas, li podrk mostrar una skrie ..., l i  podré ense- 
nyar una skrie d’elernents, d’anuncis, que jo posaré R la 
disposició de la cambra, perque puguin veure quina és la 
realitat sobre la qual nosaltres, el Govern esth actuant. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
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El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor conseller. E1 
senyor Puigcerc6s té cinc minuts per formular replica. 

El Sr. PUXGCERCdS: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, senyor conseller, he escoltat atenta- 
ment la seva resposta, perb entenc que hi ha una skrie de fets 
que no es corresponen amb la interpel4ació que hem fet, si 
perqu2 -alb que diuen-- no ens hem explicat b6 o no ens 
han entks be. Una cosa ha de quedar clara: nosaltres no es- 
tem en contra i no estern parlant d’aquella publicitat que in- 
tenta prevenir, que són campanyes de prevenció, campanyes 
informatives, campanyes divulgati ves per a problernhtiques 
com la del tabac, i’alcoholhnia, el risc laboral o altres as- 
pectes corn els que poden afectar la seguretat al camp en el 
tema dels incendis. No estem parlant d’aquesta propaganda, 
estern parlant -i vast2 tambb ho ha dit- d’una cosa molt cla- 
ra, que vostk mateix ho ha dit: politica de propaganda. Vostk 
ho ha dit i veurem ai llibre de sessions com queda reflectit; 
vostk ja ha parlat de política de propaganda. Ni vostk ha po- 
gut evitar aquesta assimilaci6 d’aquests dos mots. 

Per cert, el que tarnbk ens agradaria saber és quin depar- 
tament s’ocupa d’aquesta política de propaganda, aquesta 
politica que nosaltres hem qualificat reiteradament com 
l’agitaci6 i propaganda dei r2gim. Ens agradaria saber-ho, 
perquk, de debb, si que entenem que hi ha aspectes, hi ha 
matisos, que són blasmables i criticables. Només hem de re- 
cordar -i ho hem dit també en la interpeElaci6 prkvia- el fet 
que sistemitiqarnent un mitja de cornunicaci6 de Barcelona 
va tenir -un diari-, va tenir un incert, va tenir un excés de 
publicitat per part del seu Govern i estem parlant d’El Oh- 
servador -i estic segur que per part del seu Departament 
aixb tia es veia amb bons ulls perqui3 tots sabiem que era un 
mitjh de comunicació fet en llengua espanyola-, perb po- 
dríem entendre que va haver-hi un excés, una saturacicj de 
propaganda del Govern de la Generalitat en aquest mitjh de 
comunicaci6, I, curioses coincidhcies -ai las! que diria 
aíg6-, ens hem trobat ara, amb declaracions d’un dels presi- 
dents de Grand Tibidabo, que també el senyor De la Rosa 
havi: invertit 200, més de 200 milions de pessetes en aquest 
mitj2 de comunicació dit El Observador que, tots sabem que 
va tenir una mort rapida i trista, i en aquells moments s’hi va 
fondre una part important de les despeses de propaganda i 
de publicitat institucional del Govern de la Generalitat. 

Per6 no és només la propaganda escrita o la grhfica, els 
publireportatges o els <{passem cornptesn que nosaltres blas- 
mhvern en aquesta interpel-lació; és també propaganda del 
Govern de la Generalitat que ei dia de reflexió, el dia de re- 
flexió de les eleccions europees, les eleccions al Parlament 
de Catalunya, el president de la Generalitat de Catalunya, el 
representant del Govern, inaugurés eI consell comarcal del 
Baix Camp. A aixb ens referim, no ens referim a altra cosa. 
Ja ho entenem, ja  estern d’acord amb la política d’inaugursl- 
cions, ja se n’han de fer, d’inauguracions. Com ha dit molt 
bé vostk, ho celebra tothom, i és un motiu de joia de tots els 
ciutadans i ciutadanes. Perb el dia de reflexió de les elec- 
cions europees el president de la Generalitat ha d’inaugurar 
el consell comarcal del Baix Camp? Ens sembla a nosaltres 

que aquest 6s un terna que, si més no, és greu, perquk aquí sí 
que 6s quan all6 que dkiem, la confusi6 sistematica de la 
institució. És a dir, el dia que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han de reflexionar sobre un fet, emetre un vot, 
una decisi6 absolutament lliure, personal i particular i no 
transferible, aquell dia la Generalitat a cop de televisi6, a 
cap de mitjans de comunicació, est& inaugurant el consell 
comarcal del Baix Camp, O altres casos; recordem, per 
exemple, la Biblioteca Municipal de Cervera, que es va 
inaugurar tres vegades, previ periode electoral de les elec- 
cions al Parlament de Catalunya. O en trobarem d’altres; 
possiblement estem fent així casos d’exernple: a Banyoles, 
cornpareixenga de tres consellers sense que ni el mateix al- 
calde del municipi de Banyoles se n’assabentks per poten- 
ciar la candidatura de l’oposició al senyor Solana, alcalde de 
Banyoles, O altres casos que podriem trobar tamb k... En 
aquests moments s’esth preparant el congrés de Catalunya 
Jove 95, que caurh, curiosament, en període preelectoral de 
les eleccions al Parlament de Catalunya. 

Aquesta és la politica que tant grhfica, COM de gestos, 
com de persones, nosaltres critiquem. Entenem que és ne- 
cessari -i aixb no ho diem ni per una actitud de censura ni 
res-, entenem que 6s necessari inaugurar, commemorar ca- 
sos, perb tampoc altre; casos com és el de I’eix transversal, 
que es va inaugurant tram per tram; s i  tots sabem la capaci- 
tat quilornktrica i la llargada quilomktrica de l’ejx transver- 
sal, podrem arribar a moltes inauguracions, senyor Guitart. 
S’ha anat inaugurant tram per tram. Aquesta és la política 
que nosaltres blasmem. I ja  diem, i que quedi clar i que que- 
di escrit, que nosaltres estem d’acord que s’han de fer inau- 
guracions, que s’han de fer celebracions. Perb amb el que no 
estem tan d’acord és a utilitzar aquestes inauguracions en 
període preelectoral o j a  en plena campanya electoral. No- 
mes hauríem de repassar tes hemeroteques per veure -i no- 
més hauriem de veure sistemhticarnent ia televisió pObiica 
catalana- ..., corn podíem veure que hi havia dues noticies 
durant els períodes electorals: el que són les inauguracions 
del Govern i el que és la campanya electoral prbpiament 
dita. 

I entenem que aquestes, aixb, s’hauria de regular pel bé 
del Govern i pel be de la credibilitat de les institucions amb 
eis ciutadans del país. Entenem que f6ra necessari un siste- 
ma de regulació que durant el periode de pre-campanya, el 
que 6s des de la convocatbria d’eleccions fins SI I’execuci6 
d’aquestes, no es pogués fer cap tipus de propaganda institu- 
cional, I aixb no atura -i aixb no atura-, de cap de les mane- 
res, l’execuci6 de govern o l’obra de govern, com vosths 
diuen. Aixb no ho atura; es poden fer les inauguracions en 
altres períodes, 

Una altra excusa que s’ha donat sistemhticarnent en 
aquest afer és que cada any hi ha eleccions. Escolti, el perío- 
de preelectoral pot ser tot l’any, perb des de la convocatbria 
d’eleccions fins a la materialització d’aquestes no hi ha ni 
tres mesos moltes vegades. Par tant, entenem que sí que és 
una fórmula, senyor Guitart; és una fórmula de corrupció 
perquk en aquests moments s’utilitza I’aparador, s’utilitza la 
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infraestsuctura, s’utilitzen els equipaments que ofereix I ’  Ad- 
ministraci6 catalana, que 6s de tots els ciutadans de Catalu- 
nya, que és d’aquesta cambra i que emana d’aquesta 
cambra, en benefici mol tes vegades d’inclinar, de declinar el 
vot de certs ciutadans cap a una opci6 que és la que fa les 
coses. I, evidentment, ja ho entenem que les fa perqub hi ha 
un govern que les fa, o no les fa, perque hi ha un govern que 
ii dóna ..., hi ha un Grup ma.joritari que li d6na suport en 
aquesta cambra; per6 les coses es poden separar més nítida- 
ment i creiem que fóra un error. 

Dit d’una altra manera: el senyor Berlusconi -per aca- 
bar-, president del Govern italih, president del Govern itaIi5 
-el de la República és e1 senyor Scalfaro-, president del Go- 
vern italih, ha tingut un contrapader: l’ombudsmalz, el de- 
fensor del televident, va prohibir el publireportatge. Podem 
dir que, malgrat la sensaci6 que tenim moltes vegades, per 
mitjans de comunicacid, que Ithlia 6s un desgavell, si més 
no, els televidents italians tenen algú que els defensa. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Puigcerc6s. 
Senyor conseller? 

EI Sr. CONSELLER DE CULTURA: Moltes grhcies, se- 
nyor president. Senyores i senyors diputats, senyor diputat, 
em temo molt que vostk no m’ha sentit prou bé; m’ho ha 
semblat quan parlava que es distreia massa, perb ara ho hem 
pogut comprovar. Com que vostk m’ho ha dit, jo  li haig de ... 

En primer lloc, jo celebro que yostk digui que comunicar 
les coses, que fer propaganda és necessari; ho celebro per- 
quk és el que jo precisament Ii estava dient; és a dir, una po- 
l itica de comunicació, una política d’informació, una 
política de propagació de les coses perque beneficien -i el 
mateix ciutad& se n’ha d’assabentar-, aquesta és una política 
adequada, i els governs l’han de fer perque, si no, el ciutadh 
no s’assabenta de les coses que ell podria utilitzar, de les 
quals ell es podria beneficiar. I aquesta política de comuni- 
cació és una política necesskia i imprescindible per part de 
tots els governs. 

VostPl diu: corn s’articula? Doncs, miri, precisament fa ..., 
abans era de cada departament que ho realitzava, fa poc s’ha 
creat precisament una Secretaria General de Comunicació, 
que té a veure amb aquesta qüestió, amb aquesta necessitat 
que tenen els governs d’explicar el que fan en benefici de la 
mateixa ciutadania. 

Jo el que crec, senyor diputat -i vostk em perdoni- ..., 
vostk es posa nerviós cada vegada que sembla que s’inaugu- 
ra una cosa o cada vegada que sembla que es fa un anunci. 
No es posi nerviós perque no és vostk que s’ha de posar ner- 
vicis, 6s la gent que l’ha d’interessar o que l’ha de rebutjar. I 
a nosaltres cada vegada ens demanen més que els informem 
de les coses que necessiten conkixer, perqu5, si no, no se 
n’assabenten. I vostk diu: <<és que fan propaganda del seu 
partit)), diu: <(és que inauguren I’eix transversal tram a 
tram)>. Vostk, senyor diputat, segurament no deu beneficiar- 
se de I’eix transversal, perh si estigués en alguns dels trams 
que s’inauguren, sí  que voldria celebrar-ho, perque ho agrai- 

ria i estaria molt content perquk és un eix i era un tram que 
feia molt temps que necessitaven. És clar, senyor diputat, 
que una carretera s’organitza en els trams que es realitza 
quan aquest afecta poblacions concretes, I aixb, senyor di- 
putat, val la pensa fer-ho perquk és la mateixa ciutadania 
que ho vol i la mateixa ciutadania que ha demana. I aquesta 
manera de festejar, aquesta manera de celebrar el que repre- 
senta un benefici col-lectiu, aquesta és una actuaci6 positiva i 
necesshia perquk nosaltres necessitem que les persones pu- 
guin conkixer i puguin beneficiar-se i puguin sentir-se satis- 
fetes del bon l i s  que es dóna als seus impostos. 

Vostk, senyor diputat, em diu: escolti, és que no hi hau- 
rien d’haver campanyes electorals en períodes preetecto- 
rals>), i després vostk m’explica des de la convocatbrin de les 
eleccions fins que hi han les deceions. Perb vostk, senyor 
diputat, sap que cada any, excepte un, hi ha unes eleccions i 
que algunes.,., la convocatbria de les eleccions municipals ja 
esta feta; és a dir, tothom sap, des de fa mesos, quan es rea- 
litzaran aquestes eleccions i, per tant, el que vostk proposa- 
ria seria prhcticament la supressi6 de qualsevol informaci6 a 
la ciutadania, de qualsevol aspecte perquk sempre considera- 
ria que estern en fase preelectoral. El que esta ben regulat, 
precisament, i per llei és tat aquell aspecte de propaganda i 
actes de campanya electoral en periode electoral; aixb hi ha 
una llei orghnica que ho precisa i que ho determina, la qual 
nosaltres estem obligats al seu compliment, 

I després, senyor diputat, quan vostk rn’explica, com a 
cas, diguem-ne, extraordinari del que va succeir, m’explica 
que un dia de la carnpanya electoral es va inaugurar el con- 
sell comarcal del Baix Camp i vostk diu: <<escolti, com pot 
ser?>> Home, jo tinc la irnpressi6, senyor diputat, que la 
inauguraci6 de i’edifici del Consell Comarcal és una C Q S ~  

que, per les seves prbpies característiques, no representa 
precisament un element d’aquells que la gent poden consi- 
derar d’extraordinhria propaganda; és un edifici, el del Con- 
sell Comarcal, és un element d’ús, és un element de treball, i 
no crec que ningú pugui imaginar que aixb representa un 
element de propaganda corn podria ser una altra cosa. 

Jo crec, senyor diputat, que abans de parlar i abans d’uti- 
litzar paraules com vostk utilitza, de c o r r u p c i b ,  crec que 
valdria la pena que se les pensés, i que hi reflexionds, per- 
quk aquesta 6s una situació, són paraules que es llancen des 
d’una tribuna i després sembIa que aquí ..., i no hi ha de- 
ments que d’alguna manera ho justifiquin. I es va creant a 
tot arreu un ambient que no convé, perqzlk no és veritat, per- 
quk és innecessari i perqub 6s incorrecte de fer-ho. 

En tot cas, vostk pot estar d’acord amb la política que es 
realitza en relació amb la cornunicació que fa la Generalitat 
de les seves actuacions, perb aquesta 6s una cosa explicable 
i precisament perque 6s molt pllblica i perquk es fa així, i 
perque apareix a la visi6 de tothom, pot ser especialment co- 
mentada i, en tot cas, criticada. Aquesta és una tasca de 
I’oposició, perb que tota aquesta quantitat d’inforrnació que 
es dúna, i d’elernents positius, es digui que aixb correspon a 
una propaganda dels partits, jo crec, senyor diputat, que aixb 
ni Cs acceptable ni ds correcte que es faci. 
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Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyor conseller. 

Fins a les cinc ... (El Sr. Puigcercds demana per parlar.) Sí, 
El senyor Puigcercós? 

EI Sr, PUIGCERC~S: 6s per fer una apreciaciii, que jo 
voldria que const6s d’aquesta forma dara: nosaltres, en cap 
moment hem dit que hi hagués una activitat corrupta; hem 
dit que hi havia activitats que podien induir a adulterar les 
fórmules de representació, i d’aquí es podria desprendre, en 
un moment donat, que alg6 pogués interpretar que eren un 
model de corrupci6. Senzillament era aixb. Grhcies, presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: Queda fet I’slclariment. 
Doncs, fins a les cinc hores d’aquesta tarda, se suspkn la 

(ks un quart de fres de la tarda i un minut.) 
sessió, 

La sessiii es repr2n a les cinc de la tarda i cinc minuts, 
Presideix aE president del Purlament, acunapanyat de totx els 
membres de la Mesa, la gual és assistida per l’uficial major 
i el lletrat SP; de Aifonso. 

Al banc dei Covem seuen els consellers de Cultura, 
d’Agricu Eturu, Ramaderia i Pesca i de Justícia. 

El Sr. PRESIDENT; Es reprh la sessió, 

InterpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre ia politica general de 

la dona a Catalunya 

Passem al vuit& punt de l’ordre del dia, que és la inter- 
pel4ació al Conseli Executiu sobre ?a política general de la 
dona a Catalunya, presentada per la diputada senyora Rosa 
VandelIbs. Té la paraula. 

La Sra. VANDELLUS: Grhcies, senyor president, Se- 
nyores i senyors diputats, el temps transcorregut des de la 
presentació d’aquesta interpellaci6 i el debat avui mateix 
d’aquesta no ha estat un període suficient perqui? aquest Go- 
vern presentés el segon pla d’actuació. Per aixb I’enunciat 
d’aquesta interpel4ació no ha perdut el seu sentit, i molt 
menys el seu contingut. 

Es de compliment, doncs, que comenci a parlar sobre 
aquest famós pla i, a falta d’aquesta informació, ho hagi de 
fer a partir de la que figura en el Diario de Sesiones de las 
Cortes Generales, corresponent a la Comisión Mixta de 10s 
Derechos de la Mujer, celebrada el passat dia 16 de maq ,  
amb la compareixenp de la senyora Llorach, i en la qual va 
donar informaciri tant del resultat del primer pla corn del 
contingut del segon. 

Lamentem -i crec que és natural fer-ho- que el Govern 
de la Generalitat hagi donat comptes SI Madrid abans que a 
Catalunya sobre aquesta iniciativa, i amb mks ra6 si tenim 
en compte que aquest tema ha estat debatut en diverses oca- 

sions en aquesta cambra, amb un seguit de reclamacions per 
part de I’oposició i un seguit de compromisos per part del 
Govern incomplerts fins ara. I, sense anar més Iluny, recor- 
dar el que va prendre vost2 mateix, senyor conseller, el dia 
30 de juny del 93, en resposta a una interpel-laci6 d’aquesta 
diputada sobre el mateix terna. 

Miri, comprenc que de vegades els compromisos, per cir- 
cumsthncies, no es realitzin dintre els marges estipulats; 
aleshores, cal un mínim de conbanqa i esperar el moment. 
Perb en aquest cos han passat dos anys, i ja no és un incom- 
pliment: és un menyspreu sistemhtic. T he de confessar-li 
que ens dol molt aquest comportament. 

Un cop feta la introducció i per situar-nos, penso seguir 
la meva intervenció parlant sobre aquest pla i acabar la rna- 
teixa fent un rephs succint -donat que el temps no dóna per 
a més- sobre el funcionament i la tasca que duu a terme 
1’Institut Catal& de la Dona. 

Una primera visió de l’estudi sobre el grau de desenvo- 
lupament del primer pla d’aactuació ens ha donat 1st im- 
pressi6 que més d’una avaluació comprkn un llistat 
d’activitats de moltes de les mesures que es contemplen 
perb que en el fons IIQ avaluen res en concret. A més, cal 
tenir en compte aquelles actuacions en les quals l’activitat 
ha estat minsa. 

Prenc corn a exemple les actuacions 13 i 12, que respecti- 
vament parlen sabre les mesures fiscals entorn de la pensi6 
alirnenthrria i sobre els fons de garantia de pensions, dues 
mesures que es veu que només es poden solucionar a través 
del Govern de I’Estat, i ,  com que aquest diu que no té di- 
ners, doncs, ja no cal fer res més al respecte. Han pensat en 
algun moment a tractar de solucionar des d’aquí aquests 
problemes? Existeix algun recull de quins s6n els casos que 
es presenten a Catalunya sobre l’impagament de pensions? 
Es coneix veritablement la realitat? es que aquest Govern 
no pot crear una prestació o subvenció emmarcada en el sis- 
tema de serveis socials que atengui aquestes necessitats? Se- 
ria bo que fessin una ullada al Projecte de llei elaborat per 
I’Institut Basc de la Dona sobre el cas concret dels impaga- 
ments de les pensions i adreqat no a tots els casos, sinó no- 
més a aquells en quk la situació de la dona sigui de pobresa. 
I l’actuació cinquena sobre l’assetjament sexual‘! Per a quan 
l’estudi sobre la incidencia en aquest camp? Segons parau- 
les del conseller de Treball, es troben encara en fase de rea- 
lització, donat que h recanqa a manifestar aquests fets per 
part de les dones presenta una dificultat que creiem que es 
podria anar llimant amb una informació mes directa, pu- 
nyent i efectiva. 

La filosofia de fons 6s que vostes no estan convenquts del 
que fan, i ei que fan no respon a un plantejament d’efectivi- 
tat, racionalitat i d’universalitat, entes en el sentit d’arribar 
amb els programes d’actuacions a tots els sectors socials de 
Catalunya. Carn es pot saber el resultat del programa Tguai- 
tat d’oportuni tats nois i noies, curs de sensibilització, dirigit 
pel Departament &Ensenyament al professorat primari i se- 
cundari, si no existeix cap mena d’infmme d’evoluci6 al 
respecte? Un programa que, per cert, es va realitzar l’any 92 

Fascicle segon 
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a un grup molt redui’t de professionals, concretament setan- 
ta, en un  espai territorial concentrat a Barcelona i 1’Hospita- 
let i que, malgrat la bona acollida que va tenir no s’ha repetit 
fins al moment aquesta experikncia. 

I els cursos cie formacib ocupacionai? És cert que el ven- 
tall de possibilitats professionals ha augmentat, perb si ho ha 
fet ha estat &cies a l’esforq de totes les administracions, 
també la central, i per I’impuls dels programes europeus 
com per exemple el NOW. Per aixb el seguiment posterior 
de cada una de les persones que han participat en aquests 
cursos.. ., tenen veritablement aquestes dones una formaci6 
mínimament bhsica per a entrar, O si mes no retornar, al m6n 
laboral? Tenen ofertes en Ia majoria d’aquests camps profes- 
sionals? 

Voldria comentar només, com a adcdota, el fet que en- 
guany aquests cursos, malgrat l’oferta inicial de I’Tnstitut 
Cattali de la Dona, hagin estat quasi nuls a la província de 
Tarragona. El temps d’iintervenció limita el comentari sobre 
altres casos, perh serien tan evidents com aquests en la for- 
ma que es plantegen les coses; per aixb caldria llegir els 
continguts d’aquest segon pla d’actuació, i de nou els reme- 
to al Biario de Sesiones del Congreso. Perb els dubtes ens 
assalten, no coneixem encara cada una de les actuacions, 
perb de ben segur que poc es diferencien de les contempIa- 
des en el primer pla. 

De totes maneres, deixem sobre la taula la possibilitat 
que, un cop conegut de forma exhaustiva el seu contingut, 
poguéssim fer-ne una crítica. Per aixb vull des d’aqui recor- 
dar-li a la presidenta de la Comissió, senyora Neras, el prec 
que ens en faci arribar a cada grup parlamentari un exemplar 
per facilitar la seva discussió molt abans del dia 2 de desem- 
bre, data de la cornparreixcnqa de la senyora LIorach davant 
de la Cornissi6. Crec, senzillament, que tenir en compte 
aquesta demanda ens ajudaria a recuperar una credibilitat 
institucional prou escapqada fins ara. 

La filosofia de fons a la qual em referia abans cau de ple 
en el conjunt de funcionament de F’Institut Catalg de la 
Dona, donat que és el punt central de totes aquestes actua- 
cions envers les polítiques d’igualtat; un organisme au- 
tbnom que practica molt més la politica d’aparador que el 
fer dia a dia. I, com a exemple, em remeto a la rnembria de 
l’any 90, que ens parla de les cases d’acollida donant com a 
realització, entre d’altres, la de Santa Coloma de Gramenet, 
encara que a hores d’arsl no s’ha dut a terme, malgrat els 
compromisos d’obertura fets, en aquest cas per part del con- 
seller de Benestar Social. En un altre nivell es podria situar 
el funcionament de la casa-acollida de Tarragona, la qual es 
troba sota mínim de rendiment degut a una deficient gesti6 
directiva, i sobre la qual pensem també parlar amb més pro- 
funditat. 

Perb la implantació territorial tampoc 6s el seu fort. Cal- 
dria haver fet una veritable coordinaci6 per conkixer la reali- 
tat plural de Catalunya, la de les ciutats i la del camp, a 
través de les administracions locals i comarcals, les mks pro- 
peres als ciutadans, i que ens portaria a treballar de forma 
conjunta i evitar duplicitats en actuacions i optimitzar i ra- 

cionalitzar recursos; una política que ja cornenp per fallar 
des de les mateixes arrels de l’lnstitut, ja que el model de 
treball es perfila centralista i molt més representatiu que 
executiu, 

I, si no, només cal fer un recull d’activitats concretes 
cl’aquest Institut durant I’any 91 Dels dinou actes de repre- 
sentativitat que recull la rnembria, onze es van realitzar a 
Barcelona, i ,  de les dotze conferh ies  celebrades, vuit tam- 
bé es van fer a Barcelona. De quina manera s’equilibsa el 
territori? De la mateixa manera que no s’ha treballat tota la 
problemhtica que td la dona en el món rural, aprofundint en 
la seva realitat. 

I, aprofitant aquest comentari, voldríem fer una crítica, 
corn a mostra de l’interks que té aquest Institut per les dones 
que viuen fora dels nuclis urbans. El Ministeri0 de Asuntos 
Sociales, de forma coordinada amb els governs autonbmics, 
ha endegat un programa sobre les dones i el seu protagonis- 
me en el desenvolupament rural; un programa promogut per 
I’Instituto de la Mujer, basat en una estratkgia Brnplia de 
consens i adhesions, tant a nivell nacional COM autonbmie, 
local i fins i tot europeu. Doncs bé, un rephs al llistat de co- 
munitats que hi participen ens dóna carn a resultat l’absbn- 
cia significativa de Catalunya, Desconeixem eh motius 
d’aquesta abskncia, i jo li demanaria, senyor conseller, que 
aprofitant l’ocasió ens pogués donar una explicació al res- 
pecte; si no, semblar& que el nostre territori no té vida rural 
i, per extensi6, no tenim dones que la facin possible, i aix6 
és molt greu. 

Perb el punt hlgid és el pressupost, és a dir, els diners i 
I’h que se’n fa. Com cada any, el debat entorn de I’Institut 
Catalh de la Dona i el seu pressupost comporta el rephs de 
cada partida i l’augment o minva que puguin tenir. +s cert 
que durant els tres darrers anys l’increment global hi ha es- 
tat, perh també és cert que algunes partides significatives 
han sofert baixades espectaculars, corn és el capítol quart, 
que fa referkncia a les subvencions, o, si m6s no, augments 
descarats, com al capitol primer, sobretot en els apartats de 
funcionariat, personal laboral i d’alts chrrecs. Qui s6n 
aquests alts chrrecs que apareixen l’any 94 i augmenten en- 
cara més 1st seva partida en els pressupostos que acabem de 
conkixer per a I’any 95? Per quk no augmenta m6s la partida 
de subvencions‘? Quins criteris s’empren il I’hara d’adjudi- 
car aquestes subvencions? Perqug cada vegada són més les 
sollicituds i menys els diners a repartir, perb, arribar, s’hi 
arriba, en funció de donar menys ajuts. 

En un altre ordre de coses, encara que el seu comporta- 
ment no difereix del conjunt, es troba la <<feina realitzada>> 
-entre cometes- del Consell de Dones, una feina que té com 
a base establir una cornunicaci6 hgil entre 1’Institut i la so- 
cietat catalana. Un rephs de ia seva activitat des de la seva 
posada en funcionament, a finals de l’any 90, ens dóna en 
conjunt un treball f o r p  representatiu de contacte i participa- 
ció en grans projectes nacionals i internacionals, de cieman- 
des globals, etcktera, perb molt lluny de I’eestslblirnent 
d’aquestn cornunicaci6 amb la realitat dihrria de les dones de 
Catalunya per a la qual es va crear. 



DIARI DE SESSIONS I P - Ndm. 105 I 16 de novembre de 1994 / SESSIdPLENhUA Núm. 58.1 568 1 

Per acabar, i en resum -si és que aquesta situació es pot 
resumir-, valem deixar ben clar el nostre posicionament so- 
bre aquesta tasca que ha vingut realitzant I’Institut Catalh de 
la Dona. En cap moment tirarem per terra la feina feta, perb 
sí que qüestionem tota aquella que no s’ha fet i que creiem 
que és bhsica; és a dir, el contacte directe, real i permanent 
amb tots els col-lectius de les dones de Catalunya que treba- 
llen per la igualtat. Un trehall que té un camí molt llarg amb 
uns avenps importants; per aixb demanem un replanteja- 
ment de la política aplicada fins aquest moment i que con- 
templa, sobretot, una coordinaci6 entre totes les parts 
implicades. 

Constitueix una paradoxa voler conkixer la realitat de les 
dones canadenques quan no es coneix la de casa prbpia, 

Gricies, senyor president; grhcies, senyor conseller; se- 
nyores i senyors diputats. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vandellbs. 
Pel Consell Executiu, té la paraula I’honorable conseller 
Isac. 

El Sr. CONSELLER DE JUSTiCIA (Antoni Isac i Agui- 
lar): Grhcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
el dia 6 d’octubre de 1994 aquest conseller de Justícia res- 
ponia una interpelhci6 de contingut i abast similar, interpo- 
sada per una altra il-lustre diputada d’aquesta cambra, la qual 
cosa em permet, inicialment, remetre’m en la seva totaiitat a 
la inforrnaci6 que allí s’hi troba, fonamentalment a1 Diari de 
Sessions comsponent, amb mis  precisi6 a la pagina 5490 i 
següents. 

I aixb em d6na peu, em dcina peu, en bona part, a haver 
de desmentir de la mateixa manera que vaig fer a1 seu mo- 
ment, en aquella referkncia d’aquesta interpe24aci6, que no 
s’havia donat cap mena d’informació en aquesta cambra3 ja 
que vosti: mateixa el dia 30 de juny de 1993 va interposar 
una interpelnlació tslmbk sobre aquesta matkria en la qual es 
van avslnpr les línies mestres de quin seria el contingut del 
segon Pla; es va ratificar després la interpel-laci6 que -ho re- 
peteixo- es va interposar el dia 6 d’octubre de 1994, i ara, 
lhgicament, a plantebimnents similars correspon donar res- 
postes similars. 

Consegüentment, donant per sabuda i donant per contin- 
guda tota la informació que es troba al Diari de Sessions 
d’aquest Parlament, jo ~ Q I T I ~ S  faré algunes referkncies molt 
senzilles o molt concretes que tinguin per objecte acabar de 
completar o de donar sentit a la seva intervenció. 

D’una banda, fonamentalment, per indicar-li que l’ava- 
luació respecte de corn ha estat, corn s’hn gestat i com ha 
funcionat en la seva aplicació el primer Pla, ha estat objecte 
d’una esmena que el meu propi Grup Parlamentari presenta 
i, conseqüentment, és un compromís que al seu moment 
s’haurh de fer front respecte a aquesta cambra. 

No obstant aixii, prenc oportuna nuta de la seva petici6 
respecte de la possibilitat que abans que es produeixi la 
cornpareixenp que, efectivament -com vostk molt bé ha 
dit-, tindri lloc el dia 2 de desembre de 1994, per part de la 
directora executiva de I’Institut Cat& d e  la Dona davant la 
comissi6 corresponent, si es pogués tenir un exemplar 

d’aquest segon Pla ja degudament imprks, que, en aquests 
moments es troba ja a les impremtes per a la seva impressió, 
doncs, si est& dintre les possibilitats, aixb tingui en compte i 
tingui per segur que ser& complert. 

Pel que fa referkncia als seus comentaris en ordre a les 
modificacions o als criteris d’elaboraci6 dels pressupostos, 
lbgicament jo haig de dir-li que la baixada del capitol quart, 
a l’igual de qualsevol altre capitol, respon a una política ge- 
neral pressuposthrisl de contenció de la despesa, que fa re- 
ferencia no nom& a I’Institut Catalh de la Dona sinó a tots i 
cadascun dels departaments de la Generalitat, si bé, no obs- 
tant, en breu termini tindrem oportunitat aquí, en el debat 
corresponent pressupostari, d’analitzar, debatre i comentar 
aquest i molts altres ternes de contingut pressupostari. 

Si avui es fa la mateixa referkncia que vaig fer en el seu 
moment, tarnbk, en ordre que determinades mesures que 
comporten el pla global d’acci6 d’aquest segon Pla d’actua- 
ció per a la igualtat d’oportunitats per rl les denes, lbgica- 
ment s’han d’executar en els Bmbits de les cambres que els 
pertoca per rad de la seva cornpetkncia. 

Per tant, no l i  ha. de sorprendre que si el que es pretén, 
corn una  de les mesures proposades, 6s una modificació del 
tractament fiscal, lbgicament aixh s’hagi de seguir plante- 
jant a la cambra que pertoca la seva cornpetkncia, en. aquest 
cas el Congreso de 10s Diputados. I que no seria correspo- 
nent ni seria de responsabilitat política de dir: com que no es 
tira endavant aquest projecte es dóna per anwlht i se substi- 
tweix mi t janpnt  la creació d’un fons de pensions, ja que la 
qual C Q S ~  comportaria indefectiblement l’augment de la des- 
pesa i ,  Consegüentment, I ’  increment del dkficit. 

En conseqükncia -i s i  em permet, a títol, a tall de resum-, 
efectivament, el segon Pla -com ja li  ho vaig dir en el seu 
moment a la diputada interpeHant, en primer lloc, que es V E L  

produir el mes d’octubre-, el segon Pla es planteja corn una 
perfecció, com una edició corregida i augmentada dels ob- 
jectius que es van plantejar en el primer Pla; algun dels 
quals, per la seva prbpia naturalesa, un cop s’han assolit 
s’han de mantenir i exigeix una conducta en el temps allar- 
gada, a l b  que diem de <{les conductes de tracte successiu)), ¡ 
que es deriva de la valoraci6 del major coneixement i 
d’aprofundiment que s’hw obtingut en I’aplicació del primer 
Pla. 

Fonamentalment -i amb aixb acabare aquesta interven- 
ció-, es produeixen actuacions fonamen talment en set arces 
globalitzades, Una d’elles, que té la funci6 d’actuar com a 
cúpula general o de tancament de tots i cadascun dels dife- 
rents objectius d’aquest Pla, que nosaltres anomenem -i que 
vostk coneix perfectament- 1’Brea de la sensibilitzacici i que 
nom& té per objectiu I’evitaci6 d’una skrie d’inkrcies o de 
prhctiques que, provinents d’unes canductes anteriors, es 
consideren corn a negatives, es consideren com a no justes i 
que, per tant, es pretén, degut al trencament d’aquesta con- 
ducta anterior, evitar. I, conseqiientment, també es pretenen 
una skrie d’actuacions, la finalitat de les quals és la preven- 
ció d’errors futurs degut, precisament, a aquestes prbpies 
inkrcies, i ,  conseqiientment, es tracta de sensibilitzar les di- 
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ferents kees en les que pugui incidir, tant des del punt de 
vista legal com des del punt de vista prhctic o social, una  
conducta que -ho repeteixo- per aquesta inkrcia o per 
aquesta conducta derivada d’unes actituds prkvies que ara 
volem acabar amb elles, puguin produir un greuge, puguin 
produir una discriminació o puguin produir un tracte no afa- 
voridor segons el contingut d’aquest segon Pla. 

El segon gran arnbit és el legislatiu; conté una skrie de 
mesures -ho repeteixo- I’enuneiat de les quals esta en el 
programa, en el Diari de Sessions d’aquest Parlament, perb 
que la finalitat bhsica cl’aquesta hren 6s la correcci6 de Tes 
desiguaitats que es puguin produir en 1’hmbit de legislacions 
existents, la preservaciri de formes, la qual cosa en el m6n 
del dret t i  una importhncia transcendental des del punt de 
vista tant del llenguatge corn dels usos o de les practiques 
juridiques, aixi com la protecci6 dels interessos que des del 
punt de vista del segon Pla i de T’acció dc I’Institut Catali de 
la Dona siin presos en consideració com a objectiu prioritari 
en la seva accizi o de propostes d’iniciativa legislativa. 

Hi ha un tercer gran hrnbit, que 6s el sbcio-cuIturaI, que 
tk una finalitat també bhsica dels dos que seguidament li 
diré, i que la finalitat o la seva teleologia 6s I’obtenció d’uns 
nivells bhsics formatius homogenis entre els homes i les do- 
nes per tal d’evitar que, despres, en els nivells superiors de 
f‘orrnaci6 cs pugui produir o no es pugui produir el principi 
fonamental cl’igualtat d’oportunitats o es puguin produir 
greuges comparatius, I també te una finalitat important, que 
és I’abolició de la instrumentalitzacicj de la imatge femenina 
en tot el seu context, per tal de donar-Ii el tracte d e  persona 
que, senxillament, és sense consideració o amb inde- 
pendkncia de quin sigui el sexe que tingui. 

Hi ha ducs grans hees, despres, derivades d’aquesta fo- 
namental, que s6n la coeducació i forrnacici i la formació 
ocupacional, que estan intimament interrelacionades entre 
elles, que, fonamentalment, la seva finalitat o el seu objec- 
tiu, el seu objectiu és fer eficq i donar-li contingut i perme- 
tre la seva realització a l’importantissim principi d’igualtat 
d’oportunitats; aconseguir aixecar als nivells rnhxims possi- 
bles els nivells de competitivitat tant en el m6n de la forma- 
ció com en el rncin laboral de la participació de la dona en 
aquests mercats; la superacili de conductes marginadores 
que  fins ara s’hagin observat en aquests mercats tant des dei 
punt de vista de la formaci6 com des del punt de vista de 
l’ocupaci6, i l’obtenció dels mes alts nivells d’informaci6 i 
de formació, 

En I’hnhit de la formació ocupacional, les finalitats s6n 
similars a les que acabo d’esmentar, si bd té una específica 
funció, que 6s la d’obtcnir o aconseguir un correcte compli- 
ment de les previsions legals i de les previsions conveniades 
en el món de ia regulació jurídico-laboral, fonamen talment 
-com deia en I’altre ocasi&, perque aquest 6s un sectorjurí- 
dic, un sector legal, en el qual la iniciativa legislativa ha 
anat per davant de la prictica sacinl convenientment, com 
també es deia en aquclla cdpula genbica que dkiern, l’hrnbit 
de sensibiEitzaci6, o el que cal és fer una prevenció d’errors, 
per tal d’evitar aquelles inkrcies que, derivades d’unes con- 

ductes fins un determinat moment acceptades, no es corres- 
ponen amb el marc legal que es tracta d’aplicar. 

I, per últim, hi ha dues grans hrees importants, que s6n la 
sanithia i la dels serveis socials, que guarden també entre 
elles una important interrelacici, la finalitat essencial de les 
quals és la prevenció i les atencions específiques per raó de 
la seva morfologia prbpia de les dones i l’atenció a les farni- 
lies monoparentals i I’atenció dels grups marginals en quk, 
per raons de la seva estructura, es pugui trobar imrnersa la 
dona. 

Repetir el judici final que en el seu moment vaig fer -ho 
repeteixo- el mes d’octubre, i era que aquest 6s un pla con- 
sensuat; és un pla obtingut després de participacions de tats 
els organismes, d’entrc els quals -al qual vostk ha fet una re- 
ferkncia expressa- s’ha de fer la menció específica del Con- 
sell Nacional de Dones de Catalunya, que Ili va fer les seves 
aportacions. Consegüentment, si vostk entén que el Consell 
Nacional de Dones de Catalunya coneix perfectamcnt la rea- 
litat no soIament urbana sinó tarnb6 rústica de Catalunya, 
hem d’entendrc que I’Institut CataFh de la Ilsna, per la seva 
comunicació ha pogut rebrc la seva informació, 

Res més, senyor president, senyores i scnyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor consellcr. La 

senyora Rosa VandelIbs pol formular r6plica. 
La Sra. VANDELL~S: Sí, senyor president, NO rn’esten- 

dré més a parlar sobre el Pla, ho ha fet prou j a  el senyor con- 
seller, per6 sí nomes dir-li que no 6s interessant només el 
que es farh amb aquest Pla sinó que també Eiauria sigut 
potser una mica mes interessant parlar del que s’ha fet fins 
aquest moment amb I’avduaci6 del primer. 

De totes maneres, la meva ..., la segona past de la meva 
intervenció s’ha basat en el treball que porta a cap l’hstitut 
Catali de la Dona, no només a través clels plans d’actuaci6 
sin6 que del seguit de totes les activitats que comporta la 
seva gestiii. I la veritat és que d’aquesta voluntat que nosal- 
tres parlhvern abans que tenen vostks, i que demanhvcm quc, 
d’alguna manera, la giressin o la canviessin o se la replante- 
gessin, no tenim proves que així sigui. 

No tenim proves que aixi ... O, m6s ben dit, tenim proves 
que aixi no ser$, sobretot en veure els pressupostos que 
s’han presentat per a I’my 95 i en veure el programa de 
I’Institut de la Dona al respecte. 

Un programa que no s’amplia, si més no es redueix, i els 
continguts que romanen o diferencien en variacions dels j a  
coneguts anteriorment en els anys anteriors. Segueix latent 
aquesta inaiica d’melclment a Ea realitat; de no voler fer pi- 
nya en el treball, perb sí de potenciar el model de treball 
d’aaparador. La continuació que comporta el seguit de fu-  
llets, convenis, campanyes, cathlegs, dossiers, llibres, etckte- 
ra, creiem que és un complement al trehall, perb no una 
prioritat com vostks ho voien presentar. El seguiment que es 
fa de les prestacions de serveis especifics entre 1’Institut i al- 
tres departaments de la Generalitat, als quals vostk i a   LI^ 

moment es referia, mereix tambi un comentari, Justament, 
m’estava pariant del Departament de Sanitat. El Departa- 
ment de Sanitat va destinar o ha destinat aquest any 94, 4 
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milions de pessetes a la partida especifica de la dona. No sé 
amb 4 milions de pessetes quantes coses es poden arribar a 
fer; perb si  que 6s curiós que, per exemple, la Secretaria 
d’Esport hi hagi destinat 156 milions de pessetes i que Ense- 
nyament i Cultura, entre tots dos, n’hi hagin destinat no- 
més 10. Són uns desequilibris que la veritat és que creiem 
que haurien, d’alguna manera, de tractar d’equilibrar-se, 
no? 

Finalment, i corn a objectiu del programa -em refereixo 
al programa presentat per a l’any 95, ho repeteixo-, s’in- 
clouen unes participacions a la cimera mundial de dones 
d’aquest any i a la propera, que se celebrari a Pequin l’any 
95. Jo voldria preguntar quina constjncia en té la dona cata- 
lana, d’aquests esdeveniments? Quina és la informació que, 
a ta1 efecte, ha arribat a les associacions a nivell de Catalu- 
nya de quina ha de ser aquesta participació i quina ha de ser 
aquesta aportaci6. 

Perb, amb vista que les coses no tenen gaire intenci6 que 
canvii‘n i, en conseqükncia, haurem de seguir sobre el tema 
en moltes més ocasions, els avanqo des d’aqui que el nostre 
Grup s’afegirh a la proposta manifestada per la ilelustre dipu- 
tada senyora Mayol, en nom del seu Grup, d’hiciativa, en el 
sentit de soldicitar un debat general sobre la politica de la 
dona durant el proper període de sessions, que demanarem 
al seu moment opartk 

I aixb és tot. 
Gricies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vandellbs. 

Senyor conseller, pot contestar la rkplica. 
El Sr, CONSELLER DE JUSTfCIA: Grhcies, senyor 

president. En la referimcia a l’avaluació de quin ha estat el 
grau d’aplicació i la valoraei6 que se’n fa, d’aquesta aplica- 
ció, reiterar-li i repetir-li el que he dit al seu comenqament, 
al cornenrpnent d’aquesta interpel-laci6 que cl meu Grup 
Parlamentari accepta i proposa que es faci arribar unes ava- 
luacions externes, que s’han produi’t i que, en algun MQ- 
ment, en la intervenci6 de la interpeWaci6 a quk jo feia 
referkncia i que ara ja puc dir clarament, perque ja ha estat 
citada la senyora Mayol, feia COM a refeskncirl a la informa- 
ci6 que s’havia produi’t en el Congreso de 10s Diputados. 

Per tant, aquesta avaluació es farh arribar aquí a la carn- 
bra i les ilhstres diputades i diputats que hi tinguin interks 
la podran conkixer. 

Pel que fa referkncia als pressupostos -i amb aixh intento 
contestar punt per punt el que vo& m’ha dit-, doncs, ja li 
he repetit el que hi ha: evidentment, existeix moltes vegades 
una relaci6 directa, perquk és una manera eficient de gestar 
un pressupost, entre els fons que té un  departament i I’actua- 
ci6 en aquests instituts o en aquests organismes sectorials. 
Lbgicament, si per rams de política general o per conve- 
niencia es produeixen unes retallades a nivell general dels 
departaments, autombticament es produeix una important 
conseqühcia en les retallades de les aplicacions, 

Voslk abans feia referencia que s’havia produi’t unes reta- 
llades importants en el capítol 4, etcktera. Evidentment, aixb 
va estar aixi en el seu moment, i també hi vaig fer referkncia. 

en aquell dia i consta en el Diari de Sessions, a aquestes 
queixes que vostks han dirigit que determinades actuacions 
que s’havien pactat o que s’havien de fer conjuntament amb 
el Departament de Benestar Social no s’havien executat. No 
s’havien executat perquh, a conseqiikncia d’una política 
econbmicrlrnent responsable i que té com a objecte frenar la 
despesa i ,  per tant, el creixement del dkficit, s’han retallat 
una scrie d’actuncions, una de les quals el departament que 
l’ha suportat o que !’ha hagut de suportar és el Departament 
de Benestar Social, corn el mateix Departament de Justicia i 
altres departaments han suportat aquesta retallada, la qual 
cosa comporta la pkrdua, manca o disminució de les seves 
actuacions. 

Quant al fet que hi ha una manca de coneixement ... Bé, 
aquest és un judici de valor que, consegüentment, pel sol fet 
que el faci vostk 6s respectable i s’ha de tenir en compte, 
per6 aixb no vol dir que necesshriament s’hagi de compartir, 
entre altres raons perque l’hstitut Catal& de la Dona esth en 
permanent comunicació amb totes les organitzacions de 
contingut o que tenen incidkncia en aquesta rnatbia. Conse- 
güentment, en tina aplicació d’una pura lbgica, si alguna 
d’aquestes organitzacions té coneixement, l’ordinari és que 
les transmeti o les comuniqui a I’Institut Catalh de la Dona. 
Automhticarnent, I’Institut Catab de la Dona assoleix un ni- 
vell d’inforrnacih idkntic al de qualsevulla d’aquests orga- 
nismes. 

Quant a aixb que fem treball d’aparador, doncs, és -ho 
repeteixo-, un cop més, un aItre judici de valor, i nosaltres, 
el Govern, no ho entenem així. Consegüentment, des 
d’aquesta bptica pensem que no cal modificar les línies 
d’slctuaci6 politica, ja que, d’una banda, les avaluacions que 
nosaltres tenim les considerem suficients; d’ altra banda, 
pensem que queda molta cosa per fer i que s’ha de tirar en- 
davant tota una tasca enormement interessant i i lhionado- 
ra, i en tercer lloc, perquk, en un exercici de responsabilitat 
política, aquells objectius que s’han marcat i que són les fi- 
nalitats d’actuació d’aquest segon pla d’actuaci6, s6n els 
que es consideren suficients perquk abasten tots els hmbits 
d’actuació de I’Institut Catal& de la Dona, per tal d’obtenir i 
assolir el grau mhxirn o el nivell bptim d’actuació en un pla 
d’igual tats homes-dones. 

I, per últim, em sorpren que, si cl’una banda ens acusa 
que tenim manca de coneixement, per altra banda ens acusi 
com d’una despesa supkrflua que la direcci6 de 1’Institut Ca- 
tal& de la Dona vulgui participar en les conferhcies O reu- 
nions de contingut científic que es produeixin en aquesta 
matkria. Evidentment, si volem estar informats, s’ha d’estar 
informat RIS nivells rnhxims que hi hagin. 

Pel que fa a la seva proposta que es produeixi un  debat 
general, o de les politiques generals sobre la dona, doncs, en 
el seu cas, si aquesta ilnlustre cambra té el desig i td una vota- 
ció favorable que aixb es produeixi, amb moltíssim gust per 
part del Govern ser& respost per la persona a qui correspon- 
gui. 

Res mes, senyor president, senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller, 
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InterpeHacib al Consell Executiu sobre 
la indústria hudio-visual B Catalunya 

Passem al novB punt de I’ordre del dia, que 6s la inter- 
peI.laci6 al Consell Executiu sobre la indústria hudio-visual 
de Catalunya, presentada pel diputat senyor Joan Ferran, del 
Grup Socialista al Parlament de Catalunya. Té la paraula el 
senyor Ferran. 

El Sr. FERRAN: Gricies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, senyor conseller, fa aproximadament un 
any i mig que un sector molt important de la indústria hu- 
dio-visual catalana -concretament, el sector de doblatges- 
es va veurc sotragat per un procés de conflictivitat laboral 
que ha anat repercutint fins avui dia de diferents maneres. 
Obviament, les vagues i els tancaments van acabar, per6 el 
sector considerem que continua ressentit, que continua preo- 
cupat, que continua amb una crisi profunda i que continua 
amb una certa dosi de crispaciii, 

Aquest procés, aquests processos d’aquest any i mig, han 
estat objecte d’atenci6 per part de diferents grups de la cam- 
bra, diferents grups parlamentaris. Ho han estat des de la 
seva vessant de tipus laboral, també ho han estat des de la 
seva vessant de tipus industrial i cultural, sense trobar, sense 
tenir cap resultat satisfactori. 

I hem de dir-las que el nostre Grup esta preocupat per 
aquesta situaci6 del m6n del doblatge, esta preocupat pel fu- 
tur del m6n dei doblatge, i en aquest sentit hem emprks al 
llarg d’aqucsts mesos, al Ilarg d’aquest any i mig, tot un se- 
guit d’actuacions parlarnentiries, proposicions no de llei 
instant el Govern a fer un estudi i avanqar possibles vies de 
solució, perb també hem intentat esbrinar des de la Comis- 
si6 de control de rhdio i televisi6 les raons, el perque de de- 
terminades politiques practicades des de la televisi6 p6blica 
catalana envers la indhtria del doblatge. Nosaltres som 
conscients, veiem que TV3, per la seva magnitud econbmi- 
ca, pel seu volum de feina que és capq  de generar, juga un 
paper important, juga un paper decisiu en el sector. Aquesta 
manca de respostes ssltisfactbries a aquesta situació creada 
ens ha portat, finalment, SI portar aquest terna q u i ,  al Ple dei 
Parlament. 

No és cap secret per a ning6 que el doblatge ha jugat i se- 
gueix jugant en aquests moments, i segurament seguirh ju- 
gant al llarg de la histbria de la televisi6 catalana, un 
important paper de normalització lingüística, de normalitza- 
cii> del catalh. Eh  hudio-visuals doblats al catalh, les pellicu- 
les doblades al eatalh han fet pessibIe que el gran públic, la 
població de Catalunya, es familiaritzés amb la seva prbpia 
llengua d’una manera que potser tan sols rnitjanqant l’edu- 
caciG, mitjanpnt l’escola, no hauria estat possible. 

Des d’aquest punt de vista, des d’aquest punt de vista 
cultural, creiem que la importhncia del doblatge, del bon da- 
btatge, pel que fa al seu paper culturztl i normalitzador, és 
evident. En aquest sentit li diem, senyor conseller -i sabem 
que vostk ho s a p ,  que aquest fenomen, que és imprescindi- 
ble a casa nostra, també ha cornengat a ser practicat amb una 
certa assiduitat a altres paisos del món, a pa’isos d’Buropa, 

de I’Europa de I’est, a paisos del nord d’Europa, que fins fa 
poc temps subtitulaven les seves pel.lícules, feien pel.lícules 
mjoritiriament subtituIades i es donaven en l’idiama origi- 
nal, han augmentat considerablement el nombre de produc- 
tes doblats, i aquest, doncs, és un fenomen que aquestes 
llengijes estan assumint, estan prenent com una defensa 
prbpia de la llengua i de la cultura, com s’ha fet a Catalu- 
n ya. 

Doncs bé, vostk, senyor conseller, sap que aquest fet ..., o 
hauria de saber que aquest fet té com a model de professio- 
nalitat Catalunya, que aquest fet, pel que respecta a1 respecte 
a I’obra, al respecte al guió, al respecte a les formes, aquest 
mode1 emprat per aquests paisos que s’estan abocant al do- 
blatge tB com a model la professionalitat, té corn a referent 
la feina que es fa en aquests moments a Catalunya, que fan 
els bons dobladors que hi Pia a Catalunya. 

Fa molts anys que el doblatge fet a ]’Estat espstnyol, i 
molt especidment SI casa nostra, tant en castell‘ rl COM en ca- 
talh, és tingut com a exemple: pel que fa ai respecte artístic, 
COM li deia, per6 també pel que fa a les interpretacions ori- 
ginals com per la qualitat de les adaptacions tkcniques i l i -  
terhries de guions. Miri, és tant el prestigi dels nostres 
professionals, a casa nostra, que vostg sap que molts direc- 
tors nord-americans, molts directors nord-americans presti- 
giosos, fan doblar les seves pel-iícules, concretament, a 
Barcelona, Elevat ci’aigunes excepcions. 6s molt freqüent 
que facin custings de veus, realitzats per supervisors sota Ics 
seves ordres directes, i aquests directors en moltes ocasions 
s’han dignat, fins i tot, a felicitar personalment els nostres 
dobladors. Li estic parlant de senyors corn Woody Allen, i li  
estic parlant de senyors, entre altres, corn Spielberg. 

Doncs bé, dit aixi), la importhncia d’qucs t  sector corn a 
normalitzaciii, com a fet cuItural, com a indhtria,  jo l i  vol- 
dria dir que hi han factors quc en aquests moments no són 
aliens a l’Administraci6 catalana, i més concrcturnent i1 la 
$ d o  i televisi6 catalanes; són factors que estan provocant 
una competkncia salvatge entre els estudis de doblatge, i 
contribueixen aixi encara a fer mes fonda la crisi en que es 
troben. 

L’ Administració no és aliena a aquesta competencia, que 
ve donada, en aquests moments, per una disminució d’hores 
de doblatge a TV3 i per una rebaixa indiscriminada de tari- 
fes per part d’aquest organisme. L’actual precarització in- 
dustrial i artistica del sector a Catalunya es comenqa SI notar 
ja en la qualitat de molts productes; es cornenqa a notar fins 
SL tal punt que pot dur-nos a un cert desprestigi de la nostra 
indistria, a l’atur de malts professionals que fan la seva fei- 
na molt dignament i de forma molt qualificada i a Ea clesapa- 
rició d’empreses de gran prestigi, que fan possible que 
Barcelona, avui, sigui encara la capital del doblatge a nivell 
de I’Estat espanyol, amb una qiiesti6 molt similar SL d l b  que 
un  cop vosti: i jo en una interpelhció també vam poder co- 
mentar, que era ja una certa similitud amb el que ha. cstat el 
m6n editorial. A més, pensi vostk, senyor conseller, que una 
situació d’aquest tipus, de desprestigi, de dissolució del que 
6s el teixit industrial del món del doblatge, comportaria, se- 
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Surament, de forma indirecta, la. impossibilitat del desenvo- 
lupament d’una determinada indústria incipient hudio-vi- 
sual, i que aixb tindria unes conseqükncies incalculables 
dins d’aquests hrnbits, dins d’aquest sector. 

Un nombre considerable de professionals es veuran a 
I’atur victimes d’aquest intrusisme de quk Ei parlava, d’em- 
preses poc professionds que estan sent contractades en 
aquests moments per TV3, en concret; empreses que no ens 
donen la garantia ni a vostks, ni a nosaltres, ni a ningú, ni 
donen garanties als diners p6bIics que facin front com cal a 
les seves obligacions fiscals o als acords laborals que hi ha 
en aquests moments, que estan en vigkncia. 

Fa poc temps, a la Comissió de Cultura, vaig tenir ocasió 
de plantejar un exemple del perquk aquestes coses anaven 
així. Jo els vaig poder explicar, als senyors diputats de la 
Comissi6 de Cultura, una dada sobre el m6n del doblatge. 
Els vaig explicar que s’estaven fent doblatges que estaven 
destinats a Catalunya, no a altres llocs de I’Estat espanyol, 
ja, sinB a la República Dominicana, amb un consegüent per- 
judici, tant per al teixit industrial nostre, perh també per a la 
qualitat d’aquests doblatges. Aquesta exportació a la Repú- 
blica Dominicana 6s també, en certa forma, conseqükncia 
d’una politica desafortunada en el món del doblatge, en 
aquest sector industrial. 

Miri, senyor conseller, tres qüestions: quan un sector 
com aquest depkn, entre un  65 i un 70% de la televisió pú- 
blica catalana, creiem que la responsabilitat del Govern a 
aquest respecte és evident. Quan la televisi6 p6blica inver- 
teix, I’any 93, més de 2.000 milions de pessetes en doblatge, 
i I’any 92 més de 2.500 milions de pessetes en doblatge 4 s  
a dir, una mitjana de més de 2.000 milions anuals-, la res- 
ponsabilitat del Govern creiem que és evident, i quan la tele- 
visiis pliblica reparteix, és a dir, adjudica sense cap altre 
criteri que el seu criteri propi, a les empreses que estan tre- 
ballant en el sector, la feina, t i  a les seves mans les possibi- 
litats d’aixecar i d’enfonsar empreses, de vetar i de no vetar 
treballadors, i ta responsabilitat del Govern en aquests casos 
considerem que també és evident. 

Senyor conseller, en aquest món de I’Budio-visual hi ha 
un motor que realment pot accelerar o pot desaccelerar el 
sector a la seva lliure voluntat, al seu gust. Aquest motor, 
senyor conseller, és TV3, i ,  evidentment, Ia responsabilitat 
del Govcrn és clara, Aquesta situaci6 ens sembla perillosa, 
tant des d’un punt de vista industrial com des d’un punt de 
vista laboral, corn des de la vessant de la qualitat i corn des 
de la vessant de la professionalitat, i cotn des de la vessant 
de la feina de norrnalitzaci6 de quk parlhvem al principi. 
Aquesta situació, que la considerem preocupant, li demanem 
a vostk, en nom del Govern de la Generalitat, que prengui 
mesures urgents a aquest respecte, mesures que segurament 
no podran esperar F’estudi que va aprovar aquest Parlament, 
rnitjanqant les proposicions no de llei que es van fer a la Co- 
missió de Cultura, que deien que es fes un estudi immediat i 
s’avancessin propostes, perque la situaci6 del sector esti tan 
degradada que implica que immediatament s’hm de prendre 
mesures, s’han de posar vostks mans a l’obra. 

Els demanem, simplement, senyor conseller, que gover- 
nin, que prenguin decisions al respecte, que és urgent, que hi 
ha un sector industrial en crisi, en crisi perillosa, que hi ha 
un malestar creixent entre els professionals del sector, tam- 
bd, i que, almenys des de l’bptica cultural, des de1 bon fi que 
té per a nosaltres el paper del bon doblatge, vostks prenguin 
cartes en 1’ assumpte. 

Grbcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ferran. Pel 

Consell Executiu, té la paraula I’honorable conseller senyor 
Guitar t. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA: Senyor president, 
senyores i senyors diputats, li haig de rmonkixer, senyor di- 
putat, que el plantejament que vostk acaba de fer de la seva 
interpeHaci6 m’ha produi’t un cert desconcert, perque jo pen- 
sava que l’objecte d’aquesta interpel.laci6 era la indtístria &u- 
clio-visual en el seu conjunt, i jo havia, realment ..., havia 
preparat tota una argumentació que em pensava que podia 
cornplaure’l, perquk és una qiiesti6, corn vosM sap, impor- 
tant i transcendent. És a dir, el que representa avui la ind6s- 
tria hudio-visual a Catalunya, amb la seva problematica i les 
seves possibilitats, són objecte d’atenci6 preferent del meu 
Departament, i crec que són objecte d’atenci6 preferent, 
tarnb6, per part de fes persones que s’ocupen deis aspectes 
culturals de Ia Cumunitat Econbmica Europea. 

Perquk el que passa amb el sector hudio-visual a Europa 
és que, si bé el que tk és una situació frggil -i nosaltres aquí 
en sorn ben conscients, de la fragilitat del nostre sector, i de 
les mancances que presenta, i de les moltes mesures que s’hi 
han de prendre-, en canvi és un sector amb unes extraor- 
dinhries possibilitats. 

Jo nom& voldria fer una refereneia en aquest Parlament, 
perquk en tinguin consciencia, i el senyor diputat coincidirh 
amb mi, que el llibre verd de la Comissió Europea estima 
que I’any 2000 caldrh disposar de dues mil pel~lícules per al 
consum en sales de cinema, en televisió i vídeo, i actual- 
ment a Eurapa només se’n fan mil; és a dir que aquí és un  
sector cultural, probablement cotn cap altre, que té una fe- 
blesa en el seu plantejament, perb en canvi té unes extraor- 
dinaries perspectives de demanda. 

I en aixb coincideixo amb el que diu el senyor diputat 
quan es refereix al doblatge. Si bé en el sector de la produc- 
ci6, aquestes possibilitats existeixen, donat que la major part 
de les pel-licules que avui es veuen, el 90% dels espectadors 
ho són en televisions i en video, i nom& un 10% en sales, 
vol dir la importhncia extraordinhria que avui té el doblatge 
en el seu conjunt i que també tindri en el futur, Per tant, la 
preocupació del senyor diputat esta ben fonamentada i em 
penso que hi coincidim. 

Tot el conjunt d’aquest sector, senyor diputat, és objecte 
de la nostra consideració i de la nostra preocupaei6, i nosal- 
tres tenim preparada ..., i jo diria, a més, que hi ha hagut una 
actuació i una incidkncia en relació amb el Govern de Ma- 
drid, amb el Ministeri de Cultura, amb els quals hem arribat 
a punts importants d’acord, perquk em necessari arribar-hi i 
perqui: pensem que aquestes possibilitats que ofereix el sec- 



5686 DIARI DE SESSIONS / P - Núm, i05 I I6 de novembre de 1994 I SESSIÓ PLENARIA Núm. 58.1 

tor exigeixen que la complexitat dels objectius a assolir fa- 
cin necesshria la compiementarietat de les actuacions a em- 
prendre. 

Jo, simplement -i després em referiré molt concretament 
ai que el senyor diputat ha dit-, li voldria dir que vost& re- 
cordarh que fa uns mesos, quan parlhvern de les quotes de 
pantalra i de les llicencies de doblatge, hi va haver una gran 
polkmica: semblava, per part de molts mitjans de comunica- 
ci6, que les mesures que s’havien pres, que es van prendre 
per part del Govern central, amb les quals nosaltres hi vam 
coincidir, semblava que eren unes mesures que d’dguna for- 
ma eren massa exigents en relació amb el que representaven 
les quotes de pantalla i les Ilickncies de doblatge. Perh nos- 
altres pensem que aquestes són unes mesures que, si bé no- 
m6s es podran aplicar durant quatre anys, que s’acaba el 
conveni dels GATT, sí que són mesures fonamentals per tal 
de possibilitar I’increment de pel-licules doblades i que si- 
guin els mateixos productors i distribukiors estrangers els 
que ho facin, més que no pas haver de rec6rrer als nostres 
propis recursos. I aquestes mesures, les quals exigien unes 
versions doblades en contrapartida a estrenes amb versions 
originals, em penso que són afavoridores del sector i coinci- 
deixen amb la preocupaci6 que fa un moment expressava el 
senyor diputat. 

Vostk sap, tarnb6, que dins d’aquestes mesures hi ha una 
prima especial per a les pel.lícules doblades al catalh, que 
prima, que afavoreix el doblatge al catal& al mateix temps 
que d’alguna manera permet el doblatge de més pel.licules 
de procedencies externes a les de la Comunitat Econbmica 
Europea. 

Perh al senyor diputat el preocupa el doblatge en el nos- 
tre pais, i jo coincideixo amb ell que Barcelona, avui, és una 
capital de doblatge, que el doblatge s’esth realitzant i s’ha 
fet molt bé, i que ha sigut un element ..., jo no vull ara discu- 
tir des del punt de vista d’interks cinernatogrhfic si el do- 
blatge és positiu O negatiu, perb si que pot contribuir a un 
proces de normalitzacid, i que sobretot 6s un fet industrial i 
de cultura, i els perills que pot tenir una degradació d’aquest 
sector en perjudici de la situació de qu& actualment disposem. 

El senyor diputat, de totes maneres, se m’anticipavn a la 
meva resposta, perquk, corn ell ha dit molt bé, per resolu- 
cions d’aquest Parlament, sobre aquest aspecte s’esti rea- 
litzant un estudi: em penso que van ser dues, les resolucions 
que es van aprovarrl i s’esth fent un estudi de les conclusions, 
que encara no en disposem. I nosaltres pensem -i 
pensivern- que era necessari disposar d’aq uestes resolu- 
cions per tal de poder emprendre unes mesures adequades. 
Si e n  aquell moment va semblar que era prudent i que era 
necessari fer I’estudi, nosaltres seguim pensant que aquesta 
investigacf6 aprofundida sobre Fa realitat del sector i sobre 
les possibles mesures a emprendre és un element necessari i 
indispensablc per poder prendre mesures adequades. 

Per altra banda, corn el senyor diputat deia, el percen- 
tatge molt important en relació amb el dobIatge afecta fona- 
mentalment la Televisió de Catalunya, i ,  com vostk sap, 
aquesta Televisi6 de Catalunya, en relaciri amb el Govern de 

la Generalitat, manté una autonomia. És a dir, jo l i  puc asse- 
gurar que aquest conseller no pot prendre disposicions que 
afectin TV3: 6s el mateix Consell, que es reuneix en aquest 
mateix Parlament, el que exerceix un control i seguiment so- 
bre TV3, i les decisions que aquest pren tenen carhcter sem- 
pre de prbpia autonomia; nosaltres, el que podem, és, 
d’alguna forma, actuar, o opinarr, O influir per tal que aixb es 
resolgui, perb correspondria a TV3 la resoluci6 sobre aques- 
tes incidhcies de doblatge. Em sap greu haver-li-ho de dir 
d’aquesta forma, des d’aquesta tribuna, perb, si no li digués 
aixb, no respondria a la realitat: nosaltres podem tenir un 
criteri establert, aquest estudi pot ajudar precisament a esta- 
blir aquest criteri, perh en relació amb les empreses a que 
vostk es referia, amb les quals contracta TV3, i la politica de 
més gran estalvi que aquesta televisió duu a terme, és una 
competkncia que els correspon a ells i en tot cas a nosaltres 
ens pot correspondre l’opinió, o b6, en tot cas, actuacions 
que puguin correspondre a les cornpetencies de govern, perh 
no les que puguin correspondre a la politica de “3. 

Perb jo li valdria, a vostk, afegir una cossi més. Vost2 sap 
que ha sigut un objectiu fonamenta1 de Ia Direcci6 General 
de Política Lingiiistica -i ha sigut a aquesta a qui se l i  ha en- 
carregat- de resoldre els dkficits que existeixen en relaci6 
amb e1 doblatge de peIkules al catal&, i en aixh si que s’han 
empres una  sBie d e  mesures, com és el doblatge de pellicu- 
les importants que s’estrenen, i també possibilitar que hi 
hagi un vídeo realitzat en  catal^. I en aixb, en aquests dar- 
rers dos anys, hi ha hagut una skrie de mcsures, i em penso 
que des de finals del 91 s’han doblat Q s’han subtitulat qua- 
ranta pel4icules al catalh -aixb si: amb el suport del Departa- 
ment de Cultura. Des d’aleshorcs, la preskncia del catalh a 
les pantalles ha estat continuada, exceptuant-ne algun perío- 
de breu: més de 750.000 espectadors han vist les versions 
catalanes de les pel-licules, que s’han exhibit en més de cent 
poblacions. 

A partir, corn li deia abans, de Ia nova Llei de cinemato- 
grafia, algunes empreses importants, corn R conseqükncia de 
les limitacions imposades, han comenpt R doblar pel*lícules 
europees per iniciativa prbpia, sense demanar a-juts institu- 
cionals. Enguany esth previst continuar e n  la línia de sub- 
vencions per al doblatge o subtituIaci6 de pel*lícules no 
europees i el suport promocional a les pelkules europees 
doblades al catalh. 

En relació amb el vídeo, vostk sap que no nom& s’han 
doblat, sinh que s’ha empr2s una politica de distribució efi- 
caq, que s’hn realitzat en colhboració amb una empresa, que 
ha permhs que molts dels vídeos disponibles en catalh esti- 
guin presents a les empreses o als establiments adequats. 

Jo simplement, i per acabar, senyor diputat, li voldria rea- 
firmar i li voldria dir que a nosaltres aquesta és una qiiestiri 
que ens preocupa, que la seguirem amb especial interks, que 
quan disposem de I’estudi en la part que cns correspongui 
procurarem prendre les mesures adequades, i que pot tenir la 
seguretat que aquest prestigi ben guanyat del doblatge a casa 
nostra, pel que d e p b  d e  nosaltres, el procurarem mantenir, 
continuar i consolidar. 
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Moltes grkcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller, El senyor 
Ferran pot fer rkplica. 

El Sr. FERRAN: Grhcies, senyor president. Senyor con- 
seller, jo sincerament lamento haver fet una  intervenció con- 
centrada en el terna del doblatge. No era la meva intencih, 
perh jo sé que vostk em comprendrh, perque amb I’activitat 
padamenthria que porto en aquest Parlament, porto un any i 
mig seguit intentant esbrinar, intentant saber, intentant dis- 
cutir amb el senyor Granados, dins de la Comissió de Con- 
trol de Rbdio i Televisió, el terna dels doblatges, tant pel que 
fa a la seva vessant laboral -com li he explicat abans-, tant 
pel que fa a les adjudicacions, tant pel que fa als diners, tant 
pel que fit als criteris, tant pel que fa a tots els temes del do- 
blatge. 

Jo, si he recorregut a una interpelhci6, ha estat perqui: 
després d’un any i mig d’intentar tractar el tema no he vist 
la llum, després d’haver fet una proposició no de llei tampoc 
la cosa ha avanqat, i he pensat que una de les formes adients, 
unit bona forma era discutir aquí abertament, en el ple del 
Parlament, el t e m .  

Pesquk em sembla que és important, perquk jo em penso 
que no podem defugir una determinada responsabilitat polí- 
tica que s’ha tingut. Miri, senyor conseller, aquí han passat 
d’una etapa ..., d’una etapa que dins de la Comissi6 de Con- 
trol de Rhdio i Televisi6 vam qualificar, les persones que es- 
tem alli dins, com l’etapa d’un senyor que es deia Garriga, 
que s’encarregava dels temes de doblatge a TV3, que les 
empreses que estaven dedicades al món del doblatge eren 
quatre, cinc o sis empreses a nivell de Barcelona, a nivell de 
Catalunya ..., per una estranya circurnsthncia, o per una cir- 
cumstancia de boom del sector, hem passat a tenir vint-i-sis 
empreses en el sector, vint-i-sis empreses que treballaven i 
que treballaven fo rp ,  i que se’ls adjudicava feina, i hi havia 
realment un boom al sector. Aixb, aquest boom, ha vingut 
provocat per una determinada política en el sector del do- 
blatge i per ~ i n a  determinada actuacicj de TV3, per una deter- 
minada intervenció en el mercat, i és aqui, quan hem portat 
el mercat a una determinada situació, que els diem a vostks: 
no es desentenguin ara d’aquesta situaci6, vostks van ajudar 
a crear-la, ara intentem arregla les coses, 

Jo..*, aquest diputat va demanar les adjudicacions a les 
emprescs de doblatge repetides vegades, vaig haver de re- 
c6rrer al president del Parlament perqui5 em fossin Iliursdes, 
vaig demanar les adjudicacions dels anys 90, 9 1, 92 i 93, i 
vaig rebre, després de treballar molt, les adjudicacions de 
I’any 93. Jo no vull repassar les ad-judicacions passades, 
I’únic que els dic és que hem portat la situació a un punt que 
crec que vostks han d’intervenir, com van intervenir per fer- 
la arribar al punt que ha arribat. 1 és per aixb que ara jo  
rn’exclamo, perquk dic: vost5s van fer crkixer aixh, i ara hi 
ha un criteri d’estalvi, i el criteri d’cstalvi implica reducció 
d’hores de doblatge, els actors -que e m  vaig veure la setma- 
na passada arnb ells- diuen <&colta, és que ara no treba- 
Hem, 6s que no ens donen feina, és que no sabem quk passa 

que han tancat I’aixetm, hi ha una competencia salvatge, hi 
ha una rebaixa de tarifes ... I nosaltres sempre hem dit a TV3 
que havia de mirar-se per la despesa, perb aquesta rebaixa 
de tarifes esth realment enfonsant el sector d’una manera es- 
tranya. Hi han estudis oportunistes, hi ha intrusisme, hi ha 
discriminacid de professionals, i hi ha enfonsament d’estu- 
dis de qualitat, de prestigi, seriosos, que estan incapacitats 
per competir amb els altres estudis. I, clar, aixb és un tema 
que ens preocupa, senyor conseller. 

Per@ vostk diu: <<TV3 té les seves formes prbpies de 
decisió, de prendre decisions>>, i jo li dic: discolti’m, tots 
els diputats d’aquesta cambra sabem realment les vincula- 
cions entre TV3 i el Govern de la Generalitat>>; per tant, és 
clar, no em digui que no tenen ascendent sobre TV3, perquk 
el tenen, perque el tenen en molts Brnbits, en molts Brnbits. 
Jo, per no avanqar més en aixb, senyor conseller, sí que li 
voldria oferir, li voldria plantejar un seguit de mesures de 
XOC que penso que, de forma immediata ... -perquk esperant, 
de vegades, un estudi, acabarem l’estudi i tindrem el sector 
desrnanteliat-, jo li oferiria unes coses que crec que sí que 
esta en mans del seu Govern de poder ser impulsades, 

Miri, senyor conseller, per exemple: l’estudi immediat 
d’ajut a empreses del sector. Aixb, ho pot fer, el Govern; pot 
veure, el Govern, com ajudar empreses del sector; aixb sí, 
que ofereixin garanties legals i professionals suficients. EI 
Govern també pot fer ..., pot insinuar a TV3 que no es con- 
tractin empreses que duen a terme prictiques discrimina- 
thries amb personal ..., O il3egals en els aspectes de fiscalitat, 
per exemple; si  que ho pot exigir, sí que pot reclamar a 
aquestes empreses que aixb passi. Vostks poden insinuar a 
TV3, em penso, que en els doblatges encarregats per qualse- 
vol organisme dependent de la Generalitat de Catalunya es- 
tableixi un control de qualitat artística i tkcnica efectiva i 
professional sobre els aspectes; vostk pot encarregar aixb, 
vostk pot insinuar aixb, senyar conseller. Que, quant a les 
pellicules doblades en catal&, es respectin els castings origi- 
nals aprovats pels supervisors internacionals quan eis actors 
triats siguin catalanoparlants; també ho poden garantir vos- 
tks. Que els compromisos de volum d’hores que contracta 
TV3 per doblar a part s’acompleixin, o siguin compensats s i  
no s’acompkxen; vostes si  que poden opinar en aixb i fer 
que es compleixin. I finalment, i potser la qüestió més im- 
portant: que les adjudicacions de doblatges fetes per qualse- 
vol organisme dependent de la Generalitat de Catalunya 
siguin transparents, públiques i que possibilitin aquest 
acompliment dels acords i dels convenis i les obligacions de 
les empreses arnb la Seguretat Social i amb Hisenda. 

Són unes mesures, senyor conseller, que em penso que 
vostks les poden insinuar, que vostks les poden phnteLiar i 
que els professionals i les empreses del sector en general 
-professionals, actors, treballadors i empresaris i t&cnics de 
so- l i  agrairien. 

Sovint, sovint.,, Miri, jo li podria contestar rhpidament 
els criteris que em va donar el senyor Ferrús sobre I’adjudi- 
cacilj; em va dir: (<fiabilitat, preu, capacitat de I’empresa i 
agilitatu. No n’hi ha prou. Han d’haver-hi les altres g a m -  
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ties que l i  he esmentat q u i ,  i mes quan el sector esta en la 
situació que esth, quan el volum econbmic que es mou és el 
volum econbmic que es MOU, i que vostks són el Govern i 
han de governar. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Ferran. EI 

senyor conseller pot contestar la &plica. 
El Sr. CONSELLER DE CULTURA: Senyor president, 

senyores i senyors diputats, jo crec que voste, senyor dipu- 
tat, assenyala bé la qüestió quan vostk, en relaci6 amb les 
mesures que proposa, normalment ho diu ..., hi afegeix {{insi- 
nuar a T V ~ N  que les contractacions que facin siguin contrac- 
tacions amb empreses de qualitat i prestigi, en relació amb 
ia fidelitat artr’stica i tkcnica, en d a c i 6  amb el cayting, en 
relació amb els aspectes que fan referkncia al prestigi i la 
qualitat de les cintes objecte de doblatge. Jo, simplement, 
em veig en I’obligació d’insistir-li en l’autonomia i la inde- 
pendkncia de TV3, volguda i aprovada per aquest Parla- 
ment. 1, quan vost?: es refereix a les vinculacions del Govern 
amb TV3, jo, el que sí  que l i  puc assegurar Cs que, pel que a 
mi es refereix i pel que és objecte real de la relaci6 amb 
TV3, aquesta disposa d’atitonornia. I tant és així que hi ha 
una  comissi6 d’aquest Parlament que exerceix aquest con- 
trol i quest seguiment de I’actuaci6 de TV3, i jo, si vostk 
em permet la referencia, jo crec que correspondria, en tot 
cas, a aquesta Comissi6 aplicar, o afegir, o exposar aquestes 
mesures que vostc, senyor diputat, acaba d’exposar-nos. 

De totes maneres, jo no voldria, en aquest sentit, desesti- 
mar les referkncies que vostk fa i la preocupaci6 que vostk 
té, AI Govern de la Generalitat li preocupa -i a aquest con- 
seller també- qualsevol cosa, qualsevol element que contri- 
bueixi a enfortir i a consolidar els aspectes culturals i els 
aspectes de les indlistries culturals. I aquesta -com vostk 
deia i jo li ho recaneixia- 6s una indústria important, presti- 
giosa i que contribueix, per altra banda, també, a Pa norma- 
lització lingiiistica. i, en aquest sentit, jo, al que em 
comprometo 6s a expressar a TV3 les preocupacions que 
vostk ens ha transmbs i que en la mesura que aquestes cor- 
responguin a possibilitats i dins de l’esquema en el qual es 
mou TV3, que puguin ser realment articulades i que puguin 
ser dutes a terme. 

Jo voldria insistir en la importhncia dels aspectes a quk 
em referia abans de les quotes de les llichcies de doblatge, 
la importhncia que aixb té i l’enfortiment que pot proporcio- 
nar al sector. J també voldria fer una especial referencia a ?a 
possibilitat, que, per altra banda, en aquest moment queda 
oberta, que hi hagin altres emissores de televisih, a part de 
TV3, que tamM duguin SI terme emissions de pellicules do- 
blades al catalh. Aixb és una realitat avui, hi ha algunes 
emissores que ho estan, mes, preparant, i, les altres, rea- 
litzant, i penso que, en aquest sentit, la contribució de les te- 
levisions privades en el doblatge també pot ser un element 
important i un element a tenir en CQmpte. 

Jo, corn a concIusi6 del que vas$ em diu, és tenir present 
aquesta seva preocupació, la necessitat de poder disposar 
d’aquest estudi per poder dur a terme unes actuacions conse- 

qüents amb el que sigui objecte d’una real ..., cl’una conside- 
rac% objectiva sobre Tes coses, i transmetre a les persones de 
W 3  la preocupaci6 que es desprh de la seva interpel.Iaci6. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor conseller. 

InterpeHació al Consell Executiu 
sobre Ia política de foment de regadius 

Passem al des& punt de E’ordre del dia, que 6s la inter- 
pelmlaci6 sobre la politica de foment de regadius, presentada 
pel diputat senyor Ramon Vilalta. Té la paraula. 

EI Sr. VILALTA I OLIVA: MoIt honorable senyor presi- 
dent, senyores diputades, senyors diputats, senyor conseller, 
tal COM escrivia l’il-lustre diputat senyar Miquel Pueyo en 
un article periadistic recent sobre aquest mateix terna publi- 
cat a la premsa lleidatana, ,¡o també he comptat fins a cent 
mol tes vegades abans de presentar aquesta interpel-Iació, es- 
perant no haver de presentar-la. Hauria volgut no haver de 
fer-ha, després de la que ja vaig presentar el mes de marq 
passat i de la consegüent Resolució que va adoptar aquest 
Parlament, perque no fer-ho seria la millor cvidkncia que 
durant aquests mesos les coses havien anat bé en el terna i 
no calia parlar-ne més. 

EI cas, pera, senyor president, 6s que em veig en l’obli- 
gació d’atendre el que és una situmi6 de perplexitat, i de 
confusió, i de neguit, i d’angoixa que el mateix conseller co- 
neix prou bé i que els diputats de la circumscripci6 de Llei- 
da, de tots els partits, també, perquk des del marq fins a avui 
han aparegut, s’han produ’it una skrie de circumstancies en 
rnatkrta de foment de regadius que obliguen a tornar a plan- 
tejar la qüestió aqui, avui. 

No em refereixo tant al conjunt d’actuacions que impulsa 
la Generalitat en diverses zones del territori de Catalunya, 
com les del riu Montsant, les de Sant Martí de Tous, les de 
la Muga, les del Ter; a la zona de 1’AragÓ-Catalunya, la mi- 
llora de canalitzacions en el canal d’Urgell; l’arrencada dels 
processos d’ Almenar, d’ Alguaire o de Torres de Segre ..., 
sinó de manera molt especial i molt important en aquelles 
que són les actuacions més ernblemhtiques, plantejades pel 
Govern de la Generalitat reiteradament durant aquests catoria 
anys que dura el nostre autogovern. Em refereixo, lbgicament, 
als projectes de 1’ Algerri-Balaguer i al Segarra-Garrigues, ca- 
dascun dels quals i respectivament, si arribessin n bon port, sig- 
nificarien la posta en regadiu de vuit mil hecthrees el primer 
i de cinquanta mil hecth-ees el segon; estem parlant, per 
tant, en dos projectes, de la possibilitat d’una posta en rega- 
diu de seixanta mil noves hectimes a Catalunya. 1 és al vol- 
tant d’aquests dos projectes que s’han plantejat aquestes 
qüestions que han produi’t confusió i alarma social a la po- 
btaci6 lleidatana en general i als possibles futurs usuaris re- 
gants en particular. 

En primer lloc, des del mes de mar$, en que es va subs- 
tanciar aquí la passada interpel-laci6 a la qual m’estava refe- 
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rint, fins a avui, s’ha conegut que el cost estimat d’aquests 
prqjectes ha sofert una alteraci6, un increment considerable. 
EI canal Algerri-Balaguer s’havia estimat sempre en un cost 
de 9.000 milions de pessetes per a regar unes vuit mil hec- 
tjrees; les xifres que en aquest moment reconeix la Generalitat 
que significar& la construccih del canal Algerri-Balaguer s6n 
de 18.OOO milions de pessetes. De 9 a 18.ooO milions. 

1 en el cas del Segarra-Garrigues, que s’havia manejat 
sempre la quantitat de 50.000 milions per a regar cinquanta 
mil hecthrees, en aquest moment el Govern de la Generalitat 
ens reconeix que costaria, en xifres d’avui, 160.000 milions 
de pessetes -160.000 milions de pessetes. Apareix, per tant, 
una necessitat evident d’ explicar, i d ’explicar suficientment, 
quines són les raons que han fet que fins i tot en aquest ma- 
teix Parlament, tan sols fa sis mesos, estiguéssim manejant 
un ordre de magnitud ja  prou important en aquell moment 
-9.000 milions i 50.000 milions- corn perquh, sis mesos 
després, les xifres oficials que haguem de manejar siguin de 
l’ordre de magnitud de 18.000 milions i de 160.000 milions 
de pessetes. 

I a partir d’aquí hi ha necesshriarnent la segona qüestió 
que aquest Parlament s’ha de plantejar: 6s viable un projecte 
que signifiqui aquest ordre de magnitud? Pot suportar el 
pressupost plliblic de Catalunya una obligació com la que 
deriva d’aquests projectes? I, sobretot, poden suportar els 
futurs regants l’aportació que els correspon aportar com a 
conseqüknqia de la Llei d’infraestructures hidrhuliques? Po- 
den, els regants de la zona de la Noguera, de la Segarra, de 
1’UrgeEl i de ies Garrigues q n e  tots hem qualificat tantes 
vegades com a zones d’agricultura deprimida- assumir el 
compromís d’una aportaci6 de prcicticament 6.000 milions 
de pessetes en el primer cas i de 50.000 milions de pessetes 
en el segon cas? Poden suportar un cost per hecthrea que no 
és, carn es discutia aquí e1 mes de rnarl;. -i rn’estalvio llegir 
les intervencions del conseller i del diputat de la majoria que 
va intervindre en la discussió de la Mocik,  de 400.000 
pessetes, sinó en aquest moment, ja, en xifres sollicitades als 
possibles futurs regants d e  I’Algerri-l3rllaguer, de 800.000 
pessetes, m b  totes les condicions que es vulgui, perb, en 
qualsevol cas, amb un crkdit hipotecari a un determinat in- 
terks que conduir3 aquestes 800.000, al final, a un nivell su- 
perior a I milió de pessetes? Poden, eis pagesos d’una zuna 
deprimida corn aquestes que estem dient, assumir el com- 
promís d’una aportació d’aquest tipus? Podran produir algu- 
na vegada alguna producció agrhriria que permeti amortitzar 
les inversions que aixb significa? Jo crec, senyor president, 
que aquestes s6n qüestions que mereixen ser tractades i clis- 
cutides, precisamcnt perqui: no estem parlant de qualsevol 
petita quantitat, sinó d’unes quantitats que, amb referkncia 
fins i tot al pressupost actual de la Generalitat, signifiquen 
per si soles un percentatge elevadissirn. 

Tercera qüestió. Situem-nos ja especificament en el cas 
Algerri-Balaguer. Des del mes de m a q  fins a avui hi ha ha- 
gut una novetat important: 6s una sentkncia del Tribunal Su- 
perior de Justicia de Catalunya que, estimant una demanda, 
un cuntenci6s adrninistratiw plantejat per I’empresa Enher, 

declara la nulalitat de ple dret del projecte modificat de canal 
i, en conseqükncia, la nullitat de la seva licitació a chrrec de 
Regsa. I aixb per quk? 

En el debat que vam tenir aquí en el mes de rnarq, j o  els 
apuntava, senyor conseller, com d’ inadequada ens semblava 
a nosaltres la forma en quk s’havia procedit a la modificació 
del projecte, bhsicament, per canviar el punt de captació de 
les aigües de I’Algerri-Balaguer, que en un principi estava 
previst en territori aragonks, en el municipi de Castellonroi, 
i que, COM a conseqükncia de tota una skrie d’errors de plan- 
tejament per part del Departament que correspongui del Go- 
vern de la Generalitat, no es va saber resoldre des del punt 
de vista burocrhttico-polític la qüestió com calia i es va haver 
de procedir, es va procedir a una modificaci6 del projecte 
per a conduir el punt de captació en territori catalh. 

Passa, perb, que aquesta modificació de projecte es va fer 
de qualsevol manera, sense vetllar pels interessos dels admi- 
nistrats i sense oferir-los les garanties necesshries per a la 
defensa dels seus interessos, cas que aquests interessos es 
veiessin afectats pel canvi de projecte; passa també que el 
canvi de projecte significa passar de I’aigua rodada a la ne- 
cessitat d’elevar I’aigua vint-i-quatre metres i, per tant, d’en- 
carir el cost de subministrament de 1’aigua en el futur a raó 
de 4-5 pessetedrnetie cdbic d’aigua elevada. 

Enher va plantejar-los un contenciós administratiu; el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt estimar 
la demanda, els ha declarat la plena nulolitat, jo sé que vostks 
han presentat un recurs al Tribunal Suprem contra aquesta 
Resoluci6, perb no deixa de pesar molt aquesta Resolució 
del Tribunal Superior sobre els futurs regants de la zona, 
amb el que aixb significa de major incertesa sobre el prqjec- 
te. 

Quarta qüesti6. Situem-nos ja específicament sobre el cas 
Segarra-Garrigues. L’alarma es produeix a partir del mo- 
ment en qut, corn a conseqükncia de la Moció aprovada per 
aquest Ple, el Govern fa pfiblic el mes de juliol la previsió 
d’actuacions i d’inversions que el Govern contempla fins a 
I’any 2000, i aquesta previsi6 d’actuacions apareix amb una 
consignaci6 de zero pessetes -per tant, sense, en principi, in- 
tenció de dedicar-hi recursos- al canal Segarra-Garrigues, 
que, com ets he dit abans, significaria la possibilitat de rega- 
diu de cinquanta mil hecthrees i un cost estimat de I60.000 
milions de pessetes. 

Jo no sb si avui que han tingut reunió de Govern hauran 
resolt un altre pla d’aactwacions i de previsions financeres, i, 
per tant, m’8s impossible establir cap especulaci6 al respec- 
te; jo espero que el senyor conseller pugui il-lustrar-nas d e -  
quadament. Mentrestant, permeti’m dir, senyor president 
-acabar@ de seguida-, tres aspectes complementaris sobre el 
terna Segarra-Garrigues. 

Primer, IIQ hi ha encara concessió d’nigiies, i en aquesta 
línia jo li expresso la sorpresa nostra, del Grup Socialista, 
per la intervenció del grup de senadors de Convergencia i 
Uni6 en ei recent debat al Senat sobre política autonbmica, 
en el sentit d’un pronunciament prioritari, per part del partit 
que sustenta el Govern, a favor de l’aprovacid d’un pla hi- 
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drolbgic general abans que els plans de conca. Si aixb 6s 
aixi, si aquesta és la seva posici6, fien per a molt tard la con- 
cessió d’aigiies pel Segarra-Garrigues. 

Segona qüestió. Vosth sap que la concessió pel Segarra- 
Garrigues ha vingut condicionada des de fa molt de temps 
per una entesa que permeti distribuir ets cabals que es pro- 
duiran conjuntament entre la regulacici que ja existeix en 
aquest moment en el Segre i la que aportarh de regulaci6 
l’embassament de Rialb, I que la Confederacicj ha demanat 
als departaments corresponents de la Generalitat una pro- 
posta de repartiment de cabals que permeti afrontar la con- 
cessi6 d’aigües, quan sigui possible, sense que aixb impliqui 
menysteniment per als usos i per a les concessions actual- 
ment existents, I que aixb esth provocant un  conflicte que es 
dilata i que es prolonga en el temps, en quk els diversos de- 
partaments de I’Administraci6 no diuen les mateixes coses, 
amb el que aixb genera de confusió afegida al mateix canal 
d’Urgel1 i la creaci6 larvada d’una situaci6 de conflicte si no 
es resol ti temps i bé. El que diu el Departament d’Agricul- 
tura al respecte no és el mateix que diu Ea Direcció General 
d’Obres Hidrhuliques, i rn’estalvio també -si cal ho farem- 
llegir-los algunes declaracions, especiaiment del director ge- 
neral d’ Obres Hidrhuliques, que compliquen molt Fes coses 
des d aquesta pers pec ti v a. 

T tercera qüestió, i darrera, al vdtant del terna Segarra- 
Garrigues: aquestes darreres setmanes l’opini6 pGblica llei- 
datana, els mitjans de comunicació, s’han vist commo- 
cionats per una discussi6 que semblava inacabable respecte 
a la possibilitat que el Segarra-Garrigues obtingués una de- 
claraci6 d’interks general per part de I’Estat i ,  per tant, fos 
1’AAdministració central la que assumis una part important de 
finanprnent d’aquests 160.000 milions en que s’estima el 
cost total de I’obra. En nom del Grup Socialista: hem tin- 
gut ocasió de dir-lus, senyor conseller, que aquest tema es 
va plantejar malament; qui sigui, el va plantejar mala- 
ment. 

El Grup Socialista no s’oposa, senyor conseller, que 
aquest tema pugui ser considerat en el futur, quan convin- 
gui, per6 cal plantejar-lo d’una altra manera, i no 6s possi- 
ble, no 6s convenient que els grups d’aquesta cambra -no 
solament el Grup Socialista, sin6 tots els grups d’aquesta 
cambra- s’hagin d’ assabentar per declaracions gairebé 
anbnirnes en eis mitjans de comunicació que ef. Govern de 
Catalunya ha plantejat una operació tan important C Q ~  la 
possibilitat de declarar una obra d’interks general o declarar 
obra d’interks general una obra que en el seu moment, I’any 
85, quan es va produir la transferhcia en materia d’obres 
hidrhuliques, la Generalitat va reclamar per a ella. No aca- 
bem de veure nosaltres com plantejant les coses d’aquesta 
manera pot haver-hi possibilitat que 1’Administració central 
assumeixi una  aportació tan important corn els 45, 50, 
60.000 milions de pessetes que els seus portaveus han anun- 
ciat que s’estaven negociant durant aquestes setmanes 
passades amb I’Administraci6 central, sense que es plantegi 
al mateix temps la reversi6 de competkncia que significaria 
la declami6 d’una obra d’interks general. 

La Generalitat, durant aquests anys, ha elaborat ja molta 
doctrina sobre transferhcies i tamb6 sobre obres d’interks 
general i el que aixb significa, i és doctrina assentada per la 
Generalitat que la declaraci6 d’interks general només és pos- 
sible a través d’una llei explícita del Congrbs de Diputats 
que qualifiqui l’obra com ii tal. No acabem de veure, senyor 
president, corn aixb es pot plantejar d’aquesta manera que 
vast& ho han plantejat, al voltant d’una taula de negociaci6 
interpartidiria, d e  qualsevol manera i sense les cauteles 
oportunes; quan dic des  cauteles oportunes>> m’estic referint 
a la necesshria informació que vostks havien de donar als 
grups d’aquesta cambra perque els grups d’aquesta cambra 
no s’aassabentessin de ia qüestió de qualsevol manera, a tra- 
vés dels mitjans de comunicació. 

Finalment, el Govern de la Generalitat, el president de la 
Generalitat en el seu nom, ha reconegut aquests dies passats 
que aquest intent de moment no havia reeixit, que en el futur 
el tornarien a plantejar. Si s’escau la possibilitat i la conve- 
nikncia de tornar-lo a plantejar, jo li dic, en nom del Grup 
Socialista, que ca1 fer les coses d’una altra manera i que, en 
qualsevol cas -com li  manifestava en la discussió de la 
passada interpeHaci6, el mes de rnarp-, el Grup Socialista 
esth desitj6s l i  ho deia aquell dia-, en aquesta sala, en 
aquest hemicicle, a la Comissi6 o quan vostk vulgui, de par- 
lar dels ternes d’obres hidrkuliques, i en general de I’aplica- 
ció de I’aigua a Catalunya, i d’unn manera mes concreta i 
més específica de les relacions de Catalunya amb la C o n h  
deració Hidrogrhficn de I’Ebre, disposats i desitjosos de par- 
lar-ne quan vostks vulguin. Jo crec que aixb seria bo per a 
tots, que és, en definitiva, dir bo per a Catalunya. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
pu tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Vilalta. Pel 
Conseil Executiu, te la paraula l’honorable conseller senyor 
Marirnon. 

EI Sr. CONSELLER D’AGRICUZTURA, RAMADE- 
RIA I PESCA (Francesc Xavier Marimon i Sabaté): Senyor 
president, senyores i senyors diputats, intentaré anar-li con- 
testant en funció de les preguntes que vostk mencionava. 

Deia que hi havia un cert neguit -i jo l i  he de reconkixer 
que aixb és cert- en els temes dels nous regs: són UHS temes 
que, per la importhncia que tenen, és lbgic que preocupin el 
sector. 

Seguidament, vosti: mencionava que el cost d’aquests ca- 
nals o d’aquests futurs regs s’ha disparat. Jo també he re- 
passat Ia meva intervenció anterior al respecte, i quan jo 
vaig mencionar el cost de ]’Algerri-Balaguer no li vaig men- 
cionar 9.000 milions de pessetes, sinó que li vaig mencionar 
unit xifra f o r p  més alta, i a la vegada vaig fer, vaig tenir la 
cautela de dir que era una xifra que nosaltres estavern estu- 
diant i que definitivament jo no em veia amb cor encara 
-perquk aixi era en aquells moments- de veure’n el cost de- 
finitiu. De totes maneres, sr’ que li  he de dir que en aquest 
moment el cost de posar una hecthrea en regadiu -a qualse- 
vol brgan thcnic el podran assessorar o li’n podran donar in- 
formació adequada- veurh que es mou al voltant de 2 
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milions o 2 milions i mig de pessetes I’hecthea. Un cost 
raonable; en condicions difícils, pot ser superior. Vol dir que 
el fet que aquestes 8.100 hecthrees de 1’Algerri-Balaguer 
arribin als 18.000 milions de pessetes de cost no 6s un cost 
en cap cas exagerat, sinó que és un cost raonable, Probable- 
ment -i en aixb vostk té raó-? en el moment en que es van 
fer les primeres revisions -també tenint en compte que es 
van fer en un temps passat-, doncs, no eren ajustades a la 
realitat de costos reals. Vull fer-li una precisió: les hecthees 
de I’ Algerri-Balaguer són 8. i 00; les del Segarra-Garrigues 
són 60.500 en el conjunt dels seus regs. 

Vast& m’ha demanat la necessitat d’explicar el cost. EI 
cost crec que queda suficientment explicat: 6s el cost real 
que en aquest moment tenen les obres. 

Em pregunta si és viable. Si no fos viable, jo crec que 
l’obligaci6 del Govern de la Generalitat de Catalunya seria 
no portar-los a terme. Des del moment que aprovem, el mes 
de juliol, el pla econbrnic i financer de tots els regs de Cata- 
lunya, exceptuant el Segarra-Garrigues, és que els conside- 
rem viables. I avui -abans vostk m’ho preguntava- s’ha 
aprovat el pla econbrnic financer i l’enchrrec a Regsa, per a 
la seva execuci6, del Segarra-Garrigues. 

Catalunya -jo els ho he explicat algunes vegades en 
aquesta cambra, perb és bo recordar-ho-, quan jo vaig acce- 
dir a conseller o quan se’m va atorgar aquesta responsabili- 
tat, tenia en conreu 1.043.000 hecthrees de conreu; 
exactament,, s’atansa a una tercera part de la superffcie. En 
aquest moment -hi ha hagut un abandonament- estem si- 
tuats a les 980.000 hecthrees. Qualsevol persona coneixedo- 
ra del medi rural -i vostk ha és- sap que en aquests 
moments tota l’agricultura que no passa per tenir un seguit 
de garanties en la seva producció 63 una agricultura que 
cada vegada esdevindrh més marginal; dintre d’aquesta ga- 
rantia en la producci6, hi ha dos ternes absolutament bhsics: 
l’aigua i les assegurances; després n’hi poden haver-hi d’al- 
tres. Dissortadament, a Catalunya, per la seva orografia, di- 
fícilment podrem augmentar, quan s’hagi finalitzat aquesta 
proposta de regs que ha fet el Govern de la Generalitat de 
Catalunya en ]’anterior pla i en el que hem aprovat avui, di- 
ficilment es trobaran noves superfícies per posar en reg; no 
pel fet que hi hagi aigua -que també, doncs, 6s un bé preuat 
que hem d’administrar molt bé-, sin6 perque la superffcie 
del terri tori practicament no donarh per més. Probablement 
es podran fer petites coses amb aigiies residuals o amb algun 
aprofitament molt puntual, perb, en tot cas, sempre seran su- 
perficies menors. M’atreveixo it dir que el pla de regs que en 
aquest moment té eI Govern de la Generalitat de Catalunya 
és el pIa que ja ha de donar satisfacci6 a les nostres possibi- 
litats d’aconseguir una agricultura consolidada en totes 
aquestes zones. Vull dir, crec que des del punt dc vista, di- 
guéssim, de filosofia 6s absolutament necesshria la realitza- 
ci6 d’aquests regs per a la fixaci6 de la població en aquestes 
zones amb una garantia de rendes. 

D’altra banda, en la producció agriria catalana prhctica- 
ment SOM deficitaris de tot; a vegades hi ha una preocupaci6 
de quins productes es faran en aquests nous regs. Al conse- 

I #  

ller i a l’equip del Departament d’Agricultura no li preocupa 
excessivament; alguna vegada els he citat la gran cabana ra- 
madera que tenim i que les nostres possibilitats d’alirnentar- 
la s’exhaureixen prhcticament en un trimestre, Vol dir que 
des del terna de farratgeres, el tema de cereals, etcktera, hi 
ha unes possibilitats molt grans perb, a la vegada, en els ma- 
teixos productes horticales -fruits secs, etcetem- el nostre 
país, tot i que a vegades ens pensem que és al reves, doncs, 
sorn molt, molt deficitaris. Em sembla que els posava 
l’exemple, no fa molt, que Catalunya, per exemple, importa 
dotze mil tones de nous cada any, o que el conjunt de 1’Estat 
espanyol importa quaranta mil tones de <<pistatxerw; per 
exemple, doncs, són dos productes..,, festucs, eh?, festucs; el 
que passa 6s que, normalment, és una paraula que quan l’ex- 
presso, doncs, és, en certa manera, desconeguda, no?, tot i 
que és un arbre introdui’t a Catalunya durant la denominació 
Brab i 6s un arbre amb tradició a les nostres terres, que be, 
s’han fet algunes experikncies en sec& perb que, veritable- 
ment, quan produeix és en reg. 

O sigui, jo crec que a nivell de filosofia de manteniment 
de la població 6s viable; no és viable, és necessari. A nivell 
de productes que es poden produir, tot i que estem dintre 
una pelítica restrictiva de la Comunitat quant a determina- 
des produccions, és absolutament assumible l’augment de 
produccici que poden produir aquestes zones. 

I passaria al tercer aspecte, que és si els regants poden 
assumir el cost. Jo crec que si. Primer, el poden assumir per 
un aspecte estrictament immobiliari; així de cru, 6s a dir, 
una hecthrea de seca té un preu i una hecthrea de reg en tL 
un altre. Dos, en aquests moments, en aquests moments, 
grhcies, probabtement, doncs, a la devaluació de la moneda i 
potser que s’esth sortint d’una certa crisi, determinats pro- 
ductes agraris, la majoria d’ells a casa nostra han obtingut 
un preu raonable i que és presumible que en els propers anys 
continui, si no hi ha un daltabaix econbmic, que crec que 
poden garantir perfectament que les persones puguin assu- 
mir aquest cost. En aquests moments hi ha determinades 
empreses, fins i tot algunes m’han autoritzat a citar-les -no 
crec que sigui el cas fer-ho en aquest hemicicle o en aquesta 
sala-, per6 hi ha empreses que estan disposades a assumir 
aquest cost mitjanqant un arrendament i no un arrendament 
extraordinhiamen t llarg, Per explicar-ho clar: per a1 conreu 
de farratgeres en aquest moment s’esth pagant d’arrenda- 
ment 120.000 pesseteslhectirea. Aixb hi ha empreses, hi ha 
altres empreses que no paguen tant per6 s i  que en aquest 
moment, qualsevol hectkea de reg, qualsevol hecthrea de 
reg, tenint en compte que moltes vegades són parcel4es peti- 
tes, etcetern, aixb també va lligat amb el preu que a1 final es 
paga, perb qualsevol, hecthrea de reg en aquest moment hi ha 
agricultors o empreses en alguns casos, la majoria d’elles 
cooperatives, doncs, que lloguen el terreny de 90 a 120.000 
pessetes de cost. 

Sense entrar en més, sense continuar aquí, corn diem, si 
es pot assumir el cost i també -explico potser aixb amb tant 
detall perquk una de les critiques que, de fet, reconec que els 
grups polítics no s’hi han afegit massa, casa que jo agraeixo, 
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per6 que sí que ha sortit als mitjans de comunicaci6, 6s en 
1’Algerri-Balaguer, si la gent podria retornar aquestes vuit- 
centes mil pessetes, que després explicaré de qu& provenen. 
Jo crec que es poden retornar perfectament: XOO.000 pesse- 
tes a quinze anys, a la banda més baixa del crkdit hipotecari, 
quan hi ha una empresa que aquesta hectha est& disposada 
a llogar-la a aquest preu i les empreses i agricultors estan 
desitjosos perquk la superfície més petita d’explotaci6 és d e  
quatre hecthrees, cosa que en regadiu no es d6na gairebé en- 
iloc, vol dir que tenen la garantia. 

Ara, si nosaltres mirem en aquest moment els tipus d’aju- 
da cornunithria i el preu de la producciri, en aquest moment 
rn’atreviria a dir que es pot garantir, perfectament, el retorn 
d’aquests costos perb, amb escreix, doncs, des del mateix 
cultiu de blat o des del mateix conreu de blat de moro i fins i 
tot de gira-sol. Pensem que la mjoria d’aquests productes, 
nomis de subvenció de la Comunitat Econbmica Europea 
s’atansen a les 50.000 pesseteslhecthrea, Alguns d’ells les 
superen en moit. Fins i tot, avui dia hi ha productes comuni- 
taris que porten un ajut superior al cost de posar en reg 
aquesta superficie. Per aixb mateix, jo crec que, raonable- 
ment, raonablement, els agricultors poden posar en marxa 
aquestes noves superfícies cle reg, sense una por excessiva a 
garantir el retorn d’aquests diners. 

Per que costa 800.000 pessetes? E, el cost, el cost del 
reg d’alta, per dir-ho d’nlguna manera, s’ha situat al voltant 
de 600,000 pessetes. Corn veurh, si W S ~ &  fa la divisió, seria 
una miqueta més del cost; s’ha volgut arrodonir i ,  a més, la 
intenci6 del Govern i la proposta que conjuntament Política 
Territorial i el Departament d’ Agricultura elevarem per al 
Segarra-Garrigues, també ser5 unificar el cost a 600,000 
pessetes, donat que en la majoria de zones ..., després, no 
crec que es doni en el debat, perb si vostk ho vol veure amb 
molt de gust, doncs, l i  puc ensenyar l’estudi que han fet de 
cost de les dotze diferents zones del futur Segarra-Garri- 
gues, veuri  que unes se situen molt a prop de les 600.000, i 
algunes passen. I s’ha cregut oportú igualar-ho. 

En el cas de 1’Algerri-Balaguer, corn que hi ha un interks 
11 posar en marxa al més rjpid possible la zona, la proposta 
que nosaltres hem fet als agricultors és de 800.000 pessetes, 
perb tenint en compte que aquestes 800.000 pessetes in- 
clouen el que en diríem 1’aigua en mi,  o sigui, l’agricultor 
no solament paga el reg d’alta, no solament paga la part que 
li  pertoqui de camins, concentraci6, etchtera -tot el que va 
dintre el paquet del que s’ha de pagar, que hi ha algunes co- 
ses d’aquestes que no es cotitzen, per dir-ho d’alguna mam- 
ra-, sinó que nosaltres li instalkm a la finca -li instalkm a 
la finca- el reg amb el sistema que ell vulgui, és a dir, I’agri- 
cultor, quan signa l’acord, ens especifica si vol reg loca- 
litzat, si vol reg gota a gota o si vol un reg per pivot, i en 
aquest cost de 800.000 pessetes Regsa es compromet a fer 
tot el reg. 

Per qu@ s’ha fet aixb? S’ha fet, primer, perque significa 
un estalvi molt important per a ?’agricultor; qualsevol perso- 
na li dirh que la instaWaci6 en el mateix camp s’atansa a les 
500.000 pessetes, com a rninim, fkt individualment. En el 

moment en quk s’agrupa el material, es compra a través 
d’una empresa i cs fa tota I’obra, doncs, es redueixen nota- 
blement els costos i ,  a la vegada, es fa l’obra d’una forma 
mds hornogknia. Llavors, de fet, a Ies persones que czixi ho 
desitgessin de 1’ Algerri-Balaguer, elles, I’6nic que haurien 
de fer és assumir el reg d’alta i ,  en tot cas, l’aitre reg és op- 
cional perb crec que és extraordinhriament favorable per a 
ells. 

A la vegada, I’oferta que Eiem fet els dos departaments, jo 
crec que és molt positiva per R ells, perque no afecta la pos- 
sibilitat de plans de millora que puguin fer en les seves ter- 
res. Si no es fes aquest tipus d’ofeerta, la gent, segurament, 
utilitzaria la possibilitat de captar recussos a través dels 
plans de millora per fer el reg, en aquest cas aquest cost 
I’assumim en bona part 1’Adrninistració i clls a travis 
d’aquest crkdit, de tal manera que aquest pla de millora el 
poden mantenir per després, per a cultius posteriors. 

Bé, a veure, a veure.. . Ah, sí ,  canvi de captació: senyor 
Vilalta, no hi ha hagut canvi. Vostk ha dit que la sentencia 
havia estat donada pel canvi de captació. Aixh no és així. El 
canvi de captaci6 es va fer per una problarn2itica prolixa, to- 
talment aliena a In voluntat de la Generalitat de Catalunya, i 
l i  haig de dir que la concessió que tenim no és la concessi6 a 
Castellonroi, sinó que la concessi6 d’aigua que tenim, degu- 
dament documentada, legal i tzada, atorgada, etcktera, 6s en 
el punt on esth fent-se la captació d’aigua. 

Pel mateix, la denirncia d’Enher no ve per aquest fet, per- 
qui: mai hem tingut l’altra; mai! Si l’haguéssirn pogut acon- 
seguir segurament el Govern no s’hauria plantejat aquesta 
solució, i no renunciem n aquesta soluci6. Jo j a  l i  ho he dit, 
jo entenc que en un futur 6s perfectament assumible per part 
del Govern fer un intent d’aconseguir una nova concessió 
d’aigua al municipi de Castellonroi, aconseguir, doncs, la 
permissilj dels municipis, que, a més, sé, perqui: m’ho han 
manifestat, la seva voiuntat favorable que l’aigua passi pels 
seus municipis, perb sobretot hem d’aconseguir un bene- 
plhcit O un vist-i-plau del Govern d’Arag6, que, en moments 
passats, doncs, la disposici6 potser no era la mateixa que es 
pugui trobar en un futur. 

De totes maneres, el fet que ]’aigua hagi de ser bombada 
no afecta els aspectes productius; almenys no els afecta en 
els propers cinquanta anys. Per@ el cost que tindria aquest 
reg, si vingués rodat, estimativament s’atansa als 3.000 mi- 
lions de pessetes; vol dir que les repercussions d’augments 
de cost, encara que fos un 30% en els regants, és molt supe- 
rior st les 2,53 pessetes que  l i  costarh l’elevació de l’aigua; 
2,53 pessetes més unes despeses de manteniment que, en tot 
cas, seran ells mateixos els que podran decidir si són molt 
alts o si sijn molt baixos per6 que, en cap cas poden superar, 
entenc jo, raonablement, les 4 pessetes, 4,5 pessetes. Amb ei 
cabdai d’uigua que es necessita en aquesta zona, veiem que 
el preu de reg és relativament rnbdic. 

Quan es va aprovar e1 pla -que, a més, vosti: ens 11% ha fet 
molta propaganda, l i  ho haig de reconkixer, perque me’l va 
enviar a tots els aiuntaments, cosa que li agraeixo- el mes de 
juliol on es contemplaven tots els altres regs, i ,  a mes, apre- 
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cio en la seva intervenci6 un to malt positiu, perquk vost& 
mateix ha dit: <<Miri, aixb esta en molt bon camí, s’esth solu- 
cionant>). Per tant, l i  agraeixo aquesta valoració des de la 
seva condició de diputat. Hi ha una cosa que no se li amaga: 
el pla que vatn aprovar era un pla que cornenpva I’any 94 i 
s’clcabava I’any 2000, i un pla que m’ha de reconhixer que 
era ambiciós on no deixhem cap raconet, per dir-ho d’algu- 
na manera; cornenqhvern, doncs, en el Ter, en Fa Muga, els 
diferents embassaments de 1’ interior, VaIIforners, Tous, 
Margalef, els diferents regs, Vinebre, Pa Torre de 1’Espa- 
nyol, no els citaré ara, Pinyana, etcktera, tots. Deixhvem el 
Segarra-Garrigues , Per que deixhvem el Segarra-Garrigues? 
Deixivern el Segarra-Garrigues perque, evidentment, el seu 
cost en aquest primer pla no era assumible. Vull dir, un pla 
no arriba als 160 milions de pessetes; quan s’ha mencionat 
aquesta quantitat de 160 milions de pessetes s’ha mencionat 
tarnbk comptant que,.., bé, s6n unes declaracions fetes 
comptant amb I’endeutarnent que generaria segons com es 
fes. 

En aquest moment, el Pla, i amb números definitius - e n  
n6meros definitius-, el pla que s’ha aprovat avui és de 
127.500 i escaig milions de pessetes, en n6rneros reals que 
s’ajusten molt al cost, al cost, al cost que jo li deia abans per 
hecthrea que té un nou rec, i es distribueix el pagament en 
els propers vint-i-vuit anys. I aquesta és la ra6, i el Govern 
de la Generalitat de Catalunya crec que havia de valorar 
amb molta cura de quina manera feia la inversió i fer-la, so- 
bretot, d’acord amb les possibilitats reals que te el mateix 
Govern de portar-les a terme. 

Per acabar; abans ha fet una referkncia a la Sentkncia del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara la 
nulslitat de l’aprovació del projecte. Bé, nosaltres entenem, 
primer, des del moment que la Generalitat eleva recurs al 
Tribunal Suprem, que queda sense aplicaci6 aquesta Sentkn- 
cia, pe1 mateix el Govern pot seguir fent la seva tasca. El 
Govern de la Generalitat de Catalunya entén que en el mo- 
ment en quE sc li ha concedit la concessilj té plena autono- 
mia per a la realitzaci6 de les obres dintre el seu territori. I 
en aquest sentit hi ha sentkncies anteriors que ens donen la 
raó a1 respecte. Pel mateix, no ens preocupa excessivament 
en aquest moment, perque entenem que, igual que se’ns ha 
reconegut en sentkncies anteriors, el Tribunal Suprem reco- 
neixera les competkncies de la Generalitat a Catalunya. La 
Santtmcia, una de les sentkncies anteriors, molt positives, 
doncs, va ser la que es va dictar I’any 1988 al respecte i que 
admetia la concurrhcia de cornpetkncies de les comunitats 
autbnomes. 

No em voldria allargar mds, he passat molt de temps; en 
tot cas a la rbplica aclarir6 els temes que vast?. cregui opor- 
tuns. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 

senyor Vilalta pot fer la rkplica. 
El Sr. VILALTA I OLIVA: Senyor president, senyores 

diputades, senyors diputats, b6, jo crec que estern parlant 
d’un ordre de magnituds tan gran que significa, en el cas del 

Segarra-Garrigues, el i 0% del pressupost de la Generalitat 
d’enguany, i, per tant, estem parlant d’operacions realment 
importants. D’acord amb la Llei d’infmestructures hidrhuli- 
ques, I’aportacilj dels possibles futurs beneficiaris és el 
30%, en I’ordre de magnitud que ens situem. Vostk diu: 
<(home, s’estableixen totes les condicions millors per a faci- 
litar el pro&...>> Bé, doncs, escolti, el seu plantejament topa 
amb la realitat dels fets: a la zona de ]’Algerri-Balaguer, en 
aquest moment, voste te el percentatge d’acceptació que li 
expressa el nombre de pagesos que li han dit que signaven 
les seves condicions, i jo he  llegit les declaracions de vaste i 
dels altres representants del Govern, que diuen que si IIQ 

s’assoleix un percentatge raonable que faci viable l’opera- 
ci6, no es fari. I la situaei6 continua enterbolida en la mesu- 
ra que els pagesos de la zona, doncs, Ibgicament, no entren 
en aquestes condicions que vast5 apunta. I per que? Doncs 
jo crec que per la raó de fons que altres vegades hem plante- 
jat en aquest Parlament, que és una situaci6 de postració de 
l’agricultura catalana, de bona part de I’aagricultura catalana, 
de la difkil viabilitat de moltes de les empreses familiars 
agrhries constitukles i existents, i de la dificil continuitat en 
els descendents de moltes de les famílies pageses que en 
aquest moment s’hi dediquen. I contemplades així les coses 
és ben raonable que kls números i els percentatges no li sur- 
tin. 

Jo no sé quant, al final, requerira vostk d’acceptació en 
aquesta zona de quk estern parlant, de 1’Algerri-Balaguer, i 
jo crec que encara ser& bastant més difícil en el procks pos- 
terior del Segarra-Garrigues, Perb, amb independhcia que 
les empreses que es dediquen al sector dels farratges, o qual- 
sevol altre, vulguin establir contractes beneficiosos, ens to- 
pem amb una realitat, que 6s que moltes de les famílies 
pageses són famílies d’edat avanqada, i sense previsibles de- 
scendents continuadors de l’empresa agriria, i aixb genera 
una situaci6 de difícil maniobra, i jo li reitero -com vaig fer- 
ho en aquell debat del mes de m q -  que aixb ens condueix 
a una situació molt difícil, que lbgicament ens estalviaríem, 
en bona mesura, si almenys ets canals principals, en un  cas i 
en un altre, fossin assumits totalment per l’administració 
corresponent. Podríem discutir si I’ administració correspo- 
nent ha de ser una o altra en funci6 d’una declaració d’in- 
tes& general pel mig -podríem discutir-ho-, perb, en 
qualsevol cas, a mi em sembla que almenys els canals prin- 
cipals no haurien de ser repercutits sobre els pagesos futurs 
usuaris d’aquesta aigua, primer, perquk no seran els rinics 
futurs usuaris d’aquesta aigua: aquesta aigua serviri, a més 
de per (z regar, tarnbe per a consum de boca, també per r? 

usos industrials si s’escau, O per a qualsevol activitat 
econbmica que es pugui generar a la zona. Persistir en la 
idea d e  repercutir-ho sobre unes empreses familiars agrhries, 
moltes de les quals, per la seva mida i per la manca d’expec- 
tatives en la descendkncia -en el sentit que els descendents 
s’hi dediquin-, fa que aquestes empreses, moltes d’elles, tin- 
guin una difícil viabilitat, que els genera resistkncies a esta- 
blir en aquest moment un crkdit hipotecari sobre la mateixa 
propietat de la terra per a viabilitzar I’operaci6. I aquesta és 



5694 DIARI DE SESSIONS I P - Nlim. 105 / 16 de novembre de 1994 / SESSIÓ PLENARTA Núm. 58.1 

la situaciú. T si vostk persisteix en la seva idea que cal asso- 
lir un 60, un TO o un 80% -un 70, em sembla que 6s ia re- 
ferkncia que s’ha posat en el curs del temps- d’acceptaci6, i 
aquesta acceptaci6 no es produeix, continuarem tenint un 
problema molt gran al davant. 

Jo crec, senyor conseller, i li ho repeteixo en nom del 
nostre Grup, que aquestes operacions, aquests projectes, en 
e1 curs del temps no s’han portat prou bé, Jo no he pujat a 
aquesta tribuna a plantejar la meva intervenció en un to crí- 
tic -li ho he dit abans a vostk, personalment, en el passadis i 
li  ho he dit a algun altre portaveu de Convergkncia-: ens 
agradaria que, del resultat d’aquesta segona interpeblació, 
se’n derivessin actuacions positives i, en la mesura del pas- 
sible, concertades, perh vostk convindrh amb mi que les co- 
ses no s’han portat prou bé quan en aquest moment estern 
discutint sobre el cost estimat de l’obra del canal, quan, en 
realitat, j a  en tenim set quilbrnetres, de fets, que no con- 
dueixen l’aigua enlloc i que vostk mateix ens diu que, si un 
70% dels possibles futurs usuaris no l i  accepten les condi- 
cions que vostk estableix, l’obra s’interromp i no continua, 
I dels set quilbrnetres que tenim fets? 

Per tant, senyor president, senyor conseller, atenguin la 
nostra preocupació al respecte: ve motivada per aquest con- 
junt d’incerteses que planen sobre la situació; planarien 
menys si estiguéssim parlant d’operacions econhicament 
inferiors, perb en un cas són 18.000 milions i ,  en I’altre cas, 
130.000 milions, amb I’ajustarnent que vosth diu que ha fet 
avui el Consell Executiu. 

Jo l i  reitero -se m’hu en& ja el llum roig-, jo li reitero 
la disposició, la disponibilitat i ei desig del Grup Socialista, 
que crec que comparteixen els altres grups de la cambra, que 
allh que afecta política d’aigiies, obres hidrhuliques, i espe- 
cíficament les relacions amb la Confederaci6 Hidrogrhfica 
d e  I’Ebre, siguin plantejades per vostes com una acció en 
quk tot aquest Parlament i totes les forces polítiques del po- 
ble de Catalunya hi tenen molt de compromks i s’hi juguen 
molt, perqui: els conflictes i els problemes que es generen al 
voltant del tem,a de l’aigua vostk i jo i tots sabem que aca- 
ben essent conflictes dificils de solucionar. 

No hem entrat en la seva intervenció, en tot el planteja- 
ment que jo li he fet del Segarra-Garrigues, Li agrairia que 
ho complementés, i, en qualsevol cas, quedi’s amb aquest 
oferiment i amb aquesta disponibilitat per part nostra, que jo 
crec que són un oferiment i una disponibilitat molt positius, 
plantejats -no en tingui dubte- al servei del que considerem 
que és l’interks, en aquest moment, de Catalunya. 

Moltes gricies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESTDENT: Grkies, senyor Vilalta. El senyor 
conseller té la paraula per contestar la &plica. 

E1 Sr. CONSELLER D’AGRICULTURR, RAMADE- 
RIA I PESCA: Senyor president, senyores i senyors dipu- 
tats, senyor Vilalta, hi ha una cosa que és molt clara, i fins i 
tot potser no rn’agradaria haver-la d’explicar, perh ..., 6s clar9 
vostk diu: &Is canals, que es facin de franc.>> I una altra OP- 

ci6 política pot anar més lluny, de dir: <<No, no, escolti, si 

interessa que es quedin pagesos, que sigui tot de franc.>> 
Raonablement, raonablement, el cast de 600.000 pessetes 
per hecthrea que l i  suposa al pages, estrictstment, en I’aspec- 
te immobiliari, li duplica o l i  triplica el valor del sbl nou 
amb reg. Jo tampoc crec que sigui lbgic que I’Adrninistra- 
ei6, ni de la Generalitat ni de I’Estat, assumeixi aquesta 
plusvhlua del patrimoni, alleugerint d’una responsabilitat el 
mateix actor -en aquest cas, I’agricultor-, i crec que el cost, 
tot i que en principi pugui semblar reelativwment elevat, 6s un 
cost raonable. 

Aquí hi ha molts diputats de la zona de Lleida -vostk ma- 
teix- i segur que molts diputats que coneixen la zona Alge- 
rri-Balaguer. Vostes saben que, en aquell territori, el preu de 
la terra no era regalat, perh era un preu ínfim: en el moment 
que aquesta terra es regui, el valor és molt més elevat# La 
proposta que es fa als agricultors és un  finanpment, doncs, 
a quinze anys, f o r p  favorable, i amb les dades que jo li he 
donat -i vostg sap que s6n absolutament certes-, ningii +u- 
posant que no tingui cap diner per a invertir-hi cl’entrada-, 
ningú crec que hagi d’estar preocupat per la possibilitat de 
la rendibilitat. Ara bé3 en un moment que determinades veus 
diuen: <<escoltin, nosaltres podríem aconseguir que aix6 fos 
més barat>>, no hi ha cap mena de dubte que l’agricultar es 
posa en una situacici d’espera i de dir: <<escolta, mira, si ho 
milloren, aixb, hi guanyarem). I aquesta 6s una realitat. Jo 
mateix li he demanat a vostk un cert consens en aquest sen- 
tit, perquk entenc que el preu es demostra que & absoluta- 
ment raonable i assumible; ara, si hi ha ofertes, si hi ha 
ofertes més barates, cornprendrh que aixb a tothom li fa 
goig. I també li reconec que és cert que hi ha determinades 
famílies que, bé perqui: no hi ha continuitat, bé per altres di- 
ficultats, poden experimentar una certa problemiitica en 
aquest sentit, per6 no deixa de ser menys cert que aquestes 
mateixes farnflies, amb una part d’aquesta superfície nova 
amb reg, poden cobrir perfectament aquests costos. Per tant, 
demanar al ciutadh de Catalunya que pagui més de l’estric- 
tslment raonable i e1 que al seu moment va legislar el Parla- 
ment, en benefici de I’increment d’un patrimoni, 
sincerament, jo, corn a conseller i com a agricultor, doncs, 
considero que no és Ibgic, que es paden assumir perfecta- 
ment aquests costos. 

Quan ha fet I’oferta de coHaboraci6, jo l i  ho agraeixo sin- 
cerament. Jo no em referiré, no em referiré al tema d’interks 
general. Jo crec que la seva intervenció per a l’exterior pot 
ser críptica, per6 tots els diputats de la sala I’han entesa per- 
fectament, i, a més, ho dic en to positiu, no amb cap to Acid 
ni de rkplica. Hi lla hagut, doncs, un rerefons, un rere..,, no 
sé qu&, f o r p  important, que no ha beneficiat en absolut el 
bon desenvolupament d’uqwest terna: per lm bancla, hi ha- 
via uns certs compromisos, perquk vost2: sap que hi ha deter- 
minats membres del Govern -m’atreviria a dir que tots- que 
no dirien el que han dit si haguessin existit aquests com- 
promisos, segurament hi pot haver en aquests certs compro- 
misos, doncs, una manca de tancament de tracte, que 
després ha propiciat que no es portessin a terme, perb pel 
mateix li agraeixo extraordiniriament el seu esperit de 
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coHaboraci6, perquk, si és així, encarrilant-ho de nou, segu- 
rament ens en sortirem. 

Ha fet una referkncia abans al fet que els senadors de 
Gonvergkncia i Unió instaven el Govern central a aprovar 
els plans de cada una de les conques abans del Pla hidro- 
lbgic nacional, i ho ha fet com si fos un contrasentit. Jo no 
s6 si no ho he ent&s bé. Jo entenc que tC tota la lbgica, per- 
quk, doncs, corn aprovarem un pla nacional si no sabem qui- 
nes necessitats s6n les de cada conca? 

i també vull fer-li una Última referencia a aquest esperit 
de collaboraci6, que segurament entre tots podem solucio- 
nar: és el tema de la concessió d’aigües. Corn vostks saben, 
la concessió d’aigües del Segarra-Garrigues encara no esta 
feta; la concessió de l’aigua no es fa a1 Govern de la Genera- 
litat de Catalunya, sin6 que es fa a les comunitats expec- 
tants. En aquest cas -i aquí si que hi ha un cert to de critica- 
jo crec que la Confederaci6 Hidrogrhfica de I’Ebre no juga 
el seu paper de govern COM ha de fer en aquest cas, perquk 
senzillament es limita a dir: wostks posin-se d’acord i quan 
estiguin d’acord ja els concedirem I’aigum. Jo crec que la 
Confederació Hidrogrhfica de I’Ebre, el que hauria d’aten- 
dre és la proposta que ha elevat el Govern de la Generalitat 
de Catalunya de concessió de i’aigua, perque és molt dificil 
aconseguir que una comunitat ja establerta, que en alguns 
anys, doncs, tb unes certes mancances importants d’aigua, es 
posi d’acord en la quantitat d’aigua que s’ha de donar a uns 
altres. I aquí se cerquen tot un seguit de garanties que, tot i 
la bona voluntat que crec que hi hem posat antre tots, des 
de? director general d’obres hidrhuliqwes fins als CSOS conse- 
llers, doncs, és molt dificif arribar a un absolut i total con- 
sens, i sí que reclamo, des d’aquesta tribuna, doncs, aquesta 
collaboració que vostk abans brindava, per& la Confedera- 
ció Hidrogrhfica de 1’Ebre prengui aquest paper decisiu 
-que, en clefinitiva, és a ella a qui pertoca-, i que ens perme- 
tria, doncs, alleugerir tots els trimits i avanqar I’obra. 

M’ha dit que li  fes una pinzellada del Segarra-Garrigues. 
Tot i que el temps passa, procuraré ser molt breu. Com li he 
dit abans, s’ha aprovat un pla econbmic financer per als pro- 
pers vint-i-vuit anys; aquest any que ve s’ha aprovat, en els 
actuals pressupostos, la redacci6 del projecte de I’obra i la 
primera part de la concentració parcelMa, i aixi, esque- 
rn&ticc?rnent, amb una valoració econbmica que va dels 
6.000 als 8.000 milions, amb una baixada cap al final, 
doncs, es desenvolupa tot el pla, amb la voluntat d’avanqar 
al rnixim l’obra, per veure de realitzar-la, la major part, 
doncs, en els propers deu anys. Tot i que aixb s’ha fet fins 
ara, jo sí  que volia dir-li que el fet que no se n’hagi parlat no 
vol dir que no s’hi hagi estat treballant, i vosth ja coneix, 
doncs, que ja s’ha portat a terme el prqjecte d’irnpulsi6 i 
connexió de la presa de Rialb, el projecte de modificat del 
canal principal, el projecte del canal d’enllal;, I’estudi d’im- 
pacte ambiental tant del canai principal corn del canal d’en- 
Ilaq, l’estudi de regdaci6 del Segre, que s’esth fent I’anhlisi 
-no estan acabats alguns d’ells o estan en fase de f e r - se  ..., 
l’anhlisi de mercat i de productes, els estudis previs a 
I’avantprojecte general, I’avantprojecte propi general, In car- 

tografia, l’estudi agronbmic i el projecte d’optimitzaci6. Vol 
dir que el Govern de la Generalitat de Catalunya, tot i aquest 
impasse mentre no es definia l’aportaciri econbmica, en cap 
cas del que no se7 pot acusar és de no haver estat treballant 
pel projecte per a la seva realització al més riipida possible, 
tot i no amagar-nos a ningú que aquesta és una obra d’una 
envergadura tan important que la realitzaci6 ser& prolixa, 
complexa, i, tot i la voluntat d’agilitar-la al rnixim possible, 
doncs, la previsió de posta en marxa de nous regs si que li 
he de dir que cornenp doncs I’any 99. L’any 99 j a  hi haurh 
alguna fase, doncs, que, si tot es desenvolupa ..., evidentment 
si hi ha la concessiri de l’aigua, j a  regar&, perb a partir 
d’aquesta data, doncs, fins al 2008, 2009 es faria un esforq 
molt important per avanqar-la al maxim possible, deixant, 
doncs, petits aspectes per a les fases finals. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

EI Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyor conseller. 

hlteraci6 de I’ordre del dia 

Ara demano l’assentiment de la cambra per modificar 
l’ordre del dia en e1 sentit que la interpeHaci6 que consta 
corn a número 1 1  de l’ordre del dia d’avui se substancii en 
la continuaci6 de la sessió del dia de demh. (Pausa.) Moltes 
gricies. 

Moció subsegüent a la interpeHaciÓ al Consell 
Executiu sobre la politica interdepartarnental 

d’igualhat d’oportmitats entre els homes i les dones 

Aixi passarem al punt 12, Moció subsegüent a la inteer- 
pellaci6 sobre la polftica interdepartamental d’igualtat 
d’oportunitats entre els homes i les dones, presentada per la 
diputada senyora Imma Mayol. T6 la paraula. Són deu mi- 
nuts. 

La Sra. MAYOL: GrBcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, quan el mes d’octubre vaig subs- 
tanciar, en nom del Grup Parlamentari d’hiciativa per 
Catalunya, aquesta interpe1,lació tenia dos objectius fona- 
mentals: per un cantó, debatre amb el Govern els principals 
desacords que tenim nosaltres de corn orientar la política de 
promoció de les dones o d’acci6 positiva en relaci6 amb les 
dones, i criticar, la segona cosa era criticar al Govern la 
manca de prioritat que dediquen a aquestes qüestions. 

En relnciri amb el primer tema, nosaltres volíem ex- 
pressar -i aixi ho vam fer- desacords amb els principals ob- 
jectius amb quk el Govern orienta la seva politica. Jo en 
aquests moments voldria posar sobre la taula l’inici ci’un de- 
bat, que ja en aquell moment també vam fer, que penso que 
continuarem i la nostra voluntat 6s que continui’ molt a fons 
d’aquí a dos mesos... Hi insisteixo, valdria posar sobre la 
taula aquests dos perills; el primer, el perill que les políti- 
ques que es fan des de les institucions, en aquest cas des de 
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la Generalitat, continui’ negant la identitat femenina, que el 
que es promogui o es busqui sigui una mena d’assimilació a 
una identitat existent nomes reconeguda, que és la identitat 
masculina, el problema que no es potencii’ una veritable re- 
vdoritzaci6 del que sorn i hem significat les dones histbrica- 
ment i en I’actualitat, que es produeixi el que nosaltres en 
diem una masculinitzaci6, una voluntat de masculinitzaci6 
de les dones, és a dir, que s’entengui la pelítica d’igualtat 
d’oportunitats com el fet que fem les mateixes coses, si- 
guem iguals, i aixb no és veritat. Sorn dos &sers diferents, 
slixb marca u n a  diferkncia -una diferkncia que histbricament 
ha estat una desigualtat-, i la nostra voluntat és que hi hagi 
una revalorItzaci6 de la identitat femenina i que el que nos- 
altres signifiquem i hem estat tingui un pes claríssirn a 
I’hora de prendre decisions, a I’hora de jugar un rol clau a 
tots els nivells. Per tant, jo crec que aquest perill existeix i jo 
voldria debatre’l a fons, Hi insisteixo, ara no és el moment, 
perb en el futur pensem fer-ho. 

El segon perill que també hi ha i que voldria posar sobre 
la taula és que el que s’esth fent en aquest moment és una 
incorporació de les dones als diferents nivells de la societat 
sense descarregar-se de res, sense un canvi veritable de rols, 
i aixb tampoc és I’objectiu que nosaltres volem i no es tracta 
que I’antiga divisió sexual del treball, que ha estat viscuda 
histbricament COM que els homes es cuidaven del que s’ano- 
menen tasques productives, com el que s’anomena, diguem- 
ne, el treball assalariat, etcktera, i les dones es cuidaven de 
les tasques que anomenem reproductives, d’atenció a les 
persones, d’atenci6 a la llar, no volem que aixb se superi 
com s’esth superant en l’actualitat. Que és el que esti 
passant? Esth passant que les dones entren a formar part del 
quc seria treball productiu sense descarregar-se del treball 
reproductiu i que, per altra banda, els homes continuen fent 
treball productiu perb no entren a fer treball reproductiu. 
Tampoc és aquest el model de societat que voldríem; vol- 
dríem una societat on les tasques productives i les tasques 
reproductives fossin compartides pels dos sexes i ,  sobretot, 
una societat en que les tasques reproductives d’atenció a les 
persones estiguessin molt més revaloritzades. Aquestes són 
dues qilestions de fons que -hi insisteixo- voldríem debatre 
perqu* hi ha el perill que les polítiques que es fan en aquest 
moment des de les institucions no ho conternph a basta- 
ment. 

El segon objectiu d’aquellzl interpellació era criticar el 
que, ai nostre parer, era una manca de prioritat per part del 
Govern de la Generalitat a l’entorn d’aquesta ternhtica. Nos- 
altres els dkiem que fins i tot dintre de la seva lbgica, fins i 
tot dintre de la seva mateixa dinhmica, dels seus mateixos 
programes, al nostre parer, aquesta qüestió no es prioritza, i 
poshvern tres exemples que jo ara els repetiré. 

En primer iloc, el retard del Pla avui és una  evidkncia; és 
a dir, a hores d’ara, fa una estona, el conseller de Justícia 
ens deia que el Pla s’esth enquadernant, m’ha semblat; 
aquest Pla hauria hagut d’estar aprovat ara fa dos anys; és a 
dir, a principi del 93. A llores d’ara tot just encara esta en- 
quadernant-se. Aixb indica unit manca de prioritats. Jo estic 

convenquda que si un tema 6s considera molt important, no 
es triguen dos anys de retard a I’hora de realitzar-to; de rea- 
litzar-lo, no, perd6, a l’hora d’aprovar-10. 

Per altra banda, poshvem tambi a bastament en evidkncia 
I’altre dia el fet que és un pla interdepartamental que sovint 
pateix el boicot de les diferents conselleries; és a dir, hi ha 
un pla que tebricament ha de respondre a I’acci6 integral del 
Govern i que a l’hora d’aplicar-se diferents conselleries, que 
no ho viuen corn una  cosa prbpia, hi van posant les seves re- 
tallades. 

I, per Últim, el tema del pressupost. Jo faré una referhcia 
al Pressupost del 95, encara que tot just I’hhern fullejat aquest 
matí. Només fullejant-lo aquest mati, en el cas de I’Institut 
Catal& de la Dona, ja es veu aquesta manca de prioritat. Un 
pressupost que en el seu conjunt augmenta, si n o  recordo 
malament, a I’entorn d’un SOJ, en el cas de I’Institut Catal& 
de la Dona augmenta un 2,3%. I, aquest augment, com es fa 
aquest augment? És tant o més important el que s’augmenti 
tan poc com com es fa l’augment. S’incrernenten en total I 1  
milions de pessetes; és a dir, es passa de 472 milions que te- 
nia l’any passat a 483 que té en aquests moments. Aquests 
1 1  milions automaticament van gairebk tots - 4 s  milions 
d’aquest increment- a augmentar una partida que és <<Alts 
chrrecw i es disminueix, millor dit, s’augmenten 12 milions 
d’<<Alts chrrecsn i es disminueixen 3 milions destinats a 1’A.d- 
ministració local, es passa de 44 milions a 41, i 2 milions desti- 
nats a entitats de dones, de 48 milions a 46 milions. 
És clar, primer ens estem movent en unes xifres ridicules; 

perb és que, a més a més, a l’hora de fer una proposta de 
prioritats, aquest Govern decideix que I’Institut Catalb de la 
Dona augmenti menys que el Pressupost general del Govern 
augmenta -la meitat exactament-, i a sobre, a I’hora de re- 
distribuir les partides, l’augment va per obtenir alts chrrecs i 
disminueix I’ajljut als municipis i disminueix I’ajut a Ies enti- 
tats de dones. 

D’aquell resultat d’aquella interpelhlacifi i del moment 
processal en que estern en relació amb els plans d’igtialtatt, 
ens va semblar que era oportLi -i aixi ho vam fer- demanar 
que es fes un debat de politica general en el següent periode 
de sessions. Vam consultar-ho amb diferents grups parla- 
mentaris, c?. hores d’ara aquest debat pensem que es far& per- 
qu6 el Grup Popular, el Grup d’Esquerrsl Republicana, 
aquesta tarda el Grup Socialista ha anunciat també el seu 
acord; pensem que 6s un moment adequat -hi insisteixo- 
fins i tot processalment; s’ha acabat el que és un primer Pla, 
estern al comenqarnent d’un segon Pla i hi  han ternes a deba- 
tre, hi han, per part nostra, discrephncies en com s’csth fent i 
amb el poc que s’esth prioritzant. I, per tant, jo, avui, en 
aquesta Mocici, no hem volgut, el Grup d’hiciativa, no hem 
volgut entrar a fer propostes concretes de com s’haurien de 
generar ~ Q W S  actuacions per@ ens sembla que e1 marc 
m6s adequat per fer-ho és aquest debat de política general en 
el qual jo crec que hauríem d’entrar a fons en totes aquelles 
qüestions que jo plantejava al cornenpment. 

Per tant, hem fet una Moció, que és molt senzilla i el que 
planteja és que es presenti en el termini d’un mes una ava- 
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luació interna i externa del Pla. Per quk diem una avaIuaci6 
interna i externa, es poden preguntar?, per quk posen aquest 
matís? Aixb té una explicació molt senzilla: una avaluació 
interna perquk estic canvenquda que el Govern deu tenir 
aquesta avaluació, i el terna de l’avaluació externa 6s perque 
en una intervenció de la senyora Joaquima Alemany, que 6s 
vice-presidenta de 1’Xnstitut Catalh de la Dona, a Madrid en 
la seva condició, en aquest cas, de diputada del Congrés dels 
Diputats per Convergkncia i Unió va dir, vil dir textualment 
que ..., ella en aquet1 moment intervenia contestant o fent 
preguntes al director de 1’Institut andalús de la dona, que va 
explicar que havien fet una avaluaci6 externa al seu Pla. I la 
senyora Joaquim Alemany deia: <(També a Catalunya)> -tra- 
dueixo, eh?- c<s’ha fet una valoració externa. Ens sembla 
molt positiu que es facin valoracions externes. Estic con- 
venquda que en les valoracions i en els estudis és on real- 
ment es veu en realitat la incidkncia que tenen aquests plans 
en la societat. Una tasca important dels instituts 6s l’hrea 
d’informaci6 i de conscienciació, perb tambe és bo tenir una 
valoració de la seva incidbncia en la societat, tenir coneixe- 
ment de corn arriben als ciutadans i a les ciutadanes aquest 
tipus d’actuacions. En realitat ens podria passar que la socie- 
tat anés per un cantó i €es institucions per un altre>>. Després 
diu: ({Repeteixo, al meu judici, aquesta avaluació externa 
que ha fet I’Institut andalús 6s molt important, a Catalunya 
també I’hern feta>). 

Ja vaig fer una pregunta el dia Ió de setembre exacta- 
ment dient: qu ins  són el contingut i els resultats de la valo- 
raci6 externa de la tasca de I’Institut Catal& de la Dona?)) i a 
hores d’arira no hem rebut resposta. Llavors ens va semblar 
que era oportú que la Moció nostra digués que voldríem ob- 
tenir en el termini d’un mes una avaluació externa, l’externa 
que la senyora Alemany diu que s’ha fet, i l’avaluaci6 inter- 
na del mateix Pla que ha fet I’Institut Catalh de la Dona. 

En aquest sentit, nosaltres voldrlem demanar -i estic se- 
gura que ho faran- que aquesta avaluaci6 que se’ns presenti 
al Parlament sigui rigorosa; és a dir que s’hi esmercin es- 
forqos perque sigui rigorosa. A hores d’ara -jo també ho 
deia a la interpeHaci6- les mostres que tenim 6s que les ava- 
luacions que s’han fet en relaci6 amb aquest tema no han es- 
tat rigoroses; 6s a dir, n o  6s rigor6s que vostks posin en el 
Pla d’igualtat, I’any 89, que una de les actuacions que vostks 
consideren que s’ha de fer és la penalitzaci6 de l’assetja- 
ment sexual i que, al cap de dos anys, quan ve aquí ei se- 
nyor.,. Perdó, no quan ve aquí, no, no, quan entra al 
Parlament un document d’avaluació fet per vostks -per vos- 
tks, no; per les senyores i els senyors del Govern que avui 
veig que no estan aquf-, deia que SE que s’havia assolit 
aquest ob-jectiu. 1 quan es mira C Q ~  s’ha assolit aquest ob- 
jectiu es diu: (<es considera finalitzat aquest objectiu, ates 
que a la Llei del 88, sobre infraccions i sancions de l’ordre 
del social, es contempla aquest supbsitu. Es clar, no és de re- 
but que un Govern posi l’any 89 que ha de fer una actuwci6, 
que s’ha de fer una actuació i que al cap de dos anys ens di- 
gui: <<aquesta actuaci6 s’ha assolit perquk !‘any 88 ja hi ha- 
via una llei que ho assolia>>. 

Primer, aquesta Llei no és veritat que assolís,,., no assolia 
aquest principi, no hi ha en aquests moments encara una 
sanci6 penal per a l’assetjament sexual i com a tal no consta 
en I’ordenament jurídic espanyol. Perb és que, a mks a mh, 
és ridfcul que si tu fas un pla el 89 posis després que s’ha 
aconseguit un objectiu que, tehricament, s’ha aconseguit el 
88. Aixb no és una avaluació rigorosa. Per altra banda, i faig 
una pregunta, ara no fa gaire, preguntant en quk consisteix 
un programa de sensibilització en temes educatius que tebri- 
cament ha de fer 1’IInstitut Catalh de la Dona, els pregunto 
com es valora el grau d’efichcia aconseguit i com es valora 
el grau de consecució dels objectius ... Se’m contesta, se’m 
contesta una resposta no gaire llarga, perb no la llegiré tota, 
perb es diu: <<un dels objectius era: donar al professorat els 
elements que els permetin introduir ei tema de la igualtat 
d’oportunitats dins del projecte educatiu del centren. T des- 
prks es diu: <<la valoraci6 dels cursos ha estat molt positiva i 
els seus objectius han estat assolits satisfafacti>riarnent>>, 

Vejarn, qui ha fet aquesta valoració? Corn s’ha fet? Com 
saben vostks que s’han assolit aquests objectius? Hi ha ha- 
gut un qiiestionari previ, un qüestionari posterior? Hi ha ha- 
gut alguns indicadors que valoren que el treball que s’ha fet 
B les escoles els anys després de fer aquests cursos han per- 
mks comprovar que veritnblement en el treball educatiu dei 
centre s’havia introdui‘t aquest terna? Es a dir, el que no és 
de rebut és pensar que l’avaluació 15s positiva perque el curs 
ha funcionat; aixb no és rigorós, aixa seria una avaluació de 
com ha funcionat el curs, perb no veritablement que els ob- 
jectius de sensibilitzaei6 d’aquestes persones, perquk des- 
pr6s siguin capaces d’aplicar en el seu treball quotidih 
aquests conceptes obtinguts, hagi funcionat. Per tant -hi in- 
sisteixo molt-, demanariem que es fes una valoraci6 rigoro- 
sa i els diré mks: quan nosaltres posem el termini d’un 
mes,.., a hores d’ara fins i tot hauriem hagut de posar un ter- 
mini més curt, perquk ens trobem que compareixera el dia 2 
de desembre la directora executiva de I’Institut Catali de la 
Dona per parlar del segon Pla d’igualtat, i ens trobem que 
nosaltres no podem escoltar aquesta proposta de segon Pla 
d’igualtat disposant d’una avaluaci6 del primer Pla. Ajxb no 
és de rebut: el primer Pla es va acabar I’any 92 i, per tant, a 
hores d’ara, hi hauria d’haver hagut temps a bastament per 
tenir una avaluació rigorosa que ens permet&, a totes les di- 
putades i diputats d’aquesta cambra, anar el dia 2 dient: 
<<Amb base en aquesta avaluaci6 que vostes han fet, les nos- 
tres propostes tamb6 poden ser aquestes.>) O sigui, en 
aquests moments nosaltres haurem de tornar a assistir a una 
sessi6 informativa del segon Pla d”igua1tat sense disposar 
d’una avaluació rigorosa del primer Pla d’igualtat. Per tant, 
com a mínim, que arribi i que arribi i veritablement doni sa- 
tisfacció a totes aquestes inquietuds que avui aquí hem plan- 
tejat. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
pu tat s. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Mayol. Han pre- 
sentat esmenes el Grup Mixt i el Grup de Convergkncia i 
Unió. El Grup Mixt, les dues esmenes que havia presentat 
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decauen. De Converghcia i Unió: per a la sevit defensa, te 
la paraula la senyora Carme Vidal. 

La Sra. VIDAL: Moltes grhcies, senyor president. Senyo- 
res diputades, senyors diputats, senyora Mayol, vostk és una 
gran defensora dels temes per a la igualtat entre els homes i 
les dones; per aixb vull comenqar felicitant-la. Dit aixb, em 
permetré de fer el posicionament del meu Grup, justificar 
l’csmena de modificaci6 que hem presentat al text seu, i 
continuar fent una serie úe reflexions rz la infinitat de temes 
que plantejava I’wltre dia i en els quals avui ha tornat a inci- 
dir. 

Vostk va parlar I’altre dia, i n’ha parlat avui, del primer 
Pla d’actuaci6 del Govern de la Generalitat, s’ha posat en 
una skrie d’rlccjons, ha parlat del segon Pla, perb, en con- 
cret, la proposta que vosti: fa i realment el text de la Moció 
que vostk ha presentat és exclusivament demanant I’avalua- 
ció del primer-Pla. Jo l i  vull demanar que em permeti deixar, 
doncs, tot el que fa referkncia al segon Pla, perquk ei text 
concret de la proposta que vosti: fa 6s presentar a aquest Par- 
lament, e n  el termini & u n  mes, l’avaluació interna i, s i  s’es- 
cau, l’externa, del primer Pla d’igualtat entre les dones i els 
homes. Per tant, jo li demano que em permeti deixar tot el 
segon Pla percluk, una, vostk no hi fa refcrbncia, i tenim la 
senyora Jhrach amb una compareixenp el proper dia 2. 
Per tant, penso que és ella la persona que ens ho pot explicar 
molt bé; ha estat realment atenta, que tan bon punt s’ha 
aprovat el Pla ens ho ha fet saber i ,  per tant, la compa- 
reixenp est5 prevista ja. 

En el tema del pressupost, el mateix argument, és a dir, 
tenim pressupostos d’aqui a dos dies i penso que és alla on 
cal debatre’ls. Deixi’m centrar-me, doncs, en el que voste 
demana, i amb les reflexions que vit fer ]’altre dia i avui so- 
bre el primer Pla. 

“hem parlat, no hi ha fet referencia, perb n’hem parlat 
aquest matí, l’estnena que nosaltres hem presentat va nomis 
amb la idea d’acceptar el termini que ja  es preveu en el Re- 
glament de la cambra, és a dir, treure el termini d’un mes i 
deixar el termini que j a  esti previst; vil tmb6 amb la idea d e  
no haver-hi avaluació externa i interna -ho justificaré més 
endavant, perb-en tot cas aquesta 6s la idea de I’esmena- i 
també posar exactament el títol del Pla tal com esth. 6s a dir, 
vostk havia posat un títol i n’hi ha un altre; per tant, 6s no- 
més aixb. Nosaltres la hi votarem a favor, i ens agradaria 
que tota la cambra votés aquesta iniciativa; per tant, el tema 
esth aquí. 

Aclarit aixb, ara em poso atnb les reflexions que l i  deia 
sobre el que vostk ha anat dient. Jo voldria repetir, per sego- 
na vegada davant d’aquesta cambra, unes paraules que vost& 
va dir, senyor Roc Fuentes. L’il-lustre diputat senyor Roc 
Fuentes, quan varen fer la interpelhció sobre el llenguatge 
no sexista, va dir unes paraules: crfis molt ficii que tots ple- 
gats ens puguem omplir la boca d’igualtat d’oportunitats, de 
feminisme i d’igualtat d’oportunitats, perb la realitat és que 
no és tan tkil ,  i jo diria que massa sovint, corn ja deia Teil- 
hard de Chacdin, correm el risc d’ofegar-nos en les paraules 
i de perdre de vista el problema)). 

Vostk -jo crec que avui el to ha estat realment agradable-, 
per& molt sovint analitza, critica. El conseller li ho deia l’d- 
tre dia, fa constantment judicis de valor, respectables, esta 
en el seu dret, perb deixi’m dir-li una cosa: vol dir que no 
ens passem una mica -i ho dic de tots plegats-, no ens pas- 
sem una mica amb aixb de valorar-ho tot? M’explicaré: per 
exemple, avui no hi ha fet referencia, perb I’altre dia si.  
Vostk parlava que, de les trenta-quatre accions que contem- 
pla el primer Pla, nou depenen de Madrid. Deia: <<una de 
cada quatre mesures depenen del Govern de Madrid>>, i aixb 
ho veia malament. Miri, doncs, jo ho veig bé i ,  per tant, 
fixi’s que, si ens poskssim en aquesta dialkcticn, en el mo- 
ment que hi ha un Govern allh del qual depenen una sbie de 
coses, s’hha de vetlIar, i el Govern i el Grup Parlamentari Ca- 
talh, 1’Institut CatalB de la Dona, i estic segura que quantitat 
cl’associacions hi vetllen perque el Govern de Madrid faci el 
que hagi de fer i ell tiri endavant, Per tant, penso que en 
aquest nivell de discussió, és Gcil entrar-hi perb difícil 
aconseguir arribar a acords. Per tant, una altra cosa que li 
voldria dir en aquesta línia és que, quan vostk parlava de nií- 
meros, deia: <<un terp, parlava del quaranta per cent, parla- 
va del cinquanta ... En dotze ratlles va parlar de (<meitat)), 
quart>), <(terp, quaranta i cinquanta per cent>> (Remor de 
veus.) Si jo nom& llegís aixb, D només I’hagués escoltat ii 

vostk, fixi’s que jo podria interpretar i valorar-ho molt mala- 
ment, podria clir: wost6 no utilitza bé Ies xifres)>, i t ¡  asscgu- 
ro que vaig agafar les mesures i vaig comptar i coincidia 
exactament amb els chlculs que vostk havia fct: el terG cra 
sobre el total de mesures finalitzades; el quaranta i el cin- 
quanta per cent era sobre Fes mesures proposades. Per tant, 
fixi’s corn rn’hauria equivocat jo si només amb el quc vosti: 
deia hagut% fet la crítica, eh? Per tant, només li volia aportar 
aquesta reflexió aquí al davant perque, amb aquesta idea 
d’analitzar-ho, de valorar-ho tot i realment només quedar- 
nos amb les paraules 6s molt difícil interpretar i valorar 
bé, 

Per aixh, jo li volia dir que, per sort -i aquest és un terna 
en el gual avui ha tornat a incidir, i permeti’rn que li ho di- 
gui-, les accions del Pla interdepartamental no són mate- 
mhtiques ni s’han opcrativitzat. Hi ha problemes 
d’adaptació, hi ha problemes de mentalitat; són accions que 
scin obertes sempre, de les quals se’n fa i se n’ha fet un se- 
guiment acurat, perb pel mateix que no p d e m  clir ( a n i t  so- 
cietat 6s més, menys democrhtica, és més, menys...>>, és molt 
dificil de trobar realment exactament ... Es fa un seguiment, 
es van apuntant les accions, es van controlant, pcrb cns po- 
dríem posar a discutir molt, en aquest terna, ehr? Per exem- 
ple, un altre del que vostk parlava és de I’assethiament sexual 
-i em sembla que avui s’hi ha tornat a referir, Vosti: tenia la 
valoraciii de juny del 91 i hi ha un document de treball, de 
seguiment, de desembre del 93. Tant en un com en l’altrc cs 
fa referhcia a aquesta Llei que wstk diu i que l’enfadava, 
perquk &s una llei del 88, i el Pla era aprovat el 89. Jo l i  puc 
dir que estava passant com est& passant ara; Ls a dir, en 
aquests moments tenim el Pla a impremta i ja  s ’ h i  estava tre- 
ballant; per tant, es podia contemplar la Llei del &8. No 
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passa res: posteriorment n’hi ha hagut d’altres. L’inforrne 
del 91 ja  parla de la Llei 3/89, del 3 de maq, que contempla 
en el seu article primer el respecte a la intimitat i a la consi- 
deració deguda, compresa 1 a protecció enfront d’ofenses 
verbals o físiques de naturalesa sexual, per6 és que en el do- 
cument de seguiment de desembre del 93 -per aixb li dic 
que es va fent el seguiment- es contempla tambk que Fa Co- 
missió Europea de Polfttica Social, el mes de novembre del 
91, va fer una recomanaci6 dirigida als estats membres per a 
la proteccid de la dignitat de les homes i les dones en el tre- 
ball, amb la finalitat de contribuir a l’eliminaci6 dels asset- 
jaments sexuals en el treball. 

L’Institut Catalh d e  la Dona, en coHaboraci6 amb el De- 
partament de Treball, ha fet -que segur que vostk tambe i 
tots els diputats d’aquesta cambra el coneixen- aquest fulle- 
t6 (l’oradora en mostra un exemplar); és una publicació en 
catal2 d’un codi de conducta, del qual s’ha fet una jrnplia 
difusi6 de 17.000 exemplars. No m’allargo més. Sí, deixi’m 
concretar-li que aquesta avaluació externa de la qual, ara al 
comenqament, n’he fet referkncia i vostk en parlava abans, 
s6n unes jornades de les quals hi ha molt de material, vídeos 
i cintes que estan absolutament a la seva disposició, perb 
que és impossible de portar a aquest Parlament. Fer tant, és 
l’avaluacid que es considerava jornades de reflexi6 sobre 
aquest tema, que esta a la seva disposici6, i nosaltres ho hem 
modificat perque 6s impossible portar-ho aquí. 

No continuo punt a punt perquk segur que m’allargaria 
massa. En tot cas, el que jo volia també portar aquí 6s que, 
quan parlem d’avduar -i avaluar: ii asseguro que 6s un tema 
que a mi tn’agrada molt-, ¿<avaluar>> és reflexionar, tamb6. 
Tebricament, esth clar que l’avaluació només té sentit si ser- 
veix per a millorar, i si aquest és el sentit dels seus judicis de 
valor q u e  jo entenc així-, jo crec que no ens hauriem d’en- 
fadar, no hauríem de desqualificar. Si tenim suggeriments a 
fer, fanthstic: és evident que potser vostk no diu el mateix 
que el Govern, o que no ens entenem, o no diem coses dife- 
rents, pera aixb 6s precisament el que 6s important. No té 
per que ser ni millor ni pitjor: 6s diferent, i de I’intercanvi 
pot venir la millora. (Remor de veus.) 

Senyores i senyors diputats, aquest és un tema extraor- 
dinliriament important. Hi ha un refrany catala que, shvia- 
ment, diu: ahom parla de la fira segons l i  ha anatn. Jo hi 
afegiria: <<hom interpreta la fira segons li ha anat>). He repe- 
tit també davant d’aquesta cambra que dient el mateix tant 
se m’ha titllat de feminista com de reaccionhria. Aquest 
tema, el tema de la igualtat d’oportunitats, el tema del sexe, 
i s  un tema que jo diria que afecta l’inconscient; no jo ho di- 
ria, ho diuen els tebrics. Afecta E’inconscient individual i el 
col-lectiu; afecta tabh, pors, desenganys, expectatives, afec- 
ta eis sentiments, afecta ta convivkncia, afecta la demo- 
crhcia; a Ini m’agrada molt, em sembta que V Q S ~ ~  també hi 
ha fet una referkncia -i li asseguro que hi estern absoluta- 
ment d’acord- una frase de la Internacional de la Família, 
que diu: <<La família, la parella, es podria arribar a dir, és la 
democrhcia mes petita al cor de la societat.}) H1 estem 
d’acord: Pes tasques s’han de canviar, els rols han de can- 

viar, perb s’ha d’anar fent pas a pas, i jo crec que nosaltres, 
pressionan t-nos, enfadant- nas, reclamant-nos, entraríem en 
aquesta societat crispada aportant-hi mks crispació i, per 
tant, crec que aquesta és una  mala manera. No estaríem imi- 
tant el funcionament d’una societat a la qual potser podem 
aportar una altra manera de fer; no som capaces de coordi- 
nar-nos, de treballar plegades -plegats, diria jo-, sense ha- 
ver de demostrar res i anar contra ning6? No 6s una pressió 
important, aixb? 

Deixi’m dir-li -i no m’allargaré gaire més- que quan 
vostk parla de <<feminitzaci6>>, i penso que és una reflexió 
important, vostk ha parlat de revaloritzaci6, avui, de la iden- 
titat femenina. L’altre dia parlava de <{feminitzaci6 de la so- 
cietat)), i citava la Victbria Camps. Deia: <<Feminitzar la 
societat vol dir generalitzar a tota la població aquells valors 
que socialment s’atribueixen a les dones i que tanmateix són 
aspectes imprescindibles dp allb que anomenem humanitat)). 
D’acord. Continuava dient, perb, que <<feminitzar la societat 
implica una forma diferent d’entendre la noció de treball i 
d’activitat; significa replantejar la separació entre all6 públic 
i privat)); llegeixin-s’ho: no m’allargo, per6 en tot cas feia 
unes referkncies importants. Jo no sé si aixi, darrer de la 
Victbria Camps era seu, perb vol dir que no es passa? Vol 
dir que no hi ha molts homes que han arribat aqui? 16s que 
li asseguro que jo, essent dona, no m’agrada E’exclusiva. I 
permeti’m una pregunta, senyors diputats: a vost&s no els fa 
angúnia la barreja entre el que és p6biic i el que és privat? 
No volen que la producci6 de béns i serveis estigui al servei 
de les persones i no a l’inrevés? Els agraden els esquemes 
de funcionament d’una societat materialitzada on tot s’hi val 
si es tracta de mantenir o d’acanseguir el poder? I quin po- 
der! És veritat que les dones som diferents, fisicament i es- 
piritualment diferents, perb em sembla que posar en valors 
externs a nosaltres mateixos aquesta diferkncia seria un 
errar. Els valors dels quals vostk parla s6n importants, perb 
els hem d’aconseguir plegats: scin valors que, de ben segur, 
els homes no aconseguiran sense les dones, i així va ..., així 
va, perquk no hi som: hem de traspassar massa sovint una 
societat difícil en les seves formes, perb no generalitzem; 
són patrimoni de tots, sensibilitat, intui‘ció, flexibilitat, har- 
monia, subtilesa; en donar vida ens obrim més aviat a 
I’amor sense esperar res o a canvi de res. .. Aquestes són ar- 
mes diferencials i jo diria que poderoses que, de ben segur, 
dominem millor les dones i estic segura -estic segura i refle- 
xionem-hi, si us plau- que havent arribat aquí les tenim fins 
i tot protegides, 

Roileau diu que dins de cada home i dins de cada dona hi 
ha un univers sencer. Vol dir que les dones no arribem més 
aviat a descobrir-lo? Jo diria que és un pas mes en I’evolu- 
ci6. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyorcs i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyora Mayol ... 
(veus de fons), ai!, senyora Vidal. Ara poden intervenir els 
grups que no han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari 
Popular, té la paraula la senyora Montserrat. 
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La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. 
Ilmlustre diputada senyora Mayol, acabo cl’escoltar Fa il-lustre 
diputada senyora Vidal, que m’ha precedit, i ,  la veritat, al 
comenpment de la seva intervenci6 ens demanava als dife- 
rents grups i als diputats que votéssim aquesta Moci6 que 
se’ns ha posat a debat. Si, senyora Vidal, jo votar6 aquesta 
Mociri, no perquk vostS: m’ho demani i perquk el Grup de 
Convergkncia hi hagi presentat una esmena; jo votar6 aques- 
ta Moci6 perque estic d’acord amb el contingut de la inter- 
pdlació i amb el contingut de la Moció, tant amb 
I’expasició de matius, al seu moment, de la interpel-laci6 
corn amb el contingut de I’exposiciii de motius que  ha fet en 
la Moci6, tot i que la senyora Mayol ha fet dos apartats o 
ens ha dit que tenia dos objectius, i un d’ells, d’aquests ob- 
jectius o d’aquests apartats, podria ser aquest debat mono- 
grhfic que ella molt bé demana i al qual donem suport 
diversos o diferents grups de la cambra. És clar que si, per- 
que després de prhcticament quatre anys del primer Pla, del 
89 al 92 4 93 ens I’hern de saltar, evidentment, perquk no 
hi ha Pla-, i del 94 al 96, del 89 al 96 són vuit anys i crec 
que seria adient que poguéssim tenir un debat monogrhfic. 

Perb jo em centrar6 en e! contingut de la Moció, perquB 
m’ha semblat que la defensa de l’esrnena que es presentava 
fins i tot marxava molt lluny del contingut de la Moció que 
avui hem de debatre. Per tant, anem per feina i, evi- 
dentment, critiquem el que hhgirn d e  criticar. I és que la se- 
nyora Imma Mayol demanava que es presentés a aquest 
Parlament en el termini d’un mes l’avaluació interna i ,  si 
s’escau, I’externa del Pla d’igualtat, i ,  evidentment, per po- 
der parlar del segon Pla d’igualtat primer hem de fer E’ava- 
luació dc com ha anat ei primer Pla i de com han anat les 
trenta-quatre actuacions o els trenta-quatre prqjectes que es 
varen marcar del 89 al 92. Primer fem unit avaluació que en- 
tre tots la puguem discutir i treballar i puguem parlar 
d’aquelles coses que han anat bé i han funcionat i d’aquelles 
altres que ~ E Q  han funcionat. I en funció d’aquest debat po- 
drem, fins i tot, criticar, aportar o ajudar que es pugui con- 
feccionar aquest segon Pla que va del 94 al 96. 

Per tant, quan avui he vist, o vaig veure la Moci6 i des- 
prh,  avui, aquest matí, I’esmena, jo estava d’acord amb el 
terna del termini d’un mes, perquk corn més aviat millor.., 
Estern acabant l’my! Estem acabant I’any i en el moment 
que la senyora Imma Mayol, el 6 d’octubre, va exposar en la 
seva interpeHaci6 totes aquestes qüestions, encara no sabíem 
quan compareixeria e n  el Parlament. Ara sí que avui sabem 
que el dia 2, en la Comissifi, tindrem la cempareixenqw de la 
directora de I’Institut Catal& de la Dona per poder-nos expo- 
sar el segon Pla d’igualtat d’oportunitats. Estern acabant 
l’any; per tant, jo considerava adequat que fos d’un mes. 

Avui es treu per les consideracions.,., i si la senyora 
Iinrna Mayol ho accepta també hi estarem d’acord, perb, en 
definitiva, crec que, si se’ns ha d’aportm a aquesta cambra 
l’avaluació general d’aquests quatre anys, del 89 al 92, que 
hi ha hagut més temps que suficient -perqui: ha passat tot el 
93 i tot el 94- perqui: tots nosaltres el tinguem, crec que no 
falta prbcticament ni un mes. Veurem la voluntat del GQ- 

vern, si és cert que abans del dia 2 de desembre podem tenir, 
evidentment, aquest Pia, corn molt bé demanava la senyora 
Mayol. 

Res mis, i per dir-li que pot comptar amb e1 nostre vot 
favorable. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

Pel Grup Parlamentari d’Esquesra Republicana de Catalu- 
nya, té la paraula el senyor Bargallb. 

EI ~ r .  BARGALLOI Senyor president, senyores i se- 
nyors diputats ... Senyora Vidal, s’ha deixat l’opuscle. Quan 
torni ..., o si no el senyor Escudé j a  l’hi recolliri. 

La diputada que presenta la Moci6, com Ia diputada que 
n’ha defensat I’linica esmena que ha quedat viva, han fet 
avui ailij que ens tenen acostumats a fer. La senyora Imina 
Mayol una intervencirj incisiva i la senyora Vidal una inter- 
venci6 reflexiva. La senyora Mayol una intervenció incisiva 
perquS: ha posat de manifest alguns dels punts que no sé si 
no funcionen en el tema que mou aquesta Moció, que és la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, si nies no, en 
quk nosaltres tamb6 estem d’acord amb el Grup d’Iniciativa 
que no funciona, i llavors, no sé, aqui, aixb de la fira, i com 
s’ho mira, i com li va, C Q ~  ens ho hauriem de prendre ... T Ta 
senyora Carme Vidal perquk ha reflexionat sobre grans con- 
ceptes &tics, politics i vitals. 

Jo diria ii la senyora Vidal que estic absolutament 
d’acord amb ella quan diu que tot no val per aconseguir i 
per mantenir el poder, i no voldria jo ara que ningú es pen- 
sés que intento reflexionar sobre la quotidianei’tat, que no es 
tracta d’aixb, sinó, evidentment, de reflexionar sobre un dels 
grans ternes que, en tot cas, mouen aquesta quotidianei’tat. 

No estic d’acord, perh, amb la senyora Carme Vidal quan 
diu, quan deia fa un moment que avui, aquí, parlhvem del 
tema del sexe: avui parlem del tema del procés d’igualtat 
entre els gkneres. Precisament la igualtat d9 oportunitats en- 
tre els homes i les dones, 6s a dir, I’assoliment de la no-dis- 
criminació per ra6 cie generes, I’assoliment del desenvo- 
lupament de la persona sense interfecció ni direcció social 
de la prbpia voluntat i la relaci6 individual de cadascuna 
d’aquestes persones és un dels temes clau d’aquesta sacietat 
que jo crec que voldríem construir, si més no una gran ma- 
joria de diputats i diputades d’aquesta cambra. D’aquesta 
nova societat lliure de tantes discriminacions, i aquesta es, 
potser, no diria una de les mis  importants -perquk es fa difí- 
cil, per, no dir impossible, de jerarquitzar les discrimina- 
cions-, perb si  una de les que té, almenys il casa nostra, un 
abast més important. 

L’ assetjament sexual, el llenguatge discriminatori, la uti- 
litzaci6 distinta de la imatge pública, les condicions laborals 
i el sou que es rep de cadascun dels treballs són potser al- 
guns dels ternes importants d’aquesta necesshria no-discri- 
rninaci6 per ra6 de generes. ”hem parlat, sovint a 
bastament, en aquest Ple, mes en aquest Ple que en la Co- 
missi6 que es va crear per parlar d’aquests temes -més en 
aquest Ple que en aquella Cnrnissi6-, i serh bo que en par- 
lem en un debat monogrific. e s  a dir que el nostre Grup rei- 
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tera -ja ho havia fet abans- la seva adhesió a la solkitud i a 
la realització d’un debat rnonogrhfic, un debat de politica 
general sobre aquests aspectes. 

Deixant, perb, les grans reflexions per a aquell debat i 
anant a la Moció, el nostre Grup votara a favor de la Moci6, 
accepti o no accepti la senyora diputada proposant l’esmena 
del Grup de la majoria. Des del sentimentalisme utbpic, que 
no tk cabuda en els parlaments, desitjaríem que la senyora 
diputada proposant no acceptés la moci6 de la majoria; des 
del pragmatisme, que 6s la base de la feina de diputats i di- 
putades, ens estranyaria molt que la senyora diputada propo- 
sant no acceptés I’esmena de la majoria. 

En tot cas, no volem deixm de doldre’ns públicament de 
la desaparició, per un cant6, d’aquest termini que ens per- 
metria poder tenir o, corn deia en Gabriel Ferrater - e n  una 
tarda de cites-, <<gosar poder tenim l’avaluaciri abans de la 
compareixenp, i per altra banda, la qualificació d’interna i 
externa, que també ha desaparegut, especialment quan la se- 
nyora Alemany, en les seves funcions, en aquell moment li- 
terals, de diputada de Convergbncia i Unici, funcions que 
se’ns fa difícil de distingir en la seva majoria d’actes públics 
a Catalunya -no és l’iinic cas del Govern que mai no saps si 
parla el diputat d’un grup de la majoria o parla un ehmec-, 
doncs, també era foqn adequat de distingir-ho. 

En tot cas, mentre esperem que surti de les mhquines i 
s’assequin la tinta i I’encolat d’aquest segon Pla 4 qual ja 
hem esperat massa temps i per uns dies no vindrh d’aqui-, i 
amb potser l’exigkncia, tarnbk agosarada, de tenir-la abans 
de la cornpareixenGa, ens hauria agradat, abans de la cornga- 
reixenpi, tenir ambdues coses, perquh ni que fos una vega- 
da, només una vegada, solament una vegada i ljnicament 
una  vegada, els diputats i les diputades d’aquesta cambra 
poguéssim anar a una compareixenqa sabent alguna cosa 
més que el títol que l’anuncia i que, moltes vegades, fins i tot, 
desprks resulta no tenir gaire a veure amb el que s’hi diu. 

En tot cas, hi insisteixo, si vostk fa allb que el pragmatis- 
me li ordena, votarem a favor dei text resultant, que serh 
I’esrnena del Grup de la majoria. 

Mol tes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Bargalló. Pel 

Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la il-lustre diputa- 
da senyora Vandellbs. 

La Sra. VANDELLOS: Sí, senyor president, des d’aquí 
I’escd mateix, nords per anunciar el nostre vot favorable a 
la Moció presentada per la senyora Mayol, independentment 
que ella accepti l’esmena presentada pel Grup de la majoria 
o no. Més que res, en benefici que paguéssim gaudir d’una 
vegada d’aquesta informació sobre corn ha anat l’avaluacici 
del primer Pla aihora que coincidirh tarnbk amb la presenta- 
ció del segon. No vull estendre’m més en la meva interven- 
ci6, donat que les intervencions que han estat fins ara han 
estatja prou complexes i prou llargues en aquest sentit. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Vandellbs. 

Ara t6 la paraula la senyora Mayol per pronunciar-se, única- 
ment, sobre I’esmena presentada. 

La Sra, MAYOL: Si, senyor president, únicament per 
pronunciar-me sobre I’esrnena. Nosa1 tres, el nostre Grup ac- 
ceptara l’esrnena del Grup de la majoria perque, tal corn 
deia el senyor Bargall6, es d’obligat pragmatisme fer-ho. JO, 
de totes maneres, voldria fer un comentari en relació amb el 
que significa que vostes suprimeixin aixb d’~waluaci6 ex- 
terna i interna)>. Seria molt interessant poder fer un debat so- 
bre qu& entenem per avaluaci6. En cap cas nosaltres 
plantegem, quan parlem d’avaluació, que sigui una avalua- 
ci6 quantitativa; a nosaltres ens serveix igual una avaluaci6 
qualitativa, per6 una avaluació no només d’activitats, sin6 
de resultats. I quan estic parlant de resultats, jo  estic segura 
que vostk sap quet bbviament, no es canvien les coses d’un 
dia per I’altre, per6 si que podem saber, amb base en els 
seus objectius, quin  grau de consecuci6 d’aquests objectius 
s’ha desenvolupat durant aquests anys. 

En aquest sentit, unes jornades no són una avaluaci6 ex- 
terna. Unes jornades no són una avaluació externa; és a dir, 
la senyora Alemany no pot anar al Congrés dels Diputats i 
dir que a Catalunya s’ha fet una avaluacici externa del Pla 
d’igualtat d’oportunitats i venir aquí i dir que aixb era unes 
jornades. Tothom, estic segura que una enquesta a qualsevol 
diputat i diputada d’aquesta cambra, independentment del 
coior pelític, entén ‘per c<avaluació externa>) que una entitat 
aliena a I’Administració, amb base en uns indicadors i ob- 
jectius, fa una avaluaci6 del Pla. Aixb és una avaluaci6 ex- 
terna. Que es facin unes jornades de debat sobre no sé quk, 
aixb no és una avaluació externa d’un pla, ni ho ha estat 
mai. 

Per tant, lamento moltissim que es tregui la paraula tex- 

terna)} si el que vostks entenen per avaluació externa s6n 
unes jornades. Llavors espero que em contestin la pregunta, 
igualment, de si han fet o no han fet avaluació externa i en 
que ha consistit, perb, malgrat aixb, acceptem ]’esmena per- 
quk pensem que en qualsevol cas ens interessa tenir l’ava- 
luaci6, I si pogués ser -aixb ja és un prec-, si fos abans del 
dia 2 ho agrairíem molt, perquk aniriem en millors condi- 
cions R la camparei xenqa. 

Moltes grhcies, senyor president 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora Mayol. 
Se sotmet ara a votació el text de la Moci6. 
Vots R favor? 
La MocirS ha estat aprovada per unanimitat. 

Moció subsegüent a la interpeHaci6 sobre 
l’educació dc les persones adultes 

Passem al tretzk punt de l’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a l a  interpel-laci6 sabre l’educació de les perso- 
nes adultes, presentada per la diputada senyora Torrent, que 
té la paraula durant deu minuts. 

La Sra, TORRENT: Senyor president, senyores diputa- 
des i senyors diputats, procurar6 -no s6 si ho aconseguiré- 
complir la demanda que m’han fet els diputats companys del 
meu esc6, que sigui breu, Per tant, intentaré no allargar-me. 
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Aquesta Moció subsegüent a la interpelnlaci6, evi- 
dentment, esth relacionada amb el contingut que el Grup So- 
cialista va voler donar a la interpeldaci6 sobre i’educaci6 de 
les persones adultes. Intencionadament vaig voler que el 
text, que ei conjunt d’exposicions que feia en la interpel-la- 
ci6 se centressin en els temes de l’ensenyarnent reglat. Jo sé 
que en aquest sentit, quan es parla de l’educació de les per- 
sones adultes, no ens podcrn només fixar en tot dlb que es 
fa dcs de la xarxa p6blica de ies escoles d’adults, perb sí que 
és cert ..., perqui: el tema de les persones adultes, l’educaci6 
de les persones adultes, és un tema molt més global, que 
n’hem parlat en moltes ocasions en aquest Parlament, i so- 
bretot en varn parlar en el moment que vam debatre la Llei 
d’educació $’adults. Perb en el contacte del Grup Socialista 
amb els diferents professionals i alumnes de la xarxa d’esco- 
les d’adults a I’inici d’aquest curs polític, vam constatar un 
cop més que tot el tema relacionat amb l’ensenyarnent reglat 
no funcionava. 

No funcionava i, c2 més a més, les ~ S C Q ~ S ,  aquesta xarxa, 
estava caient en una inkrcia que no se sabia exactament cap 
a on encarrilar ..., quin era el seu futur. Perqu5 la LOGSE, la 
Llei d’ordenaci6 del sistema educatiu, pianteja unes expec- 
tatives diferents a a l b  que s’esth donant avui dia encara pels 
professionals i per les directrius que dúna el Departament de 
Benestar a aquests centres d’educaciii de les persones adul- 
tes. S’esth donant alfabetització, s’estan fent certificats d’es- 
tudis, s’estan fent neolectors, s’esth fent graduat escolar i 
alguns centres, molt pocs, molt pocs, fan alguna C Q S ~  d’edu- 
caci6 secundZwia obligatijria, en la línia de la LOGSE. 

Per& és clar, ens semblava que, malgrat que no toca per 
calendari, diguéssim, que l’aplicacib de la LOGSE encara té 
per davant un determinat temps, que no 6s obligatori, s i  que 
ens semblava que igual que s’ha fet des d’Ensenyarnent, que 
s’ha avanqat I’apl ¡caci6 de l’educació secuncljria obliga- 
tbria, ens semblava que també aixb s’havia de fer des de 
?’educació de les persones adultes en la xarxa pública. Per 
tant, aquesta Mocici té tres punts, perb el segon fa,.., aquesta 
concreci6 demana que s’iniciii l’avanqament del graduat en 
educaci6 secundaria en un nombre rnhxirn de centres amb 
plenes garanties de qualitat. Per que aixh? Doncs, evi- 
dentment, igual que es va plantejar des del punt de vista de 
l’ensenyarnent dels infants i dels adolescents, que era positiu 
que hi hagués l’avanpment de la secundhria perquk serviria 
de mirall per als altres, per als professionals i per a la pobla- 
ció i engrescaria i ilhsionaria entorn al que planteja la 
LOGSE, ens semblava que aquest mateix model era factible 
en el tema de I’educaci6 d’adults. 

Per tant, aquest és el punt principal d’aquesta Moci6, que 
va lligat tambi amb una reivinclicaci6 eterna, que no nom& 
és de l’educació d’adults, sinó que també és de l’ensenya- 
ment, que és el mapa de l’educaci6 de les persones adultes. 
Un tema pendent per al mapa de l’educaciri en general, tarn- 
bé per a les persones adultes, per a I’educaci6 especial. I cns 
sembla que aquesta ha cle ser per part dels grups polItics, en 
concret el nostre, una reivindicacj6 que hem d’aanar plante- 
jant constantment aquí, perqui? ens sembla que la cosa ja 

s’esth eternitzant i que no es veuen sortides a aquest terna, i, 
per tant, exigíem, dernslnhvem que es publiques un mapa de 
E’educaci6 de les persones adultes. 

I el tercer punt fa referkncia al tema que vestks saben 
-també I’hem plantejat molts COPS en aquest Parlament-, 
que des dels municipis es fa també educació de les persones 
adultes. O sigui, els ajuntaments, els ajuntaments demo- 
crhtics, han donat un pas, i’han donat ja fa temps, de cobrir 
les mancances que el Govern de la Generalitat no cobria i ,  
per tant, han destinat professors al tema de l’educaci6 de les 
persones adultes, han fet programes d’actuaci6 per a les po- 
blacions i ,  en canvi, no hi ha hagut un reconeixement per 
part del Govern de la Generalitat. I hi han molts temes pen- 
dents. Se que hi han negociacions, perb que no xaben de 
concretar-se en projectes concrets de cdaboraci6 i també 
temes de definici6; per exemple, s’estan fent classes de gra- 
duat i a I’hora de la veritat no se sap s¡ es podran impartir, si 
tindran una validesa oficial, perque no quecla clar quin paper 
juguen aquests ajuntaments, o sigui, com a definici6 de cen- 
tres, o corn a professionals, si ells poden clarament impartir 
aquestes classes i alhora I’alumne poder dotar-se del titol al 
qual aspira. Per tant, h i  ha tota una sbie  de ternes que cal 
clarificar i el punt c de la nostra Proposici6 aniria en aquesta 
direcció. 

I ja estj, o sigui que  donaria per defensada aquesta Mo- 
ció, 1, si em permet el senyor president, sé que hi han unes 
esmenes a aquesta Mocici i que j o  em definiria en funci6 de 
I’exposicih que fes el Grup de Convergkncia. Li avanqo ja 
aquest p 1 nn tej amen t. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Ja tindrh oportunitat de fer- 
ho. 

Mocici subsegiicnt a la interpebció al 
Consell Executiu sobre 1 ’ensenyament d’adults 

Si els scinbla bé als senyors portaveus, acumulariem la 
següent, eh?, que és sobre la mateixa matkia. (Pausa) Molt 
bé, doncs, té la paraula el senyor Fuentes. 

EI Sr. FUENTES: Gricies, senyor president. Senyores 
diputades i senyors diputats, jo pujo a la tribuna per defensar 
aquesta Moci6 subsegüent r? la interpeldaci6 que va substan- 
ciar el nostre diputat, el senyor Ignasi Riera, que avui rna- 
Iauradament no es present entre nosaltres tota vegada que 
esth hospitalitzat per una intervenció quirúrgica, i esperem i 
desitgem -crec que aquest és un sentiment compartit per tots 
nosaltres- que es pugui reincorporar a les tasques parlarnen- 
thries i tirar endavant aquestes iniciatives, sens dubte d’unn 
manera molt més adient, adequada i brillant que no pas la 
meva. 

En qualsevol cas, jo intentaré complir aquesta obligaci6 
havent escoltat i havent rellegit tant la intervenció del nostre 
diputat C Q ~  la intervenció de1 conseller d e  Benestar Social, i 
naturalment tarnb6 les intervencions de la senyora Torrent. 
Perquk crec que els problemes de la formaci6 d’adults s6n 
uns problemes que realment parteixen de l’objectiu de donar 
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compliment a dos principis constitucionals corn siin el dret a 
l’educaci6 i la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i 
que, per tot un seguit de circumstancies de carhcter social, 
de cslrhcter individual, de carhcter polític, de tot ordre, en el 
nostre país ens trobem en una situaci6 deficitiria molt gran. 
S’ha dit, i jo crec que s’ha dit molt ajustadament, que a Ca- 
talunya tenim 2 milions i mig de persones que no tenen el 
graduat escolar i que, per tant, els esforqos que es fan des de 
ics administracions públiques i des de les iniciatives priva- 
des són, sens dubte, insuficients. 

JQ crec que ara no és el moment d’entrar en la crítica, que 
és evident que nosaltres fem en molts d’aspectes i que he de 
dir tarnb6 que en alguns d’aquests aspectes, corn és per 
exemple el que fa referkncia a les subvencions de determi- 
nats ajuntaments, el mateix conseller en aquesta tribuna va 
recon5ixer. Perb, en qualsevol cas, jo crec que no 6s tan im- 
portant en aquests moments anar a reiterar les crítiques i les 
insuficikncies, que sens dubte hi són, com intentar fer pro- 
postes en positiu per impulsar l’acci6 del Govern, a fi i efec- 
te que aquests problemes tan importants per al nostre país es 
vagin resoIent cada vegada millor i que, per tant, siguem 
tots capqos de donar realment un impuls a I’aplicaci6 de la 
Llei d’adults, que té uns objectius clars, uns objectius -hi in- 
sisteixo- que no s6n fhcils d’assolir. 

Nosaltres teníem dues possibilitats a I’hora de redactar, 
de formular, de presentar Ia nostra Moció, que era anar a 
plantejar qüestions puntuaFs i concretes d’increments de do- 
tacions, d’increments de mitjans, de coordinacions, de ..., bé, 
d’integració de les escoles municipals, per exemple, amb la 
xarxa pública -corn pensem-, de terminis per a l’aplieaci6 
de la LOGSE en aquest hnbit, perb virem optar per unes 
formulacions de carhcter molt més genkric, perb sens dubte, 
nosaltres pensem, que amb contingut politic més profund, 
que s h ,  ni mes ni menys, que intentar recordar al Govern la 
necessitat de donar compliment al que marquen <om deia- 
els articles primer i segon de la Llei. 

Per aixh els dos punts de la nostra Moci6 fan referkncia, 
el primer, als Bmbits fonamentals que la Llei d’adults con- 
templa; 6s a dir, a la necessitat d’impulsm la formació ins- 
trumental i la formació bisica dels aduIts, enteses com LI 
formació general i compensadora d’ aquesta formaci6 defici- 
thria en relació amb el desenvolupament i les exigkncies de 
la societat actual. A la formació per al món laboral, entesa 
corn l’aprenentatge inicial per poder incorporar-se al m6n 
del treball, l’actualitzacicj, la reconversi6 i el perfecciona- 
ment de coneixements i habilitats per exercir una professió o 
un ofici, segons les exigencies del desenvolupament social i 
del canvi constant del sistema productiu. Jo crec que 6s bo 
recordar que moltes vegades hi ha treballadors que queden 
sense feina a determinades edats i que és impossible tornar a 
trobar feina en la seva vida perque la seva formaci6 és abso- 
lutament inadequada a les noves exig8ncies. Per tant, hi ha 
persones que amb quaranta O quaranta-cinc anys queden ab- 
solutament condemnats, amb independkncia que la situació 
econbrnica millori o no millori, perb queden condemnats a 
no poder treballar en la resta de la seva vida perquk la seva 

formació no és I’adequada a aquestes necessitats. I, alhora, 
cal també -i aquest pot semblar un aspecte, potser, secunda- 
ri, perb nosaltres pensem que amb bon criteri la Llei el posa 
al mateix nivell- la formaci6 per al lleure i per a la cultura, 
com una dimensió essencial de les persones, com una di- 
mensió essencial dels adults per -hi insisteixo-, amb I’apro- 
fundiment d’aquesta formació, poder gaudir, poder aprofitar 
el temps Iliure i la desocupacib. Aquest 6s el primer punt, 
que es divideix en aquests tres apartats. 

El segon punt intenta -i amb una voluntat que pugui ser 
assumit pel Grup de la majoria- ni més ni menys que posar 
en marxa mecanismes que garanteixin el suport tkcnic, pe- 
dagbgic i econbrnic a les escoles municipals d’adults de Ca- 
talunya. Nosaltres hem plantejat aquest punt en aquests 
termes precisament, sense anar -COM podiem i crec que fins 
i tot seria legítim- molt més en119, per@ no pensem tam- 
poc que es tracta en aquest moment d’anar a marcar exacta- 
ment la integració de les escoles municipals d’adults ara i 
avui, encara que, corn 6s obvi, aquesta és una aspiració nos- 
tra que I’hern expressat, corn hem expressat també Ic? nostra 
aspiració, el nostre desig, la nostra voluntat que l’educaci6 
d’adults depengui del Departament d’Ensenyament. Per6 
pensem que el que es fonamental en aquest moment no és 
tant reiterar, insistir en les nostres posicions, com aconse- 
guir que el departament que avui té la cornpetencia sobre 
aquesta matkria, que és el Departament de Benestar Social, 
es doti dels mitjans que facin possible aconseguir els objec- 
tius que marca la Llei. 

Per tant, nosaltres velunt&riarnent hem renunciat a intro- 
duir determinats aspectes que formen part de les nostres 
concepcions més íntimes i profundes en d a c i 6  amb la for- 
mació d’adults, perquh pensem que l’important és que pu- 
guem assolir un acord, ds que puguem impulsar l’acció del 
Govern, 6s que puguem entre tots plegats anm a la consecu- 
ci6 d’aquest objectiu tan important que assenyala I’article 
segon de la Llei, que és aquesta formaci6 per a tots els 
adults que no han pogut gaudir-ne en el seu moment. 

En conseqiikncia, demano a tots els grups una votaci6 fa- 
vorable per a tots els nostres punts, bo i anunciant que, enca- 
ra que diferents perb coincidint amb els que ha plantejat el 
Grup Socialista, nosaltres també donarem suport a la Moció 
presentada i defensada per la senyora Torrent. 

Gricies, senyores diputades; grhcies, senyors diputats; 
moltes grhcies, senyor president. 

ET Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. Ha 
presentat esmenes e1 Grup Mixt a la Moci6 del Grup Socia- 
lista, per6 corn que veig que no esth present el diputat del 
Grup Mixt, doncs, decauen. I passarem a la intervenció deFs 
grups que no hagin esmenat. 

Pel Grup Parlamentari Popular, el senyor Simon Pujol té 
la paraula. 

EI Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, la problemhtica de l’educació de Ees perso- 
nes adultes s’ha complicat molt arran del desenvoluparnent 
de la LOGSE. Al fet tradicional de la insuficikncia dels re- 
cursos i d’un cert abandonament per part de I’Administraci6 
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hem d’afegir ara el fet que en cinc anys les actuals titula- 
cions que s’imparteixen seran substitu’ides per altres amb nous 
continguts, nova metodoiogia i nous sistemes d’avaluaci6. 

Tenim dos problemes que hem de diferenciar. Per una  
banda, el problema de les homologacions professionals del 
personal docent d’aquest nivell educatiu. En principi, el mi- 
llor seria reproduir la sistematica seguida per la resta del sis- 
tema educatiu, si anem cap a una plena integració amb eis 
períodes transitoris oportuns. En segon Iioc, tenim el proble- 
ma de la planificació del sistema educatiu de les persones 
adultes. Tenim un sistema amb centres autonbrnics, centres 
locals, centres mixtos, amb uns collectius professionals que 
s’adapten a aquesta diversitat de tituiaritats. Sembla raona- 
ble entendre que, si el que volem és la plena integració 
d’aquestes aules en el sistema educatiu, aixb exigiria una 
forta inversió per passar de les aules actuals a centres en el 
sentit que defineix el d’aquest de centres d’educació 
d’adults. A hores d’ara tenim aules, perb no tenim centres 
educatius en el sentit ple de la paraula. El Grup Parlamentari 
Popular considera que aquesta despesa del procks d’adapta- 
ció hauria de correspondre als diferents nivells de compe- 
tkncia, per evitar una vegada més que els municipis 
assumeixin una despesa supletbria que TIQ eis pertoca, 

En el fons l’objectiu comú d’ambdues proposicions és 
garantir que I’ensenyament d’addts arribi a assolir uns ob- 
jectius que determina I’article primer de la Llei que regula la 
formació d’adults a Catalunya. Si volem que la formaci6 
d’adults arribi a ésser una formació Compensadora d’un 
dkficit educatiu en relaci6 amb el desenvolupament i les exi- 
gkncies de la societat actual, com planteja la LIel de forma- 
ci6 d’adults, el que hauríem d’assumir, en primer lloc, Cs 
carn arribar al mateix nivell de qualitat que tenim r2 la resta 
del sistema educatiu. Tenim un sistema d’educaci6 d’adults 
que ha estat originat per una determinada evolució histbrica 
i com a conseqiikncia del buit deixat per l’administració 
educativa de I’Estat; parlem de centres que varen neixer 
amb Ia democratitzaci6 de les corporacions locals, amb una 
forta voluntat de servei social, i, aquests centres, fonamen- 
tats més en el voluntarisme i la generositat dels seus profes- 
sionals que no pas en unes dotacions pressuposthries 
suficients, han anat fent una tasca molt valuosa, que tots 
hem de reconkixer. 

Tot i slixb, no podem viure ancorats al passat;i, si F’edu- 
caci6 d’adults ha de tenir un futur, s’ha d’adaptar al mateix 
ritme que la resta del sistema educatiu i que el conjunt de la 
societat catalana. Assolir aquest objectiu exigeix molt més 
que organitzar un costcis Tcrcer Congrés Internacional de 
Formació d’ Adults: exigeix destinar recursos econbmics per 
si la formaci6 del professorat, per SI la seva formaci6 perma- 
nent i per a l’adaptaci6 de la formació d’adults a les noves i 
més altes exigkncies que comporta Ta reforma del sistema 
educatiu i I’increment clels nivells de I’ensenyament obliga- 
tori. Amb 2 miiions de persones -com h e  sentit que deia el 
representant d’hichtiva per Catalunya- sense graduat esco- 
lar que tenim a Catalunya, és evident que la demanda poten- 
cial d’aquesta formació és molt més alta que les estimacions 

de la Conselleria de Benestar Social, amb les seves propos- 
tes al projecte del futur mapa escolar d’educació d’adults a 
Catalunya. Al territori del Ministeri d’Educaci6 i Cihcia ja 
s’hha cornenqat a introduir en els centres determinats de for- 
ma oficial l’educaci6 secundiria d’adults; a Catalunya fins 
d’aquí a dos anys no tindrem res. És una mostra dels avan- 
tatges de l’autonomia, tal com I’entén el Govern de Conver- 
ghcia  i Unió. 

Ara, quant a Tes propostes concretes de les dos proposi- 
cions, els punts que formula la Proposició no de llei del Par- 
tit Socialista de Catalunya actuen, creiem nosaltres, dins del 
marc de referencia que he esmentat. Es fonamental que ei 
Govern assumeixi la necessitat de disposar d’un mapa esca- 
lar d’educació d’adults, durant el curs vigent, que sigui el 
punt de partida cl’una planificació de l’oferta pública, i nos- 
altres considerem que hauria de ser, a mks a més, concerta- 
da, d’iniciativa social, per a avanpr per al proper curs 95-96 
en i’educaci6 secundiria d’adults. 

Posem el major krnfasi en la necessitat d’aplicar la lletra 
c de la Moci6 d’aquest Grup Parlamentari, perquk el Grup 
Popular entén que I’aplicació de la LOGSE pel que fa a 
l’cnsenyment d’adults no pot comportar una nova chrrega 
financera per als nostres municipis, que es troben en una si- 
tuacicj econbmica molt greu. Per tant, som partidaris d’eencc- 
tat- al mes aviat possible la negociació que preveu la 
proposta entre la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associaci6 Catalana de Municipis amb el Departament de 
Benestar Social, per anar integrant aquests serveis que, per 
raons histbriques, varen ésser assumits pels municipis dins 
la xarxa escolar pública de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes, com a rninim, de les condicions sbcio-laborals del 
personal adscrit i del finanqament dels serveis amb relació al 
nombre d’usuaris. 

Per tant, per aquestes raons exposades, el nostre Grup do- 
nslrh suport a les propostes dei Grup Socialista. 

Quant a les propostes d’Iniciativa per Catalunya, nosal- 
tres incidirem en el que es concreta perfectament en el punt 
2 de la Moci6, i creiem que del que es tracta 6s de garantir 
els recursos suficients per aplicar aquestes reformes que 
I’educació d’adul ts necessita, sense que aixb representi un 
chrrega, com he dit, sobre els nostres municipis. Ens sembla 
molt correcta la demanda plantejada en aquest darrer punt 
de la Moci6 a debat, en el sentit de garantir una estabilitat 
mínima en el model cle finantjament de I’educació d’adults 
assumida per les corporacions locals. 

El nostre Grup Pariarnentari, doncs,  est^ tarnbk d’acord 
amb les propostes de descentralitzaciii de les responsabili- 
tats d’waluació als centres d’educacici d’adults, amb pra- 
fessorat idoni, des del punt de vista acc?d&rnic i 
d’homologació dels continguts curriculars dels centres, esta- 
blint unes rnat5ries troncals obligatbries, quc definirien els 
diferents nivells de I’educacili d’adults i garantirien el seu 
nivell homogeni de qualitat a tot el territori de Catalunya. 

Tambk per aquestes ementades raons, el Grup Parlamen- 
tari Popular votarb en sentit ..., aquesta Proposiciii del Grup 
d’ Iniciativa per Catalunya. 
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Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. Cor- 

respon ara al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: té la paraula el senyor Bargalló. 

EI Sr. BARGALL6: De l’escó estant, senyor president. 
L’ensenyament de les persones adultes, l’educació reglada i 
no reglada de les persones adultes és un d’aquells altres te- 
mes en quk, des de grups de I’oposició, hi ha sovint una 
coincidkncia de criteris, una coincidkncia d’anhlisis, de 
diagnosis i, fins i tot, de terhpies per allb que no ens agrada, 
coincidents, des del punt que tant la Moció del Grup Socia- 
lista corn la Moció del Grup d’hiciativa per Catalunya són 
dues mocions plenament assumibles des del Grup d’Esquer- 
ra Republicana. 

EI que passa és que aquest diputat, amb les respostes del 
senyor conseller de Benestar Social a ambdues interpelala- 
cions, va tenir també la sensaci6 que esthvem en un moment 
en que aquests criteris, aquestes anhlisis, podien també ser 
assumits en bona part per la Conselleria i pel Grup de la ma- 
joria. 

Corn sigui que, en ternes ci’ensenyament, aquests darrers 
mesos s’ha arribat també a acords unhnirnes de tots els 
grups de la cambra, sense fer distinguo entre el que és majo- 
ria i e1 que és oposició, en casos com l’avenq de I’ensenya- 
ment secundari obligatori en cent setanta centres i escaig de 
secundaria del nostre pafs, o I’ensenyament no reglat, evi- 
dentment, ,tamb6 amb l’avanpment clar que segurament no 
ens posarem del tot d’acord pel que fa a ¡’aplicació real 
d’aquest acord parlamentari -perb aixb també és cl joc habi- 
tual i lbgic-, cl nostre Grup, COM ja algun proposant ha do- 
‘nat a entendre, si les mocions se substancien finalment i es 
voten, votarh les dues a favor, amb ple i absolut entusiasme, 
i ,  si no se substancia la votació i s’arriba a un acord de pre- 
parar un text conjunt de tots els grups, doncs, amb igual en- 
tusiasme s’hi sumar& i treballar& per a arribar a aquest 
consens. 

’ 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Bargalló. Pel 

Grup Parlamentari de Convergkncia i Uni6, té Fa paraula el 
diputat senyor Jané. 

E1 Sr. JAN& Grhcies, senyor president. Senyores diputa- 
des, senyors diputats, permetin-me, en primer lloc, des del 
nostre Grup de Convergkncia i Uni6, desitjar al diputat i 
amic de tots nosaltres senyor Ignasi Riera que ben rjpida- 
ment pugui tornar a estar amb nosaltres i que aquesta inter- 
venci6 sigui del tot profitosa. 

Tornant, senyor president, al debat que s’esth substan- 
ciant, és un debat, eE de la formacici d’adults, que al llarg de 
molts moments parlamentaris, i de manera ben notbria en el 
trhrnit de la seva Llei, a la meva manera de veure-ho, s’ha 
anat avanpnt: hem anat trobant, des de posicionaments di- 
ferents, punts de reflexió i de projecció, amb possibilitat de 
coincidkncies. És per aixb que jo, en aquest moment, voldria 
simplement remetre’m als continguts de les interpellacions 
que al seu dia van substanciar la diputada senyora Torrent i 
el diputat senyor Riera, així corn tarnbe a la contesta que vil 

fer el conseller senyor Comas, i així mateix, també, a les 
mocions que han estat presentades i que estern substanciant 
en aquest moment. 

Sense entrar en rnbs detalls, tant de normatives legals 
corn &actuacions j a  fetes, corn de resultats avaluats, crec 
que val la pena constatar que hi ha coincidhcies en aquest 
moment histbric, molt mks que discrephncies frontals, al- 
menys pel que fa referkncia al nucli de la problemhtica. Hi 
ha, per part de tots els grups -així ho hem anat manifestant 
al llarg de tot aquest temps- preocupació, interes pel tema, 
desitjos d, avanqar, voluntats d’aconseguir objectius gene- 
rals. A més, entre la data de substanciació de ies interpelnla- 
cions i la d’avui, a Catalunya hem celebrat un 
importantissim Tercer Congrds internacional de la Formació 
d’ Adults; algunes diputades i alguns diputats d’aquesta 
cambra vhrern poder participar a les seves sessions i, així 
mateix, escokar, tenir i rebre amb molt d’interks la ressenya 
que d’aquest va fer i les conclusions que va presentar el se- 
nyor Bélanger, de la UNESCO, i que forma un cos substan- 
cial a tenir en compte en I’avenG que cal anar fent de la 
formació d’adults a Catalunya. Tambk, paralklament -i en- 
cara s’esti fent en algun altre indret-, es va inaugurar una 
exposició sobre formació d’adults en el Palau Robert de 
Barcelona, amb suficients i explícits plafons, on mostraven 
dades i actuacions fetes, i un bon servei d’atenci6 a aquells 
ciutadans que s’acostaven a requerir informació i que li  era 
donada sobre el que més ens interessa a tots plegats, a nosal- 
tres ..., que és e1 ciutadh que vol millorar, la ciutadana que 
vol millorar la seva formació en el nivell que en aquests mo- 
ments tingui. Tot plegat fa, em sembla, molt més entenedor 
el Pla interdepartamental de la formaci6 d’adults, incidint-hi 
i ajudant a fer-lo millorar. 

Tot fullejant, dies enrere, un cathleg d’una exposicid 
-1’exposició Transterrats-, em van cridar 1’atenció uns ver- 
sos del poeta Antoni Clapés, que deien: <<Anar i tornar / re- 
c6mer un 6nic carril.>) Aixb, em sembla que ho hem anat fent 
en temes d’educació en aquest Parlament, tot i fent-ho de di- 
ferents maneres i a ritmes distints. 

Estic en condicions, en aquest moment, en nom del meu 
Grup Parlamentari, d’oferir la presentació a la cambra, en un 
moment ..., més endavant, un text que pugui obtenir la rnhxi- 
ma coincidkncia de suport de tots els grups parlamentaris, 
com darrerament ja s’ha apuntat -el diputat Bargalló ens ho 
recordava-, corn s’ha fet amb la Proposició de llei del des- 
plegament de I’educació secundiria obligatbria, i també, en 
la Comissió de Política Cultural, una proposicici no de llei 
sobre ensenyaments no reglats -per no sortir de tem5tica 
educativa, perqub, d’iniciatives cl’aquests tipus, tnmbk se 
n’han fet en altres camps. 

Jo demano, per tant, a la senyora diputada Torrent i al se- 
nyor diputat Fuentes que no posin avui a votació les seves 
mocions i que entre tots siguem capagos de trobar un text 
que aculli els rnhxims vots de tota la cambra. Amb aixb, se- 
nyor president, senyores i senyors diputats, jo donaria per 
acabat el posicionament en aquest punt del nostre Grup de 
Converg6ncia i Unió. 
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Gracies, senyor president, senyores diputades i senyors 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor lan6. La se- 

La Sra. TORRENT: Sí. En nom del Grup Socialista.., 
El Sr. PRESIDENT: Un suggeriment, ha estat un sugge- 

rimen t.. , 
La Sra. TORRENT: Si, bé, un suggeriment que n’érern 

coneixedors tots els grups de la cambra; el que passa és que, 
per cortesia parlamenthria -perquk així havíem quedat-, 
vam considerar oportú que fos el senyor Jané, en nom del 
Grup de Convergkncia i Unió, que ens fes la proposta. Lla- 
vors, he de dir que, com a Grup Socialista, retirarem la Mo- 
ció en ares d’aquesta esperanga que s’obre, la possibilitat 
que tots els grups de la cambra fem una proposta conjunta 
en aquest Parlament. X h e  de dir que el Grup Socialista tam- 
bé ho ha consultat al sector, i ,  atks que el sector, com he ma- 
nifestat en la meva Moció, es troba descontent i desemparat 
respecte a la problemhtiea de l’educaci6 d’adults, considera 

diputats. 

nyora Torrent ..., se li ha fet una pregunta ... 

Nota dc rectificaci6 

Al DSPC-P núm. 104, del 27 d’octubre de 1994, a Iu 

On diu: &. ESCUDI& ha de dir t&. PONTN. 
pdgina 5642, primera columna: 

tamb6 que aquesta possibilitat que tornem a debatre sobre 
aquest tema 6s important. 

T, per tant, retirem la Moció que hem presentat. 
Grhci es, 
El Sr. PRESIDENT: Queda retirada. Moltes grbcies, se- 

nyora Torren t. El senyor Fuentes? 
El Sr, FUENTES: Moltes grhcies, senyor president. Tam- 

bé coincidint amb les paraules de la senyora Torrent, nosal- 
tres, sobretot després d’escoltar el compromís del senyor 
Jané, en nom del seu Grup de Convergkncia i Uni6, també 
retirem la nostra Moció, amb el desig que puguem assolir 
tots plegats un acord que possibiliti I’wenq en aquest terna 
tan important. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. 
Per consegüent, com que queden retirades les mocions, 

fins dem&, a les deu del mat;, se suspkn la sessih. 

(6s un quart de nou del vespre.) 
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