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Aquesta puhlicacid ks impresa ela paper ecoidgic (definició europea ECF), 
en compiimení del que estableix /a Resolucid 12411.U del Parlament, sobre la 
utilitzacid del paper reciclat ep1 el Parlament i en eis departaments de ka Gene- 
rulitat, aduptada el 30 d 'abril de 1990. 
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LAI sessi6, suspesa ahir, es repr2n a les deu del mudí i deu 
minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat 
de lots els membres de la Mesu, la qual és assistida per 
l’oficial major i el lletrat Sr. de A ~ ~ o ~ s Q .  

Al banc del Govern SEU el president de La Generalitat, 
acompanyat dels consellers de Governacid, d’Economia i 
Finances, d’Ensenyasnent, de Cultura, de Sanitut i Seguretat 
Social, de Política Territurial i Obres Pu’bliques, d’Agricu1- 
tura, Ramaderia i Pesca, la consellera de Justicia i els con- 
sellers d’lndhstria i Energia, de ComerC, Consum i 
Turisme, de Benestar Social i de Medi Ambient. 

EI Sr. PRESIDENT: Es repr&n la sessib. 

Preguntes 

Passem al punt de I’ordre del dia corresponent a pregun- 
tes amb resposta oral. En primer lloc, tramitarem les que es 
formulen al president de la Generalitat. 

Preguntu al president de la Generalitat sobre 
1 ’estai actual de la negociucio’ amb el Govern de 

1’Estut pel que fa al retorn dels arxius de Iu Generalitat 

Primera pregunta: sobre 1’estat de la negociaci6 amb el 
Govern de ]’Estat pel que fa al retorn dels arxius de la Gene- 
ralitat, presentada pel diputat senyor Angel Colom. (Pausa.) 
Te la paraula ..., ho far& el senyor Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Si, senyor president. El nostre 
Grup tindria interes a conkixer per part del president de la 
Generalitat quin 6s l’estat de les negociacions existents en 
aquests moments entre el Govern de la Generalitat i el Go- 
vern de 1’Estat en relació amb el material catali present a 
1’Arxiu de Salamanca, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Senyor president, tk 
la paraula. 

EI Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT (Jordi Pu- 
jol i Soley): Bé, com vostbs saben, de fet, hi ha tots uns m- 
tecedents, dels quals ara no en far6 esment, que ja  es 
remunten fins i tot a l’any 1979, de petició, de devolució 
d’aquests arxius. Aquestes peticions es van renovar ara, a 
principis de l’any 95, en contacte directe amb el Govern, i la 
resposta va ser que sí, que es faria, i concretament es va 
prendre aquesta decisió, CQIY-I vastes saben, al Consell de 
Ministres del dia 17; se’ns va anunciar, se’ns va comunicar 
aquesta decisió, Després hi han hagut tots els problemes que 
vostks saben, de protesta per part de Salamanca i cl’alguns 
sectors polítics, en fi, de tot 1’Estat. I en aquest moment el 
que hi ha és que nosaltres, la Generalitat de Catalunya, 
doncs, ha insistit per saber si es mantenia el criteri del Go- 
vern; se’ns ha dit que sí, I el que aleshores s’ha fet és enviar 

una documentació respecte al que entenem que és la docu- 
mentació que ha d’estar afectada per la transferkncia, que es, 
per una banda, la documentaci6 de la Generalitat de Catalu- 
nya, el que són els cinc-cents set, diguem-ne, plecs dels 
quals es parla; despres la docurnentaci6 de les institucions 
de Catalunya, integrades en les seccions politico-socials de 
Barcelona i de Lleida; el que se’n diu els fons rnay;bnics; 
l’arxiu fotogrhfic del Comissariat de Propaganda; docu- 
ments relacionats amb el que se’n diu la Causa General, i res 
m6s; aquests s6n els documents, concretament, que s’ha en- 
viat ..., que s6n els que han de ser objecte de la transferhcia. 

De moment a aquesta documentaci6 no hi ha resposta, 
perb hi ha, aixb si, la ratificaci6 per part del Govern central 
que hi ha voluntat de fer aquesta transferkncia, 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor president. El se- 
nyor Carod-Rovira pot repreguntar. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Nosaltres fariem, senyor president, un retret, potser, de 
procediment, en el sentit de plantejar-nos si hi ha hagut O no 
hi ha hagut, sigui per part del Govern de  l’Estat, sigui per 
part del Govern de la Generalitat, si no hi ha hagut un de-  
ment de precipitació en l’anunci públic i solemne, en aquest 
cas concret, aquí en el Ple del Parlament rememorant els 
quinze anys del funcionament d’aquesta cambra, quan el 
terna no estava encara del tot lligat, perqui: quedava pendent 
]’acord del Congrés de Diputats. 

Aleshores, nosaltres creiem que en relació amb el que 
vostk acaba de dir aquest pot ser un primer pas a dur a ter- 
me, perb aquest primer pas ha de quedar clar, en primer lloc, 
que aquesta 6s una rehindicaci6 d’un material confiscat pel 
franquisme, que ha estat constant en aquest Parlament i tam- 
bé a les Corts espanyoles, defensada en aquest Parlament 
per part de tots els grups parlamentaris; concretament, recor- 
do ara la Proposici6 no de  llei nostra, del maig del 89, a la 
qual tots els grups parlarnentaris sense excepci6 hi van vota 
a favor. Perb tarnbi demanaríem que en una segona fase hi 
hagués una negociació global sobre tot el material documen- 
tal confiscat, estigui o no estigui a I’Arxiu de Salamanca, 
tant si és d e  la Generalitat, d’aquest Parlament, com de par- 
tits, sindicats, entitats o particulars. Per exemple, hi ha rnoIta 
correspondencia del qui va ser president d’aquest Parlament 
en l’exili, Antoni Rovira i Virgili; de qui en va ser ministre 
-també tarragoní- Marcelmli Domingo, etcktera ..., que hauria 
d’anar destinat a 1’Arxiu Nacional de Catalunya o bé als 
seus hereus. 

Tampoc no podem oblidar, potser j a  en  una fase poste- 
rior, ]’assignatura pendent de la devolució del patrimoni en 
locals i solars de partits de I’kpoca que van ser directament 
represaliats pel franquisme, com la mateixa Esquerra Repu- 
blicana de Catalunya o el Partit Nacionalista Rasc. El mate- 
rial robat --i ho 6s tot, i per nosaltres no es tancar& aquest 
procks fins que no sigui retornat als seus legitims propieta- 
ris-, el material robat, encara que sigui amb uniforme de 
I’exkrcit o de Ia Falange Espanyola, és material robat, i ha 
de tornar als seus propietaris legítims. Aixb, que 6s corn- 
prensible arreu del món, hauria de ser-ho fins i tot a Sala- 
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manca. Es clar que guod natura non dut, Salamanca m n  
pmstut; en tot cas, si que ens agradaria que e1 prbxim anun- 
ci que es fes d’aquestes negociacions fos ja amb aquest ma- 
terial en  territori de Catalunya. 

Mal tes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyar Carod-Rovira. Se- 

nyor president.. . 
El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Bé, j o  em 

limitar6 a contestar al que fa referencia la seva pregunta ini- 
cial, Crec que sincerament no hi va haver cap precipitaci6; 
una decisió del Govern és una decisió del Govern, i, a més, 
és una decisió que no cal que passi pel Congrés dels Dipu- 
tats; no hi passen ni tan solament les transferhcies, no? O 
sigui que aquesta és una decisió que va prendre el Govern i 
que nosaItres entenem que, un cop presa pel Govern i notifi- 
cada pel Govern, doncs es podia anunciar. Simplement aixb. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor president. 

Pregunta al president de la Generalitat sobre 
les mesures concretes de control de la 

despesa pública amb qud ha contribui’t el Govern 
al compliment del Pla de convergkncia 

La segtient pregunta sobre les mesures concretes de con- 
trol de la despesa pública; la formula el diputat senyor Aleix 
Vidal-Quadras: te la paraula. 

El Sr. VIDAL-QWADRAS: Grhcies, senyor president. 
Senyor president del Govern, vostk ha assenyalat en els d- 
tims temps de manera reiterada, i he de dir que encertada, 
que els dos principals problemes de I’econornia espanyola 
s6n el dkficit prjblic i fes reformes estructurals pendents. El 
que vostk no ha dit, probablement portat per la seva natural 
modhstia, és que les reformes estructurals són impossibles 
sense una reducció paralalela i decidida del deficit. 

També darrerament agencies internacionals solvents, el 
Banc d’Espanya, el mateix ministre d’Econornia, en un mo- 
ment insblit de lucidesa, han assenyalat que les comunitats 
authnomes estan contribuint de forma molt signi€icativa al 
dkficit públic a Espanya, i han enregistrat amb alarma 
aquest fenomen. En aquest context, i en el marc del pro& 
de convergkncia cap a la uni6 econhica  i monethria euro- 
pea, quines mesures ha adoptat, esth adoptant i pensa adop- 
tar el seu Govern per tal de reduir la despesa pljblica corrent 
de 1’ Adrninistracid autonbmica catalana. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Vidal-Quadras, Se- 
nyor president, té la paraula per contestar. 

El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Ja 2’any 
passat i tarnb6 aquest any aquest tema ha estat objecte de 
discussió i negociaci6 amb el Govern central en diversos as- 
pectes, per6 concretament centrat molt en el tema de la ne- 
gociació del que se’n diuen els senders de convergbncia amb 
Maastricht. A part d’aixb, del qual despres, si puc, li  donaré 
algun detall més, es van prendre j a  l’any passat tota una 
sh ie  de mesures de contenció de la despesa del capítol 1;  
entre altres, doncs, per exemple, una aprovaci6 d’un pla de 

jubilacions volunthies i tota una altra &rie de mesures, que 
van fer que, per exemple, durant el 94 hi hagués una reduc- 
ció de cinc-centes disset places d’administratives. He d’ad- 
vertir que a la Generalitat hi ha tot una sh i e  d’aspectes en 
els quals ef personal forgosament s’ha d’incrementar, prime- 
ra, perquk rebem competencies -1’any passat, per exemple, 
vhrrern rebre unes tres-centes o quatre-centes persones com a 
conseqükncia de competencies que se’ns van traspassar-, i ,  
segona, perqu5 hi ha alguns aspectes, com són els MOSSOS 

d’esquadra, com s6n els bombers i els mestres, que són 
plantilles que pugen necessikiament i obligadament. Be tota 
manera, quant al que és estrictament -que és en el que po- 
dem incidir-hi més intensament- els serveis administratius, 
hi haurh -ho repeteixo- una baixa de cinc-centes disset per- 

Per altra banda, tamb6 l’any passat, concretament el 94, 
es va prendre la decisió de no-disponibilitat de crkdits per 
valor d’l1.460 milions, o sigui que les despeses que inicial- 
ment estaven previstes es van seduir en aquesta quantitat. I 
el resultat de tot aixb va ser que el que estava previst, el que 
se’ns havia assignat corn a possible dgficit per a l’any passat 
en les negociacions amb el Ministeri d’Economia, que era 
de 95.000 milions, aquesta previsió es va complir amb es- 
creix -un lleuger escreix-, concretament se’ n varen gastar ..., 
el dkficit va ser -perdó- de 93,400 milions; l’any 95 s’han 
pres mesures similars. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor president. 
Senyor Vidal-Quadras, pot repreguntar. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Si, senyor president, En 
aquestes qüestions crec que la quantifica& 6s clau, i hi ha 
una dada que sembla reveladora, i és que al llarg dels últims 
anys, de manera sisternhtica, el seu Govern ha fet créixer el 
pressupost de la Generalitat en  percentatge més que el ma- 
teix pressupost del Govern socialista; fins i tot, hem arribat a 
extrems com que l’any 88 el pressupost de la Generalitat va 
quadriplicar en creixement el del Govern central o, per 
exemple, l’any 91, que va doblar el creixement percentual 
del Govern central, i de forma sistemitica en els filtims set 
anys sempre el pressupost de la Generalitat ha crescut més 
en termes percentuals que el mateix pressupost del Govern 
central socialista. Si a aixb hi afegim que I’any 93, l’any on 
la crisi va arribar al seu extrem, és I’any en qul: el d&it del 
seu Govern va tarnb6 arribar al seu clímax, i també aquest 
any la despesa corrent va créixer molt mes que la inversi6, 
arribem a la conclusió, senyor president, que el dkficit del 
Govern o dels governs que vostk ha presidit no solament no 
esta controlat sinó que esta desgavellat. 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps, senyor ... 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Senyor president, li queden trenta- 

sones. 

dos segons. 

tament normal i és lbgic que el pressupost de la Generalitat 
creixi més que el pressupost de I’Estat, perque durant tots 
aquests anys que voste diu, fins i tot I’any passat, hem tingut 
transferkncies i, naturalment, aquestes transferhcies com- 

EI Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: És perfec- 
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porten increment del pressupost i disminuci6 del pressupost 
de I’Estat. 

Quant al que em diu vostk de I’any 93, 6s cert que l’any 
93 ha estat l’any en el qual la contencia del dkficit va ser 
mes difícil de fer a causa, entre altres coses, d’una disrninu- 
ciÓ molt forta dels ingressos, perb justament aixb va ser for- 
tament corregit el 94 i esth essent fortament corregit el 95, 
amb un control directe del Govern de la Generalitat i en 
contacte constant amb el Ministeri d’Econornia. 

El Sr. PRESIDENT: Se li  ha acabat el temps. 

Pregunta al president de la Generalitat sobre el 
capteniment de[ Govern de la Generalitat en relucicj 
amb Iu internacioPzalitzaci$ de I’economia cutuluna: 

La segiient pregunta, la formula el senyor Raimon Escu- 
dé$ sobre el capteniment del Govern de la Generalitat en re- 
lació amb la internacionalització de I’economia. Té la 
parau 1 a. 

El Sr. ESCUDI% Gricies, senyor president. Tradicional- 
ment s’ha considerat Catalunya C Q ~  el paradigma del pro- 
teccionisme en el terreny econhmic. El nostre món 
econbmic estava satisfet tancat en ei mercat interior, el mer- 
cat estatal; aixb produi’a que, quan hi havia una bona collita 
al camp, l’econornia catalana rutllava, quan hi havia mala 
collita hi havia crisi, I aixb no sols passava a Catalunya, 
aquesta actitud mental proteccionista, 

El m6n ha canviat molt, avui dia hi ha  unes interaccions 
econbrniques importantissimes a tots els nivells, no ja sola- 
ment dintre de la Comunitat Econbmica Europea, que és el 
nostre marc natural econbrnic d’avui dia, sin6 a nivell mun- 
dial. Per aixb aquell lema que a vegades veiem reflectit C Q ~  

a eslbgan del Govern de la Generalitat, de la crida a conside- 
rar que el nostre món és el món, ens sembla que 6s una cosa 
interessant. 

Per aixb ens agradaria, al nostre Grup, senyor president, 
saber una mica més dels seus propbsits de capteniment en 
relació amb la situaci6 actual d’internacionalització de 
l’economia catalana. 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Efectiva- 

ment, des de fa temps, des de fa molts anys, en realitat des 
del comenqament dels anys vuitanta, la Generalitat esta 
duent a terme una campanya d’intern~cionalitzaci6 de Cata- 
lunya en general i de l’econornia en particular. Per exemple, 
ara mateix hi ha en marxa el Pla de foment d’internaciona- 
lització, que abasta de l’any 93 al 96. 

Aquesta actuació en el terreny comercial es fa bhsica- 
ment -bhsicament, no únicament, perb bisicament- i molt 
principalment a travks del Copca, que te un pressupost de 
3.965 milions, cosa que permet dedicar concretament, direc- 
tament a les empreses, 3.420 milions -em refereixo concre- 
tament al pressupost del 95. I que aixb ha permes durant 
aquests últims anys crear trenta centres de protnoci6 de ne- 
gocis arreu del m6n, en  tots els continents, i en aquests mo- 

ments, l’any 95, en voldríem crear uns quants m&, concre- 
tament, ideahent cinc, per6 probablement, precisament per 
qüestions pressuposthies, nomes se’n podran crear dos o 
tres. S’esth estudiant si es fan ..., concretament les p r e f e r h  
cies són S ~ Q  Paulo, Johannesburg, Miami, Seiil i Tel Aviv. 

Aixh ha fet que durant aquests últims anys s’hagi pogut 
donar un suport, de cara a la seva preskncia internacional, a 
4.665 empreses. EI resultat d’aquesta acció directa entenem 
que és bo, i bbviament, en moltes altres actuacions, evi- 
dentment, i per corneqar amb la mateixa actuació de les 
empreses i amb I’evolució macroeconbmica espanyola, et- 
cktera, moltes altres coses, el cert 6s que I’evolució del co- 
mer$ exterior catala ha estat durant aquests últims anys fins i 
tot brillant. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies. El senyor Escude? 
El Sr. ESCUDÉ: Si, grhcies, senyor president, Nomes per 

manifestar la satisfacció del nostre Grup en aquesta tasca, 
que coneixim en línies generals (rialles) i que ara es perfi- 
la una mica mes, i aprofitar davant dels somriures dels 
membres de la cambra, que fóra bo -potser és una manifes- 
taci6 de tipus genkric- que no sols el m6n empresarial, com 
s’ha vist, en part grhcies a la intervenció directa del Govern 
de la Generalitat, sinó tarnbe altres segments de la societat 
arribessin a aquest convenciment d’aquesta nova mentali tat 
necessiria a casa nostra i arreu del m6n que <<el nostre m6n 
és el m6n>>, i que, per tant, tota una shie de problemes que 
es poden plantejarr, fins i tot arribant a la qüesti6 de la deslo- 
calitzaci6 d’algunes fases de la producci6, en I’ara d’una 
competitivitat internacional, doncs, que fóra important. 

Grhcies, senyor president. 
El SI-, PRESIDENT: Moltes grhcies. Senyor president? 
El Sr, PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Recollint 

I’observació que acaba de fer el senyor Escudé, I’únic que l i  
puc dir és que en altres aspectes aquest tipus d’actuació in- 
ternacional hi és, i molt intensa; una d’elles 6s il través del 
Copec, de cara a la projecció cultural, de cara a la projecció 
dels nostres llibres, de cara a tota una skrie de contactes tant 
a nivell, diguem-ne, d’estats corn a nivell de regions, corn s1 

nivell simplement d’organismes internacionals, perd aquesta 
voluntat d’internacionalització de Catalunya, en tot, no no- 
més en I’economia, & una de les actuacions priorithries del 
Govern de la Generalitat. 

El Sr. PRESIDENT: MoItes grhcies, senyor president. 

Pregunta al president de la Generalitat sobre l’espai 
que correspon als sindicats i les organitzacions 

prufessionals agrdries corn a representants electes 
dels pagesos després de les eleccions del 27 de 

novembre de 1994 a les camhrss agrhries 

La següent pregunta és sobre els sindicats i les organitza- 
cions professionals agriries, que formula el diputat senyor 
Víctor Girneno. 7’6 la paraula. 

El Sr. GIMENO: Gracies, senyor president, EI sector 
agrari catali varn entrar a finals de l’any passat en  un camí 
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de normalitat democrhtica que ha arribat amb dinou anys de 
retard. Fins llavors, els pagesos i els ramaders van haver de 
conviure amb unes organitzacions -les carnbres agriries- no 
legals i no constitucionals, que exercien unes determinades 
funcions i que bbviament tenien uns recursos i tenien un pa- 
trimoni. Avui aquestes organitzacions s’han desmuntat, els 
serveis econbmics han anat a les cooperatives, els serveis 
agraris, les funcions i els funcionaris, igualment com els 
pressupostos, han anat al Departament d’ Agricultura, Rama- 
deria i Pesca, i el patrimoni tarnbi en aquests moments 
s’esth distribuint entre cooperatives i ajuntaments, fonamen- 
talment. 

Si, com diu la mateixa Llei de cambres agrhries, consen- 
suada i aprovada per unanimitat en aquest Parlament, s’han 
de destinar aquests recursos a finalitats d’interhs agrari, des- 
prés, tenint en compte els resultats electorals de les passades 
eleccions i de les expectatives generades a partir d’aquestes 
eleccions de cara als sindicats agraris, quin 6s e1 paper que 
el Govern considera que correspon a aquests sindicats? 

El Sr. PRESIDENT: Moítes gricies. Senyor president? 
El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Bé, en p i -  

mer lloc he d e  fer notar que el Govern de la Generalitat 
sempre ha tingut en compte aixb que se’n diu d’espai sindi- 
cab, i aixb de sempre, evidentment, d’abans de les recents 
eleccions, i que de sempre s’ha valorat el paper dels sindicats. 

El senyor Gimeno parla de dinou anys de retard, perb jo 
voldria dir que si alglj ha mirat de compensar aquest retard 
ha estat el Govern de la Generalitat, 1 en realitat, en aquests 
moments, i 6s una prova del valor que donem al papes dels 
sindicats, en tot 1’Estat espanyol nom& a Catalunya -només 
a Catalunya- s’han fet eleccions sindicals. 

Pel que fa al paper que entenem que han de jugar els sin- 
dicats, ahir mateix, precisament, que vaig rebre -llargament, 
per cert- la direcci6 d’un dels sindicats agraris de Catalu- 
nya, plantejavern -ho plantejaven ells i ho plantejava el con- 
seller Marimon i jo mateix- que hi han aquestes tres grans 
linies d’actuaci6: el reconeixement, per una banda, del que 
s6n els sindicats; segona, considerar que els sindicats han de 
jugar un paper important en la vertebració de la societat ca- 
talana, concretament la societat catalana agrhria, per6 amb 
repercussió positiva en tot el país, i després tenir en compte 
que tot aixb requereix que els sindicats puguin dur a terme, 
cosa que ja estan fent, perb que s’ha d’estudiar si ho poden 
fer més, tota una skrie de serveis i d’actuacions concretes, 
moltes vegades en relaci6, en coMaboraci6 amb I’ Adminis- 
tració i amb el Govern. 

Per6 bé, de tota manera, en  aquesta línia s’ha actuat i ,  de 
fet, no d’ara únicament, sin6 de sempre, des de fa anys, el 
Govern de la Generalitat ha tingut el rnhxim interes que hi 
haguks la presencia dels sindicats en institucions com pu- 
guin ser la Taula de Concertaci6, les taules sectorials, els 
plans -per dir una cosa ben actual en aquests moments- de 
reestructuració del cooperativisme, etcktera. O sigui, que 
aquesta ha estat la nostra linia i ho seguiri essent. 

EE Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies. El senyor Gimeno 
pot repreguntar. 

Ei Sr. GTMENO: Si, grhcies, senyor president. l% evi- 
dent, i aixb és un reconeixement que estem millor a Catallu- 
nya que a la resta de l’Estat, perb tampoc no 6s aixb un 
consol; vast& ens parla del paper fonamental de la pagesia 
en la vertebra& del territori, i jo li vull recordar que aquest 
4% de la poblaci6 activa gestiona un 50%, més del 50% del 
territori de Catalunya i que 6s una part indissociable del que 
avui 6s Catalunya, i que no podem deixar la gesti6 d’aquest 
territori bhsicament a I’ Administració. 

I dic aixb perque abans -abans, en aquesta &poca llarga 
de transició- les cambres agrhries gestionaven uns recursos i 
tenien unes funcions i avui, dels 760 milions, aproximada- 
ment, que són fruit d’aquestes transferhcies, no han passat 
ni un duro als sindicats. Per tant, el reconeixement formal 
no 6s prou i aquests sindicats, el que demanen -i ho demana 
més del 85% de la població de Catalunya que ha votat 
aquests sindicats agraris-, demanen el reconeixement en la 
via de funcions, de serveis, de recursos i de patrimoni. Per 
aixb no creiem que sigui un problema de benevolkncia ni de 
generositat, ni de reconeixement formal; creiem que és una 
exigbncia de justícia, que els sindicats han d’equiparslr-se al 
que j a  s’ha reconegut als sindicats no agraris des de fa molt 
de temps, Demanem.. . 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Girneno, se li ha acabat 131 
temps. Ho sento. Senyor president, li queda mig minut. 

El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Primera, 
el reconeixement, ja li he dit abans que s’ha fet i la nostra 
actuació ho demostra; segona, pel que fa als traspassos de 
patrimoni, jo li vull dir que aixb s’esth fent, que se n’ha fet 
aproximadament en el cas del 50% de les cambres agrhries i 
que tots han tingut el vist-i-plau de totes 4 e  totes- les orga- 
nitzacions sindicals sense cap excepci6. Tarnbi s’ha comp- 
tat, evidentment, amb el vist-i-plau de 1’Bmbit municipal. 
No l i  puc donar més detalls per manca de temps, perb aixb 
ha anat així i bé. 

Sobre la responsabilitat sobre el territori, els sindicats, tot 
el que calgui, per6 l’tiltirn responsable de les responsabili- 
tats, I’últim responsable és l’Administraci6. 

El Sr. PRESIDENT: Se Ei ha acabat el temps, senyor pre- 
sident. 

El Sr, PRESLDENT DE LA GENERALITAT: Bd, 

Pregunta al president de la Generalitat sobre 
les me,wres que pensa prendre el Consell Executiu 

per  tual de controlar el dsficit del pressupost 
de la Generalitat 

El Sr. PRESIDENT: La següent pregunta: mesures per tal 
de controlar el d6ficit del pressupost de la Generalitat, que for- 
mula el diputat senyor Martí Carnicer, que té la paraula. 

El Sr. CARNICER: Grhcies, senyor president. Senyor 
president de la Generalitat, el nostre Grup ha manifestat 
sempre la seva preocupaci6 per l’evolució del dkficit en la 
mesura que aquesta pot ser una magnitud que pugui, en al- 
gun moment, hipotecar el futur de la Generalitat. 
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Les darreres estimacions per a finals del 1994 parlen 
d’un dkficit no cobert d’aproximadament mig bili6 de pesse- 
tes, amb una xifra que es va incrementant el darrer quadrien- 
ni a una mitjana de 187.000 milions de pessetes cada any. 
Davant d’aixh hem sentit algun tipus de mesures, corn pugui 
ser la congelaci6 d’uns 20.000 milions de pessetes en el 
pressupost del 1995. Considera el Govern que aquestes sbn 
mesures suficients? 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Carnicer. EI 

senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Efectiva- 

ment, a part de les mesures que he explicat abans, del 94, 
pe1 que fa al 95 s’han pres noves mesures també en aquest 
mateix sentit; una d’elles, concretament, ha estat aquesta re- 
dwcci6, concretament, del pressupost de 20.000, exactament 
20,271 milions. S’han pres també algunes mesures més 
d’aquest tipus, corn per exemple, que les ampliacions cor- 
responents a actuacions extraordin3ries, posem per cas inun- 
dacions, com va ser I’any passat, no es podran fer si al mateix 
temps no hi ha la decisió de no disponibilitat de cr2dits per a 
igual import i, en fi, una &rie de mesures d’aquest tipus que, 
per bé de la brevetat, no li explico amb més detall. 

Ara, el que 6s més important de tot 6s que en la negocia- 
ció respecte al sender, d’acord amb els criteris de Maas- 
tricht, nosaltres estern d’acord amb I’ Administració central i 
creiem que complim les normes que ens hem imposat. Con- 
cretament, ja he dit que ]’any passat el nostre dkficit havia 
de ser de 95,000 milions i vil ser només de 93.400, i aquest 
any est& previst, si no ho recordo malament -no trobo ara la 
xifra exacta-, que sigui de 70.000 milions, i en la línia tal 
corn s’estan portant les coses actualment, aixi serh. 

Per tant, a Ia seva pregunta de si s’estan prenent les me- 
sures per anar-nos adaptant i anar rebaixant el nostre d&ficit, 
l i  puc dir que sí, que s’estan prenent. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. El senyor Marti 
Carnicer pot repreguntar. 

EI Sr. CARNICER: Si, senyor president. Es cert, el &fi- 
cit que esta previst tancar el 94 t% de 93,000 milions de 
pessetes; no és menys cert, perb, que en aquestes xifres hi ha 
una regularitzaci6 d’uns temes de sanitat que, sense aquesta 
regularització, el dkfici t s’hauria aprovat aproximat als 
140.000 milions de pessetes. 

Aixb voldria dir que, en termes més o menys constants, 
el dkficit del 95 s’hauria de reduir a la meitat del dkficit de 
l’any 1994; és per aixb que el nostre Grup considera, senyor 
president, que els 20,000 milions de pessetes són quantitats 
insuficients. Bs molt rnks important el tractament deis 
crkdits ampliables, Els &dits ampliables vénen generant 
any rere any un increment de la despesa aproximadament de 
80,000 milions de pessetes que no tenen cap tipus de fi- 
nangament, i aquest creiem que 6s un dels temes sobre els 
quaIs s’ha d’incidir. Perd 6s mes, no n’hi ha prou, segura- 
ment, senyor president, a controlar el ritme del creixement 
del dhficit, sin6 que també cal tenir en compte que es fa amb 
el dkficit que tenim acumulat i que no est& encara resolt. 

Com li he dit, a finals del 1994, aproximadament, tenim 
mig bili6 de pessetes de d&ficit sense finanpment, sobre el 
qual caldrh prendre algun tipus de mesures. Entenem que al- 
gun element ha incidit j a  en T’any 1994 en aquest sentit, 
per6 creiem que aquest és un tema sobre el qual també desit- 
jaríem tenir, en qualsevol cas, algun tipus de resposta. 

És mes, hi ha una interpel-lació pendent, de? nostre Grup, 
sobre el tema del dkficit, en la qual esperem també poder 
dialogar a bastament sobre aquest tema, j a  que entenem que 
pot ser un dels temes del futur, importants. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Carnicer. El 

senyor president. 
El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Senyor 

Carnicer, j a  li he dit abans que, efectivament, en aquest tema 
dels crhdits ampliables, per la raó que fos -hi ha hagut de 
vegades, corn he dit, un cas concret-, doncs, per desgracies 
o bé simplement perquk ens arriba un finanpment europeu 
que hem de complementar, etcktera, doncs, a partir d’aquest 
moment es requeriri la no-dispunibilitat de crkdits per un 
import equivalent. O sigui que aixb ho estem tenint en 
compte en la linia que vostk diu. 

Realment, el dkficit, el nostre és gran, per6 jo I’hi vull si- 
tuar en el context. Sipiga, per exemple -vostk ho sap, i no 
recordo la xifra exacta-, que el d2ficit de I’Estat espanyol, el 
dkficit acumulat, esta entre els 30 i els 35 bilions -bilions- i 
que el pressupost de I’Estat és d’uns 24 bilions, Per tant, el 
dkficit acumulat és molt més del 300 i molt més de ..., deu 
ser el 130 o el 135% del pressupost. Es per aixb.., Aqui ens 
situem, diguem-ne, per desgrhcia general, no únicament 
nostra. Nosaltres, per tant, aixb, el mig bilió nostre s’ha de 
situar en aquest context, sobre un pressupost d’ 1.700.000 
milions de pessetes i una mica mks. 

Bé, ara, dit aixb, el que l i  vull dir és que la nostra situació 
de dkficit no és bona, per6 en termes relatius, comparat amb 
E’Estat -li ho acabo de dir- o amb altres autonomies -i amb 
més temps li ho podria demostrar-, 6s relativament bona, 
Ebg icament acceptable. 

ET Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps, senyor pre- 
sident. ., 

Pregunta al Consell Executiu sobre si el 
Departument de Cultura pensa complir la ulhusda 
primera de la Elic2ncia municipal d’ohres per  a la 

restuuracid del claustre del monestir 
de Sunta Maria de Ripoll 

Passem a la següent pregunta, que ja no ser& del <<tupo>) 

reservat a Presidhcia, 6s sobre si el Departament de Cultura 
pensa complir la clhusula primera de la llicencia municipal 
d’obres per a la restauraci6 del monestir de Santa Maria de 
Ripoll, que presenta el diputat senyor Pere Jordi Piella i Vi- 
Faregut, que te la paraula. 

El Sr. PIELLA: Grhcies, senyor president; molt breu- 
ment. Senyor conseller, l’any 89 es van iniciar unes obres a1 
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cIaustre de Ripoll que eren molt interessants i necesshies, 
perb hi havia una condició que es va donar amb la Ilickncia 
d’obres, amb la qual es demanava que prkviament s’havien 
de solucionar les servituds dels accessos a aquest claustre. 
En no solucionar-se aixb, actualment aquest claustre no es 
pot visitar. La pregunta és la següent: pensa el Departament 
complir Ia c l h u l a  de la llicbncia del 1989? 

EI Sr. CONSELLER DE CULTURA (Joan Guitart i 
AgelI): Efectivament.., 

El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor ... El senyor conse- 
ller de Cultura tt5 la parada. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA: Sí, senyor presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, com vostk sap, senyor di- 
putat, les parts ..., hi va haver un problema d’acord entre les 
parts en el si del Patronat, i es van posar d’acord. I, per tant, 
es podrh procedir sl realitzar legalment les servituds corres- 
ponents i permetre l’acc6s al claustre per part dels visitants, 
segons els horaris de visita del monument. 

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

senyor Piella pot repreguntar. 
El Sr. PIELLA: Gracies, senyor president. Senyor conse- 

ller, jo li he dit una cosa i, bé9 li agraeixo la seva resposta, 
perb és que no és pas la resposta que li demanava. Jo li he 
demanat si la Conselleria pensava complir, concretament, la 
clhusula de la llickncia d’obres, perquk, al meu entendre, 
aixb és greu. Crec que les decisions de qualsevol Adminis- 
traci6 i de qualsevol ciutadA, en un estat democrhtic, s’han 
de fer amb plena submissici a la llei i al dret. En aquest cas, 
crec que estem donant un missatge bastant negatiu a la so- 
cietat; 6s a dir, per quk els particulars han de complir les 
condicions d’una Ilickncia d’obres quan la Generalitat no  la 
compleix? Crec que, en definitiva, si volem fer una feina 
ben feta, 6s necessari que hi hagi un respecte entre les Ad- 
ministracions, i, si en el seu moment s’hagués solucionat i 
s’hagués complert aquesta clhusula, actualment no ens tro- 
baríem en l’atzucac i des de fa molt temps aquest claustre es 
podria visitar. 

Grhcies, senyor president; @cies, senyor conseller. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Piella. El se- 

nyor conseller Guitart té la paraula. 
El Sr CONSELLER DE CULTURA: Senyor president.. , 

Senyor diputat, vostc sap perfectament -vostk ho coneix 
perfectament- que aquesta va ser una qiiestió en la qual hi 
va haver un desacord entre I’Ajuntament que vostk presidia i el 
mosskn, el Bisbat. Aquest va ser un desacord que el Departa- 
ment de Cultura va fer tot el que va poder per tal de resoldre’l. 

L’any passat el Patronat, per fi +om jo li deia-, va apro- 
var que l’accés al claustre superior a través de la nova escala 
estaria tancat amb una porta o reixa, el pany de la qual obra- 
ria en poder del m o s s h  Aquest acord es va aconseguir en 
una reunió en quk vostk mateix, senyor Piella, va delegar la 
seva assistkncia al Patronat en un regidor de I’Ajuntament, i 
en la següent reuni6 es va confirmar en apravar Pacta, la 
qual cosa va permetre resoldre el contencias de I’esrnentada 
escala i obrir el carni d’aconseguir l’acc6s al claustre. 

Per tant, nosaltres estem disposats sempre a complir les 
normes que s’estableixen; quan hi han dificultats, les hem 
de resoldre, i en aquesta actuaci6 és el que vhem intentar. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Pregunta al Consell Executiu sobre I ‘accés al claustre 
superior dei monestir de Santa Maria de Ripoll 

EI senyor Piella segueix preguntant sobre el claustre su- 
perior del monestir. Té la paraula el senyor Piella. 

El ST. PIELLA: Grhcies, senyor president. Miri, senyor 
conseller, m’ha continuat sense contestar la pregunta de 
veure si es pensava complir el permís d’obres. Bé, deixem- 
ho. 

Perb, en definitiva, aquí la pregunta que li  estic fent 
-aquesta sí que me l’ha contestada en part, per6 crec que 
valdria la pena aprofundir-hi- 6s que, si s’haguks volgut, 
l’accds al claustre era possible, sempre i quan s’hagués fet 
servir I’escala histbrica que es va fer, doncs, el segle passat 
per connectar, concretament, els dos claustres i, al mateix 
temps, poder accedir al campanar. La pregunta 6s la se- 
güent: en aquest cas era si Ia Conselleria de Cultura pensa 
demanar al Bisbat que, d’alguna manera o una altra ..., en 
aquest cas seria nomes una relaci6 directa amb el Bisbat, 
sense cap més mena d’intermediari, per tal que aquest claus- 
tre fos visitable d’una manera immediata mitjanpnt aquesta 
escala, si és necessari. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkcies, senyor Piella. Ei se- 
nyor conseller. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA: (Per raons tlcni- 
ques, no han quedat enregistrat3 els primers muts de I’ora- 
dop:) ... senyor Piella, 6s que el claustre sigui visitable, 
Aquesta escala histbrica, aquesta solució que vostk apunta ja 
va ser desestimada des del primer moment per poc viable, 
degut que tant el seu tragat corn el seu imbit la fan totalment 
insuficient i inadequada. A la vegada, cal aclarir que mai no 
va ser l’escala histbrica d’acces al claustre superior. 

El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor conseller. EI senyor 
Piella pot repreguntar. 

El Sr. PIELLA: B6, grhcies, senyor president. Bé, miri, 
en definitiva, jo l’iínic que demanaria seria que hi hagués 
aquest accks; vostk sembla que ha pres un cert compromis 
perquk es pugui fer d’una manera immediata. Per6 sí dir que 
hi ha un conjunt de reflexions que ens hauríem de fer. 

La Conselleria de Cultura, per tal de restaurar el patrimo- 
ni monumental d’aquest pais -que, en bona part, és propietat 
de I’Església, per motius histbrics que no cal pas que apro- 
fundim-, hi esta esmerqant mils de  milions i d’una manera 
continuada. És clar, despres, en dehitiva,  jo crec que seria 
interessant que hi haguks algun tipus de pacte, algun tipus 
d’acord que, a canvi, diguem-ne, d’esmerqar aquests diners 
s’hi dones un iis social, diguem-ne, a aquest patrimoni, con- 
cretament, doncs, monumental; perquk, si no, el que estem 
fent és que, rnitjanqant diners piíblics, estern invertint en una 
cosa totalment privada, que queda a l’arbitri de la persona 
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que en aquell moment pot ser la directament responsable i 
aquests diners públics no tenen la seva utilitat. 

Crec que és important aquest pacte per tal d’evitar, fins i 
tot, que algun dia, coses que s’han restaurat amb diners p& 
blics, es puguin vendre una altra vegada a particulars. Espe- 
rem que no sigui aixi, per6 em penso que 6s imprescindible 
aquest tipus de pacte, aquest tipus d’acord amb l’Esgl6sia. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Piella. El senyor 
conseller té la paraula. 

Ei Sr. CONSELLER DE CULTURA: Sí, senyor diputat, 
suposo que tota aquesta cambra coneix -o, si no, jo els ho 
vull explicar- que existeix una comissi6 mixta per a patri- 
moni Esgkia-Generalitat i que aquesta Comissió funciona 
adequadament i en Ia qual un dels desitjos expressats reite- 
radament per part de la mateixa Església és el de fer passi- 
ble que els béns de 1’Església puguin ser oberts a l’ús 
pdblic; jo penso que s6n molts els exemples que ara pa- 
drn’ern fer esment de com aixb s’ha aconseguit. 

Quan hi ha problemes, jo crec que i’esforq que hi dedi- 
quem és per tal de resoldre’Is, i aquí n’hi ha hagut un, i jo 
espero que aquest problema hagi quedat resolt, no sé si a sa- 
tisfacció de tots o de la millor manera possibIe, per6 sí 
d’una manera suficientment adequada. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor conseller. 

Pregunta sobre el nombre d’alumnes, 
provinents de classe treballadora, 

Sense expectatives de futur 

La següent pregunta és sobre el nombre d’alumnes, pro- 
vinents de classe treballadora, sense expectatives de futur, 
que formula el diputat senyor Reguant, Té la paraula. 

El Sr, REGUANT: Grhcies, senyor president. Podria, se- 
nyor president.,.? Li demano acumular la número 3 i la nii- 
mero 19. 

El Sr, PRESIDENT: 3 i 19? (Pausa,) El senyor conseller 
Pujals? (Pausa.) No? Doncs, el senyor ..., el membre del 
Consell Executiu que Ii ha de contestar no esta preparat per 
a la 19; de manera que ... 

El Sr. REGUANT: Doncs, passem a la 3, 
El Sr. PRESIDENT: ... faci només la 3. 
El Sr. REGUANT: Molt bé; @cies, senyor president, i 

comprenc perfectament bé la posició del senyor conseller. 
Dir, doncs, que un estudi encarregat per la Fundaci6 Jau- 

me Bofill.,. -perdonin, si- demostra que un 40% dels esca- 
lars fracassa per problemes de rendiment o per falta 
d’adaptació. Aprofundint en aquest estudi, resulta ser que, 
d’alurnnes provinents de classes treballadores que es queden 
sense expectativa de futur, resulta que és tres vegades el de 
famílies benestants. La pregunta seria quina seria la justifi- 
cació que donaria el Consell Executiu, en boca del seu con- 
seller, per explicar aquesta dissociació tan desfavorable a les 
classes treballadores pel que fa la manca d’expectativa de 
futur dels seus fills en edat escolar. 

GrBcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Reguant. Pel Con- 

sell Executiu, te la paraula el conseller Pujals. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Joan M. Pu- 

jals i Vallvé): Moltes gricies, senyor president. Efectiva- 
ment, no és que no puguem tractar la pregunta que porta el 
número 19; justament he demanat que no es tractessin con- 
juntament perquk em sembla que el que no podem fer és ba- 
rrejar conceptes que s6n diferents, ni preguntes que són, per 
la seva estricta naturalesa, de caracter diferent. Perquk, efec- 
tivament, el Departament d’ Ensenyament no te constancia 
de cap estudi que acrediti que el nombre d’alumnes sense 
expectativa de futur, provinents de families amb pocs recur- 
sos econbmics, tripliqui els que provenen de famílies benes- 
tants. Aixb cal dir-ho explícitament, i em sembla que es 
pot deduir de l’estudi invocat pel senyor Reguant. 

D’altra banda, la manca de coneixement exacte d’aquests 
parimetres, 6s a dir, aIumnes sense expectativa de futur o fa- 
d i e s  benestants, etchtera, com tarnbB del rnktode emprat 
per arribar a l’esmentada conclusió a qu& arriba el diputat 
que fa la pregunta em sembla que impedeix fer cap pronun- 
ciament expficit en relació amb la seva formulaci6. 

En qualsevol cas, voldria afegir que la recopilació de re- 
sultats acadhnics de quk disposa el Departament d’ Ensenya- 
ment no fa palesa cap relació com l’esmentada per l ’ i lh t re  
senyor diputat, el senyor Reguant, atks que les qualifica- 
cions es registren sense relacionar-les amb l’estatus o classe 
social de la família de 1’alumne. Si bé els estudis existents 
en el camp de la sociologia constaten una correlació entre la 
classe social de les families dels alumnes i els seus resultats 
escoIars, tarnb6 6s cert que un estudi recent, elaborat pel 
Centre $’Iniciatives i Recerques Europees de la Mediter- 
rhnia, el CIREM, ha acreditat que: <<primer, les prediccions 
sobre el frach anunciat dels fills de la classe obrera poden 
ser tan poc ajustades com les prediccions d’kxit entre fills de 
classes mitjanes amb capital cultural, i que, segon, no es pot 
associar el fracis amb les classes baixes culturalment po- 
bres, perque hi ha un fra& important relacionat amb les 
classes altes i mitjanes cuituralment riques>>. En un altre es- 
tudi comparat entre pdisos de la Comunitat Econbmica Eu- 
ropea, publicat I’any 1988, relatiu a les diferents causes de 
frachs escolar, s’afirma, en analitzar les de carhcter sbcio- 
ecmbmic, que -llegeixo textualment-: <<la influhcia de 
I’origen social o l’escoh sobre els itineraris personals 6s no- 
table, i prou, ni nul-la ni definitiva. Qualsevol, perb, que si- 
gui la seva importjncia, no és pas el determinant decisiu. El 
paper dei professor apareix com a molt superior>>. En resum, 
cal dir que en l’estudi de les influkncies pnssibles entre clas- 
se social i resultats escolars intervenen mdltiples varia- 
bles i factors que no admeten, precisament, una for- 
rnulacici senzilla. Altrament, s’ha demostrat tarnb6 que 
I’estabilitat familiar és un factor molt important en aquest 
sentit, més, fins i tot, que no pas els recursos econbmics 
familiars. 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps, senyor con- 
seller. 
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El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Grhcies, se- 
nyor president. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Reguant pot fer repregun- 
ta, sense esperanqa de resposta, eh? 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president; aixi ho fa- 
rem, De les paraules del senyor conseller es despren que co- 
neix perfectament bé I’estudi que invoco i la seva dimensi6; 
tradueix perfectament bé que la Conselleria, tal com asse- 
nyala e1 director del CIREM, no disposa d’estudis, perquh li 
van ser sol~licitats i no els va poder facilitar, en el terme de 
l’avaluaci6 des de la mateixa Conselleria pel que fa al fracas 
escolar a Catalunya, que l’estudi Exit i frac& escolar a Ca- 
talunya 6s d’un nivell cientific absolutament equiparable a 
qualsevulga altre estudi dels citats d’hmbit europeu, dins de 
la Wni6 Europea, i que, d’alguna manera, seguirem pregun- 
tant en altres oportunitats al senyor conseller, perquk en da- 
des que ell mateix faciliti el 28 de marq de 1991, i recollit 
en el DOGC n6mero 3 18, esmentava que un 30% dels alum- 
nes que inicien I’EGB finalitzen aquest ensenyament sense 
obtenir el titol de graduat escolar. Vost5 ho manifestava en 
una resposta a Iniciativa per CataIunya, feta en aquell mo- 
ment. Aquest estudi que li acabo d’esmentar, del CIREM, j a  
ho colbca en un 40% -en un 10% més. Seria bo que ende- 
guessin des de la Conselleria -és la meva opini&- un estudi 
aprofundit per avaluar amb profunditat, extensi6 i signi fi- 
cancia el fra& escolar a Catalunya, perquk d’ell d e p h ,  en 
bona mesura, el futur de l’accés a la universitat i ,  per tant, el 
futur dels professionals del país. 

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

Pregunta al Consell Executiu sobre els 
criteris del cunselier de Cultura a 1 ’hora de 

respondre les preguntes escrites dels parlamentaris 

La següent pregunta 6s sobre els criteris del conseller de 
Cultura a I’hora de respondre les preguntes escrites. La for- 
mula el diputat senyor Ferran: te la paraula. 

El, Sr. FERRAN: Sí, grhcies, senyor president. Senyor 
conseller, aquesta pregunta neix de I’observaci6 que dife- 
rents diputats tenim de les respostes que ens dúna la seva 
Conselleria a les preguntes que formulem de manera escrita. 
Nosaltres hem detectat el que podrim dir un pro& de <<la- 
conitzacib, per dir-ho d’alguna manera, o de resposta tele- 
grhfica, o de resposta, fins i tot, evasiva a les preguntes que 
li  fem per escrit. Ens agradaria, senyor conseller, que vostk 
considerés les preguntes escrites corn aquelles preguntes que 
es fan de tal manera que, per la seva extensi6, o pes la seva 
especificitat, recorrem a elles, per mitja d’aquest tr&mit par- 
lamentari, i esperem d’elles una resposta que sigui satisfac- 
tbria per a tots els senyors diputats. 

L’evasiva en la resposta a les preguntes ens ocasiona, 
moltes vegades, que aquestes preguntes s’hagin de reforrnu- 
lar un parell de vegades rn6s i, per tant, la resposta arribi tres 
o quatre mesos més tard del que s’han fet. Jo em penso que, 

per respecte al que li pregunten els senyors parlamentaris, la 
Conselleria de Cultura hauria d3esmerqar-se molt més en 
aquest tipus de respostes, que fossin més convincents, i que 
s’adiguessin bastant amb el que reclamen els senyors dipu- 
tats. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Ferran. El conseller 

Guitart t6 la paraula per contestar. 
EI Sr. CONSELLER DE CULTURA: Senyor diputat, jo 

sento que voste tingui aquest concepte o tingui aquesta idea, 
i, al mateix temps, em sorprkn que hi hagi altres diputats que 
la comparteixin, perqub la veritat 6s que fa bastants anys que 
contesto preguntes per escrit i és la primera vegada que se’m 
fa aquesta formulació. No 6s pas, li ho puc assegurar, la 
meva intenció. El que passa és que algunes preguntes que es 
formulen tenen difícil resposta o no es disposa d’aquesta 
resposta, 6s a dir, quan es demana, per exemple, la territo- 
rialitzacid de les subvencions per districtes o per barris, nos- 
altres no disposem d’aaquesta informaci6, i aleshores 6s molt 
difícil de proporcionar-la, i per aixb es dóna una resposta 
genkxica, que procura acostar-se més a la pregunta formula- 
da, i, al mateix temps, es posa a disposició, per si convin- 
gués algun aclariment. Perb la intenció és precisament la de 
respondre Ia pregunta, amb les dades, evidentment, i amb 
els elements disponibles. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor conseller. El 
senyor Ferran pot repreguntar. 

El Sr. FERRAN: Sí, gricies, senyor president. Senyor 
conseller, vost?: comprendrh que, quan jo li dic que aixb és 
una cosa observada per diferents diputats, no ho he dit sols 
per mi, pel meu cas concret: j o  he pogut constatar amb el se- 
nyor Joan Ignasi Elena, per exemple, que les respostes li han 
estat contestades amb unes certes evasives, per6 també, fins 
i tot, la premsa se n’ha fet ressb, d’aquest tema. Recordo el 
dia 3 de marq, per exemple, una notícia de premsa que es fa 
ressb de com vostk no contesta una pregunta sobre beques 
sobre joves creadors que li va formular el senyor Dalmau, i 
que ell va haver de tornar a trametre aquestes preguntes a la 
cambra perque li  fossin contestades amb molta més concre- 
ci6. Per tant, a l b  que li deiajo a vostk, que una pregunta tri- 
ga tres o quatre mesos a ser contestada, 6s cert. 

I, en el cas particular d’aquest terna que em planteja vos- 
tk, de les subvencions, que l i  vaig fer, sobre la ciutat de Bar- 
celona, li puc dir que si vostk em diu que a la ciutat de 
Barcelona hi ha cinc-centes setanta entitats, jo crec que des 
que s’ha inventat la informhtica i des que hi ha ordinadors 
costa molt poc pitjar un botonet i treure, per districtes -treu- 
re per districtes-, un llistat que nomes que sigui el 10% de la 
ciutat serh un llistat amb cinquanta-set entitats. Jo em penso, 
senyor conseller, que a les alpdes que estem ..., jo no dubto 
que el seu Departament t6 en aquests moments mitjans tkc- 
nics ..., jo penso que li agrairíem molt que, pitjant un  boto- 
net, vost?. ens pogut% donar resposta d’aquests ternes. 

Li insisteixo: no 6s el meu cas especific sol; també se 
n’ha fet ressh la premsa, en el cas del senyor Antoni Dal- 
mau, i el senyor Joan Ignasi Elena també fia tingut, en 



6628 DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 120 / 30 de mar$ de 1995 J SES16  PLENARIA Núm. 66.2 

aquests Últims dos o tres mesos, hem tingut consthncia 
d’aquest tema que plantejo avui a la cambra. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ferran. El 

senyor conseller. 
El Sr. CONSELLER DE CULTURA: Senyor diputat, jo 

no s6 la premsa..,, jo no ho he llegit, aixb, En tot cas, tinc la 
impressió -i aixi ho faré comprovar- que contestem amb 
bastant precisi6 i complint els temps, els terminis que es do- 
nen. Em penso que aquest és un desig en les nostres respos- 
tes, i crec que ens hi acostem molt adequadament. De totes 
maneres, ho faré comprovar. 

Una altra cosa, senyor diputat, 6s aixb de pitjar un boto- 
net i que surti ..., perquk, per pitjar el botonet, ha d’estar pro- 
gramat adequadament perque aixb surti; si no esth progra- 
mat, aixh no surt. I jo li deia que no s6n cinc-centes noranta- 
quatre les entitats culturals de Barcelona, s6n moltes m6s; 
cinc-centes noranta-quatre, en tot cas, s6n les subvencions 
que s’han donat a Barcelona. Per6 perque surti el botonet 
s’ha d’haver programat, i si esth programat d’una altra ma- 
nera surt una altra cosa. A aixb 6s al que jo em referia, quan 
li vaig respondre que nosaltres no disposhvem d, aquesta ter- 
ritorialització per districtes. 

I lamento que hi hagi hagut altres casos. En tot cas, sem- 
pre que hi ha hagut una pregunta l’hem intentada respondre, 
i, quan aixi se’ns ha plantejat, em penso que tothom ha que- 
dat suficientment, si més no, ates, en la mesura de la nostra 
capacitat de resposta. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor conseller, 

Preguntes acumulades relatives a les normatives 
sohre menjadors escolars i activitats extraescolars 

La segiient pregunta és sobre la normativa de menjadors 
escolars, que presenta la senyora Dolors Torrent. Té la pa- 
raula. 

La Sra. TORRENT: Senyor president, senyores diputa- 
des, senyors diputats, si m’ho permet, l’acumularia amb la 
següent, que fa referkncia a les activitats extraescolars. La 
pregunta.. . 

El Sr. PRESIDENT: No hi ha inconvenient? (Pausa.) 
Molt bé. Acumuli, doncs. 

La Sra. TORRENT: Bé, aquestes dues preguntes prete- 
nen aconseguir del conseiler d’Ensenyarnent que ens doni.. ., 
si em pot facilitar una data concreta O aproximada de quan 
sortiri la normativa sobre els menjadors escolars i la norma- 
tiva sobre Ies activitats extraescolars. 

Grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Torrent. L’ho- 

norable conseller senyor Pujals t i  In paraula per contestar. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 

grhcies, senyor president, De fet, són mat&ries diferents, 
perb veig que la illustre senyora diputada concreta molt la 
seva pregunta en relaci6 amb la data. En tot cas, el que és 

segur, en aquest sentit, podria explicar-li exactament en quin 
estat es troba la tramitació d’una i altra, per6 la de menja- 
dors escolars, en qualsevol cas, sortir& publicada abans del 
curs escolar 96-97, i la d’activitats extraescolars abans. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor conseller. La 
senyora Torrent pot repreguntar. 

La Sra. TORRENT: Senyor conseller, suposo que I’he 
entks bé. La de menjadors escolars, m’ha dit 96-97? (Pau- 
sa.) Doncs, la veritat, encara m’ha ..., la veritat és que els he 
de dir que una mica lents sí que ho són, eh?, perquk, escolti, 
el tema deIs menjadors escolars, J’ha tret en aquest Parla- 
ment no només el Grup Socialista: el Grup d’Esquerra Re- 
publicana, el Grup d’hiciativa.. . Adhuc, el Grup d’Esquerra 
Republicana va fer un projecte de llei i el va presentar en 
aquest Parlament. T no només a vostk, que ara 6s conseller: 
al conseller Laporte ... Aquest terna ha estat aqui, en aquest 
Parlament, constantment. I, per tant, I’únic que em queda 
dir-los és que, escoltin ..., una mica lentets, perque cada cop 
que s’ha preguntat ens han dit: <<esta a punt de sortir, aixb ja 
estb. Jo s6 que esth en el Consell Escolar de Catalunya, 
perb, evidentment, aquest ternes necessiten ja una resposta 
urgent, perqub encara que a ia practica funcioni, es funciona 
en el terna dels menjadors i es funciona també en el tema de 
les activitats extraescolars, voste sap que la comunitat edu- 
cativa reclama que hi hagi una reglamentació, una normati- 
va, perque no es pot anar funcionant nomes sobre la base 
d, anar solucionant les coses sobre la marxa. 

Per tant, jo, a part de dir-li que trobo que el tema l’ajor- 
nen per al 96-97, per tant, no és aquest curs vinent; aquest 
curs vinent encara seria 95-96, tn’ha deixat una mica sorpre- 
sa, i li voldria dir una skrie de temes que crec que s’han de 
tenir presents, si 6s que s’hi pot influir des d’aquest Parla- 
ment, a l’hora d’elaborar aquests suposats decrets. Primer, 
tenir present l’experihcia que hi ha hagut en aquests darrers 
anys, i, per tant, d’aquesta experikncia, se’n podran treure, 
sens dubte, elements positius que cal incorporar a aquesta 
nova normativa. S’ha de garantir qui gestiona el tema dels 
menjadors escolars i també el tema de les activitats extraes- 
cohrs. S’ha de garantir un control, la participaci6 de la co- 
munitat educativa a nivell global i a nivell de centre, han de 
quedar clares les responsabilitats, i ,  evidentment, I’espai de- 
dicat de temps als menjadors escolars i al de les activitats 
extraescolars han de tenir també una vessant educativa. 

I en el terreny concret dels menjadors escohrs, l i  voldria 
dir que tinguessin present també que els nens i nenes de zero 
a sis anys també es queden a menjar a les llars d’infants, a 
les guarderies ..., com li vulguin dir. Per tant, dins d’aquesta 
normativa, tinguin present també l’edat d’escoEaritzaci6 que 
va dels zero als sis anys. 

Mol tes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Torrent. Se- 

nyor conseller? 
EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 

gricies, senyor president. De fet, potser si que sorn lents, 
per6 ens agradaria ser segurs, també, sap‘?, senyora Torrent, 
perquk vostk no desconeix gens ni mica la complexitat de la 
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normativa sobre els menjadors, menys encara la de les acti- 
vitats extraescolars. Vosth m’ha dit <quan?>>, i per experih- 
cia sB que m’he de fixar els limits mhxims. Aixb no vol dir 
que és possible que tant una com altra siguin publicades 
abans. I si és així, ja ho farem, 

Perb, en darrer terme, nomes li volin mostrar els dos de- 
crets que, un ha estat informat ja pel Consell Escolar de Ca- 
talunya i l’altre hi sera tram& ben aviat. En qualsevol cas, 
queden encara pendents altres trhmits: ha de passar per la 
Comissi6 Jurídica Assessora, s’esth acabant de fer l’estudi 
econbmic de I’impacte que tindrh I’aplicació d’aquesta nor- 
mativa i 6s en aquest sentit que si la pregunta concreta era 
sobre el calendari prefereixo anar sobre segur. Escolti: abans 
del curs 96-97; si és possible publicar-la abans, tant la de 
menjadors corn la d’activitat extraescolars, així es farh. Perb 
vostli: no ignora que tant un aspecte corn I’altre s6n d’una 
complexitat extraordinhria i en el cas dels menjadors ~ S C Q -  

lars, que partim de situacions molt diverses, no ser& fhcil 
harmonitzar una normativa que permeti donar resposta satis- 
factbria r? les diverses modalitats que en aquest moment 
s’estan aplicant. I 6s aixb el que hem d’intentar fer amb 
aquesta normativa, donar satisfacció a les diverses modali- 
tats de prestació d’aquest servei. 

Mol tes grhcies, senyor president; moltes grkcies, senyora 
diputada. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. 

Pregunta al CunseIl Executiu sobre la 
privatitzacio’ de la Farga Casanova i Conforsa 

Pregunta sobre la privatitzacici de la Farga Casanova i 
Conforsa, que presenta el diputat senyor Pere Jordi PieEla; té 
la paraula. 

El Sr. PIELLA: Grjcies, senyor president. Miri, senyor 
conseller, des de fa uns mesos vustk va anunciar que hi ha- 
via la voluntat de privatitzar la Farga i Conforsa, després 
que sembla que els resultats són rnks bons. D’aixb, crec que 
en definitiva ens n’hem d’alegrar perque s’ha aconseguit 
canviar la tendhncia, almenys per les seves declaracions dels 
darrers anys. 

La pregunta és molt concreta i és a veure si és vast& 
conscient que aquesta privatització pot portar nomes la 
compra de la cartera de clients a una empresa que d6na tre- 
ball a tres-cents treballadors, vuitanta-cinc d’aquests, joves, 
i que en definitiva crec que és una espina dorsal del Ripo- 
ll&, tal com voste va dir, en una de les seves declaracions, 

Gricies, senyor conseller; grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Piella. El 

conseller senyor Subirh li donar& resposta; té la paraula. 
El Sr. CONSELLER D’INDÚSTRIA I ENERGIA (An- 

toni Subirh i Claus): Si, en  sorn conscients, perb no campar- 
tim la preocupacib que em sembla que té el senyor diputat, 
perque no tenim aquesta sospita sobre la rnalvotenga i males 
intencions de les empreses privades. Per tant, si podem, tira- 
rem endavant la privatitsaci6. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 
senyor Piella pot repreguntar. 

EI Sr. PIELLA: Grbcies, senyor president. Desprbs de la 
brevetat de la contesta del senyor conseller, que evidentment 
de vegades els silencis són mds explicits que no pas les pa- 
raules, jo voldria fer un seguit de consideracions. Una 
d’elles és que fa anys, concretament el que era principal era 
saber fabricar; tot el que es fabricava es venia; actualment el 
que és principal moltes vegades 6s poder vendre i per aixb 
moltes vegades el que es compra és únicament, concreta- 
ment, carteres de clients. I aixb, vull dir, no cal pas que li 
faci una reguitzada d’empreses en quk ha passat aixb, algu- 
nes d’elles del Ripollbs. 

Vosti: recordar8 que a Ripoll es va fer la presentaci6 d’un 
estudi, Factors estrat2gics de desenvolupament econbmic 
del Ripollks, de la Fundació Tissot, que li he demanat diver- 
ses vegades que me’] fes arribar i concretament en aquest 
estudi el que es deia era que era necessari que al Ripoll& hi 
hagués un conjunt de motors i que aquests motors concreta- 
ment havien d’aconseguir mitjanqant una política de clusters 
-vostk deia- etc&tera, intentar generar, doncs, un ferment 
econbmic, industrial important. Jo crec que, en definitiva del 
terna de l’estudi Tissot seria important que se’n pogués fer 
una aplicaci6 concreta en el cas de la Farga Casanova, per- 
qu&, en definitiva, crec que el principal $’aquesta empresa, 
la Farga Casanova o Conforsa, és que continui sent un dels 
motors del Ripoll&, tal com deia l’estudi Tissot, que un ex- 
tracte d’ell se’ns va presentar fa uns mesos. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyor conseller. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Piella. El 

conseller Subirh té la paraula per contestar. 
Ei Sr. CONSELLER D’INDfiSTRIA I ENERGIA: Se- 

nyor president, senyor diputat, li ho tornaré a repetir: I’estat 
normal de les empreses, 6s a dir, la situació normal de les 
empreses 6s ser privades, privades; la situació anormal de 
les empreses és ser p6bliques. I si el Ripoll& se n’ha de sor- 
tir, de la manera que vosti: i jo desitgem, ha de ser a base 
que Conforsa sigui una empresa privada rendible, i aixb no- 
rnbs es pot fer privatitzant-la, senyor Piella. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor conseller. 

Pregunta al Consell Executiu sobre la 
eontinui’tat del sector de forja a Catalunya 

La següent pregunta, que ser& la darrera, 6s sobre la con- 
tinu’itat del sector de forja: el diputat senyor Piella té la pa- 
raula. 

EI Sr. PIELLA: Grscies, senyor president. Miri, és en re- 
laci6 amb I’anterior. I la pregunta 6s si e1 Govern de la Ge- 
neralitat té un interks perquk hi hagi un sector de  forja 
important a Catalunya i, en definitiva, si aixi fos, quines són 
les accians que pensa fer la Conselleria i la Generalitat, el 
Consell Executiu en aquest cas en el futur. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Piella. EI 
conseller d’Ind6stria té la paraula. 
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El Sr. CONSELLER D’INDÚSTRIA I ENERGIA: Si, 
senyor president. El Consell Executiu té interks que es pre- 
servin activitats que s’ha demostrat que poden ser competiti- 
ves a Catalunya com és el cas de Ia forja. I quant al que 
pensem fer és el mateix que hem vingut fent fins ara, que 6s 
mirar que la forja a Catalunya sigui competitiva i anar en la 
linia de privatitzar-la. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 
Senyor Piella, pot fer la repregunta. 

El Sr. PIELLA: Senyor conseller, miri, evidentment, 
tarnbk ha set molt escarit; evidentment aixb deu voler dir al- 
guna cosa. Perb li faré una reflexió que penso que vostk 
també la sap. Fa uns mesos el conseller d’IndGstria basc va 
fer una conferkncia, va assistir a una conferkncia, va dirigir 
unes paraules aquf, a Barcelona, quant al fet que ells tenien 
prevista, doncs, una política, diguem-ne, industrial a base 
d’assentar i de concretar set clustevs fins a l’any 2000 per tal 
d’incentivar les Pime del País Basc; un d’ells era concreta- 
ment la siderúrgia del sector de la forja, un altre, de les 
rnkquines, eines, etcktera. És clar, després a partir d’aqui 
veig que si el Govern basc, doncs, esta tan interessat en el 
sector de la forja no fos cas que ens trobéssim amb coses 
semblants, com ha passat darrerament, per exemple, amb 
Nenuco, que definitivament empreses d’aqui a Catalunya 
deixen de ser motors i van a una altra comunitat autbnoma, 
que em sembla bé, potser per al conjunt de l’Estat, perb no 
massa bo per a economies concretes de regions que no estan 
en unes condicions massa afalagadores, 

En el cas de la Farga, actualment nom& ven ferro, i crec 
que valdria la pena que venguks també investigaci6 i 
disseny i tinguis el que vostk en diu una cadena de valor 
molt més llarga. Crec que, en definitiva, aquest tema I’hern 
de tenir en compte, és una cosa que es pot veure a l’horitz6 
i, evidentment, sí que hi ha una comunitat autbnoma que tk 
molt clar qui! pensa fer amb el sector de la forja i ,  evi- 
dentment, penso que ha apostat clarissimament en aquest 
terna de no solament vendre ferro, sin6 vendre també 
disseny i fer la cadena de valor molt mks llarga i, per tant, 
diguem-ne, molt més productiva. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: GrBcies, senyor Piella. EI senyor 

conseller Subiri té la paraula. 

nyor president, a mi em sap molt de greu portar el debat en 
termes de comparacions amb una altra comunitat autbnoma, 
perb nom& els vull dir una cosa: els bascos desitjarien estar 
en la nostra situació i, a m6s a més, també m’ho ha dit el 
conseller d’hddstria basc, I’anterior, que era molt bon amic 
meu, a més a mes. 

El grup siderúrgic basc, que és el que es dedica a la forja, 
és I’únic que queda de forja en el País Basc, te una producti- 
vitat de setanta-una tones per treballador, quan Conforsa en 
aquests moments hem aconseguit que tingui una productivi- 
tat de cent disset tones per treballador. A mks a més, tecno- 
lbgicament molt més avanqat que els bascos i, a més a més, 
amb una cadena de valor molt mes llarga que els bascos. 

EI Sr. CONSELLER D’INDUSTRIA I ENERGIA: se- 

De manera que jo  ho sento molt, per6 li torno a repetir, 
senyor Piella, que nosaltres hem fet tot allb que els bascos 
encara no han sabut fer, 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conscl ler. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre la prevenció de les inundacions 

Passem a la continuació de l’ordre del dia. La interpel-la- 
ció que era el número 8 ha estat retirada. 

InterpeNaciÓ al Consell Executiu 
sobre les diputacions provincials 

De manera que passem al novk punt de l’ordre del dia, 
sobre les diputacions provincials, presentada pel diputat se- 
nyor Ernest Benach; t6 la paraula. 

El Sr. BENACH: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, indubtablement que sempre que es presen- 
ta una interpeHaci6 hi ha algun motiu que la fa presentar, al- 
gun fet o alguna circumstancia i el motiu que ens ha 
motivat a presen tar aquesta interpeHaci6 concreta sobre les 
diputacions no 6s altre que el fet que d’aqui a dos mesos, 
doncs, hi hauran eleccions municipals i com a conseqühcia 
d’aquestes eleccions hi hauva una renovació a les diputa- 
cims, hi h a u 6  una renovació també als consells comarcals 
i, per tant, entenem que aquest és un moment opor t~ ,  propici 
per fer aquesta reflexi6 en veu alta, ja que -ja li ho anuncio, 
senyor conseller- aquesta interpeHaci6 te molt de reflexiii, 
sobretot precisament per aixb, no?, perquk és el moment en 
quk ens agafa, que seria bo, corn a mínim, posar en comu, 
intentar posar en comd algunes coses. 

Aquesta reflexió s’ernrnarca evidentment en un context 
molt més ampli. El problema de les diputacions no és un 
problema estrictament d’organismes administratius, sin6 
que 6s un problema de concepte territorial, 6s un problema 
de divisió territorid. 6s una mica allb de l’ou i la gallina, la 
pregunta aquella de quk 6s primer, ]’ou o la gallina, qul: és 
primer?, la provincia, la divisi6 territorial, per tant la diputa- 
ci6?, o, com a conseqükncia de mantenir la diputació ens 
convé mantenir la provincia? D’alguna manera, per tant, el 
que 6s clar és que en qualsevol reflexió que es faci zl l’entorn 
de tot aixb mira íntimament lligada una cosa amb l’altra. 

A mes a mes, durant aquest darrers mesos, sobretot du- 
rant aquests darrers mesos, hi ha hagut tot un seguit de lleis 
en aquesta cambra, lleis o aspectes puntuals, corn pot ser la 
presentació del Mapa escolar, corn poden ser lleis com el 
mateix Pla territorial, COM la Llei que es va també aprovar fa 
POCS mesos sobre la descentralització, desconcentraci6, co- 
ordinaci6 institucional dels serveis socials; lleis que deter- 
minen territori, que determinen nuclis d’actuació, que 
determinen administraci6 des del punt de vista territorial. 1, 
per tant, ens trobem, doncs, en  una situaci6 a nivell de E’Ad- 
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ministració del país que anem fent cosetes i anem definint el 
pais per territoris, perb els mapes moltes vegades no són 
coincidents. 

Aquesta és una mica la motivació per la qual hem presen- 
tat, com li deia, aquesta interpekiaci6, per6 se’ns fa obligato- 
ri fer una certa reflexió prhvia sobre I’ordenaci6 territorial, 
Acabo d’esrnentar uns exemples molt concrets que han 
passat en aquesta cambra fa dies, setmanes, mesos, i el cert 
és que aquest 6s un tema que constantment, doncs, en fumi6 
que 6s un tema pendent, fa c6rrer rius de tinta i els mitjans 
de comunicació se’n fan ressa i ,  corn he dit abans, els mapes 
que s’han fet amb propostes diverses i diferents, doncs són 
totalment diversos. D’alguna manera tenim la sensaci6 que 
tothom s’ha vist amb cor de posar ratlles sobre el paper i a 
vegades de crear estructures de poder que responien a 
aquestes o altres divisions territorials. 

Cal cornenqar per considerar una shie de principis fona- 
mentals a I’hora d’encarar aquesta qüestió. En primer lloc, 
la consideraci6 que les divisions, les ratlles, les fronteres en 
definitiva s6n el final i no el principi, són conseqiikncia de 
l’ordenació i no I’ordenació mateixa -en tot cas, ho haurien 
de ser. Cal tenir clar per qu& volem que ens serveixi i quina 
funci6 s’ha de complir corn a divisi6 territorial, Corn a con- 
seqiikncia d’aixb, els organismes que se’n desprenen i les 
funcions que poden fer són d’una extraordinhria importhn- 
cia. 

Admetem en aquests moments que Ies diferents divi- 
sions que hi ha, siguin polfttiques, siguin funcionals, siguin 
empresarials fins i tot, tenen coincidkncies; per6 també és 
evident que hem ú’adrnetre que tenen massa diferencies. 
Evidentment, l’explicació o una exphcació relativament sen- 
zilla de tot aixb hauria de ser que cadascii ha adequat la seva 
presencia al territori en funci6 del servei i de l’autoritat que 
n’espera treure. Es clar, si aquesta reflexi6 mes general la 
traslladem al paper de les diputacions, diem que les conse- 
qühcies de traslladar aquesta reflexió al paper de Pes dipu- 
tacions es compliquen extraordiniriament. 

Per tant i d’alguna manera, abans de comenqar a dibuixar 
ratlles, a crear estructures administratives o a mantenir-les 
-o a mantenir-les- hem de tenir molt clar per a que serveix 
la divisi6 territorial. I aquí tenim l’altre principi que cal 
deixar clarissirn. La divisió bptima hauria de ser una sintesi 
de les diverses divisions possibles i aixb vol dir una síntesi 
en funció de la realitat actual, sense menystenir el paper de 
la histbria, sense menystenir la psicologia col4ectiva en la 
identificació amb uns Brnbits concrets, sense menystenir els 
lligams humans que s’han creat. Tot aixb nosaltres entenem 
que no pot pesar tant sobre les decisions que hipotequen les 
dinimiques contemporhies en funció de no se sap quines 
remini sckncies histbriques. 

I ’una d’aquestes hipoteques més grans que en aquests 
moments pesen -almenys des del nostre punt de vista- sobre 
el país 6s el manteniment, precisament, d e  les diputacions. 
No hi  ha cap mena de dubte que aquesta divisi6 territorial de 
quk estern parlant ha de tenir un contingut politic. Pretendre 
una altra C Q S ~  seria confondre l’ordenaci6 territorial amb 

una eina auxiliar de I’ Administració. Contingut polftic, que 
vol dir, evidentment, contingut democrhtic, i dissortada- 
ment, la tradici6 de les diputacions provincials no és que, di- 
guem-ne, almenys pel que fa a la seva histbria, no és que 
comenci pel que haurien de ser -almenys en la província en 
si- pel concepte dernocrhtic que nosaltres entenem. La divi- 
sió que es produeixi ha de tenir com a resultat la plasmaci6 
d’un poder democrhtic, arrelat en el territori, amb capacitat 
de decisi6 per voluntat de la seva ciutadania, i en funció dels 
seus interessos, 

Ara com ara no és cap secret la inexisthcia de bona part 
dels criteris que hem exposat; no hi ha una ciaredat en la di- 
visi6 territorial; no estan clars els criteris que s’utilitzen per 
establir-les, ni tampoc responen a cap mena de concepció 

ordenació COM a expressió democrhtica. Tots sabem que, 
maIgrat les declaracions de bones intencions sentides darre- 
rament i ,  per cert, ei conseller en va fer unes fa pocs dies, el 
cert 6s que s’estan mantenint les quatre províncies al Princi- 
pat i, paralklament a la permanencia d’aquestes estructures, 
doncs, n’hi ha d’aItres que tenen una fortuna mEs o menys 
desigual, la qual cosa provoca, en definitiva, que la situació 
administrativa del Principat sigui d’una extraordinhria com- 
plexitat. AI costat de les diputacions provincials s’ha desen- 
volupat una estructura comarcal completament institucio- 
naIitzada -i ara no voldria entrar tampoc a analitzar les ca- 
racteristiques d’ aquesta institucionalitzaci6- amb la relativa 
singularitat del cas de la Vall d’Aran. Aixb ens marca el 
principal problema, la coexisthcia de dos nivells d’admi- 
nistraci6 locals supramunicipals, amb llurs cornpethies 
moltes vegades confoses, amb el seu finangarnent, amb el 
seu aparell burocrhtic, i sobretot la seva possibilitat de repre- 
sentació, i aixb vol dir moltes vegades, dissortadament, 
pressió, manipulació i projecció personal i politica. Són dos 
nivells que s’ignoren quan no topen O se sobreposen o s’aca- 
ben confonent; d’alguna manera, aquest és un problema que, 
sobretot en  I’epoca que estem vivint i sobretot tenint en 
compte, com he dit abans, que d’aquí a dos mes05 hi hauran 
eleccions municipals, doncs, s’accelera. 

Que caldria fer, des del nostre punt de vista? Suposant 
una decidida voluntat política per encarar la qüesti6 amb ga- 
nes de resoldre-la, és a dir, de simplificar i de fer-ho des 
d’una bptica, des d’una perspectiva catalana, 6s s1 dir, no 
psovincialista i si rnunicipalista i comarcalista, hi ha tot un 
seguit de possibilitats d’actuaci6 a curt i it mitja termini. Hi 
ha tot un seguit de possibilitats d’actuació, fins i tot, en e1 
que seria en l’actual marc autonbmic. Una passa fonamental 
seria la conversió de les comunitats autbnomes en provincia 
única; d’alguna manera, aixb permetria superar aquest marc 
provincial i I’existkncia de les diputacions. Aquest és, pro- 
bablement, un dels incompliments més grans, una de les as- 
signatures pendents mes grans del Govern de la Generalitat 
durant aquests quinze darrers anys. Aquest és un tema que 
s’ha discutit a bastament en  aquesta cambra, en el qual no 
voldriem insistir, perb si que esmentar-lo ja  que té unes con- 
seqühncies molt directes i molt clares sobre tot aixb que es- 
tem plantejant. 
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Aquesta conversió en província dnica tindria un preu, des 
de1 nostre punt de vista, ridícul, perquk basicament seria la 
pkrdua de la representació en el Senat espanyol; tot i que al- 
guns sectors m6s o menys provincians consideren que 
aquesta 6s una pkrdua important, doncs, des del nostre punt 
de vista, el fet de perdre representativitat en el Senat espa- 
nyol, doncs, podria ser un preu raonable el fet de tenir corn a 
torna la província dnica, la qual casa permetria, entre altres 
coses, que la distribucici territorial del poder pas& a ser un 
problema intern, és a dir, un problema de Catalunya. Aquest 
6s un avantatge que caldria reforqar amb una lectura, proba- 
blement més que una fectura una reescriptura constitucional, 
en la línia de r econhe r  1’Adrninistració locai corn a compe- 
tkncia de les comunitats autbnomes. Un exemple recent 
d’aixb s6n els Larad alemanys, que, per cert, estan sovint pe- 
sats com a exemple en aquesta mateixa cambra, i C Q ~  a pa- 
radigma d’administracih moderna i eficas, 

Pel que fa a les diputacions, concretament, senyer conse- 
Pler, nosaltres entenem que en aquests moments hi ha un 
problema greu, un problema greu que 6s la coexistkncia de 
les diputacions amb els consells comarcals en e1 marc ac- 
tual. Constitucionalment, i aixb ha estat confirmat, a mes a 
mks, pel Tribunal Constitucional, les províncies tenen un 
nucIi irreductible de compethcies, precisament en assistbn- 
cia i cooperaci6 jurídica, econbrnica i tkcnica ah municipis 
de la seva demarcació, i aquesta és just la gracia que poden 
tenir els consells comarcals, especialment a l’hora de poder 
fer tasques de suphcia  i d’exercici de competcncies nomi- 
nalment municipals en aqueIls municipis on hajuntament no 
pugui prestar-les. Per tant, hi ha una confusi6 de cornpetkn- 
cies que acaba fatalment en la duplicació o bé en el fet que 
els consells comarcals, per justificar la seva existkncia, en- 
vaeixen compethcies municipals, o mis cruelment, porten una 
vida linguida, d’oficina de luxe, de cornpetkncies delegades de 
la Generalitat. Sigui corn sigui, un mal negoci segur. 

Paraldelament, ni tan sols s’han esgotat les possibilitats 
de buidatge de les diputacions provincials segons la Llei 
5/87, del rkgim provisional de les competbncies de les dipu- 
tacions provincials, Ens trobem que des de les diputacions 
es continuen exercint competencies m6s o menys duplica- 
des, menys que abans, indubtablement, perb encara duplica- 
des. Hi ha un exemple molt clar, en aquest sentit: és 
absolutament incomprensible que a la provincia de Tarrago- 
na, per exemple, hi hagi, per exemple, el Patronat de Turis- 
me de la Diputació de Tarragona i que, a mes a més, hi 
hagin patronats comarcals dels diferents consells comarcals, 
i a més a més hi hagin patronats de localitats i fins i tot pa- 
tronats de zones; per tant, d’alguna manera estem davant 
d’un desgavell administratiu que s’hi hauria de posar remei. 
El que és evident 6s que el manteniment de les diputacions 
no ho afavoreix i sobretot si, a més a més, tenen una política 
activa corn és en  aquest cas el plantejament d’un patronat de 
turisme. 

Hi ha un altre problema molt important i fonamental -se 
m’ha acabat ei temps, en tot cas suposo que en la replica tin- 
drem temps de parlar-ne-, que és el finanpment, que supo- 

so que és el quid de la qüesti6, en definitiva. El que és evi- 
dent 6s que la diputaci6 amb mes recursos i m6s potent és la 
de Barcelona, 6s la que més ha objectat els possibles tras- 
passos, adduint que els recursos que té, de quk disposa són 
per als municipis i que, per tant, s’han de traspassar els ser- 
veis perb no els diners, en definitiva, tot aixb eren suplen- 
cies que estava fent i, per tant, aquí hauriem d’entrar una 
mica en la histbria, i aquest seria un tema complicat. 

Sigui com sigui, el que és cert és que també tenim la sen- 
sació que, de voluntat política de desmantellar definitiva- 
ment les diputacions, malgrat tot, ni la de Barcelona ni les 
altres tres, de Tarragona, de Lleida i de Girona, n’hi ha. En 
aquest pais, vertaderament, s’ha creat una certa cultura -s’ ha 
creat, existeix totalment- provincialista. I des del Govern no 
s’hi ha lluitat mai. El fet de mantenir les diputacions, que va 
molt més enllh de mantenir aquesta cultura provincialista, en 
aquests moments, en quk com he dit abans estern a dos me- 
sos vista de les eleccions, potser caldria que fos replantejat 
d’una manera clara i, sobretot, saber quines s6n les perspec- 
tives que ens esperen en aquests propers quatre anys, que, sen- 
se cap mena de dubte, tindran una gran importhncia per al que 
seria el desenvolupament i la divisi6 territorial prbpia del país. 

Grhcies, senyar president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT Grhcies, senyor Benach. Pel Consell 

Executiu, té la paraula l’hhonorable conseller senyor Pom&. 
El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIO (Xavier Pom& 

i Abella): Grhcies, senyor president. Senyores i senyors di- 
putats, senyor Benach, l i  agraeixo el to de la seva interpella- 
ci6, amb aquest sentit de reflexi6 sobre la situaci6 de Pes 
diputacions i, en definitiva, del concepte territorial. 

Si vost8 darrerament ha seguit algunes notícies de 
premsa, veurh que també aixb 6s una preocupació d’aquest 
conseller i, per tant, doncs, del Govern de la Generalitat, la 
de poder entrar, no tant a analitzar, sin6 a valorar la situaci6 
actual de com esta tota aquesta divisi6 territorial o aquestes 
divisions funcionals, i cap a on hem d’anar, i aixb va ser 
motiu fins i tot d’una reflexi6 en pdblic que vaig fer fa tot 
just quaranta-vuit hores. 

Jo diria que la voluntat política del Govern de la Genera- 
litat 6s indubtable pel que fa a la qiiesti6 de les transferhn- 
cies i serveis, a la qiiesti6 del que significa, doncs, la 
possibilitat d’una organitzaci6 territoriah singular per a Cata- 
lunya. L’Estatut aixi ho diu, en I’article 5.  l i 2? sobre I’orga- 
nització territorial en municipis i comarques, i tarnb6 -en  eE 
5.2-, el fet que puguin ser creades agrupacions basades en 
fets urbanístics i metropditans, o d’ altres, de carhcter fun- 
cional. Estaria d’acord amb vostk que potser algunes de les 
<<agrupacions de carhcter €uncimal>>. . . , n’hi ha moltes, Ahir, 
en una intervenció arran de la interpellaci6 del senyor Far- 
rés, fciem una anilisi tarnbB d’aquesta situaciij i parlhvern 
que, mitjarqant la presentaci6 del Pia territorial, aprovat en 
aquesta cambra el passat dia 1 de mar$, doncs, hauríem de 
mirar de sotmetre en el futur eventuals divisions funcionals 
a la Comissió d e  Delimitació Territorial. 

De totes maneres, deixi’m fer una mica d’histbria. Jo 
crec que, des de I’any 80, la preocupació constant, tant dels 
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representants d’aquesta cambra com del Govern de la Gene- 
ralitat ha sigut aixb, ha sigut constant, la preocupaci6. 
Aleshores, fruit d’un consens de les forces politiques, i j~ 
crec que acceptada de forma general la tesi que les diputa- 
cions provincials constituien institucions alienes a la confi- 
guració histbrico-territorial de Catalunya, la cambra va 
aprovar la Llei de transferkncies urgents i plenes de les com- 
petkncies de les diputacions a la Generalitat, arnb l’dltima 
finalitat de fer-les desaparbixer un cep realitzats aquests 
traspassos. 

Com vosti: sap molt M, aquesta Llei, perb, va estar recor- 
reguda per presumpta inconstitucionalitat, i per tant, el Tri- 
bunal Constitucional va sentenciar en contra d’aquesta, 
almlegant el que s’ha anomenat Ia <<garantia institucional de 
les diputacions)), és a dir, que l’existhcia de les diputacions 
és prevista constitucionalment i ,  per tant, no 6s disponible 
per a les comunitats autbnornas. 

Precisament a la vista d’aquesta declaració d’ inconstitu- 
cionaIitat de la Llei de transferkncies urgents i plenes de les 
compethies  de les diputacions, de l’any 80, aquesta cam- 
bra va aprovar una nova llei, en aquest cas la 5/87, de 4 
d’abril, de regim provisional de les cornpetencies de les di- 
putacions provincials. Amb aquesta, a la vista de la tesi del 
Tri buna1 Constitucional abans esmentada, quk s’intentava, 
doncs? S’intentava obviar l’escull i arribar al mateix port 
rnitjanpnt una via indirecta, que establia una línia d’actua- 
ció que hauria de finalitzar amb la creació de la província 
única, on s’haurien d’integrar el Govern i 1’Administració 
de les províncies i ,  és clar, de les seves competkncies. 

Aleshores, la dificultat d’arribar a aquesta organització 
territorial en una única provincia era palesa. Per aixb la ma- 
teixa Llei, o el que és el mateix, la voluntat d’aquesta cam- 
bra, ja va preveure un procediment perquh, mentre IIQ 

s’assolís aquesta nova organitzaci6 territorial, s’utilitzés la 
via de les lleis sectorials per redimensionar les competencies 
de les diputacions que no estan directament emparades per 
F’esmentada garantia institucional. Al mateix temps, aquesta 
Llei regula la creació d’una comissi6 mixta entre la Genera- 
litat i les quatre diputacions, per tal de negociar el traspis de 
serveis i recursos de les diputacions a la Generalitat o als 
consells comarcals, segons fixi en el Parlament la Llei de 
tran sferknci a de cornpethies.  

Per tant, en compliment d’aquesta norma, el Parlament 
ha aprovat diverses Eleis sectorials amb la finalitat de distri- 
buir les cornpetencies de les diputacions provincials entre 
I’Administració de la Generalitat i les comarques. La Llei 
8/88, de 7 d’abril, de l’esport; la 15/90, de 9 de juliol, d’or- 
denaci6 sanithria de Catalunya; la 17/90, de 2 de novembre, 
de museus; la 2119 1 ,  de 13 de desembre, de transferhcia de 
competencies de les diputacions a la Generalitat o als con- 
sells comarcals en rnatkria de serveis i assistkncia social; la 
27/91, de 13 de desembre, de transferhcies de les diputa- 
cions en matkria agrhria i forestal; la 4/93, de 18 de marq, 
del sistema bibliotecari de Catalunya; la 9/93, de 30 de se- 
tembre, del patrimoni cultural catalh; 1’ 11/93, de 22 d’octu- 
bre, de trasphs de competencies en matkria de joventut; la 

7/93, de 30 de setembre, de carreteres i, finalment, una 
potser arnb carhcter m6s especific, 1611990, de 13 de juliol, 
sobre rkgirn especia1 de I’Aran, 

No m’agradaria ara que m’entengués que amb tot aquest 
seguit de lleis l’hagi volgut aclaparar, en absolut; el que sí 
que he volgut Cs demostrar que hi ha hagut una actuació jo  
diria que sostinguda i constant d’anar cercant els elements, 
en aquest cas jurídics i instrumentals, que ens permetessin 
de fer aquest buidat, aquestes transferhcies des de les dipu- 
tacions. Aixb vol dir que hi ha, per tant, un marc jurídic 
prou definit, amb un ampli ventall de mathries, que podrien 
-i en algun cas n’han estat objecte- ser objecte de trasphs 
efectiu de cornpetencies de les diputacions a la Generalitat. 
Jo crec que en aquesta Iinia s’ha avanqat; estaré d’acord amb 
vostk en diferents velocitats, segons en quines diputacions, 
jo diria que amb bastant agilitat a les de Tarragona, Lleida i 
Girona, per exemple, en el darrer any han fet efectius els 
traspassos pel que fa a les cornpetbncies en rnat5ria de Be- 
nestar Social, i s’han iniciat les que fan referkncia a mat5ries 
agrhria i forestal, biblioteca, patrimoni cultural i joventut. 
Gal recordar, tamb6 que arnb anterioritat, i en desplegament 
de les lleis d’ordenaci6 territorial, ja s’havien materialitzat 
els traspassos d’aquestes mateixes tres diputacions provin- 
cials en matkries esportiva, sani tiria i museistica. 

Per tant, tot i que aquests procediments han resuItat i re- 
sulten complexos i que, indefectiblement, han de vkncer les 
sesisthcies que en el si de les corporacions provincials es 
produeixen de forma invariable, jo crec que anem avanpnt i 
esperem que al llarg d’eenguany puguem finalitzar-ne els 
trhrnits amb l’aprovació dels decrets de traspassos en aques- 
tes mathies. 

Vostk ha fet un esment al que és la Diputació de Barcelo- 
na, quina és la realitat; crec que en aquest cas si que haig de 
dir que aquesta realitat no 6s engrescadora, ja que, malgrat 
que la normativa de la Generalitat reguladora dels tras- 
passos, ha estat validada en dues ocasions pel Tribunal Su- 
perior de Justícia de Catalunya, quant al procediment de 
traspassos mitjanqant la Comissió Mixta creada en la Llei de 
rkgirn provisional de les diputacions, el que aquestes sentkn- 
cies no han aconseguit 6s imbuir aquesta Diputacici de Bar- 
celona de la sensibilitat i de l’esperit de col~~aboració que 
seria desitjable per a la culminació d’aquest procks. Per 
exemple, el fet que no es faciliti a la Comissió Mixta la do- 
cumentaci6 necessiria per preparar les propostes fa que 
aquesta no pugui concretar els traspassos que en la matkria 
la nostra legislació preveu per a la Generalitat i per als con- 
sells comarcals. 

I també impossibilita d’aquesta manera la tramitació dels 
decrets corresponents, ja que la Generalitat, en  aquest cas, 
no disposa de la informació fefaent sobre els béns, els recur- 
sos i el personal afectat per les transferkncies. 

Per tant, i per tot aixb impedeix igualment que s’apliqui 
el que I’article 5 de l’esrnentada Llei preveu, precisament 
per evitar el bloqueig indefinit dels traspassos, ates que el 
requisit legal és que els acords sobre traspassos de la Comis- 
sió Mixta s’adoptin per unanimitat. 
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Davant d’aquesta resistkncia passiva, i atesa la porta que 
obria el tractament del silenci positiu de la nova Llei de pro- 
cediment administratiu comú, el Govern de la Generalitat ha 
optat per denunciar també davant dels tribunals de Justícia 
la no-resposta als requeriments de la Generalitat en  tramesa 
de la documentació relativa als traspassos, de manera que, si 
més no, davant del mandat jurisdiccional, la Generalitat pu- 
gui obtenir el reconeixement al seu dret a rebre una informació 
i a sortir aixi de l’impasse en quk ens trobem des de fa anys, 

Per tant, jo resumiria i diria que en conseqükncia no hi ha 
cap indecisió ni cap feblesa en els plantejaments del Govern 
de la Generalitat quant a h’assurnpció de les competkncies de 
Ies diputacions provincials per part de la seva prbpia Admi- 
nistració O per part dels consells comarcals. Jo crec que el 
Govern de la Generalitat est& utilitzant els mecanismes le- 
gals i jurisdiccionals al seu abast per tal de cloure aquest pe- 
riode de transici6 i fer efectiu el model d’organització 
territorial que aquesta cambra va voler per a Catalunya. 

D’altra banda, la via abans esmentada, és a dir, Ia creació 
d’una província dnica -i, en tot cas, en parlarem una mica 
mds endavant-, cert que encara no 6s possible si IIO volem 
que aixb suposi, sense entrar en més consideracions -aquí sí 
que jo discreparia amb vostk-, una notable perdua de pes 
polític de Catalunya en les insthncies estatals. Cal no oblidar 
que els senadors que han de ser elegits a Catalunya estan as- 
senyalats en la mateixa Canstituci6 amb base en les cir- 
cumscripcions provincials i que la LIei orginica de rkgim 
electoral fixa igualment la circumscripció electoral provin- 
cial per a l’elecci6 de diputats al Congres. 

Tot i aixb, en tot cas, a la rkplica després tindr6 temps 
d’exposar-ho més a bastament, 

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

Pot formular &plica el senyor Benach. 
El Sr. BENACH: Grhcies, senyor president, Estern par- 

lant, probablement, d’una qiiesti6 en que la voluntat política 
té un pes importantissim. Jo, del que vosth ha comentat, 
n’extrec, bhsicament, cinc conclusions, que al mateix temps 
s6n l’exposici6 de cinc probIemes que hi ha. Un primer pro- 
blema de competkncies. El nivell d’adrninistracib que tenim 
en aquests moments, és a dir, el ciutadh de Catalunya d’en- 
trada té un nivell d’administració que és I’Estat, que encara 
actua a Catalunya en diversos aspectes; un altre nivell molt 
important, que 6s el mateix Govern de la Generalitat, La Co- 
munitat Autbnoma, que en diuen, el nostre Govern, i un ter- 
cer nivell, que és el nivell d’Administraci6 local, per6 és 
que aquest nivell d’Administraci6 Iuca1 té al seu mateix 
temps tres nivells més, que s6n: les diputacions, els consells 
comarcals i els ajuntaments. 

X per mi, per nosaltres, aquest problema de competencies 
té un aspecte especialment greu, i és que el parent pobre de 
tots aquests nivells acaba sent I’ajuntamnt, i ,  en definitiva, 
qui menys recursos té perb que al mateix temps ha de resol- 
dre, probablement, els problemes d’una manera més directa 
als ciutadans s6n els ajuntaments. És clar, aquest és un pro- 
blema de cornpetkncies, que suposo que, fins i tot, hi p ~ -  

drkm estar d’acord, perb que no s’acaba d’entendre que, 
malgrat la pkrdua de pes especffic, en algun cas, de les dipu- 
tacions, i malgrat la phrdua de competkncies, també en al- 
gun cas, de les diputacions, el cert és que les diputacions 
encara neden en l’abundhncia en molts aspectes, mentre que 
aixb contrasta amb la situaci6, doncs, dissortadament de pe- 
núria econbmica en molts casos de molts ajuntaments. 

Segon problema: un problema d’encaix. Sabem el que 
volem, la provincia única; sabem que desprks de tenir la 
provincia única, és a dir, del que volem, corn ho voldrem?, 
6s a dir, la divisi6 territorial, perb resulta que no ho podrem 
fer, És clar, aquest és un problema important, que no ho pu- 
guem fer, i aquest és un problema pendent, aquest és un pro- 
blema transcendent per al que seria el futur del pais en un 
aspecte fonamental, que 6s la seva arganitzaci6. 

D’aquí ens surt un tercer problema, que és el problema 
de les voluntats. Com que no podem fer el que volem, 
doncs, anem posant pedaps. Com els posem aquests pe- 
daqos?, i ho dic en un to absolutament benhvol, no ho dic 
amb to crispat, ni molt menys. Doncs, anem fent lleis par- 
cials, que en alguns aspectes estan bé perb en altres aspectes 
s6n pedaqos, Vostk ho ha comentat: esports, sanitat, museus 
-per cert, en el tema de museus i centres d’estudis, per 
exempIe, ni la Diputaci6 de Tarragona ni la Diputació de 
Lleida han transferit encara tots els seus serveis-, benestar 
social, serveis socials, agricultura, etcktera. Tercer proble- 
ma, per tant, problema de voluntats. 

Quart problema, problema de poder. El fet que es man- 
tinguin aquestes estructures i que aquestes estructures tin- 
guin uns recursos, diguem-ne, que moltes vegades, a més a 
m6s de generosos, són excessius, provoca que es faci, doncs, 
una certa politica de,,., bé, doncs, per ser suaus i no elevar el 
to, doncs, diguem-ne, de servei, en segons quins conceptes 
del poder i segons quines ideologies més concretes. Jo estic 
segur que si algun dia algú passa comptes a tots els polítics 
-algú, no s6 qui-, passa comptes de l’activitat política que 
ha fet cadascú en la seva carrera, segurament els qui tindran 
més problemes de conscikncia i que ho tindran més difícil 
per justificar-se seran els presidents de les diputacions. I no 
ho dic perque facin coses ben fetes o mal fetes; ho dic per 
tot allb de les relacions, de les pressions, i que en aquests 
moments les diputacions estan jugant un paper que, dissorta- 
dament, no és el que haurien de fer ni molt menys, estan ju- 
gant un paper al servei d’unes opcions concretes, d’unes 
ideologies concretes i d’uns centres de poder concrets. I 
aixb, en una societat que es pretkn democrktica i que vol 
canviar algunes coses que no s6n nostres, i no ens agraden, i 
tots ho diem, doncs, no és massa correcte. 

La Diputaci6 de Barcelona --Yostk ho ha comentat-, i se- 
gurament que estarlem molt m& d’acord del que pugui sem- 
blar en aquest aspecte concret, pel que fa a la Diputació de 
Barcelona, no pot ser l’excusa i no l’hem de mantenir més 
com a excusa. Hi insisteixo: segurament que estaríem molt 
d’acord amb vost&s. 

Cinquh problema -1’he comentat abans-: les diputacions 
no deixen de ser una excusa i en aquests moments una p r b  
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tica habitual del que jo deia abans provincialitzaci6; és a dir, 
el Govern de la Generalitat, la coalicib que li dóna suport, es 
defineix com a comarcalista. Mirin, ser comarcalista 6s ab- 
solutament incompatible amb ser provincialista. I vosths no 
tenen cap mena de voluntat política de carregar-se aixb de la 
provhcia, cap ni una; vostks han muntat I’estructura de la 
Generalitat en quatre províncies; vostks han descentralitzat 
els serveis, per exemple, de la Corporació Catalana de Rhdio 
i Televisi6, que era una ocasi6 interessant, en quatre provin- 
cies; vostks, al cap, hi tenen les quatre províncies, i punt. I la 
prova és que les diputacions, les mantenen; que, doncs, no 
és que tingui massa pressa ni per desmantellar-tes ni per 
acabar-les de desmuntar, perquk són, en definitiva, instru- 
ments que poden utilitzar, i, per tant, aquest cinqu5 proble- 
ma afegit, que la pervivhcia de les diputacions implica 
l’augment de la provincialitzaci6 de Catalunya és un aspecte 
que probablement, des del punt de vista polític, sigui molt 
més greu del que pugui semblar. 

En qualsevol cas, senyor c~nseller, voIdria acabar dient 
que la voluntat politica del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana 6s d’c{apretar>> al rnhxirn perquh aquest des- 
mantellament de les diputacions sigui una cosa definitiva, i 
que en  aquest camí ens hi trobari d’una manera lleial i no 
només lleial sin6 que a totes, i que en aquest sentit ens po- 
sem a la seva disposició. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. Se- 
nyor conseller, pot contestar la rkplica. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIÓ: Grhcies, se- 
nyor president. Senyores i senyors, senyor Benach, li 
agraeixo la disposici6 de lleialtat institucional que ha dit al 
final. Segona, no puc compartir el que vostk qualifica de 
manca de voluntat política, en aquest cas, del Govern de la 
Generalitat per avangar en el desmantellament de les diputa- 
cions. Una cosa 6s el que es vol fer, l’altra cosa és el que es 
pot fer, i a vegades, doncs, les dues coses no casen, 

Respecte als temes de finanqament, que és un dels pro- 
blemes en quk normalment ens movem quan parlem de les 
situacions també de definici6 territorial i pel que fa, doncs, 
als &,bits, per exemple, de consells comarcals, i pel que fa 
als recursos que encara tenen les diputacions provincials, és 
evident que -i deixi’m ..., i no és una excusa, 6s una realitat 
concreta-, jo crec que, per exemple, que hi hagi una interpo- 
sició sistemhtica de recursos per part de la Diputació de Bar- 
celona davant les instincies jurisdiccionals, i sobretot per la 
Ientitud amb quk despres recauen les sentkncies, es produeix 
un defugiment, de fet, de l’obligaci6 legal de canalitzar les 
aportacions econbmiques que es reben de I’EEstat, per exern- 
pie, per a la cooperació amb els municipis a traves del Pla 
únic d’obres i serveis, bé sigui mitjayant el Pla general, bé 
mitjanqant els plans especials. (Remor de veus.) Per exem- 
ple, E2t Llei 23/87, que regula el finanqament i els criteris ge- 
nerals d’elaboració del Pla linic d’obres i serveis va ser 
també impugnada pel Govern central i un grup de senadors 
del Partit Popular. EI Govern catalh també va interposar 

conflicte positiu de competencies contra el Reial decret 
66511990, del 25 de maig, pel que es regula la cooperaci6 
econbmica de 1’Estat en les inversions de les entitats locals, 
en tant que establia la possibilitat que I’Estat central, amb la 
collaboració de les diputacions, pugui realitzar activitats di- 
rectes de cooperació econbmica amb entitats Iocals de Cata- 
lunya fora de I’hrnbit del Pla tínic d’obres i serveis i, per 
tant, sense la participació de la Generalitat. 

Per tant, ho recordo: el Govern catalh ha interposat con- 
flicte positiu de cornpethies respecte a aixb. Un i altre re- 
curs, en aquests moments, es troben pendents de sentencia 
per part del Tribuna1 Constitucional; així, malgrat que les 
cornpetencies de la Generalitat, en materia de cooperaci6 i 
assisthcia, als ens locals estan reconegudes en tot el nostre 
marc juridic fins a I’Estatut de Catalunya, per exemple, la 
Diputaci6 de Barcelona -no diria Jo el mateix de les altres 
tres- s’ha emparat en la manca de resolució jurisdiccional 
per actuar durant tots aquests anys completament al marge 
del Pla únic d’obres i serveis. No es fa cap mena d’aportaci6 
a aquest problema general, ni una pesseta i, en canvi s’ela- 
bora, aprova i executa absolutament al marge de la normati- 
va de la Generalitat un programa propi de cooperaci6 amb 
els ens locals de Ia provincia , el PCAL, el Pla de cooperaci6 
i assistkncia local. 

Seria molt desitjable que per a la programació de1 proper 
quadrienni poguéssim comptar amb una actitud, per part de 
la Diputació de Barcelona, similar, si més no, a la que man- 
tenen les altres tres diputacions de Catalunya, o amb I’as- 
sentament del criteri del Constituciod en resoldre els 
conflictes plantejats que la Generalitat té competimcies en 
rnatkria de cooperaci6 amb eIs ens locals catalans, i que 
aquesta competkncia que li reconeix 1’ Estatut, cal entendre- 
la COM a part de l’essencia mateixa del que és I’autogovern i 
no supeditar-la a l’origen del fons. 

Jo tinc la confianqa, i penso que no pot ser d’una altra 
manera, que el Tribunal Constitucional no podrh compartir 
la tesi mantinguda ni per la Diputació Provincial ni I’Adrni- 
nistració de 1’Estat en el sentit de sostreure de l’hrnbit com- 
petencial del Govern catali les tasques de cooperació amb 
els ens locals del nostre pais, en els casos en quk els recur- 
sos econbrnics provinguin de 1’ Administració central. 

Dit aixb, per tant, torno al comenGarnent: em reafirmo 
que nosaltres, des del punt de vista polític, per6 tamb6 des 
del punt de vista juridic, hem fet, fem i farem tot el necessari 
per anar avanpnt cap a aquest nou model territorial, que, en 
definitiva, 6s el que tots volem. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
put at s. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor conseller. 

InterpeHaciÓ al Consell Executiu solire el 
despoblament de les zones rurals de Catalunya 

Passem a I’onzk punt de l’ordse del dia, que és la inter- 
pelhció sobre el despoblament de les zones rurals de Catn- 
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lunya, presentada pel diputat senyor Pere-Jordi Piella. Té la 
paraula. 

El Sr. PIELLA: Senyor president, senyor conseller, se- 
nyores i senyors diputats, aquesta interpellaci6 es fa en un 
moment que s’ha constitui’t una comissi6 de la problernhtica 
sobre el món rural -es va constituir el desembre del darrer 
any-, i crec que, evidentment, doncs, el que es pugui dir 
d’aqui també es podrh recollir en aquesta Comissi& Aixb 
també demostra que hi ha una certa o bastant sensibilitat pel 
problema que s’origina actualment al voltant del m6n rural, 
i crec que ens hem de felicitar per aquesta iniciativa paria- 
men thria. 

No obstant aixb, s’ha cregut convenient des del Grup So- 
cialista presentar aquesta moci6, ja que a mes de poder-hi 
aportar noves idees tarnbk crec que el plantejament que 
s’esth fent aquí no és un plantejament totalment o únicament 
instrumental, sinó un plantejament que intenta anar en l’es- 
perit del gust del món rural, Aquesta interpeHaci6 tampoc 6s 
fruit de cap mena de treball, doncs, de gabinet, sinó que 6s 
fruit d’un conjunt de visites a cooperatives agrhries i a page- 
sos també i concretament a un conjunt,.., a algunes SAT. 

B& desprks d’aquesta introducció, ju voldria dir concre- 
tament que potser valdria la pena delimitar la zona rural. Jo 
crec que Ia zona rural 6s un tema,,, -ja s’ha vist concreta- 
ment en aquesta Comissi6 de la Problematica del M6n Ru- 
ral-, 6s quelcom bastant..,, no massa concret. TamM hi 
podríem €er entrar aqui zones que al mateix temps que una 
activitat agrhria tamb6 tenen una activitat industrial. Perb, 
per centrar el terna i per no entrar en el tema industrial, que 
seria una cosa de molt més abast, perb que sí que valdria la 
pena tenir en  compte la relaci6 entre la indústria, també el 
món rural i el despoblament de la Catalunya interior, crec 
que valdria la pena situar aixb en el que seria l’activitat 
agrhria a la Catalunya interior. També crec que és important 
dir que no crec que sigui adient dir que hi ha un  món agrari, 
un  m6n rural, un m6n industrial, un m6n metropolith, etckte- 
m, etcktera. Jo crec que, en definitiva, hi ha un conjunt de 
societat que tot plegat funciona i, en definitiva, del fet que el 
conjunt funcioni d e p h  que funcionin tamb6 les parts. 

En aquest terna hi ha el Pla territorial, perb crec que el 
Pla territorial, per molt que digui que busquen un equilibri 
territorial, en definitiva, es planteja nomes el cost d’aquest 
problema d’aquest sistema. Crec que és important tambC 
plantejar-nos l’esperit, és important també plantejar-nos 
l’inima d’aquest m6n rural que també moltes vegades fa 
que es porti amb aquest despoblament, 

Bé? si mirdssim concretament aquest sistema catalh, crec 
que en definitiva aixi, tssmbk ho podriern emmarcar en una 
idea que diuen, doncs, moderna, de molts tractadistes, que 
en definitiva que en qualsevol sistema hi ha un  centre i unes 
perifhries i en definitiva hi ha unes regions explotades que 
venen les seves primeres mathies o el seu treball -tambk’hi 
podríem afegir els seus espais i el seu saber- al cor sense 
arribar mai a accedir a la riqueses del cor. Crec que aquest 
concepte també el podem aplicar a Catalunya i, en definiti- 
va, si alguna cosa hem de veure és que el m6n rural al nostre 

país, el que 6s la Catalunya interior, si amb alguna cosa, 
concretament, es concreta i amb alguna cosa ho podriem de- 
finir és que les relacions entre aquesta periferia i aquest cor 
es marquen en un conjunt de conceptes que pot ser la subor- 
dinaci6, com pot ser la dependkncia i COM pot ser l’explota- 
ció. En definitiva, la gent d’aquesta perifiria el que esta 
venent és la seva riquesa, la seva cultura a aquest cor, i en 
definitiva, crec que aixb origina una espkcie de Catalunya a 
dues velocitats que fa que cada vegada s’accentui’ mes 
aquest neguit, aquesta necessitat d’acostar-se molt més a les 
hees metropolitanes. 

Recordo, doncs, de fa uns vint anys, va venir un urbanis- 
ta grec, concretament, a Catalunya, un tal Doxiadis, i, en de- 
finitiva, un exemple que va donar en aquell moment va ser 
que el primer que feiem tots els catalans cada dia quan ens 
aixechvem és fer un pas més, diguem-ne, cap a les Brees me- 
tropolitanes -i aixb de les hees metropolitanes ho agafem 
d’una manera genkrica, En definitiva, aixb és veritat, ja era 
un tema que estava produint de feia molt temps. Primer, du- 
rant els fdiqos trenta, hi va haver un despoblament dels pe- 
tits pobles vers les capitals de comarca, perb a partir de ia 
crisi dels setanta aquest despoblament s’ha fet des de les ca- 
pitals de comarca i des dels pobles cap a les &rees metropoli- 
tanes, 

En definitiva, actualment ens trobem que més de tres- 
cents municipis tenen menys de vint habitants per quilbme- 
tre quadrat, que 6s el que es creu que 6s límit per tal que 
aquest municipi o aquesta regi6 pugui subsistir, i aixb vol 
dir que aquests municipis el primer que ens hem de plantejar 
és quant temps els queda per poder continuar subsistint si no 
es canvia, si no es modifica I’actual estat de coses. En defi- 
nitiva, si la gent marxa no marxa perquk sí, marxa perquk no 
hi veuen futur, marxen perquk no tenen mitjans de subsis- 
thcia. 
Bk, evidentment, a partir d’stqui jo crec que valdria la 

pena entrar en els problemes que són problemes, diguem-ne, 
de ]’esperit o de l’hnima d’aquest món rural. El primer pro- 
blema que podrleem veure, que 6s en el problema de l’explo- 
tacib, és el problema de la terra; 6s a dir, de la propietat de la 
terra. Evidentment, no 6s el mateix la mentalitat d’un pro- 
pietari que la mentalitat, diguem-ne, d’un llogater, d’un rna- 
sover. EI propietari és capaq -té ganes, moltes vegades- 
d’invertir; el llogater és un persona que sap que si inverteix 
moltes vegades aixb s’ho emportari, doncs, el propietari. 
Moltes vegades també hem de ser conscients que les terres 
no s6n propietat i no les conrea ni les fa servir la gent que 
realment hi viu, sin6 que realment els qui el fan servir s6n 
moltes vegades absentistes, que dissortadament la terra és 
una manera -=en alguns casos, no sempre- de blanquejar di- 
ner negre i en molts casos t m b 6  és un mitjh d’evasió fiscal. 
I actualment s’ha originat una cosa mes sobre aquest siste- 
ma; 6s a dir, els ajuts europeus, que, en definitiva, es fan 
amb una mentalitat que potser es podria discutir, perqui: 
I’estructura agrhria al nord d’Europa 6s molt diferent de la 
nostra, es fa per mirar d’ajudar el que minva la rendibilitat 
de les explotacions, i una part d’aquests ajuts europeus no 
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van concretament a la persona que conrea la terra sinó que 
van, concretament, a unes persones moltes vegades absentis- 
tes que viuen a quilbmetres i que, en definitiva, la terra té 
aquesta idea instrumental. 

Aquesta idea també d’explotació la podem veure,.. No 
vufl ser exhaustiu, senyor conseller, només vull donar tres o 
quatre exemples; en definitiva, em penso que tampoc és 
l’objectiu de la meva interpel.laci6; tampoc tindriem prou 
temps. Un altre tema, diguem-ne, és el tema dels rius. En 
definitiva, histbricament l’energia hidroelkctrica ha deixat 
un sistema per tal de tirar endavant comarques corn han set 
el Ripoll&, com han set el Berguedi, d’una manera directa, 
perquk ha facilitat la seva industriaiització; en d’ altres, 
potser la Noguera, hi ha hagut sempre a les Nogueres, hi ha 
hagut sempre una relació entre les instahcions hidroelkctri- 
ques i la capacitat de crear treball, Per6 actualment ens tro- 
bem que aixb ha originat, concretament, un canvi molt 
important. Aquestes centrals que abans podien donar treball 
a un conjunt de gent, grhcies a I’automatització, doncs, no 
ha set necessari, i actualment ens veiem que aixb s6n cen- 
trals, fonts d’energia que només són utilitzades a cents de 
quilbmetres del seu lloc d’origen de tal manera que la gent 
ha de marxar darrere d’aquesta energia el5ctrica que s’ex- 
plota en uns altres llocs. 

Si aixb ho fem amb coses molt concretes, com podria ser 
les minicentrals ..., les minicentrals ens trobem que el que 
podria ser l’encant del territori, el que podria ser la fauna i 
flora del territori, grhcies a moltes minicentrals, doncs, desa- 
pareix i, per tant, els atractius turístics de moltes zones, 
doncs, tarnbb minven d’una manera considerable. També 
hem de ser conscients que no podem posar les minicentrals 
totes en un mateix cab&, és a dir, hi  ha minicentrals que sí 
que realment serveixen Concretament per fer anar fhbriques i 
altres nom& serveixen per fer-ne un negoci immediat. 

Bk, despres hi ha el terna de la dependkncia que és la pro- 
ducció agrhria, en el tema de les centrals lleteres o en el cas 
de la carn, que, en  definitiva, moltes vegades és el mateix 
pagks que est$ a I’aíbir del que puguin dir carnissers o trac- 
tants. I despres, en definitiva, també hi ha el terna de 1’Ad- 
ministració. És a dir, 1’ Administració és una administració 
en que al cor ho vol decidir tot, tot es vol decidir des de Bar- 
celona. Concretament es va fer una administració que en 
principi va dir que seria descentralitzada, perb evidentment 
a aquests consells comarcals que es van donar corn el para- 
digma de la descentralització no se’ls ha passat cap mena, 
concretament, de competkncies. 6 s  a dir, la idea que aquesta 
administració ha d’estar totalment descentralitzada amb 
aquest cor i la perifkria I’única cosa que ha de fer ha de ser 
resignar-se, obeir, escoltar i tirar endavant el que els diuen, 
també s’est3 tirant d’una manera clara. 

Bé, després tambk hi ha un tema de tipus de subordina- 
ci6, que 6s un tema que suposo que vosti: se’l deu trobar 
continuament. Si vosth s’asseu al costat del conseller d’in- 
dústria i del conseller de turisme, vosth se’n deu adonar que 
vostk -1i ho dicto més amb una imatge grifica sense cap 
mena, diguem-ne, d’intencionalitat- té una alqada de dos 

metres, el conseller d’indústria té una alGada de trenta-dos 
metres i el conseller de turisme t6 una algada tamb6 de bas- 
tants metres. És clar, després a partir d’aquí vol dir que da- 
vant d’un problema entre el m6n rural i el món agrari, 
evidentment, vosth els trumfos que pot portar sobre la taula 
s6n molt limitats, els lobbies que hi poden haver-hi al vol- 
tant del món turistic ofeguen moltes vegades la petita res- 
posta que hi pot haver per part del món rural, i en el món 
industrial també exactament igual. 

Jo crec que, en definitiva, per donar algunes propostes, 
crec que ens hauriem de plantejar que vol dir fer de pagks al 
segle XXI, i penso que hauriem de provar, dintre de les nos- 
tres capacitats, variar mínimament perb en una direcci6 molt 
clara, doncs, aquest estat de situació. Crec que aquesta situa- 
ció d’explotaci6, dependbncia i subordinacid hauríem de mi- 
rar-la de canviar, i crec que es necessari un nou pacte entre 
el món rural i I’urbk Crec que no 6s bo a la llarga que hi 
hagi aquesta solució, aquesta idea de subordinació. Crec que 
és important que realment hi hagi una idea de coordinaci6 i 
que hi hagi una idea que hi ha una rn~ tua  necessitat, Crec 
que 6s important que els recursos, doncs, concretament, esti- 
guin al servei de les zones rurals, no estiguin al servei 
d’unes altres zones, i em penso que en aquest cas la propie- 
tat de la terra també hi faria un bé per tal de canviar aquesta 
mentalitat concretament rural, que seria molt important. 
Tambk en aquest cas, si abans havíem dit que es deia que la 
terra per a qui la treballa, Jo crec que actualment hauríem de 
dir que els recursos naturals de les zones rurals haurien de 
ser per a la gent que en pugui gaudir, de la gent que real- 
ment esta al territori, no la gent absentista que esta molt, 
molt lluny. 

I desprds una cosa que penso que és elemental, és a dir, 
no caiguem en la utopia total del mercat; crec que al mercat 
6s important de posar en connexió els productors arnb els 
consumidors, en alguns casos aixb es pot fer directament, el 
m6n rural ho podria fer, i actualment si alguna cosa hi ha 
s6n traves per posar en contacte directament els productors 
arnb els consurnidors. Crec que hem redissenyar aquesta es- 
tructura dintre de les nostres possibilitats. Crec que per bé 
que hi ha d’haver un cor, també és important que aquest cor 
arribi a cada un dels nostres pobles, cada una de les zones 
rurals, perqu?: evidentment si alguna cosa hem d’aconseguir 
6s que aquesta idea que hi ha i aquest procés que hi ha aC- 

tualment que cada vegada les zones rurals tenen menys ha- 
bitants hauríem de mirar, concretament, de canviar-ho 
sempre que hi haguks una politica concretament del Consell 
Executiu, perb també un canvi de mentalitat que també el 
podem propiciar a través, diguem-ne, d’aqucsts canvis es- 
tructurals que són importants de portar-los endavant. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyor conseller. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Piella. Pel 

Consell Executiu, t6 la paraula l’honorable senyor Marimon. 
El Sr, CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADE- 

RIA I PESCA (Francesc Xavier Marimon i Sabate): Senyor 
president, senyores, senyors diputats, senyor Piella, vostk ha 
dit una cosa molt important que jo tarnbB vull recordar que 



6638 DIARI DE SESSIONS / P - Núm. 120 I 30 de rnarg de 1995 / SESSIÓ PLENARIA Núm. 6 6 2  

és el canvi de mentalitat que es d6na tot sovint entre el m6n 
rural i e1 m6n urb8; després li’n parlaré. Cornen@ per una 
afirmaci6 que ha fet al final i tot i també dient-li: tot i que la 
faré amb la intervenci6 humorística, aquesta petita frase, jo 
li agraeixo doncs el to seriós i constructiu de la seva inter- 
venció, en que veurh que bisicament estem d’acord. 

Quan em deia si em sentia subordinat als dos consellers, 
li haig de dir que els dos consellers s6n d’una gran talla, o 
sigui que fisicament probabkment sí que em superen en uns 
centimetres, perb que en tot cas, a dintre del Govern de la 
Generalitat, m’atreviria a dir, especialment d’aquests dos 
consellers, que hi ha una interrelació forqa important i forqa 
harrnbnica quant a la consecuci6 d’una bona part dels objec- 
tius que vostk diu. I si ens referim a pressupostos que admi- 
nistrem, haig de dir-li que el Departament d’Agricultura esta 
a molta disthncia per sobre d’ambdós departaments, si no ho 
recordo malament, eis dos departaments es mouen aIs 7.000, 
8.000 milions de pessetes; el Departament d’ Agricultura ad- 
ministra 22.000 milions de pressupost propi, ai voltant de 
40.000 milions d’ajuts entre comunitaris i altres ajuts indi- 
rectes. 

Quan diu que caldria delimitar la zona rural, jo crec que 
aquesta delimitaci6 esta feta, esta ben feta perquk en ella no 
solament hi va participar el Departament, sin6 totes les or- 
ganitzacions professionals agrhries i els sindicats. En el Pla 
director de politica agrkia i pesquera que vam presentar i 
que 6s l’eix d’actuaci6 del nostre Departament, es delimiten 
perfectament les zones en funci6 de les seves característi- 
ques, i en el mateix Pla es fa una oferta, no una oferta, s’in- 
diquen les línies de treball que seguirh el Departament i a la 
vegada es fan unes indicacions perque els sectors productors 
sapiguen a que atenir-se, tant en Ia seva relaciri amb 1’Admi- 
nistraci6 COM referent als elements productius. 

Vostk ha mencionat el tema de la propietat. Aquest & un 
tema que a Catalunya sempre ha estat difícil, M’atreviria a 
dic que cada vegada ho és menys; hi va haver uns anys en 
qu& Ea terra tenia un valor intrínsec corn a inversió que en 
aquests moments ha deixat de tenir. Una prova d’aixb 6s que 
la propietat mitjana a Catalunya de superfície per explotaci6 
agrhia ha pujat notablement, ha pujat quasi un 30%; el que 
passa 6s que dir-li <<un 3 0 % ~  significaria dir una cosa que 
sembla molt important i la realitat és que na ho és tant, per- 
qu6 la superfície mitjana per explotació fa deu anys era de 
9,2 hecthees i en aquest moment és d’ 1 1 ,S, perb 6s un gas 
endavant, 

El Departament és molt conscient d’ aquesta problemhtica 
i a aquest efecte des de fa un any o així vam endegar una li- 
nia d’ajuts en la qual ajudem, amb el 20% a fons perdut de 
la compra, a tothom que adquireixi terra sempre que sigui 
agricultor a temps total, i en el cas de les masoveries o par- 
ceries, que és una problernitica que no es gaire estesa a Ca- 
talunya, per6 que sí que en algunes zones molt concretes, 
doncs, 6s molt important -podriem posar Osona corn a 
exemple i alguna altra comarca-, el Departament arriba a 
d o n a  fins a 30 milions de pessetes a fons perdut perque 
I’arrendatari o el parcer en aquest cas, pugui fer-se amb la 

propietat de la terra, evidentment si és que el propietari la 
vol vendre. En aquest moment jo crec que estem treballant 
en una bona linia; ara, cal recordar que moltes d’aquestes 
propietats són propietats histhriques, doncs que es van man- 
tenint, i que aquest canvi de mentalitat del propietari respec- 
te a la pkrdua de la seva terra no es d6na o,,., i també s’ha de 
dir que no en tots els casos aquesta relaci6 6s dolenta, sin6 
que hi ha molts casos en que 6s bona. 

Vost2 també ha mencionat els ajuts a la terra. fis cert; jo 
hi estic totalment d’acord i j o  li demano el seu ajut; jo he de- 
nunciat davant la Comunitat i davant e1 Ministeri, que crec 
que en aquest cas hi pot fer un paper, que aquestes ajudes de 
la Comunitat ..., en alguns casos jo  m’he atrevit a dir una pa- 
raula més forta que la que ha dit vostk; jo he denunciat algu- 
na vegada que són ajudes hipbcrites perqub diuen que s6n 
unes ajudes que no volen incidir en el valor del preu final 
del producte, perb en canvi són unes ajudes que es donen en 
fumi6 de la superfície conreada. Estic totalment d’acord 
amb vostk, shpiga que jo personalment hi trebalIo tot el que 
puc? perqu2 l’ajuda en reabtat ha d’anar a la persona que 
conrea, la persona que 6s la responsable de portar a terme el 
cultiu; perb, en canvi, Ia Comunitat segueix una altra políti- 
ca; és a dir, 6s una politica de rendes i corn a tal l’atribueix a 
la superficie conreada. hs un tema, doncs, que jo estic 
d’acord amb vostk:; shpiga que hi estem treballant i que en 
alguns casos, en alguns casos, doncs, corn és el de la rama- 
deria, no succeeix, estj  muntat d’una altra manera, Basica- 
ment, aquest greuge tambk he de dir que ve per un sol tipus 
d’ajudes, que s6n les ajudes a conreus herbacis. 

Ha parlat tarnb6 del terna de 1’AdministraciÓ. Bé, jo SU- 

POSO que hi ha exemples de tota mena i que hi ha exemples 
on la decisi6 pot estar molt centralitzada i hi ha exemples en 
que la decisi6 ho esta molt, de descentralitzada. Jo li contes- 
tare pel que pertoca al Departament d’ Agricul tura. Nosaltres 
hem fet un esforg per descentralitzar al mhxim tots els im- 
bits de decisió que poguessin ser presos en la mateixa CQ- 

marca. Li podria posar exemples des de, doncs, tot el tema 
forestal, permisos de tales, etc&era, temes de guies, fins i tot 
de guies per a I’exportació, etcktera. Tot aixb en aquests mo- 
ments es fa des de la mateixa comarca i procurarem anar tre- 
ballant en aquest sentit. 

Quan diu que hi ha unes traves entre productors i consu- 
midors, jo li vull dir una COM: quan parlem del futur de la 
nostra agricultura a Catalunya, hem de parlar en primera 
fase de dues coses, que jo no em cansaré de dir. L’agricultu- 
ra tE futur si te dues coses o si en té una d’elles; si no en té 
cap és un agricultura condemnada a la marginalitat. Quines 
són aquestes dues coses? La primera, l’aigua; si no hi ha ai- 
gua, no hi ha la possibilitat de garantir I’kxit del conreu, i si 
després no hi ha una política adequada d’assegurances, 
doncs vol dir que encara que el conreu hagi arribat a fi de bé 
en el seu cicle productiu, qualsevol incidkncia meteorolbgi- 
ca pot fer que aquest conreu es perdi. Per tant, I’agricultor, 
el ramader, ha de tenir unes garanties per a rescabalar-se de 
la inversi6. I estem treballant molt intensament en aquest 
sentit. Haurh vist, doncs, tota la polftica de regs que estem 
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portant a terme i en el tema de les assegurances a poc a poc 
n’anem aconseguint ampliar l’hrnbit. I aquí sí que queda per 
fer, perquk hi ha. algun producte corn pot ser l’ametlla, 
que encara no hi és, que es veu I’absoluta necessitat que 
hi sigui. 

Perb la segona part, diguessim; com a filosofia aquestes 
dues són importants, és a dir, si l’agricuitura té aigua i té as- 
segurances és una agricultura de futur, aquesta persona té la 
garantia de viure de la seva explotació, si té aigua i no té as- 
segurances, evidentment dependrh d’unes determinades con- 
dicions climitiques, i, pot ser que vagi bE o no, i si té 
assegurances i no té aigua, doncs, el mateix, pot ser que si, 
pot ser que no. Perb una vegada assentada aquesta premissa, 
el segon pas perqu2 la nostra agricultura i ramaderia tingui 
futur esdevi d’una senzilla anhlisi. A Catalunya I’agricultu- 
ra i la ramaderia signifiquen en aquest moment el 3% del 
producte interior brut, a la vegada signifiquen el 3% d’ocu- 
paci6 total. Per tant, doncs, sabem el que és: 3% de producte 
interior brut, 3% d’ocupaci6 total. No sé si vost5 o alguna 
altra persona ha dit que cuida el 50% del territori; no, no, no 
cuida el 50% del territori, cuida el 85% del territori de Cata- 
lunya. Doncs, aquest paper de reconeixement del món urbh 
envers el m6n rural jo crec que l’hem de potenciar extraor- 
dinhriament. 

Perb anant a la línia inicial, si nosaltres examinem el que 
significa aquest 3% de producte interior brut quan passa per 
la indistria agroalimentbia, veiem que fa dos anys era el 
7,8, aquest any passat em sembla molt que s’atansarh prop 
del 9. Per tant, ripidarnent veiem la diferencia que hi ha de 
valor entre el sector productor i el sector, diguéssim, elabo- 
rador, manipulador, transformador, la comercialització. Si, a 
sobre, mirem el que significa aquest producte, aquest valor 
d’aquest producte primari quan arriba al consumidor, llavors 
encara es dispara molt més. 

Per tant, tal com vostg diu, hi ha traves als productors per 
accedir als consumidors, Jo no sé per part de qui seran les 
traves; en tot cas, deu ser per estaments no pljblics o en 
aquest cas no pel Govern de la Generalitat de Catalunya, 
perque nosaltres un dels esforgos més grans que en aquest 
moment fem 6s intentar aglutinar els productors perque pu- 
guin superar aquesta fase, aquestes fases interrnkdies i acce- 
dir a aquest benefici de valor afegit que es d6na a la nostra 
agricultura. Avui mateix llegia a La Vunguardia! doncs unes 
planes centrals dedicades a I’oli i en elles ressalta d’una ma- 
nera especial l’kxit d’un projecte que varn endegar al Depar- 
tament, que ks Olis de Catalunya, on vam aconseguir 
aglutinar seixanta-dues cooperatives per crear una marca 
d’oli i per exportar. Aquest esperit nosaltres intentem intro- 
duir-10 en tots i cada un deis sectors agraris -quan dic agra- 
ris em refereixo a agricoles i ramaders. 

Reconec que tenim un problema: a Catalunya, probable- 
ment perquk ha tingut una kpoca en qui: teníem un gran mer- 
cat natural, que era la resta d’autonomies d’Espanya, on era 
molt fhcil accedir per raons de geografia, per raons de Slen- 
Sua, etcktera, doncs la gent ha tingut un gran individualis- 
me, produíem una gran quantitat de producte i teníem molta 

facilitat per vendre, En aquest moment aixb ha canviat i ara, 
quan hem d’afrontar un repte d’un mercat molt mes obert, 
no solament europeu, sinó mundial, cal fer un esforg molt 
considerable. Aquf sí que he de dir que entre tots hem de 
propiciar un canvi de la mateixa mentalitat agrhria; o sigui, 
un tret característic, crec, de la nostra agricultura ha estat 
aquella superaci6 de les dificultats a través del propi esfoq, 
perb d’una manera individual. Aixb, que és una virtut i una 
característica molt catalana, en aquests moments és una vir- 
tut que a vegades no ajuda prou a arribar a l’kxit que neces- 
sitaríem, En aquest moment el pages, el ramader ha 
d’entendre que individualment és una persona que en el sec- 
tor productor pot fer quelcom, per6 en I’estadi següent, que 
és el de la transformació, manipulació i comercialització 
doncs fa falta arribar a acords globals que facilitin poder te- 
nir una preshcia en el mercat i a través d’unes marques 
cons o 1 idaáes. 

De tota manera, Ii he de dir una cosa: quan ens parlava 
abans Y O S ~ &  genkricament -i jo li reconec que una part de 
raó té- que moltes vegades aquest valor de la producció pri- 
mhria es trasllada cap a la capitalitat o a la conurbació me- 
tropolitana -per dir-ho d’sllguna manera- probablement en 
aquests moments s’est8 corregint fo rp ;  gran part de  la in- 
dústria agroalimenthria, que vostk sap que a Catalunya 6s 
molt important, esta establerta en les comarques rurals. Li 
he de reconkixer que no a tot arreu per igual i que 6s un 
carni en el qual si que li reconec que hem de treballar amb 
profunditat, perqui? si volem que els agricultors i ramaders 
obtinguin aquest valor afegit posterior a la producci6 s’ha 
d’aconseguir a travks de la participació en aquests pro- 
cessos. I la participaci6, si aquests processos estan allunyats 
del lloc d’assentament, doncs no és possible. 

Sí que voldria transmetre a la cambra una sensació, no 
gens amb cofoisme, ni amb excessiva, diguéssim, alegria, 
perquk no és aixi, perb sí que crec que en aquest moment 
Catalunya, que hem sofert un procés -que voste ha definit 
molt bé per6 que ha estat un procés que ha sofert tot Europa 
i que en aquest moment d’una manera molt mLs retardada 
esta sofrint Espanya- de despoblació del món rural i, sobre- 
tot, d’aband6 de llocs de treball en el món agrari, estem as- 
sistint a una certa recuperaci6. Per primera vegada en molts 
anys, aquest any s’han recuperat 2.800 llocs de treball en el 
m6n agrari, cosa que 6s absolutament, doncs, maca, perquk 
no s’havia produyt durant molts anys, i també ho dic amb la 
limitaci6 que s6 que aixb significa. 

Perb hi ha un altre aspecte, que també voldria ressaltar i 
que és molt bo, i és que aquest any passat se’ns han incorpo- 
rat nou-cents joves a l’explotaci6 familiar agrhria, La mitja- 
na de joves que es venien incorporant en els darrers anys era 
del voltant de cent, cent vint-i-cinc joves; vol dir que en 
aquest moment jo crec que s’ha despertat una iltusió i una 
certa confianqa en determinats sectors del camp; jo li he de 
reconkixer que no a tot arreu és aixi, per6 que en determi- 
nats sectors del camp s’ha revifat una confianp en qui: el 
futur en l’agricultura pet ser possible i 6s una confianqa que 
aquest conseller també comparteix, 



6640 DIARI DE SESSIONS I P - Niirn. 120 J 30 de marq de 1995 I SESSIÓ PLENARIA Ndm. 66.2 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 
senyor Piella pot fer la rkplica. 

El Sr. PIELLA: GrBcies, senyor president; grhcies, se- 
nyor conseller. Be, miri, no sé si ens hem ent& massa, perb 
sí que voldria concretar unes coses; és a dir, quan he parlat 
jo de la seva alGada -perdeni, la seva alqada figurada, no 
voldria que ho agafés de cap manera- respecte al conseIler 
de Turisme -també la seva a lpda  figurada-, jo em referia al 
que es mou a nivell del producte interior brut de Catalunya, 
no al seu pressupost; és un altre problema. 

Es clar, desprks hem de ser conscients que en una socie- 
tat COM la nostra el que funcionen s6n els iobbies i, evi- 
dentment, quan el Eobby turistic de cimpings va veure el 
senyor conseller de Turisme i li diu: discolti, miri, no ens 
empipeu, alla no deixeu fer aixb perque ens preocupa)), 
doncs el lbgic és que el gat al sac se l’emporti el tohby de tu- 
risme i no vostk; aixb és el que volia dir, res mbs, eh? Bé, i 
aixb ho dic pels chrnpings i aixb ho dic també, per exemple, 
pel terna ... No, no, j a  sap de qul: els parlo, no? 

Després, tamb6, quan he parlat concretament del tema 
centralitzat, evidentment vosth m’ha dit que estava molt des- 
centralitzat; jo, si wstk ho diu, m’ho he de creure, perh, per 
exemple, una cosa que s’ha denunciat a bastament en aques- 
ta cambra 6s el terna de la delimitacih de les zones per a 
ajuts comunitaris, corn pot ser la 2 o la 5b. Després ens hem 
trobat coses curioses; 6s a dir, s’han declarat zones indus- 
trials zones totalment agrícoles o turistiques que estan a mil 
metres d’alpda. Jo crec que si els municipis -dic els muni- 
cipis, per dir-ho a nivell administratiu; potser hauríem 
d’anar més enlli-, doncs haguessin pogut dir-hi quelcom, 
crec que el mapa de la xona 5 i la zona 2 hauria quedat molt 
més adequat a la realitat i ,  realment, la incentivació sobre el 
territori que es vol aconseguir a través dels fons comunitaris 
s’hauria aconseguit. Que em diguin que és a nivell comar- 
cal, no és veritat, perque vost2 sap, concretament, que a 
1’Alt EmpordB s’ha fet a nivell municipal i ha funcionat. 

Bé, després, jo també el que voldria dir és el tema de 
I’acostament dels productors als consumidors, Miri, jo crec 
que hem de canviar una mica el concepte comercial ..., s’en- 
tén perfectament -jo aixb ho entenc, corn qualsevol persona 
normal- que, si s’ha de portar un producte, doncs, a molts 
quilhetres de disthncia, és normal que hi hagin uns con- 
trols, que hi hagi un reglament, que hi hagi un conjunt de 
normatives que s’hagin de complir per motius sanitaris, per 
motius de tota mena. Perb, 6s clar, la pregunta és la següent: 
6s a dir, quan és el consumidor que s’atansa al productor, en 
un fi de setmana, etcetem, per quk no es pot fer una normati- 
va diferent de la que estan acostumats a fer? 

Miri, jo li explicaré, concretament, un cas que fa referim- 
cia a activitats complementhries de muntanya. 6s a dir, una 
casa de pagks a 1. ,200 metres d’alpda que un bon dia diuen: 
<<Escolti, ja que nosaltres criem bestiar, per que no el trans- 
formem, aquest bestiar?>> El seu Departament eis va donar 
totes les facilitats -aixb és veritat-, perb a partir del moment 

que van comenqar a actuar i van entrar-hi Sanitat, Corneq, 
etchtera, al final aquesta gent, sap quk s’han trobat? Que fis- 
calrnent ja  no són pagesos; aquesta gent s6n industrials. Jo 
crec que situacions d’aquestes s6n malt atípiques, i ,  en defi- 
nitiva, doncs, si aquest senyor s’hagués plantejat fer una ac- 
tivitat industrial, evidentment no l’hauria fet a 1.200 metres 
d’algada; l’hauria fet, no ho sé, al pla, perque hi han moltes 
mks bones comunicacions i els costos externs són molt m6s 
reduR s. 

Bé,, quant, per exemple ..., he parlat, tambk, del terna de la 
llet; el terna de la llet, aquest tema 6s un tema que es va in- 
tentar solucienar amb una transaccional entre el Partit So- 
cialista i el Partit de Convergkncía i Unió en els darrers 
pressupostos, perb és que 6s un tema que preocupava. Bs a 
dir, si volem que la gent es guanyi Ia vida, mirem que el 
preu de la llet, doncs, tingui un minim més o menys mona- 
ble. Vostk sap que no és el mateix quan una central lletera 
ha d’anar a buscar llet a cinquanta llocs diferents o pot anar 
a un sol lloc. Al final, crec ..., vostl: sap que de vegades hi ha 
diferkncies, fins i tot, de quinze pessetes per litre si es fa 
d’una manera o d’una altra. Després també siguem cons- 
cients que, segons quin és el límit de producció de llet, 
doncs, evidentment, no 6s viable. Aixb crec que s’ha soEu- 
cionat, 15s un pas que s’ha tirat endavant, perqui: si no corri- 
em el perill que, de mica en mica, les quotes lieteres 
s’anessin concentrant on els costos. I ., no, els beneficis mar- 
ginals eren mes elevats, i, evidentment, aquest salari que 
moltes vegades tenien, concretament, els pagesos o la 
gent que vivia a les zones rurals, doncs, concretament, es 
perdés. 

Quan he parlat de l’aigua, no parlava dels regadius; jo 
parlava, concretament, de l’aigua corn a recurs natural per 
tal de fomentar el que se’n diu el <<turisme de natura>>. Fixin- 
se en una cosa curiosa: és a dir, si busquéssim en el nostre 
país alguna carrera, algun tipus de preparacid o de formaci6 
de gent, experts a cuidar tot el que 6s la flora i la fauna, con- 
cretament, dels rius, no en trobaríem cap. Aixb ja vol dir, di- 
guem-ne, que per nosaltres els rius és una cosa diferent; no 
és un valor natural, no 6s una cosa que puguem potenciar, és 
una cosa que podem explotar. Per aixb, quan jo li deia que 
6s necessari aquest canvi de mentalitat -que ja sé que no s6n 
ficils, que són difícils, per6 es poden fer-, jo l i  ho deia amb 
aquest conjunt d’elements. Per exemple, crec que els rius 
han de servir com un element més d’atractiu per a aquestes 
zones; si la gent es pot guanyar la vida a través dels rius, a 
travbs de la pesca sense mort, etcktera, sempre hi guanyarem 
perquk aquella gent, a més a m6s de l’activitat agrhria, pu- 
guin tenir una activitat, diguem-ne, turística. En el cas, con- 
cretament, del tema d’acostar els productors als consumi- 
dors, quan els consumidors ja els caps de setmana o durant 
vacances van a les masies o les zones de paghs, crec que 
també aconseguirem aquest canvi de mentalitat, veurem que 
tes coses ..., és diferent comprar directament a una granja, di- 
rectament a una masia, que comprar en un supermercat; crec 
que són Coses diferents. O quan he parlat del tema de la ter- 
ra, 6s important pel terna del canvi de mentalitat. 
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És a dir, jo tampoc voldria ser exhaustiu, perquk el temps 
no ho permet -i ja s’ha encks el llum vermell-, perb sí que 
el missatge que li volia transmetre és, concretament, que Ies 
relacions que hi han actualment, diguem-ne, de subordina- 
ci6, d’explotaci6, etc&tera, que les hi he detallat abans,.,, jo 
crec que s’han de fer elements per canviar aquest hnim. 
Aixb no es canviarh solament amb carreteres; les carreteres 
serveixen també per anar, per6 serveixen per tornar. És a 
dir, si la gent en un indret determinat no es guanya la vida i 
no hi veu futur, potser els pares si que s’hi quedaran, perb 
els joves marxaran. Llavors, en definitiva, que estem dintre 
una tendkncia, a nivell mundial, de poblar les zones metro- 
politanes i despoblar les zones rurals? També ho sabem. 
Que es poden posar elements correctors? Tarnbk ho sabem. 
Perb, 6s clar, actuem en aquest sentit, i crec que jo ja li ho 
deia al principi: aquesta Comissió que sy ha creat pot fer una 
bona anhlisi, pot arribar a uns bons resultats i crec que po- 
dem plantejar unes bones mesures, diguem-ne, correctores, 
sempre que hi hagi voluntat de canviar aquest intent de su- 
cursalitzar l’interior del país, la Catalunya interior, per tal de 
donar-li rnoita més personalitat i no estar en aquesta situaci6 
de submissió en que actualment encara es troba. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyors consellers; 
grhcies, senyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Piella. Senyor con- 
seller.. . 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADE- 
RIA I PESCA: Senyor president, senyores i senyors dipu- 
tats, contestant puntualment ..., no, quan jo li he fet la broma 
de l’alqada volia dir que eren dos persones de talla, no per- 
que l’hagués malinterpretat; en cap moment m’he pensat 
que vosth feia una broma sobre si eren més alts o menys 
alts, He entes perfectament el que vostk volia dir, i és que 
l’agricultura esth subordinada a la indústria, al turisme i al 
comeq. Jo el que li he volgut dir és que no 6s tant aixi, i no 
és tant aixi ni per la relaci6 personal amb ambd6s consellers, 
que és absolutament constructiva i de treball quotidih prhcti- 
cament, sinó perqu2 el valor +I valor- del producte primari 
no és tan petit com sembla; perque, si mirem el que significa 
el valor afegit brut del producte primari, segurament ens 
quedariem sorpresos. El que dissortadament Fi haig de re- 
conkixer és que aquest valor afegit brut, moltes vegades ..., 
no moltes, la majoria de vegades, no esti en mans de l’agri- 
cultor, i serveixi un exemple: les cooperatives agricoles de 
Catalunya, agricoles i ramaderes, ostenten o tenen el 80% de 
la producció; fins ara en comercialitzen escassament el 17, i 
aixb n’is un bon exemple, Perb si que haig de dir-li que del 
paper que juga l’agricultura a Catalunya, jo  crec que tots els 
membres del Consell de Govern en són absoiutament cons- 
cients; no solament pel valor de manteniment del territori i 
d’equilibri q u e  evidentment és important i ei té-, sinó pel 
valor econbrnic, que 6s molt m6s important del que a vega- 
des el ciutadi de carrer sospita, i, si no, només cal mirar les 
indústries agroalimenthries, que, dintre el pes del conjunt de 
la indústria catalana, s’emporten, no dir6 la part del IM, 
per6 si una part molt important. 

Quan deia el terna de la zona 5b, vostk diu: <<Si haguessin 
consultat els ajuntaments, segurament seria diferent.)} Segu- 
rfssim, perquk tots els ajuntaments voldrien estar dintre de la 
zona 5b, tots, perquk significa uns avantatges. Ja no sé si 
significa avantatges per als ajuntaments -i aixb dependri de 
la conurbació urbana i de la situaci6 geogrhfica-, si els 6s 
millor estar dintre de l’objectiu 2 o dintre de la zona 5b. La 
majoria de municipis que no estan dintre del 5b si que estan 
dintre de I’objectiu 2. Segurament l’alcalde -i li parlo amb 
molta sinceritat- prefereix estar dintre de l’objectiu 2; el 
ciutadh preferiria estar dintre de l’objectiu 5b, perquk hi ha 
un altre tipus de mesures. 

Ara, a part de fer aquesta petita explicaci6, vull recordar- 
li que I’objjectiu 5b s’obté en funció d’unes determinades ca- 
racterlstiques, que precisament s6n les que vostk ha citat, és 
a dir: despoblament del municipi, renda d’aquest municipi i 
tot un seguit d’aaltres característiques que jo ara de membria 
no recordo. Jo em sento absolutament content del que vam 
aconseguir aquesta vegada, perque, si no ho recordo maia- 
ment, de 150.000 quilbmetres quadrats de superfície que 
Catalunya estava dintre de I’objectiu b, doncs, prhcticamen t 
l’hhem dupIicat, i de 199 municipis que hi entraven, doncs, 
avui hi ha 400 municipis, o sigui que hem triplicat prhctica- 
ment ..., no, perd6, no, m’equivoco, hem duplicat els munici- 
pis, hem triplicat la poblaci6 i hem augmentat considera- 
blement la superficie. 

Ha mencionat una característica, i és cert: l’objectiu 5b 
no va per comarques, perque, per exemple, a la comarca de 
I’Urgell hi ha els municipis -a veure si ho recordo de me- 
mbria ...- d’Oss6 de Siri, Bellver de Sió, Guim&, Nalec, 
Ciutadilla, Vallbona de les Monges, etcktera, que són muni- 
cipis que, tot i que estiguin a l’Urgel1, que és una zona de 
reg, rica, etcetera, doncs, sabem que s6n uns municipis amb 
unes característiques com la Segarra; o be al Segrih tenim 
els quatre O cinc municipis, Alfés, Alcanó, etcetera, Torres 
de Segre, etchtera, que són a dintre. I en el cas que vost2 ha 
citat, de Girona, hi ha una característica important: han en- 
trat uns quants municipis costaners que jo reconec que po- 
den haver desconcertat la mateixa gent pel fet que hagin 
entrat dintre l’objectiu b, perquk, és clar, que hi entrin Roses 
o l’Escala, per dir-ho d’alguna manera, dius: home, si mi- 
rem la renda, és molt alta; perb té un objectiu que jo ja  vaig 
explicar amb anterioritat en aquesta sala, i és ei fet que per 
primera vegada la Comunitat contempla un mecanisme que 
es diu P’Ifop, que va destinat al món pesquer, i que llavors 
era molt important aconseguir que determinats ports que es- 
tan en zones potser amb més dificultats geogrhfiques dintre 
del mateix mar, etcktera, poguessin participar-hi. I aquesta 
és la motivaci6 ... No m’ho ha demanat, vostk, perb, com que 
en la seva intervenció, i sé que és un objecte que ha generat 
una certa discussió en el territori ..., sí que em plau aclarir- 
ho: en tot cas, shpiga que l’objectiu 5b ve donat per aquestes 
característiques. 

Ha citat el tema de la llet, i jo crec que el terna de la llet 
és un tema bastant ben resolt, en el qual en aquest moment 
el Ministeri d’Agricultura hauria de fer el pas definitiu i 
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reassignar la quota sobrera que té ]’Estat espanyol a la major 
brevetat possible. Jo crec que les mesures que s’han aplicat t 
que jo he defensat -i de vegades en contra de la mateixa 
imatge del Departament davant del sector- han estat positi- 
ves. S’ha reestructurat el sector &una manera no dolorosa, 
perqui: s’ha reestructurat amb fons finangats per la Comuni- 
tat Econbmica Europea, de tal manera que automhticament, 
quan s’ha acabat la reestructuració, el preu de la IEet ha pujat 
quinze pessetes. I llavors, en aquest moment, la llet es co- 
titza sobre cinquanta pessetes i escaig, i ara la preocupaci6 
dels productors és C Q ~  aconseguir mes quota, perb no es 
preocupen pel preu. 

La diferencia de preu que vosth ha citat 6s certa en molts 
casos, perb la diferencia de preu de la llet normalment no ve 
donada per la territorialització; anar-la a buscar més lluny o 
més a prop, normalment, significa dos o tres pessetes. En la 
llet sí que s’ha de dir que una gran diferkncia de preu ve do- 
nada, primer, per la quantitat de protei’na que porta la llet, 
per la quantitat de greix i,  sobretot, per l’estat sanitari, Es 
cIar, no és el mateix comprar una llet que porta un grau i 
mig de greix que una que en porta tres i mig o que porta, 
doncs, un dos per cent de protei’na, una altra que en porta un 
cinc, o una que t6 quaranta mil lactobacils i una altra que en 
porta dos milions, per dir-ho d’alguna manera, Llavors, que 
quedi clar que en aquest moment crec que el preu de la llet 
és absolutament Compensatori per als ramaders que ho por- 
ten. 

Quan parlava de l’aprofitament dels rius, vostk diu: 
<<home, no hi ha gent especialitzada)); bé? ju crec que hi ha 
biblegs, hi ha diferents carreres que pertoquen aquest hmbit 
i que dintre d’elles hi deu haver persones que s’especia- 
litzen, Si que Ii puc dir,.., i vosth, quan m’ha posat l’exem- 
ple de la pesca ..., és un exemple que crec que demostra, per 
exemple, aixb que deia de descentralització abans: tota la 
gestió de pesca fluvial, el Departament I’ha delegat en  Ia so- 
cietat civil. Així de clar. Nosaltres no hi intervenim directa- 
ment; en tot cas, hi intervenim com a tasca de suport a 
traves de determinats equipaments que tenim, per6 shpiguen 
que tota Ia gestió de la pesca, tota, de la primera a l’bltirna, 
la porten la federació catalana i les federacions comarcals de 
pesca. 

I tornant a 1’61tirn punt, que 6s el tema dels consumidors, 
vosth té ra6, té raó, perb 6s un procés (s’encén el llum que 
avisa que s ’exhaureix et temps d’intewencib) ... President, li 
prego la seva benevolbncia i en trenta segons acabo, (Pau- 
sa.) 

Els consumidors, quan vost5 diu: <<és que tinc uns amics 
que han fet una botiga i resulta que ara estan passant a in- 
dustrials>>, és que aixb esth ben definit fiscalment; vull dir, 
una persona, fins que obtk un determinat nivell de rendes 
agriries, és considerat pagks, i en el moment que té uns in- 
gressos superiors en rendes, provinents de l’elaboracid i 
transformacib, és considerat en l’epígraf que correspongui, i 
aixb és Ibgic. 

Quant al tema de sanitat, comprengui que el Govern té 
I’obligació de garantir als consumidors, tot i que vagin a 

comprar a una masia..,, i, per exemple, poden anar a com- 
prar aquesta llet que si va a una indhtria i no té les degudes 
garanties se la sotmet als processos necessaris perque Fes 
tingui, perb, en canvi, el ramader a casa seva no la té; vostk 
ha de comprendre que nosaltres hem de ser rigorosos en 
aquest sentit. Perb, per una altra banda, quant a l’atansa- 
ment, nosaltres el propiciem tot el que podem, i en aquest 
moment tenim tota una linia de subvencions per a crear 
agrobotigues perquk tant ramaders com pagesos puguin ac- 
cedir d’una manera normal a aquest contacte directe entre 
consumidor i agricultor. 

Moltes grhcies per la seva benevolkncia, senyor presi- 
dent; grhcies, senyores i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Mol tes gricies, senyor conseller, 

InterpeWaciÓ al Consell Executiu sobre 
el model policiai i el desplegament 

dels Mossos d’Esquadra 

Passem al dot& punt de I’ordre del dia, que és la inter- 
pellació sobre el model policial i el desplegament dels 
Mossos d’Esquadra, que presenta la diputada senyora Mag- 
da Oranich, que té la paraula. 

La Sra. ORANICH: Grhcies, senyor president. Diputats i 
diputades, honorable conseller, presento en nom del meu 
Grup aquesta interpelalaci6 sobre el despregament dels 
Mossos d’Esquadra i del model palicial, perquh, corn sap 
molt bé vostk, senyor conseller, aquest és un terna que ens 
ha preocupat sempre. 

Hem de recordar, i ho vaig recordar en el debat de la Llei 
de policia en aquesta cambra, que justament l’honorable 
conseller de la Generalitat, Macii Aiavedra, va definir el 
model policial a preguntes del que llavors era el meu Grup 
Parlamentari. 

Avui sembla que hem avanpt bastant en aquest terna, i 
en aixb jo també per comenqar voldria dir-li, senyor conse- 
ller, que tenim una llei de Policia Autonbmica - Mossos 
d’Esquadra, tenim uns nous acords que vostks han fet amb 
el Govern central, que part d’ells valorem positivament, i 
sembla que en aquests moments hi ha pressa per anar enda- 
vant en aquesta qiiestió. 

6s  Ebgic que hi hagi pressa, perque nosaltres considerem 
que el terna ha estat aturat durant molts anys; durant massa 
anys ha estat bloquejat el tema de la policia de Catalunya, 
dels Mossos d’Esqwadra. Hi ha hagut un bloqueig de la Jun- 
ta de Seguretat, hi ha hagut poc interks, entenem, per part 
del Govern de la Generalitat en aquesta qüestió i, sobretot, 
crec també que algunes lleis que s’han aprovat a nivell del 
Parlament espanyol, corn és la Llei de forces i cossos de se- 
guretat de I’Estat, en alguna qiiesti6 pot, justament, haver 
impedit que en aquest temps anéssim mis de pressa. 

Bé, avui tenim uns acords del i7 d’octubre; creiem que 
s6n uns acords que, en principi, valorem positivament, si 
mbs no perqui? ens permeten, finalment, desbloquejar aquest 
terna i anar endavant. I avui, senyor conseller, vostk ho co- 
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neix millor que jo, estem j a  en un desplegament de la poli- 
cia, dels Mossos d’EEsquadra que sembla que anirh endavant; 
la promoci6 d’aquest any ser& j a  de set-cents mossos, aixb 
6s el doble o més que la que hi ha hagut durant altres anys, i, 
per tant, estem en un moment, amb acords que vost6s tenen 
amb e1 Govern central, que sembla que, d’alguna manera, fi- 
nalment, podem desbloquejar el terna. 

Vam assistir i hi vam assistir cl’una manera..,, amb joia 
-vostk hi era també, senyor conseller, encara que en aquell 
moment no era conseller-, al primer desplegament dels 
Mossos d’Esquadra a la comarca d’Osona. I aquest 6s el 
tema que ens porta a fer-li aquesta interpeHaci6, b6 que, 
com molt bé vostk sap, voldríem la seva cornpareixenqa, que 
ha estat demanada i aprovada per unanimitat a la Comissi6 
de Justicia i Seguretat d’aquest Parlament, que vostk potser 
ens ho hagués explicat primer a la Comissi6, perb el meca- 
nisme parlamentari ha fet que primer sigui aquesta inter- 
pellaci6 que no I’explicació que vostk ens hagués pogut fer 
a la Comissió. 

Dei desplegament hi ha una shie de qiiestions i pregun- 
tes, que aquest és el motiu de la interpeklació que ja t i  fem; 
una que preocupa per6 molt especialment: hi ha desplega- 
ment a Osona, d’acord, i el replegament? Em preocupa molt 
el replegament; per que, mentre anem desplegant mossos, 
cosa que hi estem d’acord -crec que, en part, és molt p i -  
tiu ...; j o  vaig assistir..,, alla ho vkiem bé-, no repleguen els 
altres COSSOS i forces de seguretat? Per a quan aquest reple- 
gament? Perque vast5 en parlava, senyor conseller, en la 
seva conferkncia abans-d’ahir -a la qual jo no vaig poder as- 
sistir per un compromís ineludible, COM li vaig dir-, parlava 
del cost de la policia de Catalunya. 

Aquest és un terna que, Ibgicament, preocupa els ciuta- 
dans, quin ser& el cost, i el cost, evidentment, 6s elevat, per- 
que una bona policia te, lbgicament, un cost elevat per a la 
ciutadania, perb, és clar, si, a més de desplegar no reple- 
guem, el cost pot ser el doble -no repleguen; és dar, no po- 
dem pas replegar nosaltres. Aquesta seria una de les 
preguntes que jo li faria, i li insistiria que ens expliqués 
aqui, en aquesta cambra, la qüestió del replegament dels 
mossos, perque, a més, no nomes no repleguen sin6 que hi 
ha projectes de construir noves casernes de la Guhrdia Civil. 
Quk vol dir aixb? No només els que hi ha sin6 que, a sobre, 
n’hi haurh de nous; aleshores, quk farem? 

L’altre punt que ens preocupava -i vostk tambi ho ha 
contestat en alguna pregunta del meu Grup Parlamentari-: el 
tema del trhnsit. El tema del trhnsit és important per al país; 
j o  estic d’acord que no es podia segurament fer -i vost5 i jo 
ho hem parlat de vegades- en aquests moments, perquk en- 
tenc, i en aixb hi estic d’acord, que s’ha de fer de manera 
global a tot el territori catal;, no podem anar fent trhnsit a 
les zones on ja s’han desplegat els mossos sinó que hauria 
de ser una qüestió global en el territori, per6 creiem que 
aquest és un  tema important; sabem que s’ha creat una CQ- 

missi6 per estudiar-ho, per6 per a quan el transit per a Cata- 
lunya, senyor conseller? Aquest 6s un tema que també ens 
preocupa. 

Presons, tema presons. Aquest, també; miri, de presons 
vostk deu conhixer molt be les xifres, les que jo tinc, si no 
les tinc malament, 6s que hi ha 653 mossos destinats en 
aquests moments a les presons de Catalunya. Creiem que 
tota la qüestid de transferhcies de presons van ser unes 
transferhcies que jo sempre he considerat -i ho he dit en 
parfar dels temes de justícia, de presons- que van ser abso- 
lutament enverinades; crec que, justament, el tema de les 
presons 6s el que ens ha costat tenir, realment, una policia 
autonbmica que funcioni corn a policia integral i que pugui 
anar endavant, perquk hem hagut de destinar massa mossos 
d’esquadra a vigilhncia d’edificis i a vigilhncia de presons. 
Crec que aixb ha estat un fre important. 

En aquests moments encara -i voste ho deu patir, senyor 
conseller-, dels dos mil cent mossos i escaig que tenim, sis- 
cents cinquanta-tres 4 s  a dir, quasi la tercera part-, encara 
estan destinats a presons. Per tant, jo també li demanaria i li 
preguntaria en aquesta interpeIIaci6 quin és el €utur d’aques- 
ta qüestid? Sabem que els MOSSOS han de vigilar Ies presons, 
perb fins a quin punt en algunes de les vigilbcies no es po- 
dria tenir un sistema mixt amb funcionaris de presons o al- 
guna altra qüesti6 que IIQ fos un cost tan elevat per als 
mossos. Perque, realment, i encara que n’hi destinem tants, 
els sindicats ens diuen, els sindicats de mossos d’esquadra, 
evidentment, que en alguns casos fins i tot són escassus els 
MOSSOS: a la Model, quan han de fer trasllats de presos, et- 
cetera, se’ns queixen que encara no hi ha una buna coordi- 
naci6 i que hi ha problemes. 

Crec que, en aquest tema com en alguns altres, a Euskadi 
van fer milior aquest desplegament, perqui: van anar agafant 
les presons a mesura que s’anaven desplegant els mossos en 
territoris; van fer Basauri, Martutene, Nanclares de la Oca, 
ho han anat fent a poc a poc, i, en canvi, aqui vam agafar les 
presons com si fos una gran cosa i va resultar que, desprks 
de tenir una formaci6 important els nostres mossos, una 
bona forrnaci6 de 1’Escola de Policia, han acabat només vi- 
gilant edificis. 

Bé, avui sembla que aixb pot anar endavant, perb a vosth, 
jo, també unes preguntes que li volia fer i que em preocu- 
pen, com a diputada i carn ajurista, quan anem al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i veiem que encara hi ha 
guhrdies civils vigilant el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya. Aixb vol dir, jo  suposo, que encara n’hi ha pocs i 
que, quin 6s el futur d’aquest tema i de la vigilancia 
d’aquests edificis? 

Terna formació. Evidentment, la formació és bisica per a 
la policia de Catalunya. L’Escda de Policia funciona 
-1’hem visitada darrerament, amb la seva amable invitació, 
un diputat de cada grup- i ens preocupa també que si en 
aquests moments ja  hi haurh set-cents inossos prhcticament 
cada any, perquk el Pla que vostks ens han dit -i suposo que 
avui ens tornari explicar- és que sortiran set-cents mossos 
d’esquadra aproximadament cada any, 1’Escoia de Policia té 
un nombre de places importants ..., per6 jo, em preocupa, i 
també voldria que em tragués aquesta preocupaci6 o que 
ens expliqués el Pla del Govern, les places que quedaran a 
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1’Escola de Policia per als policies locals, perquk, en haver 
augmentat de manera important -i hi estem d’acord, lbgica- 
ment- els mossos d’esquadra, em faria una mica de por la 
qüestió de la formaci6 de policies locals, que fos, digudssirn, 
que tinguessin poques places. 

També, i en aquest sentit, jo Ii voidria també preguntar 
una altra qiiestió, que a vegades se n’ha parlat en aquest Par- 
lament i vostk hi ha insistit: la descentralització de la forma- 
ci6. Té pensat el Govern de la Generalitat crear altres 
escoles de policia o be descentralitzar perque hi chpiguen 
mis places, perquk vostk sap també que en el tema de for- 
rnaci6, insistint en Ia qiiesti6 dels policies Iocaís, que des- 
prh hi faré més esment, és un cost important per als 
ajuntaments, desplapr policies locals a 1’Escola de Policia; 
tot el que els casta en transports, en formació, el temps i, se- 
gurament, seria bo que fos descentralitzat i també que els 
policies locals tinguessin, en part, una formaci6 especialitza- 
da que fos útil per a la zona que despris han de vigilar, en 
qub Ran d’actuar, perque no és la mateixa formaci6 la que 
pot tenir un policia local de determinada zona de muntanya 
que potser d’un altre poble; cada poble té les seves funcions, 
i aquest també és un tema que ens preocupa. 

Una qüesti6 que preocupa el nostre Grup, que em preo- 
cupa a mi, que preocupa molt, i vostk ho deu saber, senyor 
conseller, els sindicats de mossos d’esquadra, és el tema 
dels comandaments. Entenem que no hi ha hagut prou for- 
maci6 per crear comandaments i, lbgicament, alguns 
d’aquests comandaments -i aixb ho sabem- hauran de venir 
provinents d’altres forces i cossos de seguretat de I’Estat. En 
algun cas hi ha algun comandament que j a  hi ha vingut, i sa- 
bem que en algun cas aixb ha sigut positiu, com el cas 
d’Osona, que qui porta el comandament ha vingut d’un altre 
cos i en aquest cas és positiu, perb aquesta i s  una qüesti6 
molt preocupant, senyor conseller, perqub ens diuen els sin- 
dicats, i penso que en part tenen molta raó, que de vegades 
els titols que ells tenen i els estudis que van tenint a la poli- 
cia de Ia Generalitat, els Mossos d’Esquadra, són inversa- 
ment proporcionals a la responsabilitat. fis a dir que alguns 
cossos, algunes persones que poden venir a comandament, 
provinents d’altres cossos i forces de seguretat, poden tenir 
uns estudis, sí més experihcia professional, perb uns estu- 
dis i una preparaci6 inferiors. Aquesta 6s una qüestici que 
preocupa els sindicats, que ens ha de preocupar a tots, per- 
que vostk sap molt b6 que hi havia una disposició addicional 
tercera a la Llei de policia que permetia l’entrada de perso- 
nes provinents de forces i cossos de seguretat, que el meu 
Grup no hi va estar frontalment en contra, perb que exigíem 
una skrie de requisits per poder-hi entrar; no cal nom& el de 
la llengua, que, evidentment, aquest és fonamental, perb 
molts altres, perque no tot acaba en la llengua, sin6 en I’es- 
til. 

Jo, despres, senyor conseller, quan fem la r*plica, podr6 
tractar-li d’altres punts que ens preocupen i que vost2 ens 
podrh anar contestant, perb shpiga que estern d’acord amb 
els nous acords, d’acord que ara es corri, perb entenem tam- 
bé que hi ha d’haver una qualitat, hi ha d’haver un pla i que 

les coses s’han de fer bé. Hi ha moltes qüestions que vostk 
coneix i sé que el preocupen, com és el tema dels centres de 
dades, la connexió amb la policia estatal, perqub tinguem se- 
guretat, jo crec que vostk sap que els mossos d’esquadra que 
hem tingut fins ara a Catalunya han estat amb una voluntat i 
una illusió important de saber que la policia és un element 
important per construir el país que volem construir, una po- 
licia democrhtica i, per consegüent, jo celebro que en 
aquests moments preocupi aquest tema. Vos t5 explicava 
tamb6 la seva organitza&, nova organitzaci6 del seu De- 
partament; s6 que tota aquesta organització esti canviant 
justament i fonamentalment per la importhncia que a partir 
d’ara es donari al terna de policia, esperem que en aquest 
temps es pugui guanyar tot el retard que hi ha hagut per 
mala gesti6, en part, i per desinterks i segurament, segura- 
ment, per problemes tambd amb el Govern central, que avui 
ho podem tirar endavant, que considerem que 6s un terna 
cabdal per a aquest pais, que tinguem una policia catalana, 
perb, evidentment, efectiva i democrhtica. 

Gricies, senyor conseller. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora Oranich. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor president.. . 
El Sr. PRESIDENT: Sí, hi ha una acumulació del punt 

catorzh. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Sí, si vosti: m’ho permet& i el 

diputat senyor Riera que és qui té la interpellaci6 després, 
com que es tracta del mateix terna, de la mateixa interpelala- 
ció, podríem acumular les intervencions ara. 

Pel Consell Executiu tt5 la paraula ... 

ES Sr. PRESIDENT: Li ho permeto, Molt bé. 

InterpeHació a1 Consell Executin sobre 
la seguretat piíblica 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Grhcies. Senyor president, se- 
nyores i senyors diputats, e1 nostre Grup ha indicat en distin- 
tes ocasions al llarg d’aquests darrers anys com, al nostre 
entendre, el terna de la seguretat publica no havia estat mai 
una prioritat per a1 Govern de la Generalitat de Catalunya i 
COM, en canvi, ara veiem -na sabíem exactament per qu+, 
probablement per aquella sentencia de caricter científic que 
utilitza sempre el president i és que <<ara toca)>, no sabiem 
exactament per quk en aquests moments es va de pressa i 
corrents a fer allb que no s’ha fet en quinze anys. 

En un parell d’anys, per exemple, hi haurh mes mossos 
sortits de 1’Escola de Policia de Catalunya que no pas en tots 
els anys anteriors. El terna de la seguretat priblica va CQ- 

menqar ja amb mal peu a 1’Estatut d’autonornia de Catalu- 
nya i hi va continuar encara més amb la Llei de cossos i 
forces de seguretat de l’Estat, elaborada pel Partit Socialista 
i votada per Convergkncia i Uni6, que limita les funcions 
dels MQSSOS d’Esquadra. Aquest desinterks del Govern pel 
tema, almenys fins ara, explica algunes de les precipitacions 
que s’han produi’t en aquest camp: sense preparacions 
previes en molts terrenys, per exemple, el fet d’haver enviat 



DIARI DE SESSIONS I P - N.iim. 120 / 30 de maq de 1995 / SESSIÓ PLENARIA Nxírn. 66.2 6645 

a estudiar i a formar-se a fora persones del país preparades 
per a ser futurs comandaments o experts polítics en el terna; 
s’han corni% tambe errors notables: per exemple, haver assu- 
mit en el seu moment directament, sense haver-ne assumit 
abans d’altres o bé al mateix temps, la competkncia, la fun- 
ci6 de la vigilhncia dels centres penitenciaris. 

Una tercera part dels mossos d’esquadra -ho recordava fa 
uns instants la senyora Oranich- es troben fent vigilhncia es- 
tbttica en garites a la presó, després, aixh sí, d’haver-se estat 
nou mesos formant-se com a policies integrals a I’Escola de 
Policia. Per anar als centres penitenciaris, s’han hagut potser 
de reduir alguns serveis, i el que 6s evident, no se n’han po- 
gut prestar de nous, i, el que Es pitjor per a una concepció 
d’un model progressista i nacional del que hauria de ser la 
seguretat pública a Catalunya, alliberats els cossos i forces 
de seguretat de I’Estat que fins ara feien aquesta vigilhncia 
en els centres penitenciaris, alliberats d ’aquesta funció, els 
han permh que es despleguin, que reforcin la seva preshcia 
al territori i que tornin a fer de policia pertot arreu. 

Ha mancat, fins ara, un plantejament general i seriós del 
tema, i rn’estalviaré de fer referkncia a algunes genialitats 
governamen tals perque, precisament, no corresponen a la 
seva etapa com a conseller i no seria just que jo ara fes ús 
cl’ algunes d’aquestes afirmacions. Crec que un exemple 
d’aquesta situacid d’anormalitat que estem patint ens el do- 
nava una noticia apareguda als diaris fa molt POCS dies -diu- 
menge passat, exactament- relativa als acords de Schengen, 
la desaparició de les fronteres interiors a la Unió Europea el 
dia 26 de mar$, i ens deia la notícia del diari: <<A partir 
d’ara, els cent vint-i-dos agents dels cossos i forces de segu- 
retat de 1’Estat que eren agents de policia destinats a la Jon- 
quera, al pas fronterer, passaran a fer controls mhbils 
aleatoris a la província de Girona.)} 6s a dir, tenim, sí, un 
nou desplegament policial, perb no pas dels Mossos d’Es- 
quadra, gin6 dels cossos i forces de seguretat de i’Estat, que 
ara passen a desplegar-se amb més intensitat encara a Giro- 
na. Aixb no obstant, resulta que l’acord que signem 6s 
l’acord de substitució. 

Doncs b6, aquest acord de substitució, podem anar a veu- 
re, per exemple, a la comarca d’Osona amb quines caracte- 
ristiques s* ha  produi’t. El desplegament de substitució dels 
Mossos d’EEsquadra a Osona se suposava que hauria de com- 
portar ..., si no, no te cap sentit: si uns es despleguen, 6s de 
bona lbgica pensar que són els altres els que es repleguen; 
perb no es repleguen: eis cossos i forces de seguretat de 
]’Estat no marxen d’Osona, s’hi queden, i no només s’hi 
queden sin6 que actuen amb m6s liibertat, ja que no en te- 
nen l’obligaci6. El Cos de la Policia Nacional a Vic, la 
Guhrdia Civil patrullant per la zona ..., per cert, no sabem si 
encara es manté o no aquell projecte de construir-hi justa- 
ment una nova caserna en uns moments que se suposa que 
perden les funcions, El ciutadi d’Osona veu avui mks 
cossos i forces de seguretat de ]’Estat que mai pels seus ca- 
rrers; per exemple, com que ja IIQ vigilen jutjats, ara n’hi ha 
més pel carrer. Ens preguntem si, cn cas de victbria del gran 
absent d’aquesta interpel-laci6, des del punt de vista de grup 

parlamentari, en cas d e  victbria seva, quk passaria amb les 
ordres?, quk passaria amb els acords que s’han signat, en 
aquests moments? 

Només hi ha hagut, ens diuen, reducci6 directa per part 
de policies i guirdies civils que ja volien marxar, mes els ju- 
bilats que aniran tocant a mesura que avanci el pas inexora- 
ble de les hores, que diria el poeta, per6 no hi ha un pla real 
de replegament, fins al punt que aquesta situaci6 inquieta els 
mateixos membres del Cos de Policia Nacional, que no sa- 
ben exactament quin ser& el seu futur professional: fa uns 
dies es manifestaven, justament, per la comarca d’ Osona. 
Pobles on ben poques vegades a la seva vida havien vist 
guirdies civils patrullant pels seus carrers, ara en veuen més 
que mai. No sols no es repleguen, sinó que es despleguen. 
Una de les íiEtirnes accions abans de I’entrada en funciona- 
ment del desplegament dels Mossos a Osona, per part de la 
Guhrdia Civil, va ser anar a visitar exactament totes i cadas- 
cuna de les masies d’Osona, anar-s’hi a presentar, anar a do- 
nar tots els referents que calia, a obtenir el mhxim d’in- 
formació de qui eren.., i després, aquesta informaci6, ens de- 
manem: tant aquesta inforrnaci6 a la Guirdia Civil, corn tot 
allb que comporta ser una eina fonamental per a una tasca 
policial, que són les dades, els antecedents, la informació, 
tot aixb, s’ha traspassat també dels cossos i forces de segu- 
retat de ]’Estat als Mossos d’Esquadra? Amb quina base de 
dades, amb quina informació compten els policies de la Ge- 
neralitat B la comarca d’Osona per a tirar endavant la seva 
activitat policial? 

Hi ha un altre element, la instalhci6 on estan posats 
aquests mossos d’esquadra a Vic: no és tracta de discutir si 
és el lloc millor o no ho és, per6 si que sembla que, en tot 
cas, el seu emplapment, 31unyh del centre de Vic, podria fer 
pensar -i és una de les preguntes que fem-, tenint en compte 
que es tracta d’un actes dificil, que no 6 s  un accés natural 
per al públic, si han pensat o no a obrir, per exemple, una 
oficina central en el centre de la ciutat de Vic. Les places 
dels mossos que han anat destinats alli, són noves places 
pressupostades, o bé s’hi va destinar gent procedent d’altres 
llocs que van quedar, al seu torn, descoberts?, altres llocs de 
treball que han quedat desprove’its?, ja que, arnb la precipita- 
ci6 amb qu& s’han fet alguns passos han hagut d’anar direc- 
tament a la comarca d’Osona. No serveix de res substituir 
funcions si no se substitueixen també cossos policials que 
les feien, perquh si no, aquests cossos, que hi seguiran sent, 
a quk es dedicaran a partir d’ara? A patrullar pels carrers 
sense cap obligaci6? Seria una mala soIuci6, incompatible 
amb la racionalitat administrativa, l’eficacia policial i l’es- 
talvi del diner púbiic. La superposici6 de cossos policials en 
un mateix territori és un absurd total, 

Dintre d’aquests acords, que passa, senyor conseller, arnb 
el tema del trinsit? Recordem que hi ha un acord d’aquest 
Parlament, sense cap vot en contra, del desembre del 9 i ,  re- 
clamant aquesta competkncia per a la Generalitat, i que hi ha 
també una reuni6 de vostk, a rnitjan mes de febrer, amb la 
senyora Margarita Robles. Quin 6s el calendari que es pre- 
veu per a aquest tema, si és que se’n preveu algun? 
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I tambk una nitra pregunta: aquella famosa comissi6 
d’experts, corn a resultat de la signatura de?s acords Genera- 
litat-Estat per establir el finanqament dels Mossos d’Esqua- 
dra i supervisar el seu desplegament territorial -el senyor 
governador civil de Tarragona, el director del Gabinet &Es- 
tudis i Prospectiva del Ministeri de Justicia i Interior, i vos- 
tk, quan era director general de Seguretat. Corn continuar& 
aquesta comissló? Com 6s que per part de 1’Estat n’hi ha dos 
i per part de la Generalitat hi  ha només un sol membre en 
aquesta comissi6? 

Punt segon: formació. L’Escola de Policia de Catalunya. 
L’Escola de Policia de Catalunya hem dit abans que en dos 
anys traurh rn& policies al carrer que en tots els anys ante- 
riors, Est& preparada, des del punt de vista físic per6 tarnb6 
des del punt de vista acadhmic, I’Escola, per assumir el repte 
que comportar& la forrnaci6 de centenars de futurs mossos 
d’esquadra i també de policies locals? S’ha convocat la Co- 
missió de relacions entre I’Escola i el sindicat dels mossos 
d’esquadra i policies Iocals? S’ha tornat a repensar aquella 
possibilitat q u e  a I’Escolla hi hagués un sots-director en re- 
presentaci6 dels municipis, tenint en compte que les policies 
locals sbn el segon cos policial present a Catalunya, amb 
vuit mil persones? S’ajusten els programes a la formació 
real dels mossos d’esquadra i de les policies locals amb la 
funci6 que hauran de fer desprks? Ha tirat endavant la idea 
aquella de fer una auditoria pedagbgica a I’Escola per a ana- 
litzar quina era la relació entre la formació donada i la prhc- 
tica policial que faran despris? 

Hi ha hagut fins ara -i ho passem per alt- una bbvia ..., o 
una modesta, diguem-ho aixi, desconnexió en alguns aspec- 
tes entre 1’Escola de Policia i alguns altres organismes del 
mateix Departament. Cal absolutament la desconcentració 
de les activitats de 1’Escola. Cal potenciar la formació a dis- 
tancia, la formació IIQ presencial, la desconcentraci6 territo- 
rial, perqu2, si no, entre altres coses ens trobem que a molts 
municipis els comporta un cost econbmie exagerat l’estada, 
el desplaprnent dels seus membres, aixl’ corn les notables i 
bbvies dificultats d’aquells ajuntaments que tenen pocs poli- 
cies locals, i si alguns els han de tenir a t’Escola durant un 
cert període de temps, i no Ro poden aguantar, des d’un punt 
de vista ni econbmic ni funcional. MBs de la meitat dels 
mossos d’esquadra -ens responien fa uns mesos, des de la 
mateixa Escota de Policia de Catalunya-, m6s de la meitat 
dels mossos d’esquadra no han passat despres per cap curs 
d’aactualitzaci6 a 1’Escola de Policia de Catalunya. Aixb, per 
a nosaltres, ks, doncs, un tema que s’hauria d’intentar esme- 
nar. 

1. el darrer punt: dkiern que els policies locals s6n un dels 
elements clau de la seguretat pública en  aquest país, per6 
s6n també, en certa manera -aquesta primera forp policia1 
de Catalunya-, siin també, en certa manera, el gran absent 
d’aquest acord policial entre la Generalitat i 1’Estat. L’Estat 
traspassa responsabilitats i cornpetkncies a la Generalitat, 
perb que traspassarh la Generalitat als ajuntaments? Com es- 
tan, senyor conseller de Governaciú, aquells tres hmbits de 
treball que vosti: va potenciar que es fessin en relació amb la 

futura llei de seguretat ciutadana de Catalunya, la futura llei 
de seguretat piiblica de Catalunya, tant sabre la configuració 
de1 model policial, els brgans de seguretat pfiblica, la reco- 
llida d’informació bhsica sobre la victimació, etcktera? 

La coordinació de les policies locals -i amb aixb acabo-, 
la coordinació de les policies locals no ha merescut, en ab- 
solut, a? llarg d’aquests darrers anys, ni tan sols la nota 
d’aprovat. Més enllh de la uniformització i el parc rnbbil, 
ara cal fer un gran esforq per situar aquest conjunt de cossos 
policials de tot Catalunya, dels municipis i de les comarques 
que en disposen, en el lloc que els correspon, i aixb signifi- 
caria potenciar al m5xim la mecanització i la informatització 
de les policies locals, per tal que sigui possibk una coordi- 
nació efectiva entre elles i perquk es puguin intercanviar la 
informació necesshria per fer efectiva la seva tasca pelicial. 

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

EI Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor Carod-Rovira. ET 
senyor conseller té la paraula. 

EI Sr. CONSELLER DE GOVERNAGIO: Grkies, se- 
nyor president. Senyores i senyors diputats, senyora Ora- 
nich, senyor Carod, b6, em plantegen VQS~&S tot un seguit de 
qüestions sobre replegament, sobre el cost, sobre el trhnsit, 
presons, formaci6 a l’Escola, els comandaments.. . Miraré de 
poder contestar totes i cada una d’aquestes preguntes que 
em fan. 

En primer lloc, dir que -i vosth ho ha manifestat- per la 
mecinica pzrrlamenthria no ha sigut possible que jo  fes la 
presentació en Comissió; en qualsevol cas, saben que em te- 
nen a la seva total disposició per poder després, en un Brnbit 
potser sense tants ajustaments horaris, doncs, poder fer una 
ampliació de totes les qiiestions. I per tant, quedi consthncia 
d’aquesta disposici6 d’aquest conseller a explicar el que fa 
falta. 

Bé, jo, deixin-me dir que veig aquí una certa contradic- 
ci6: d’una banda diuen que aquí no s’ha fet res fins ara, i 
ara3 doncs, anem ..., gairebé semblaria que diguessin que 
anem massa de pressa. Jo vull recordar que l’acord policial 
preveu que aquest model, doncs, ha de durar vuit anys, i per 
tant, doncs, jo diria que -primera qüesti6- aquí no hi ha una 
pressa O una improvisació O una precipitació, sin6 que aixb, 
si alguna vegada alguna crítica hi ha hagut 6s que a determi- 
nades persones o sectors els semblava que aixb dels vuit 
anys era potser precisament massa llarg, i sempre, des de la 
Conselleria, des del Govern, s’ha dit que, precisament, 
aquest acord, doncs, per poder tenir un desenvolupament sa- 
tisfactori, s’havia de plantejar amb un lapse de temps una 
mica llarg. 

L’acord de les presons -comencem per aqui. Miri, 
l’acord de les presons ..., en primer lloc, dir que les presons 
tamb6 formen part del dispositiu de seguretat d’un país i ,  per 
tant, doncs, les presons s’han de vigiIar. Altra cosa és si 
I’oportunitslt era fer-ho al comenpment o al final del pro- 
cés. Jo, aquí’, hslig de dir que em sembla que i’acord de pre- 
sons, tot i que 6s un acord feixuc de cara al MOSSO 

d’esquadra -pel que després explicaré-, va ser un acord es- 
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tratkgicament ben situat, ja que va aconseguir desbloquejar 
precisament la Junta de Seguretat. A la Junta de Seguretat, 
durant bastants anys, hi havia la baralla sistemhtica, cons- 
tant, permanent, de les noves promocions, i aixb feia que, 
entre altres, la Generalitat, el Govern: de la Generalitat, no 
dispost% d’un nombre de mossos d’esquadra suficient. 

L’acord de presons va aconseguir incrementar el nombre 
de mossos d’esquadra i va aconseguir, per tant, incrementar 
el que jo denominaria la massa critica de mossos d’esqua- 
dra. És cert que aixb, dins del conjunt dels dos mil i escaig 
mussos que hi ha en aquests moments, doncs, és un percen- 
tatge elevat, el que hi ha ara, de mossos d’esquadra destinats 
a vigilhncia penitencihria. Per cert, no tots els 653 que vostk 
em diu estan de preskncia física a la garita: n’hi ha que estan 
en el tema de trasllats penitenciaris, tarnbi és cert. Qu& pen- 
sem fer nosaltres amb aixb? Miri, primera qüesti6: hi ha una 
relació arnb la Conselleria de Justicia per la qual aquelles 
presons que són velles, que encara no disposen de suficients 
elements de seguretat ellectrbnica, c o m e n p  a instalhr 
aquests elements a fi i efecte de poder reduir de manera im- 
portant i notbria el nombre d’efectius destinats a unes vigi- 
lhncies est2tiques que, certament, són necesshries, perb s6n 
poc enriquidores des del punt de vista professional. D i r4  
que, concretament, a la pres6 de Ponent, de Lleida, esth en- 
llestint-se aquest dispositiu; que aixb permetri reduir de 
I’ordre d’un 35 a un 40% els efectius. Les presons de nova 
construcció, com poden ser la de Brians o la de la Roca, 
com que ja disposen, d’entrada, d’aquests elements, fa que 
les necessitats d’efectius siguin petites. Perb, tot i així, és 
obvi que en el decurs dels anys hi hauri d’haver un percen- 
tatge, per6 que si el podem anar a reduir, que al final, de deu 
mil mossos d’esquadra, entre un 2, un 3 o un 3,5% es dedi- 
qui  a la vigiihncia de les presons, crec que 6s un percentatge 
acceptable. En aquests moments, bbviament, la situació esth 
desequilibrada. 

Terna del replegament, Jo estic convenqut, jo estic con- 
venqut que el replegament, fins i tot geogrhfic, in situ, exis- 
tirh. Jo li negaré a vostk, senyor Carod, que en aquests 
moments, per exemple, a Osona, SI Vic, no hi hagi hagut re- 
plegament material, des del punt de vista de funcions poli- 
cials; en aquest moment vostk, a la ciutat de Vic, no veurh ni 
un cotxe patrulla del Cos Nacional de Policia. A partir del 
12 de desembre, moment en qu& els Mossos d’Esquadra es 
van desplegar, concretament, a la ciutat de Vic, els tres cot- 
xes patrulla del Cos Nacional de Policia de la comissaria es 
van tancar en el garatge i no han tornat a sortir mks. En 
aquests moments, si els membres del Cos Nacional de Poli- 
cia de Vic nt~ s’han replegat..,, i ,  si vosti: té un recull de 
premsa que em sembla que va sortir no sé si dilluns d’aques- 
ta setmana, fins i tot hi van haver unes reunions amb els ma- 
teixos sindicats de la policia, alla al que es feia esment era a 
la necessitat de produir rhpidament els respectius concursos 
de trasllats, atks que hi ha d’haver unes formalitats adminis- 
tratives, per tal que els policies nacionals puguin optar a 
aquests concursos de trasllats i, per tant, reduir la seva 
presencia material en  la mateixa ciutat de Vic. 

Pel que fa a la GuArdia Civil, també és cert que ells en 
aquests moments estan acabant d’ultimar, per les referhies 
que en tinc, un pla de redimensionament i de tancament de 
casernes. De totes maneres, jo tambk li vull dir una cosa; és 
a dir, a mi la preocupaci6 que se’n vagin o no se’n vagin 
rn’ks bastant relativa. A mi el que em preocupa 6s si real- 
ment els acords del 17 d’octubre i, per tant, les competh 
cies que aquests acords del 17 d’octubre reconeixen a la 
Generalitat els fem nosaltres O no els fem nosaltres. Que en 
aquests moments, pels acords de Schengen, resulta que hi 
puguin haver cent vint policies que facin controls aleatoris a 
la província de Girona, sempre que els facin arnb aquelles 
compethcies que són de tipus supracomunitari, establerts a 
l’acord del 17 d’octubre, res a dir. En el moment que aixb 
no fos així, si que, llavors, hi haurien situacions de proble- 
mes. 

Pe1 que fa a la qüestió del transit és evident que hi ha, en 
el mateix acord del 17 d’octubre així es manifesta, el trhnsit 
en el moment de la redacció de I’Estatut, no es va considerar 
o no va quedar clar que era una compethcia de Ia Generali- 
tat de Catalunya i, per tant, en aquests moments hi ha una 
comissi6 tecnica que ja ha comengat les seves reunions, que 
6s la mateixa comissió tkcnica de desplegament de l’acord 
del 17 d’octubre, per analitzar en primer terme quines hau- 
rien de ser les f6rrnules jurídiques que permetessin exercir al 
Govern de la Generalitat la cornpetkncia en materia de trhn- 
sit. Aixb, pensem que, doncs, en uns mesos ha de quedar 
clar quina 6s aquesta fórmula juridica, que segur que exis- 
teix sense necessitat d’haver d’anar a canviar l’Estatut, és a 
dir, poden haver-hi fórmules jurídiques que permetin fer 
aixb i nosaltres anem a explorar aquest terna, perque bbvia- 
ment Abviament- a nosaltres ens sembla, i ho dic aquí da- 
vant d’aquesta cambra i de la manera solemne, que cap 
dispositiu de seguretat de Catalunya, de seguretat ciutadana 
i d’ordre públic, pot obviar unes competbncies de trhnsit i, 
per tant, nosaltres els reclamem i els continuarem demanant 
que aixi sigui. 

Una altra qüestió important, que 6s el tema de la forma- 
ci6. Escolti, en els propers dos anys sortiran més rnossos 
d’esquadra que en els dtirns vuit anys. Sens dubte. I en els 
propers quatre anys n’haurem triplicat el nombre. Per quk? 
Perquk ara hem iniciat una linia de formaci6, per6 una línia 
de formació que també volem que sigui selectiva i profes- 
sionalment competent. L’Escola de Policia, que vostes van 
tenir ocasió de visitar i’altre dia, té la suficient capacitat 
d’estructura i la suficient capacitat docent per poder fer front 
al repte de, doncs ara, d’aquí a no massa, rebre 727 nous 
mossos d’esquadra i, per cert, garantint sempre -i aquí ve 
una mica la definici6 de per qu& nosaltres també dkiem que 
volíem fer un desplegament a vuit anys, és a dir, nosaltres 
podiem optar per dir: <<Miri, cada any formarem 1.100 
IIIOSSQW, la capacitat física de l’escola he permet, i la capa- 
citat d’instal.lacions així ho podria fer i ,  llavors, per tant, re- 
duir els anys de desplegament, perquk tenim mes efectius, 
per6 ens ha semblat que nosaltres hem de poder fer una 
bona selecci6, ens mourem en xifres de 700 a 800 anuals, i 
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garantint que, despres, aquest 150, 180 policies locals que 
anyalment venen d’arreu de Catalunya tambb hi puguin tenir 
cabuda a fi i efecte d’anar-nos situant al voltant dels 900, 
950 alumnes, que encara no exhaureix la capacitat total de 
l’escola. És a dir, encara ens quedaria un marge. No volem 
f o r p r  la rnhquina a tope, no la volem posar al final; volem 
guardar-nos una situaci6 per garantir que realment el que es 
fa all& es fa en unes condicions d’esponjament, 

Aixb pel que fa a la formaci6 de MOSSOS d’esquadra i de 
policies locals; altre repte molt important és que, escolti’m, 
farem molts mossos d’esquadra, molts mds dels que hem fet 
els darrers anys, perb com es comandaran? Qui els manar& i 
de quina manera‘! Aqui, deixar ben clar també el que la llei 
preveu, que és que en cap cas hi pot haver -ho repeteixo- en 
cap cas hi pot haver un transvasament rnassiu de comanda- 
ments dels cossos i forces de seguretat de l’Estat, sind en tot 
cas incorporacions de forma individualitzada i prhvia forma- 
ció a través de I’Escola de Policia. I, en segon lloc, dir-li 
que, de la mateixa manera que en aquests moments estem 
incorporant molts mossos d’esquadra, doncs, miri l’any 
passat en el que va ser el 1994 ja hi va haver un curs de no- 
menament de 65 caporals, 23 sergents, i 2 sots-inspectors, 
amb la qual cosa el Cos de Mossos d’Esquadrst que, fins ara, 
en els darrers deu anys només havia arribat a aconseguir 8 
sots-inspectors, en un any va passar de 8 a 20. Dir que en 
aquests moments, des del mes de gener, ja hi torna a haver 
convocada una nova fornada de caporals, en aquest cas, 84, 
que e1 mes de juny tomaran a sortir convocatbries de ser- 
gents, de sots-inspectors, que hi ha prevista una convoca- 
tbria d’inspectors i que possiblement es convoqui alguna 
plaqa d’intendent. Perb sempre partint del criteri que, en pri- 
mer lloc, el que es pretkn és que els comandaments sorgei- 
xin internament del mateix cos, perqui?, entre d’altres coses 
-entre d’altres coses-, el ~ O S S Q  d’esquadra, quan entra en 
l’organitzaci6, quan entra a I’Escola, també ha de tindre clar 
que ha de tenir una perspectiva de promoció professional, 
sigui per la via vertical del comandament O sigui per la via 
horitzontal de la promoció professional o l’especialització 
t&c n ica. 

I, per tant, nosaltres afavorirem, intensificarem, aquesta 
promoció, aquesta extracció interna de comandaments. La 
qual cosa no vol dir que impedeixi que determinats coman- 
daments que aportin, sobretot aportin, uns determinats va- 
lors professionals; segona, que compleixin un determinat 
perfil, d’acord amb la política que nosaltres volem donar a 
la nostra policia de la Generalitat, doncs puguin també in- 
corporar-se a aquesta policia de la Generalitat. 

Respecte als temes de finanpiment i altres qiiestions que 
també se’m plantejaven, no s6 si per la senyora diputada O 
per vosti?, dir que la comissi6 aquesta t h i c a  de desenvolu- 
pament, de tres membres, van ser tres membres per una raó 
concreta; 6s a dir, la Junta de Seguretat de Catalunya, en ‘la 
seva constituci6 i els seus estatuts, per dir-ho aixi, és a dir, 
la seva normativa, no estatuts -i;lixb seria massa arnpuf~lós-, 
en  la seva normativa de funcionament, preveu que existeixi 
una comissi6 tkcnica composta per un membre de la part de 

1’Estat i un membre de la Generalitat. Perb, atesa la trans- 
cendkncia de l’acord de 17 d’octubre, ens va semblar que 
era necessari implicar-hi d’una manera molt més a fons el 
mateix Ministeri de Justícia i Interior. I d’aqui ve la incorpo- 
ració d’un tercer element, en aquest cas de la figura del di- 
rector del Gabinet de la Secretiria d’Estat. Per quk? Perquh, 
doncs, hi havia una experihcia, per cert no massa gratifi- 
cant, que en determinats moments es feien acords a Madrid, 
que després la Junta no ratificava -bloqueig per part de la 
Junta de Seguretat- o altres que, a l’inrevis, la Junta sem- 
blava que obria un camí i, després, a Madrid xiulaven. Solu- 
ció: escolti, asseiem-nos tots a la mateixa taula i no ens 
aixequem fins que quedi clar que passa amb aixb. 

Dir que aquesta comissió, des del 17 d’octubre fins ara 
s’ha reunit, em sembla, ja en quatre ocasions; la darrera, 
concretament, es va reunir, si mal no recordo, a finals de la 
setmana passada. En aquella ja no hi vaig assistir jo; j a  es va 
fer la substitució pel nou director general de Seguretat Ciu- 
tadana, i en aquests moments dir que aixb va, crec, per bon 
camí. 

Respecte a un tema de dades informatiques i antecedents, 
dir tmbE que en aquests moments el transvasament d’infor- 
mació, Ibgicarnent amb un nivell molt petit, les necessitats 
d’informació, doncs, per l’actuaci6 policia1 en una comarca 
corn 6s Osona, doncs, no s6n massa, perb tot i així exis- 
teixen ja uns sisternes, mi tjanpnt unes línies telefbniques 
punt a punt i m i t j a n p t  uns sistemes de fiix$ perquk en qual- 
sevol moment, si els Mossos d’Esquadra per les seves actua- 
cions de seguretat ciutadana, d’investigaci6, del que sigui, 
necessiten antecedents policials, antecedents penals, doncs, 
cap problema d’entrar en els bancs de dades del Cos Nacio- 
nal de Policia o de la Guhrdia Civil. 

A mesura que aixb es vagi desplegant i, per tant doncs, hi 
han, com vostks saben, dos desplegaments previstos, un a Ia 
comarca de la Selva i E’altre al Ripollks, aquests sistemes 
potser una mica, doncs, aixi molt d’estar per casa, d’unes lí- 
nies telefbniques punt a punt, aixb avui dia a l’era de la in- 
forrnhtica, doncs, s’han de muntar d’uuna manera diferent, 
doncs, també ]’acord de la Junta de Seguretat va preveure 
que la primera sala de coordinació informitica en qui3 abo- 
caven totes les bases de dades, Policia Nacional, Guhrdia 
Civil i la petita base de dades que puguin tenir els Mossos 
d’Esquadra, doncs hi estarien ubicats, i que, aixb, hi hauria 
una sala a cada una de les nostres territorials: Barcelona, 
Tarragona, Lleida i Girona. La primera, a Girona -raons bb- 
vies: comencem a desplegar-nos a1 Ripollks i a la Selva. I, 
per tant, abans del 31 de desembre del 1995 ha d’estar ja  
operativa aquesta sala; sala que es va crear una mica a 
imatge del que va funcionar durant els Jocs Olímpics de 
Barcelona l’any 92. Perque, com SUPOSO que vostks també 
saben, fins ara, malauradament, ni tan sols entre els COSSOS i 
forces de seguretat de I’Estat, és a dir, entre el Cos Nacional 
de Policia i la Guhrrdia Civil, es parlaven informhticarnent 
entre ells. Hem d’intentar que, en entrar el tercer cos poli- 
cial, no sigui el tercer en discbrdia, sind que en tot cas mi- 
rem d’aconseguir una concbrdia. 
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Pel que fa als programes de 1’Escola de Policia de Cata- 
lunya, vost&s van tindre ocasi6 tarnbk l’altre dia de veure un 
primer avanG que ser& presentar, si a Déu plau, la propera 
reuni6 del consell de direcci6, que em sembla que és dime- 
cres de la setmana que ve, en quls: hem fet una profunda i ex- 
haustiva revisi6 dels continguts docents i dels continguts de 
formaci6, sobretot en primer lloc del curs bisic, ateses 
aquestes noves circurnstincies ja d’ acords i de responsabili- 
tats en mat8ria de seguretat i d’ordre públic. Aixb ser& 
sotmks al Consell de Direcció; ser& tambk sotrnks al Consell 
Pedagbgic, per tal que tothom hi pugui participar, i ,  per tant, 
que tothom pugui sentir-se compromi3 i d’acord amb aques- 
ta situaci6. 

Pel que fa als ternes de desconcentració i de formació, 
tamb6 dir -i aixb j a  puc dir que ho va anunciar la meva ante- 
cessora- que I’Escola de Policia de Mollet t6 previst -i així 
es va dir- que en determinats cursos existeixi la possibilitat, 
no tan sols la possibilitat, sind l’oportunitat que aquests cur- 
sos es puguin fer de manera, dkiem, a distancia -la paraula 
potser no és correcta-, sin6 de forma mixta; en qui% hi ha 
una preskncia durant uns determinats dies a 1’escola i, des- 
prks, tot unes tasques posteriors que es puguin fer en les res- 
pectives zones on cada una de les persones treballi amb el 
control, lhgicament, d’unes tutories i d’una atenci6, després, 
personalitzada. Creiem que aixb 6s bo; aixb pot respondre a 
determinats cursos de comandaments, No es pot fer en de- 
terminades qüestions potser d’especialització que reque- 
reixen unes installacions tkcniques. Tot i aixi existeix a 
Girona una installació de 1’Escola de Policia que fa anys 
que funciona i que jo crec que en segons quins hmbits aixb 
es podria mirar de fer a altres indrets de Catalunya; per6 
amb el benen& que c<desconcentraci6>> no ho hem d’enten- 
dre com aparició d’estructures físiques, com de petites esca- 
les, sinó que en tot cas han de ser uns hmbits diferents, rnes 
de tipus funcional que no pas de tipus estructural. 

Dit aixb, queda per a la contrarkplica. Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyer conseller. La 

senyora Oranich pot intervenir per formular r&plica. 
La Sra. ORANICH: Gricies, senyor president. Grhcies, 

senyor conseller, per la seva resposta. Algun dels punts que 
ens ha dit, que eis hem anat seguint, rn’han semblat inte- 
ressants i esperem que es puguin dur a terme de la manera 
que voste ens ho ha expiicat aquí. En el tema del trinsit 
coincideixo totalment amb vosti: -ja li ho he dit-, per tant, 
aquesta aspiraci6 seva i del Govern de la Generalitat, que és 
competkncia de Catalunya, per bé que a ]’Estatut ho van 
oblidar o en aquell moment no ho van considerar adient, 
doncs, hi estem absolutament d’acord, i esperem que aixi si- 
gui i que no sorgeixin nous inconvenients. 

Vost2 ens deia la nova soluci6 que s’ha portar a la comis- 
sió que s’ha creat amb el president del gabinet de Madrid, 
del Ministeri. Jo sB que aixb funciona millor amb el director 
del Gabinet d’Estudis Policials -em sembla que e3 diu-; 
exactament jo sé que aixb funciona; vosti: sap que és un ju- 
rista de fa molts anys, que hi tinc amistat personal. EI que 
em preocupa és que aquest 6s un bon moment, perb em 

preocupa que les coses es lliguin bE, perqu5 no sabem sem- 
pre si hi ser& aquest senyor, si ser& aquest ministeri i, per 
tant, no podem dependre de la bona voluntat o no. I el pro- 
blema seria que ens torn& a passar aquí el que ja ha passat 
fa molts anys, que hi hagués un bloqueig al terna de Ia poli- 
cia. 

Vostk ha dit ..., i suposo que potser ens hem explicat ma- 
Iament, perb de veritat que no és que vagin massa de pressa, 
no; j o  hi estic d’acord, no. El que hem dit és que no sigui 
només de portes enfora, i que les coses es facin bé. Vostk ha 
coincidit amb nosaItres que hi ha hagut molts anys que aixb 
no ha tingut un ..., pels motius que siguin, i potser en  efs mo- 
tius no hi coincidiríem, perb en tot cas vosth esta d’acord 
amb nosaltres que aixb ha anat massa a poc a poc. Ara, que 
el tema 6s massa llarg.+., home, jo SUPOSO que tots voldriem 
que aixb hagues anat més ripid i que anés més rhpid. Jo 
comprenc, i també coincideixo amb vostk, que s’han de fer 
be les coses, i ,  per tant, aquests vuit anys, és evident que 
valdria que fossin més curts, perb prefereixo que es facin bé 
i que Ia formaci6 sigui bona; bé que si hi ha un moment 
dolg, digudssim, potser avancéssim una mica mes rhpid. 

Quant a problemes de replegament, que vosth hi ha insis- 
tit, clar, aixb tamb6 a mi em preocupa. Ho deia el senyor 
Carod q u e  sempre li he dit jo, senyor conseller, li dic a ell 
que crec que és un dels grans coneixedors del terna policia1 
a Catalunya- que, en relació amb els acords de Schengen, hi 
pot haver problemes amb aquestes patrulles. Jo espero que 
no hi siguin. Vostk ho ha vist molt clar, diu: <<podrien haver- 
n’hi>>; tant de bo no I’hagi sentit ningú i aquests problemes 
no vinguin, perquk podria ..., que per aquf el tema que els 
acords de Schengen, corn tants acords de la Unió Europea, 
avui són només a nivell d’Estat, doncs, aixb proporcioni al- 
gun probIema. 

La qiiesti6 de la promoció interna, que vostk hi ha insis- 
tit, vosth ho ha vist molt clar, tot aixb. JO no ho veig tan clar; 
em fa una mica de por. Fa una mica de por que no hi hagi 
prou comandaments i fan por els sindicats, aqui. Vostk sap 
-i hi ha insistit vostk també- el terna de l’ascens professio- 
nal dels mateixos mossos nostres ..., estan preocupats per 
aquest problema, V Q S ~ ~  ho deu conkixer, i, per tant, vostk 
m’ha fet una explicaciú molt bona, perb, realment, vull fer-li 
dir que aixb em segueix preocupant. 

I un altre punt que l i  he dit abans que en parlaria i no vol- 
dria pas deixar-me’l tampoc per manca de temps -per bk 
que li agraeixo, senyor conseller, que vosti: esta a la disposi- 
ci6 d’aquest Parlament i de venir a la Comissió i parlar-ne i 
jo crec que se n’haura de parlar bastants anys, d’aquesta 
qiiesti6- és el terna dels policies locals. N’hha parlat molt el 
senyor Carod, i per tant jo coincideixo amb el que ell ha dit i 
no hi insistiriem tant, perb, realment, ha sigut una mica trist 
que el paper dels vuit mil policies locals a Catalunya, en el 
moment de fer la Llei de policia potser s’ha obliclat una 
mica tenir-los en compte, I en aquests moments hi han po- 
ques subvencions als ajuntaments per la qüesti6 dels poli- 
cies locals, i jo voldria saber tambe, senyor conseller, quin 
6s el capteniment del Govern de la Generalitat quant a la co- 
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ordinacia de policies locals. Perque, quk passa amb la poli- 
cia local i quines en seran les funcions quan ja hi hagi hagut 
un desplegament dels Mossos d’Esquadra? Qu2 hi ha men- 
tre ei desplegament? Que pensa, vast&, fer de tot aixb? 
Aquest és un tema que realment ha preocupat, i també quina 
serh Ea política -ja li ho he dit- en qüesti6 de policies locals, 
i també les autoritats de l’alcalde, que vosth, contestant pre- 
guntes del meu propi Grup Parlamentari, ha dit que sí, que 
creu que els alcaldes han de tenir un paper important quant 
al comandament de la seguretat a Catalunya. 

I aixb em lliga amb una qiiesti6 en quk voste ha fet 
aquests dies emfasi, ho ha anunciat, i ho va anunciar tarnb6 
I’anterior consellera, en dos moments solemnes que jo li he 
sentit, tant en aquest Parlament en el moment de l’aprovacid 
de la Llei de policia, corn en el moment del desplegament 
dels Mossos d’Esquadra a Osona. La nova llei de policia de 
Catalunya, 6s a dir, la nova llei de seguretat pliblica de Cata- 
lunya, per a quan, que faci també referhcia a la policia lo- 
cal? Nosaltres ja  sap, senyor conseller, que hauriem vorgut 
que aixo ja fos un tema, que hagués sigut ja un tema de l’ante- 
rior Llei de policia, perb, ja que no s’ha fet així, per a quan? 

I hi ha una qiiestió, dos qüestions molt petites, molt cur- 
tes, que Ii voldria dir, perqui? se m’acaba el temps. Em preo- 
cupa que la brigada de protecci6 a les dones agredides, que 
estava funcionant al Palau de Justícia bé i de manera molt 
positiva, tenim rumors que aixb j a  no funcionarh, que no se 
n’ampliaran els membres. Qu& en sap, vostk? És una qüesti6 
que preocupa; a mi m’ho han dit fa molt poc; per tant, no 
tinc altra constincia que aixb, i jo li ho voldria dir, 

Terna presons: coincideixo bastant amb vostk, tinc les xi- 
fres i sé que els 553 no estan vigilant les garites; tinc les xi- 
fres exactes, perb no les he dites perque semblava aqui una 
<(fardada>> de xifres que no ens venien al cas, perb dir-li que 
en molts dels aspectes vostk té ra6, senyor conseller, perb 
que hi ha una de les presons a Catalunya que justament ahir 
es feia una interpel.laci6 de presons i contestava l’honorable 
consellera de Justícia al company diputat ilmlustre senyor 
Oliart, que hi ha un lloc on, facin el que facin, tenim aquest 
problema, i surt cada vegada, que és la Modei. Em diuen els 
sindicats, de tot aixb de les garites, que fins i tot tenen els 
binocles espatllats, que fan vergonya -diuen ells, i jo crec 
que tenen raó, perquk en part ho he vist- els centres on estan 
reunits, és a dir, els centres interiors, les garites d’ells. Segu- 
rament aixb és un problema ja de la Model, que tot esth ma- 
lament, i fins i tot estan malament els centres de vigilhncia, 
per6 que en coneix vosth, d’aixb, i quk pensa fer la Genera- 
litat al respecte? 

Per acabar, també esperem que sigui real e1 que vosti: 
mateix, en contestes al meu Grup Parlamentari, ha dit, que 
la Generalitat no renuncia mai a ser la que comandi absoIu- 
tament I’ordre públic a Catalunya. Esperem que aixb pugui ser, 
aviat, perque aquesta 6s una aspiració que tots els que estimem 
el nostre pais fa molt de temps que voldríem que aixb fos. 

Grhcies, senyor president; gritcies, senyor conseller. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyora Oranich. 

Senyor Carod-Rovira, el seu torn. 

E? Sr. CAROD-ROVIRA: BC, senyor conseller, no és pas 
que hhgirn dit que anaven massa de pressa, sinó que m i s  
aviat ho hem dit al re&, 6s a dir que fins ara havien anat a 
poc a poc, i ,  en tot cas, en el terme rnitjh segur que ens posa- 
ríem probablement en la mateixa situació de conformitat. Hi 
ha hagut un ritme fins ara; ara, diguem-ne, canviem de rit- 
me, i aixb va bB. Segueix existint la Junta de Seguretat de 
Catalunya, evidentment amb unes funcions que li atorga el 
mateix Estatut d’autonomia de CataIunya, que després han 
estat recollides a la Llei de policia de la Generalitat, que 
diuen específicament allb de <<coordinar l’acci6 dels Mossos 
d’Esquadra i dels cossos i forces de seguretat de l’Estat>>. 
Deixo una pregunta en l’aire per a no ser contestada, i és 
<<en quin moment la Junta de Seguretat ha coordinat I’acció 
dels cossos i forces de seguretat de l’Estat?)>; COM que la 
resposta ja la sabem, no cat pas ni que la formulem. 

Cossos i forces de seguretat de 1’Estat. Es repleguen? Es 
replegaran? És a dir, jo crec que vostk em diu una dada que, 
si vostk la diu, me la crec, que deu ser certa: els tres cotxes 
de la policia nacional estan tancats en un garatge de Vic. 
Com a primera mesura, esth bé; com a segona, des del punt 
de vista racional, 6s absolutament inconcebible: potser po- 
dien fer, no ho sé, un bon servei ajudant la vigilincia esthti- 
ca de la parella d’urbans que estan davant de 1’Arxiu de 
Salamanca en aquests moments, abans que hi arribin els 
nostres divuit membres del GEI, a veure si d’una vegada es 
decideixen a fer una acci6 d’aquestes característiques, si 
m6s no com a assaig -i permetin-me la broma. 

El tema no és tant si en un moment determinat poden O 

no poden connectar els Mossos d’Esquadra amb la Guhrdia 
Civil o la Policia Nacional, sinó, quan ells comencen a assu- 
mir aquestes funcions policials plenes a Osona, de quina in- 
formaci6 parteixen; 6s a dir, a partir de quines dades eIIs es 
posen a treballar quan un jutge els encarrega una investiga- 
ció concreta sobre un cas determinat, és a dir, de quines da- 
des, de quina informaci6 ..., que han d’estar penjats tota 
l’estona al telkfon, a veure si comunica en aquell moment o 
no la Guhdia Civil, o si funciona o no la connexi6 amb la 
Policia Nacional, Han passat o no, els COSSOS i forces de se- 
guretat de I’Estat a la policia de la Generalitat la totalitat de 
dades que poden ser d’interes per a la seguretat pública a la 
comarca d’Osona? Els comandaments, si que és bo que, bb- 
viament, puguin accedir-hi a partir del mateix COS de la poli- 
cia de la Generalitat, perb vosth no oblida que Ia nostra Llei 
de policia diu una cosa una miqueta diferent: tamb6 s’hi pot 
accedir a través d’una altra via -també s’hi pot accedir a tra- 
v8s d’una altra via. 1 l’autoritat dels alcaldes a qu& feia re- 
ferhcia -amb I’encert que li és propi- la senyora Oranich, 
doncs, E, la meva manera de concretar aquesta autoritat 
dels alcaldes hauria estat acceptant unes esmenes nostres i 
una esmena també d’hiciativa on es concretava qui  era la 
primera autoritat local en rnatkria de seguretat, que sbn, que 
haurien de ser els alcaldes a nivell municipal. 

Un altre terreny: en cinc ocasions, des del 88 que sóc di- 
putat fins ara, en nom del meu Grup, hem anat demanant 
aquests darrers anys, hem preguntat oralment i per escrit, de 
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forma pdblica, privada, als passadissos, al bar, en interpella- 
cions: quan hi hauria eleccions sindicals al cos de policia de 
la Generalitat. Antecessors seus en el c k e c  van anar po- 
sant-hi data sense que mai aquestes eleccions s’hagin dut a 
terme, i podriem dir que encara les esperem, Des de mitjans 
del 90 fins a finals del 92, en cinc dates diferents, ante- 
cessors seus en la mateixa Conselleria ens havien posat data 
d’aquestes eleccions. Els mossos s6n avui els tínics funcio- 
naris de la Generalitat que no han tingut encara eleccions 
sindicals, i que per tant no poden tenir plenament coberts els 
seus drets com a treballadors ptíblics. Quan pensen convocar 
aquestes eleccions, senyor conseller? 

Aspectes concrets que apareixen ara per primer cop, o al- 
menys avui: en algun moment, en resposta a preguntes nos- 
tres, havíem plantejat si des del Govern es tenia present la 
possibilitat -i la Llei ho recull, bbviament- del pla de carre- 
ra policia1 i, específicament -i se’ns hi havia arribat a posar 
data en una resposta; per tant, a partir d’ara relativitzarem 
absolutament bona part de les respostes que vinguin del Go- 
vern que vostk representa-, la data de quan es comenpva ja 
a estudiar la famosa diplornatura universithria en seguretat 
pública, que hi havia uns acords amb I’Authnoma, etcktera, 
etcktera. I també se’ns parlava que estava a punt d’aparkixer 
una revista per als professionals de la policia a Catalunya, 
una revista tebrica, com 1’Ertzaintza tk la revista Harlax, 
que val la pena, com a mínim, de llegir, si més no d’imi- 
tar, 

A l’esmena a la totalitat a la Llei de policia de la Genera- 
litat, nosaltres reclamivern una llei de seguretat pública de 
Catalunya. Vostk n’ha parlat en declaracions ais mitjans de 
cornunicacib, en va parlar la seva antecessora en el chrrec 
també. Quin ritme porta, per a quan es preveu í’elaboració 
d’aquesta llei? Quk passarh amb brgans que nosaltres, amb 
esmenes concretes a la Llei -i després les varem retirar en 
benefici d’una transaccional modestissima-.. ,, com la crea- 
ció d’un consell de seguretat de Catalunya per coordinar tota 
aquesta actuació dels diversos cossos i forces de seguretat 
policial existents al nostre país? 

I una darrera reflexió, perquk el llum m’hi abligava ... 
(S’enceiz ei llum que avisa que s’exhaureix eE temps d’inter- 
vencid.) I ara encara m’hi obliga amb més fermesa (Rialles.) 
Vosti: ha parlat de no confondre la desconcentraci6 de la 
formaci6 policial, no confondre aquesta desconcentració 
amb la creació d’uns espais fisics, d’uns referents físics per 
a la formaci6 policial. Perb 6s evident que hi ha 1’Escola de 
Policia de Mollet, 6s evident que hi ha un centre de I’Escda 
de Policia a Girona, i semblava evident que hi havia d’haver 
tarnb6 un centre de 1’Escola de Policia de Catalunya a Reus. 
Dic <<semblava evident>> perquk, a preguntes nostres, la can- 
scllera de Governació del mateix Govern del qual vostk for- 
ma part ens deia que aixb es trobava ja en una fase avaqada 
de negociació, que la capacitat del futur centre de Reus esti 
prevista per a 173 alumnes, que s’hi faran cursos d’eespecia- 
lització i formaci6 permanent i que tindrii un Arnbit territo- 
rial que abastara tot Catalunya, si bé, com és lbgic -se’ns 
deia- s’emfatitzaran les Brees sud-oest de Catalunya. Aixb 

va ser dit a bombo i platerets per la conselIera, pel director 
de I’Escola de Pelicia de Catalunya anterior. Que se n’ha 
fet, d’aixb? L’hmbit sud del Principat és el que va en la línia 
Segrii - Garrigues - Conca - Alt Penedgs - Garraf’? Una lh ia  
important perque sota d’aquest Bmbit hi ha exactament qua- 
ranta municipis amb policies locals, un total de l ,  175 efec- 
tius operatius, mes les dotacions dels Mossos d’Esquadra. Si 
aixb es tir& endavant, és evident que en aquest centre de 
I’Escola de Policia s’hi podrien fer almenys -aimenys- els 
mateixos cursos que es fan en aquests moments en el centre 
de 1’Escola de Policia de Girona. Esta tancada o no, oficial- 
ment, ba possibilitat que el Departament obri a Reus aquest 
centre de 1’Escola de Policia? 

Les afirmacions que voste ha fet avui, les afirmacions 
que vostk ha anat fent als mitjans de comunicació són afir- 
macions que mereixen que nosaltres li donem un vot de con- 
fianp. Ha parlat per primer cop de creació futura en 
I’haritz6 d’un Departament d’hterior, i ha parlat d’un seguit 
d’aspectes que formaven part dels nostres plantejaments ha- 
bituals en aquest Parlament i en els nostres programes elec- 
torals. Nom& li demanem, senyor conseller, que -per dir-ho 
amb paraules del poeta- <<novament no sigui decebuda la 
nostra esperanp, amén; o, com diríem en catal&, a i x i  si- 
gui>>. 

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

El Sr. PRESIDENT: <<Ni escarnida la nostra confianp.>> 
(Rialles.) 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Efectivament, senyor presi- 
dent. Deixava la segona part de la recitació per al senyor 
president per completar el panorama po&tico-policial. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Carod-Rovira. Se- 
nyor conseller., . 

nyor president. Senyores i senyors diputats, senyora diputa- 
da, primera qüesti6 que em sembla que jo ja he dit en alguna 
ocasi6 als mitjans de comunicació, perb que penso que és 
bo, és oportG i a mes diria que és necessari que es digui en 
aquest Parlament; la pregunta 6s: qu& pot passar, que podria 
passar amb aquest model policial, amb aquest desenvolupa- 
ment -lent, rhpid, deixem-ho estar- si varies una determina- 
da opció politica? Resposta: no pot haver-hi retroc&. Pot, 
eventualment, haver-hi alentiment, per6 en cap cas hi pot 
haver retroc& Jo crec que aixb 6s una situació de no-retorn, 
i ho vull deixar ben pal& i ben clar en aquesta cambra. 

Abans, 6s veritat que en  les seves dues intervencions 
anava prenent notes, i desprds he tingut un lapsus: no he 
parlat del tema de policies locals. Deixin-m’ho fer ara i, a 
mis, amb una gran seriositat. Quan jo era director general 
de Seguretat Ciutadana -molt mes ara, que tinc la responsa- 
bilitat carn a conseller del Govern-, jo sempre he manifestat 
el següent: en cap cas -i torno a dir aquesta paraula tan so- 
lemne-, en cap cas es pot plantejar, la Generalitat, el Govern 
de la Generalitat, un dispositiu de seguretat a Catalunya que 
deixi de cantó, que obvii‘ els vuit mil policies Iocais que hi 
han meu del territori, Aixb és absolutament així de clar. Per 

EI Sr. CONSELLER DE GOVERNACI~: ~ r i ~ i e ~ ,  se- 
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tant, primera qüestió: que estiguin tranquils els policies 10- 
cals, que en el dispositiu aquest de seguretat, el que al final 
ha de ser la suma de la Llei de policia de la Generalitat mes 
la Ilei de policies locals, que ha de ser la llei de seguretat de 
Catalunya, aquí ha &haver-li Ia implicaci6, necesshriarnent, 
d’aquests cosos. 

Una altra qiiestió és -i aqui tambB aleshores hem de 
baixar de 1’Brnbit de les grans declaracions o de f’iunbit, di- 
guem-ne, dels grans conceptes, a la realitat concreb- ..., és 
ben cert que aquest colkctiu de vuit mil policies no és un 
col.Iectiu homogeni, ni en continguts ni en continents. M’ex- 
plicaré. Es a dir, no 6s el mateix la policia local d’un muni- 
cipi de Catalunya que te dos policies locals -i sempre poso 
la mateixa explicacib que un que en té dotze, que un que en 
té quaranta o la mateixa Gukdia Urbana de Barcelona, que 
en s6n, aproximadament, uns dos mil vuit-cents, Qu& vol 
dir? Que en els estudis que en aquests moments s’estan por- 
tant a terme mitjanqant les comissions que vostk ha mencio- 
nat, aquest és un dels primers ..., no diré esculls, perb sí una 
de Ies primeres qüestions que requereixen la nostra atenci6, 
i és que hem d’anar molt en compte a no voler aplicar en  
aquesta qüesti6 -entre d’altres raons, per la de I’autonomia 
local, que s’ha de respectar- una mena de café para todos, 
sin6 que hem de saber veure quins serien els dements que 
haurien de coexistir en aquesta interrelació. 

D’aitra banda, jo negar6 -i crec que és així que s’ha de 
fer- que quan es van fer les negociacions a Madrid s’obvies- 
sin o es deixessin de cantó les policies locals, Perdoni, 6s 
que el que es negociava a Madrid no eren competkncies de 
policies locals: el que es negociava a Madrid era quines 
competkncies que en aquell moment tenien els cossos i for- 
ces de seguretat de ]’Estat havien de passar a ser desenvolu- 
pades amb carhcter substitutiu pels MQSSOS d’Esquadra; per 
tant, no es them tocant absolutament res de les cornpeth 
cies que Ia llei local, doncs, d6na a les policies locals. Una 
altra qüestió és que, una vegada nosaltres ens hem clarificat 
i hem definit clarament quin 6s el marc de joc amb els 
cossos i forces de seguretat de I’Estat, en aquell moment lla- 
vors sí que entrem ja a casa nostra, des de la Generalitat, a 
negociar, a coordinar-nos amb els poIicies locals, i aixb és 
el que estem fent. 

Fer evitar que no em digui que s’incompleix o que la 
confianqa queda decebuda, no faré de posar-hi un termini, a 
la llei de seguretat; tampoc m’agradmia que entengués que 
no voler-hi posar un termini vol dir que no hi ha un compro- 
mís per fer-la. S’ha de fer, la farem; el que passa 6s que j o  
sempre, en aquests temes, vull ser exquisidament prudent, 
perquk fins que no tinguem tota la qiiestid plenament cali- 
brada, doncs ..., després 6s quan es pot anar tambe rnks de 
pressa en el tema. 

Senyora Oranich, li juro que en el tema de la brigada de 
la víctima desconeixia ni tan sols ia possibilitat remota que’ 
pugui desaparkixer, jo li diria que la nego en absolut; s6 que 
en aquests moments esta actuant, i crec que molt satisfac- 
tbriament, a gust de tothom, fins i tot de la mateixa Judicatu- 
ra o de la Fiscalia, que va ser, doncs, a insthncies seves que 

es va fer aquesta coHaboraci6. Una altra cosa 6s que darrera- 
ment, perque hi ha hagut un concurs de traslIats, doncs, hi 
hagi hagut elements d’aquesta brigada de la víctima que ha- 
gin sortit; per que? Perquk ells, en un concurs de trasllats, 
hagin sollicitat una altra plaga, perb que queden restitu‘its. 
En cap cas és vduntat d’aquest Departament de Governaci6 
fer desaparhixer, doncs, aquesta unitat, 

Eleccions sindicals; doncs, si, senyor Carod, hi hauran 
eleccions sindicals. AI  Consell de Govern darrer, que va ser, 
si mal no ho recordo, divendres de l’aanterior setmana, per fi 
es va aprovar el reglament mitjanqant el qual es poden des- 
envolupar ja les eleccions sindicals en el cos de Mossos 
d’Esquadra, Aixb ha sigut un seguit llarg d’elements; 6s a 
dir, com vostk sap, primer es va passar un esborrany als ma- 
teixos sindicats perguh ells posessin les seves matisacions, 
després aixb ha hagut de passar per Ia Comissió Jurídica As- 
sessora, de la Comissió Jurtdica Assessora ha anat al Con- 
sell Tkcnic ..., perh, 6s a dir, va ser un compromís, d’acord 
amb la meva antecessora, la conseliera Cuenca, de regula- 
ritzar i normalitzar definitivament aquest terna tan impor- 
tant, entre d’altres raons per una tambi, escolti, de tipus 
prhctic. Quan el director general s’asseu a la taula de nego- 
ciació sindical, ha de tenir clar quins són els representants 
que té allh davant; en aquests moments tothom s’hi arroga 
una representació que, si sumkssim el nombre d’at’iliats que 
diuen que cada un d’ells representa, jo crec que en aquests 
moments tindrlem de 2’ordre de tres mil vuit-cents mmsus 
d’esquadra. I, per tant, tamb6 6s bo, des d’aquest punt de 
vista, que hi hagi aquesta clarificació, independentment de 
la principal, que és que tota organitzaci6 -i en aquest cas de 
funcionaris- ha de poder tindre el seu Brgan de representa- 
ció sindical. Per tant -hi insisteixo-, el Govern ha aprovat j a  
el Decret, i ara 6s qüesti6 que ens posem d’acord amb les 
mateixes organitzacions per fixar el calendari d’ aquestes 
eleccions, 

Aixb d’un consell de seguretat de Catalunya, doncs, crec 
recordar que també en una de les meves declaracions vaig 
dir que -concretament en el Colalegi d’Advocats- era volun- 
tat del Departament de fer ..., la creació d’aquest consell de 
seguretat, i, per tant, també serh una de les altres qüestions 
que nosal tres tirarem endavant. 

Pel que fa a l’autaritat de l’alcdde, la proposta que nosal- 
tres fem, des del moment que tenim signats els acords del 17 
d’actnbre, 6s que les juntes locals de seguretat de Catalunya, 
que fins ara estaven copresidides pel governador civil i l ’ d -  
caldc, doncs, deixin d’estar copresidides -perquk, si a més 
hi haguessin els Mossos d’Esquadra, eventualment haurien 
de ser tripresidides; 6s a dir, aixb no té ni cap ni peus-, 
doncs, que passin a estar presidides únicament i exclusiva- 
ment per l’alcalde i que hi hagin la resta de cossos de segu- 
retat, eventualment, si all& hi ha Guhrdia Civil o cos 
nacional de policia, i MQSSOS d’Esquadra, i es faci aquesta 
tasca de coordinació. Aixb 6s un dels temes que nosaltres 
hem posat sobre la taula, concretament en aquesta Comissi6 
tkcnica de seguiment del desplegament, i que estem en ne- 
gociacions en aquest aspecte. 
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Per últim, si, realment, escolti, la presó Model és lletja, i 
a rnks esta malament, i malgrat que de tant en tant es pinten 
les coses, doncs, potser si que pot ser que en un moment de- 
terminat la sala on ells descansen no tinguin les degudes 
condicions, per6 no crec que sigui una cosa privativa dels 
MOSSQS d’Esquadra, sin6 que és una cosa de la mateixa es- 
tructura de la pres6, que es va millorant, que es van fent in- 
versions, perb que en un edifici vell, per més coses que hi 
facis, sempre és vell. Tot i aixi, crec que ho tenim bastant 
presen t. 

I, per Últim, senyor Carod, dir-li que ..., possiblement no 
seri tampoc de manera immediata, perb si que és cert que, a 
mesura que tinguem aquest desplegament de Mossos d’Es- 
quadra, que tota la geografia catalana tingui aquesta taca 
d’oli, doncs, cada cop m6s el Departament de Governació 
s’assemblarh a un departament d’hterior; que li canviem o 
no el nom ara, jo crec que no és massa substancial. All6 
substancial és que anem aconseguint aixb que tots volem, 
que és que Catalunya disposi d’una policia arrelada al país, 
al territori, una policia eficient, com deia l’altre dia, en pri- 
mer lloc assistencial i preventiva, i només secundhriament 
coac ti va. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conselEer. 

IntespeHacZh al Consell Executiu 
sobre els casals catalans 

La interpellació que constava corn a número 15 de ]’or- 
dre del dia ha estat retirada. 

InterpeNaci6 al Consell Executiu 
sobre els horaris comercials 

I, per tant, passarem al setze punt de l’ordre del dia, que 
6s la interpeliaci6 sobre els horaris comercials, presentada 
pel diputat senyor Puigcercós, que té la paraula per presen- 
tar-la. 

El Sr. PUIGCERCÓS: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res diputades, senyors diputats, honorable conseller, aquesta 
interpel-laci6 que es presenta amb aquest títol d’horaris co- 
mercials fa referencia, concretament, i per especificar i 
emmarcar la interpellació, als horaris comercials a les zones 
turistiques. Entenem que ara és un moment per comenqar a 
plantejar aquest tema; es poden fer interpeilaeians a vol 
d’ ocell passada la temporada turística, per6 estern ja  eo- 
menpnt ,  digubssirn, a les entrades d’aquesta primavera, que 
suposem que el conseller Alegre deu estar ja engreixant la 
maquiniria i deu tenir ja  perspectives de la temporada turis- 
tica de l’estju que tenim j a  imminent. Temporada que no sa- 
bem si, com va dir el ministre de Turisme espanyol, el 
senyor Gómez Navarro, ser& la millor de la histbria contem- 
porhnia, o potser no serh tant. El que és segur, o haurh de ser 
segur, és que, l’experikncia de les temporades passades del 

Govern, i concretament el Departament de Carner$ i Turis- 
me, i m6s concretament vostk, senyor Alegre ..., n’han pres 
nota d’aquelles coses que cal millorar i, fins i tot, de les que 
cal canviar. 

En aquesta cambra hem parlat moltes vegades de turis- 
me; fins i tot havíem parlat de models, i tots virem quedar 
d’acord en uns principis que calia prirnar la qualitat i que 
aquesta era I’dnica garantia que hi havia de poder mantenir 
la quantitat; és a dir, m i t j q a n t  la millora de la qualitat del 
turisme, en millorarfem la quantitat -va ser el resum de les 
propostes que va haver-hi en el debat rnonogrhfic que es va 
fer en el seu moment en aquesta cambra. Una quantitat que 
els darrers anys baixava i baixava, i tots -ho repeteixo, tots- 
vhrrern estar d’acord que, d’entre d’altres causes, una era la 
pkrdua de qualitat de l’oferta, sobretot el servei, I’atenci6 al 
turista, i aixb va implicar en e1 seu moment una pkrdua de 
determinat mercat de turistes, i determinats tnur operadors 
van fer de la costa catalana, sobretot de la costa -un altre 
terna és el turisme d’interior o el turisme de muntanya-, so- 
bretot de la costa catalana ..., el van fer d’una part del turis- 
me, potser, que eren les rendes més baixes de la Uni6 
Europea en el seu moment. Aquest cbctel -baixa qualitat de 
l’oferta, preus baixos, rendes baixes- va provocar la caiguda 
d’un model, ei model -conegut i ja parlat en aquesta cambra 
moltes vegades- <<de sol, sorra i platja>>, que en el seu mo- 
ment, a poc a poc, va anar decaient en la qualitat i en l’ofer- 
ta. Caldria reorientar, caldria redefinir, d’entrada, l’oferta, 
tant l’estrictament turística, hotelera, de restauraci6, com co- 
mercial, ja que de les coses clares que vhrem tenir en el de- 
bat rnonogrhfic hi havien les d’allargar la temporada, si fos 
possible, tot l’any i ,  sobretot, evitar el model de juliol i 
agost. 

I aquí ve el motiu de la nostra interpelmlaci6: els horaris 
comercials a ies zones turístiques, que s6n un referent direc- 
te i causa directa d’aquesta situació, han suscitat en alguns 
municipis problemhtiques i problemes. En dq altres han fun- 
cionat bé; S Q ~  conscients que en molts municipis els ajunta- 
ments, que són, en definitiva, els que tenen la regulaci6 
d’aquest tema, han arribat a acords amb els representants 
dels comercials i hi  hagut un dihleg fluid i la cosa ha rutllat 
bé, Perb si que hi han hagut situacions m6s difícils, hi han 
hagut municipis on no s’ha arribat a aquest acord i hi ha ha- 
gut complicacions. 

Són moltes les opinions i també els contraposats inte- 
ressos. Ja hem parlat sobrerament aqui de la crisi del co- 
rnerq, i sobrerament el nostre Grup, Esquerra Republicana, 
plantejava la problernitica del petit i rnitjh corner$ tradicio- 
nal, enfront les grans superficies comercials, que també han 
viscut directament aquesta problemhtica, tant a la costa com 
a les ciutats. Ara, perb, volem fer referkncia al comerq a les 
zones turístiques; aqui també caldria obrir un debat -que no 
6s el que pertoca, perquk seria un debat col-lateral, perb tam- 
bé interessant- de que  és zona turística i quk no és zona tu- 
ristica, perquk, en definitiva, la voluntat i el resum a que 
vhrern arribar en el debat monogrhfic era intentar allargar 
tant la temporada COM que el turisme fos no només un feno- 
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men de la costa, del turisme de platja, sinó que fos un turis- 
me de F’interior, comarques prbpies de l’interior, un turisme 
de muntanya, en definitiva, redistribuir i compensar amb 
I’oferta turística aquells sectors que, com el sector primari, i 
aquelles comarques dedicades al sector primari que en el seu 
moment havien tingut problemitiques i han tingut un procks 
de reconversió també molt important. Un cornerq, doncs, 
que determina el grau de qualitat d’aquests municipis i 
]’oferta que poden donar. 

Caldria respectar unes normes generals i uns principis i 
antecedents. Som conscients dei decret d9 horaris comercials 
que va fer la Generalitat i la declaraci6 de zona turística que 
en fa, perb hi ha un problema, que és l’horari lliure, O sigui, 
quest és un problema, 3’horari lliure, la llibertat d’horaris. 
Nosaltres entenem que aquest és un problema no estricta- 
ment -ja ho deiem al principi- de la costa, perb que ha sus- 
citat diferents problemes. L’horari lliure, en aquests casos, 
defensat a capa i espasa per alguns, acaba esdevenint alta- 
ment perjudicial per a un determinat cornerq. Creiem que cal 
regularitzar l’horari comercial en el sentit de donar un bon 
servei al consumidor i a la vegada garantir la qualitat de 
vida i el dret al lleure dels comerciants i del treballador del 
comeq. La qualificació de zona turistica EL efectes d’horark, 
doncs, pot suposar una disputa entre els ajuntaments i els 
comerciants, i entre aquests darrers pot significar un grau 
d’enfrontament o una fagocitosi de les grans &rees vers el 
petit i mitja comerq tradicional. 

Ja tots sabem que l’horari lliure implica, d’entrada, una 
millor situació estrategica de les grans superficies respecte 
al petit i mitji comeq. Sabem que s6n m8s laxes, que tenen 
una altra dinimica del personal -no esta lligat estrictarnent a 
petits contractes-, tenen una situació financera i de liquidesa 
molt més important corn per poder-se adaptar a la situació 
de l’horari lliure ...; no aixi en el cas -sabem- del petit i mit- 
ja comerq. Tarnbt5 implica un augment de la precatietat la- 
boral, especialment en els petits negocis, tant del direc- 
tament propietari, sigui un autbnom, sigui un petit empresari 
o sigui dels treballadors o familiars d’aquest petit negoci. 
Tmplica tambt5. un progressiu procés d’esclavització del co- 
merciant, sobretot si 6s petit, i el consegüent esgotament fi- 
sic, psíquic i la problematica familiar que aixb comporta. 
Pensem que allargar l’horari, l’horari lliure, en aquesta si- 
tuaci6, forqa que moltes vegades el petit comerciant acabi 
essent un esclau del negoci, perque ha de competir amb la 
capacitat que tenen les grans superficies o negocis més 
grans d’adaptar-se als diferents horaris, Perb, a mes a més, 
de cara al turisme aixb pot comportar també una imatge ter- 
cermundista donada al turista, en relació amb el desordre 
que produeix tancar i obrir cadascú quan li sembli bé; 6s a 
dir, 6s una situaci6 amb qu& ens hem trobat moltes vegades 
tots, que un obre a una hora, l’altre tanca a l’altra hora, i vas 
passejant per un passeig de costa O per un passeig marí- 
tim, i vas veient corn un tanca, l’aldre obre ... I aquesta és 
una situació que penso que no acompanya aquesta imatge 
que volem tenir, aquesta marca de qualitat que es vol ven- 
dre. 

Una possibilitat també és la producció de problemes 
d’ordre pGblic, donada la possible proliferaci6 de botigues 
obertes les vint-i-quatre hores, sobretot de venda de begudes 
i alcohol, que afecta directament la qualitat del turisme i que 
és contradictbria amb els principis abans referits d’un turis- 
me de qualitat, que tendeix a substituir el model caduc de 
turisme que dkiern abans, de sol o platja, també dit <<sol, 
sexe i sorran, i tambd el turisme hooligan, que moltes vega- 
des a la Costa Brava hem conegut, amb determinats produc- 
tes que ens han venut els tow operadors. 

I finalment aixb tarnbb implica, aquest cas, aquest cas 
concret de botigues obertes les vint-i-quatre hores, que sub- 
ministren begudes -fins i tot begudes alcohbliques-, implica 
una competkncia deslleial a un altre sector, que és el sector 
de bars, cafeteries i sectors dedicats a la restauració, que te- 
nen ja unes Ilickncies especials per treballar en aquest Bmbit. 

Implica també aquest model problemes de neteja, no no- 
mes pel fet ja esmentat que cada corner$ tanca quan vol i el 
consegiient problema de recollida d’escombraries, sin6 tam- 
bé que en les vint-i-quatre hores ofereixen begudes alcohbli- 
ques o no, perb deixen voreres plenes de gots de plhstic, de 
llaunes, i papereres moltes vegades sobrepassades. Perb 
també implica problemes, com deiem, d’un esfoq conside- 
rable dels serveis municipals, en aquest cas, perquk implica 
moltes vegades un esforq d’ordre públic: es poden provo- 
ca T..., en haver-hi un control excessiu de zones que, en teo- 
ria, a determinades hores de la nit o a determinades hores de 
la vesprada j a  haurien d’estar tancades, perque, en definiti- 
va, la planificaci6 que s’ha de fer 6s que determinat públic 
assisteixi a altres indrets, siguin també de la restauraci6, 
corn bars i discoteques, i, en definitiva, molts romanen -i 
concretament aquest sector turistic a que feia referkncia 
abans-, malts romanen davant d’aquests locals i provoquen 
no només els problemes de neteja que dkiern, sinó que tam- 
bé acaben provocant moltes vegades problemes d’ordre pú- 
blic. 

Repeteixo, doncs: un esforq considerable d’ ordre pbblic; 
un refurpment de l’ordre pljblic en aquestes zones; refoqa- 
ment també del servei de neteja, i reforgarnent també, mal- 
tes vegades, en determinats municipis, que han d’allargar 
l’horari de transport públic perquk, en definitiva, saben que 
a aquella hora encara hi ha serveis de transport que han de 
facilitar. 

I, finalment, també, aquesta situaci6 implica una preca- 
rietat laboral. A més a mes dels treballadors, també implica 
problemes als assalariats autbnoms, i sobretot també als pe- 
tits empresaris, que molts, a principis de temporada, ningú 
sap quina decisió tindrj I’ Ajuntament, concretament, C Q ~  

s’acabarii de lligar, quins dies seran festa, quins dies no ho 
seran , quins horaris s’ acabaran fent., . , perque, 6s clar, ai x b  
implica una inseguretat per al petit empresari que ha de con- 
tractar persones, perque no sap quins dies i quants dies els 
haurh de contractar, quin horari haurh de fer i quines codi- 
cims tindrk 

Aleshores, tot aixb ens porta a aquesta situaci6, ens porta 
a una situació -ho repeteixo- que no 6s gratificant en els ca- 
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sos en quk no hi ha acord -repeteixo que sí que hi han ajun- 
taments, i també que quedi clar, que hi han ajuntaments que 
en aquest cas s’ha arribat a acords-, i en teoria, només en 
teoria, I’horari lliure, en el periode estival o Setmana Santa 
o els anomenats ponts laborals, permet una optirnitzacid 
d’aquests curts periodes, perb, corn dkiem, nomes en princi- 
pi, j a  que aixb implica moltes vegades que determinades lli- 
cencies només s6n utilitzades per obrir establiments durant 
aquests mesos, afectant a ix i  aquells que han mantingut el 
comerq durant tot l’any. És a dir, es crea la paradoxa que 
aquells comergos de poblacions turistiques, altament turísti- 
ques -sobretot, la costa-, que en el seu moment aguanten el 
comerq durant tota la temporada, en benefici d’aquest con- 
cepte que havíem dit i que compartim tots, d’intentar allar- 
gar la temporada i que tinguin una diversificació del 
producte turístic, doncs, ens trobem que aquesta gent, al seu 
moment, quan fan aquesta oferta, es troben que ells tenen 
una competbncia deslleial que obre el negoci el juliol i 
I’agost, rendibilitza les vint-i-quatre hores de cada dia 
d’aquests dos mesos -possiblement el juny  i allarga una 
mica més el setembre-, i 6s clar, aqui també hi ha un tipus 
de cornpethncia que moltes vegades alguns ajuntaments han 
permes. 

Entenem, doncs, que aquest no és el model. Entenem que 
si penalitzem d’aquesta manera, per passiva, els petits i mit- 
jans comerqos que al seu moment aguanten tota la tempora- 
da i que impedeixen aquell fenomen conegut de tots, que 
s6n les barriades o les urbanitzacions o els pobles fantasma, 
és a dir que els altres mesos de ]’any, que no siguin estricta- 
ment els estivals o per Setmana Santa, desapareix el perso- 
nal i és un poble amb una vida gairebé nulala, doncs, 
entenem que si hem d’aconseguir aixb, precisament, si hem 
d’anar a modular i allargar la temporada, precisament, és un 
mal model. 

All6 lbgic 6s que cada municipi i els comerciants, en 
aquest cas, o els seus representants amb l’Ajuntament arri- 
bin a un acord. I aquesta ja sé que és la voluntat del Departa- 
ment, i és lloable, perquk, evidentment hem de respectar el 
principi d’autonornia local, hem de respectar que cada ajun- 
tament té el dret a regular el conflicte, perb sí que, com a 
marca, corn a zona concreta, en aquest cas podríem parlar 
del litoral catal&, hi ha hagut excepcions a aquesta bona rela- 
ció entre els representants del món dei comerq i els repre- 
sentants dels ajuntaments. I entenem que aquí, en aquest cas, 
seria el moment que el Departament hauria de dir-hi la seva, 
perquk és la imatge general que es dóna moltes vegades, 
d’aquestes causes que explichvem, no nomes causes intrín- 
seques del comerq, sinó molt referides a la imatge que es 
dóna, que si no hi ha una ordenaci6 en aquells casos en qu& 
no s’ha pogut arribar a un acord donem imatges, jo penso, 
1 amentables. 

Entenem, doncs, que aquest és el cas. Creiem que l’auto- 
ritat competent en ei nivell d’ordenaci6 global en aquest cas 
6s el Departament, i entenem que, en aquest cas, si es vol, en 
definitiva, modular la temporada, si es vol allargar la vida 
del turisme en aquestes zones de la costa, s i  es vol ultra- 

passar aquest model, és necessari que hi hagi una reconside- 
raci6 en aquest aspecte, Entenem nosaltres que el calendari 
és el que ens marquen, que nosaltres voldríem allargar el ca- 
lendari, el calendari turístic -tant de bo hi hagubs un turisme 
amb una qualitat determinada tot l’aany-, per6 és evident que 
el que no es pot és permetre que aquest intent d’optimitzar 
els recursos que pot facilitar els dos mesos, l’agost, faciliti 
aquest aitre contramodel, que no és precisament el model 
que nosaltres, ni de bon principi, cap partit va defensar al 
seu moment en el debat monografic sobre turisme. 

Moltes grhcies, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Puigcercós. El se- 

nyor conseller té la paraula per contestar la interpelalaci6. 
EI Sr, CONSELLER DE COMERG, CONSUM I TU- 

RISME (Lluis Alegre i Selga): Molt honorable president del 
Parlament, senyores i senyors diputats, senyor Puigcerch, 
bé, la interpeHaci6 que vostk planteja és sobre un terna que, 
evidentment, constitueix una part important de la política 
comercial i, naturalment, de la manera com vast& s’hi ha re- 
ferit, també amb unes implicacions evidents en moltes hrees 
de2 Principat que tenen, naturalment, unes implicacions tu- 
rístiques molt considerables. 

D’entrada, hem de dir que el terna dels horaris forma part 
d’un dels eixos bisics del que constitueixen les diferents po- 
litiques que el Govern de la Generalitat esti desenvolupant 
de cara a tenir un comerq modern, de cara a tenir un comerq 
ben gestionat, de cara a tenir un cornerq ben implantat en 
tots els nostres municipis, de cara a tenir un comerq equili- 
brat. I a I’hora de cercar aquest equilibri ..., i naturalment, tot 
equilibri comporta que les forces que actuen en el mercat ..., 
obligui a una vigilhncia permanent, perqui: si parlem d’equi- 
libri vol dir que hi ha uns factors d’inestabilitat, i si rnmtin- 
gubssim unes postures estitiques seria tot el contrari de 
cercar, precisament, aquest bon compensament; aquest equi- 
libri passa per vigilar que hi hagi una pluralitat d’oferta, 
amb igualtat de forces i, per tant, que no hi hagi elements 
distorsionadors dintre d’aquesta pluralitat. D’aquí la impor- 
thncia -que vostk s’hi ha referit- de la Comissió Tecnica 
d’Equipaments Comercials, que vigila les implantacions de 
les grans superfícies. 

I, després, el tema dels horaris: el tema dels horaris, que 
n’és peqa bhsica, ja que afecta no només tot el que conforma 
la jornada comercial, de dilluns a dissabte, sin6 també, nattu- 
ralment, tot el que comporta I’obertura dels cornerqos els 
festius. Nosaltres hem hagut de treballar i estem treballant, 
bbviarnent, d’acord amb el Decret de traspassos, d’apl icació 
del que estableix 1’Estatut de Catalunya; assumim aquesta 
responsabilitat que ]’Estatut diposita en el Govern de la Ge- 
neralitat de cara a ]’ordenació del corner$, i ,  per tant, va 
constituir l’element bhsic d’aquesta ordenaci6 la Llei que al 
seu moment va aprovar el Parlament de  Catalunya, en l’an- 
terior legislatura, llei en quk, corn veste s’hi ha referit -i em 
sembla que 6s important una mica de cara a centrar i es- 
merqar uns breus moments del temps que tinc per a aquesta 
interpel.laci6 per recordar-ho-, es partia en eE debat des de 
tesis favorables d’una llibertat total, entenent que e1 mercat 

Fascic’llc segon 
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ja va generant en  cada moment aquells punts d’equilibri mds 
necessaris, i altres que, dintre d’aquestes diferents tesis, pro- 
piciaven una jornada comercial tremendament reduyda -es 
parlava, fins i tot, de trenta-cinc hores; era alguna de les te- 
sis. Perb amb aquest plantejament nosaltres virem conside- 
rar que no érem partidaris de la llibertat total, en tant que no 
tothom competia en igualtat de condicions; si tothom hagutis 
competit en igualtat de condicions, evidentment, llibertat to- 
tal, per6 quan hi ha algunes empreses o hi ha alguns agents 
que poden imposar una situaci6 dominant, 6s quan entenem 
que hem d’entrar, precisament, en aquesta neutralitzaci6 
perqui: la compethcia, evidentment, sigui entre iguals. 

Aquell equilibri, que nosaltres el varem fixar en seixanta 
hores, recordaran que per part del Govern central i tambC 
per part del Grup Parlamentari del Partit Popular en el Con- 
grés, ens va ser portada la Llei al Tribunal Constitucional, i 
a partir d’aqui ens hem hagut de bellugar, en acatament 
d’una sentkncia, en el desenvolupament que en va fer 1’Ad- 
ministraci6 central, d’ aquesta qiiesti6 -en concret, el Decret- 
llei 22/93-, que, evidentment, és el que vhem fer, i que, 
corn dic, l’acatem en tant que ve d’una sentbncia del. Tribu- 
nal Constitucional, i aqui sí que 6s quan hi ha algunes inter- 
pretacions que en aquest moment nosaltres, en el moment, 
precisament, de desenvolupar la nostra responsabilitat a tra- 
vés del Decret 41/94, varem creure oportú, per un cant6, en 
el que afecta -i vostk s’hi ha referit- a les festes, el rninim 
que establia el Decret de I’Adrninistraci6 central, aquell mi- 
nim, nosaltres convertir-lo nutomhticament en mhxim; per 
tant, quan deien: <<Corn a mínim, vuit festes oberts),, nosal- 
tres varem dir: <<Doncs, corn a mhxim, vuit festes)), i per 
tant, aquí res a dir. Aixb és el que hem estat fent any rere 
any, i jo he de dir que amb un consens ampii amb tots els 
agents econbrnics i socials, els sindicats, els comerciants, les 
cambres de comerq,.. 

Despsks hi havia el tema, naturalment, de les setanta-dues 
hores, i en  aquest si que poc marge de maniobra ens fixaven 
precisament, la sentkncia del Tri buna1 Constitucional i 
aquest Decret-llei 22/93. S’establien tarnb6 les excepcions 
per a una skrie d’especialitats -i aqui ara no fa falta dir-les 
totes-, i després -i nosaltres aqui hi vhrem tenir molt d’in- 
te&- les zones turístiques. 

Nosaltres, en el moment d’ordenar, tal com ens mana 
l’Estatut, el que afecta les zones turístiques, en primer lloc 
virem creure que era important que fossin zones, 6s a dir, 
que no fossin ni parts de municipis ..., sin6 que, realment, 
permetessin, de cara al que a vost5 el preocupa i també ens 
preocupa a nosaltres, la major claredat de cara als mateixos 
consumidors catalans, i ,  naturalment, ja que parlem de zones 
turistiques, les persones que ens vénen de fora, que, evi- 
dentment, no entendrien en aquest aspecte trobar-se un país 
trencat, que, a la millor, en  pobles petits un fa un horari i 
l’altre en fa un altre, i per tant, el concepte de zona, Aquí 
vhrem entendre que havíem de ser molt respectuosos -va ser 
voluntat: del Govern i a proposta meva, d’una manera molt 
clara-, molt respectuosos amb l’aautoritat local; per tant, amb 
els municipis. D’aqui que establissim que, precisament, el 

procis d’iniciació de Ba sol-licitud de zona turística havia de 
partir de I’hjuntament. I a fi i efecte que I’Ajuntament tam- 
bé poguBs presentar-ho, diríem, amb la mhxima pau social 
-en el fons, la pau social, en tant que de vegades en aquests 
aspectes es pot establir una mica all6 que tants caps tants ba- 
rrets, els d’aquelt barri volen aquella cosa, els de l’altre barri 
una de diferent ...-, i quan entenem que convé que sigui pre- 
cisament un plantejament global i zonal, dernanhvem que la 
peticid de1 municipi, per tant, la petició que ens formulés 
I’alcalde, ell Ia pogut% fer precisament havent escoltat 
previment les cambres de cornerg, havent escoltat també tot 
el que s6n les agrupacions de comerciants, també -tota ve- 
gada que es tracta de dunar un servei als ciutadans- les asso- 
ciacions de consumidors, i em sembla que j a  he dit tarnbk 
que les organitzacions sindicals. 

Ens sembla que aquest és un criteri que nosaltres hem de 
mantenir. Si es tracta de fer una acció sobre el territori, de 
cara a la sollicitud de la seccid en funci6 de zona turistica, 
cal que, evidentment, els alcaldes siguin els que inieiyn 
aquest pro&, i també, naturalment, creiem que 6s bo ha- 
vent escoltat tots els agents econhrnics, sindicals, socials, els 
consumidors, les mateixes carnbres de comerq, 

Aqui hi ha una qüestió d’interpretacid, en qui: en algunes 
ocasions ..., i el criteri que nosaltres hem defensat, perquk 
entenem que 6s el raonable, 6s que quan s’entra en una ex- 
cepcionalitat d’horaris en el terna turistic 6s  nic ca ment i ex- 
clusivament en el que comporta obrir, d’una manera molt 
clara, les festes. Hi ha qui  ha interpretat -i nosaltres entenem 
que aquest no  és el criteri correcte- que l’excepcionnlitat tu- 
ristica comporta que poden fer tot el que considerin adequat 
fer els agents econbmics en aquesta població, quan 6s decla- 
rada zona turistica. 

Per tant, nosaltres defensem -i aquest és el criteri que 
propiciem- que quan una xona 6s declarada turistica 6s amb 
sotmetiment a les setanta-dues hores setmanals, i que aixb, 
evidentment, els exceptua amb l’obligaci6 de tancar per so- 
bre d’aquests vuit festius que nosaltres hem considerat. I en- 
tenem que aixb és el raonable. I per aquí és per on hem de 
continuar treballant, facilitant que les peticions es facin ben 
debatudes en l’hrnbit local, i que quan se’ns aixequi, natural- 
ment, una petició a nosaltres, ho puguem fer precisament 
amb aquesta seguretat que comporta un sentit molt majorita- 
ri -molt majoritari- de totes les persones que en aquell mu- 
nicipi viuen. 

En aquest moment, i després de dos anys d’experikncia, 
puc dir que hi ha en tot e1 conjunt de Catalunya gairebé cap 
a noranta municipis que han demanat l’excepcionaiitat turís- 
tica. Penso que, en fi, afecten una bona part, fonamental- 
ment la turística, del Principat, i, per tant, vol dir que aquest 
Decret ha tingut -com vost& tambe ha reconegut-, en termes 
generals, un bon comportament. Al que si que ens obliga és 
a ser vigilants, a procurar que aquelles persones que potser 
no se sentin identificades amb el que el seu alcalde els ha 
demanat ..., evidentment amb aplicació d’una normativa que 
s’ha de seguir ... Jo sóc partidari de tirar una mica pel carrer 
del mig i que hi hagi evidentment l’acció, diriem, de vigi- 
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IBncia i, per tant, de la possibibtat, perque així ha estat tam- 
bé tipificat en les accions infractores, que, per cert, també 
virem tenir molt d’interks que els alcaldes poguessin tambi 
tenir i, per tant, gaudissin de la possibilitat d’incidir en 
l’aplicació d’aquesta normativa. 

Quan s’entra ja  en alguns aspectes dels que vostk ha co- 
mentat -i corn que s’encén el llum groc i de seguida ho far& 
el vermell, penso que com que tenim el torn de rhplica així 
podrem estendre’ ns-hi-, sobre determinades especialitats, 
penso que no podem i no hem de confondre, i, sobretot en 
aixb ser enkrgics, amb el que pugui ser una excepcionatitat, 
en fumi6 de zona turística, amb el que el Reial decret de 
Madrid va establir del que s’anomena <<tendes de convenihn- 
cian. I, per tant, aixb que perqus, una tenda, un senyor con- 
sideri que és de convenikncia i es posa a vendre begudes 
alcohbliques les vint-i-quatre hores del dia, doncs, li hem de 
dir que aixb no és una botiga de convenikncia; una botiga de 
convenikncia, segons estableix aquest Reial decret, és aque- 
lla que, per un cant6, té multioferta, que, per altra banda, es 
compromet a un mínim de divuit hores d’obertura diirria i 
que, evidentment, ha de tenir unes mides, unes mides que 
també estan taxades per llei i que han de ser inferiors a cinc- 
cents metres quadrats. 

Per tant allb de dir: <<jo obro, s6c tenda de convenikncia i 
a partir d’aquest moment, em poso ..., sóc botiga de conve- 
nikncia i a partir d’aquest moment em poso a vendre només 
alcohol>>, doncs aixb no és ni multioferta, i qui vulgui ser 
tenda ..., botiga de convenihcia -disculpin la referencia al 
Reial decret, que a vegades no...- ha de tenir, com a rninirn, 
aquesta obertura de les divuit hores. Si actuem en aquesta lí- 
nia, jo penso que els dos primers anys, llevat de llocs con- 
crets en quk hi han hagut problemitiques també i hem de dir 
a vegades molt concretes, amb noms i cognoms, perb que 
em sembla que des d’una bptica general el que hem de bus- 
car 6s la politica general, aquest Decret nostre en aplicaci6 
de la normativa vigent ha tingut uns resultats positius. I aixb 
ha de facilitar treballar en la linia que tantes vegades n’hem 
parlat i, en concret, en el debat de politica turistica aixi ho 
vhtem fer, d’aanar millorant el nostre servei turistic a fi i a 
efecte de treure’n les majors rendes possibles de la conjun- 
tura que en aquest moment tenim, que, corn vostk deia al 
principi, és una cojuntura positiva i que el que sigui positiva 
ens ha de portar precisament a saber-la capitalitzar perquk 
quan deixi de ser positiva la solidesa del nostre sector ens 
permeti anar endavant. 

1 un dels resultats que vostk mateix s’hi ha referit i que 
fins ara hem de considerar que ha sigut positiu 6s que hem 
avanqat d’una manera important en aquesta voluntat de de- 
sestacionalitzar l* activitat turística. Avui a Catalunya gaire- 
bé durant mig any estem ja  sobre la mitjana del que 
representa I’arribada de persones anyalment. Home, en 
aquest moment, que el sector durant més de mig any tingui 
ja una velocitat de creuer superior a la mitjana em sembla 
que podem dir que ja no és una activitat purament estacional 
i de juliol i agost, sinó que ja té un entroncament amb tot el 
que és el teixit econbmic i social forqa important. 

Moltes grkies, molt honorable president; grhcies, senyo- 
res i senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor conseller. EI 
senyor Puigcerc6s pot formular la rkplica. 

El Sr. PUIGCERC6S: GrBcies, senyor president, Esta- 
rem d’acord que 6s evident que en aquest cas els ajunta- 
ments són els que han d’atorgar.,., i, corn ha dit vast&, se’ls 
recomanava que dialoguessin, parlessin, consensuessin amb 
les cambres de comerq, agrupacions de comerciants, en 
aquest cas tamb6 els sindicats i les associacions, si és que hi 
són en aquest cas a nivell local o a nivell general, de consu- 
midors. Aquesta 6s una situació ..., i repeteixo que hi han ha- 
gut ..., vast& ha esmentat xifres, hi ha C Z I S Q S ,  molt casos en 
els quals hi ha hagut acord i la cosa ha anat fluida, perb, 
lluny d’entrar en casos concrets, que em sembla que tampoc 
seria el cas, perque n’hi ha, de casos concrets, en qui: hi ha 
hagut autentiques batalles campals en aquest cas ..., estarem 
d’acord que si en aquests moments, malgrat intentar allar- 
gar, impedir l’estacionalitat del turisme en aquestes zones, sí 
que 6s veritat, i pensem que no fóra forassenyat, que si que 
mesos curn de gener a marq o de novembre a desembre es 
tanqui tots els diumenges i festius perquk en aquests mo- 
ments encara és baix, per6 el nfirnero és baix i aquests me- 
sos s6n baixos de temporada, són mesos de temporada 
baixa, i sí que és possible que seria irreal obrir en aquests 
moments un diumenge, tot un diumenge o obrir més hores 
de les que donen. D’abrii a juny i de setembre a octubre hi 
ha un flux important de gent; sobretot aquest és un turisme 
de cap de setmana, normalment és un turisme de gent del 
país, gent que esta habituada j a  als horaris, en definitiva, i 
f6ra normal que es pogués obrir diumenge al matí; de fet, 
els diumenges al mati cada cop més determinats cornerqos ja  
tenen obert, perb és lhgic que el diumenge a la tarda tan- 
quin perque, curiosament -i és normal i es objectiu-, aquest 
turisme de cap de setmana el diumenge a la tarda retorna 
cap a les grans ciutats, en aquest cas, sigui Girona, sigui 
Tarragona o sigui Barcelona, o sigui Lleida, sigui la ciutat 
que sigui ert aquest cas. 

D’slbriI a juny i de setembre a octubre és  una altra situa- 
ció; aquests ja són uns mesos que potser és aquí on s’ha co- 
men@ a notar l’intent aquest d’allargar I’estacionalitat, 
d’intentar impedir que es concentri tot el juliol i a l’agost i 
hi ha un flux important de gent -ho repeteixo-, no nom& 
els caps de setmana, sin6 que ja és un tipus de gent que en el 
seu moment ja comenqa a c<apretarn més. Perb, finalment, 
els mesos de juliol i agost es produeix un triple fenomen, és 
a dir, la gent que fa vacances en aquests municipis, el turis- 
me de cap setmana, que també existeix i que es perllonga, i 
després hi ha la visita d’altres municipis turistics que fan la 
visita a aquell altre municipi. I q u i ,  6s clar, de juliol a agost 
sí que diumenges a la tarda, tot el diumenge, evidentment, 
s’ha de treballar i s’ha de donar llibertat per a treballar, Per6 
si que hem convingut que encara a hores d’ara, malgrat que 
hem volgut allargar, hi ha una realitat ob-jectiva i palpable, 
que és que la ternporada esta estacionalitzadn. I, malgrat que 
podem fer incentius, i que s’estan fent, per intentar allargar 
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que aquest turisme mesos com el mes de juny o octubre pu- 
guin tenir una dinhmica i puguin mantenir I’activitat en al- 
guns nivells, 6s veritat que aquest és un fet objectiu i que, 
per tant, mantenir la IIibertat d’horaris tot l’any pot entrar en 
aquestes contradiccions que dkiern, fins al punt que determi- 
nats municipis de la costa, alb  que dkiem dels elements que 
cithvem abans, per negar o per negar I’efectivitat, moltes ve- 
gades, de llibertat d’horaris és que determinats meses, deter- 
minats bars d’aquests que dkiern, que no són de conve- 
nihcia, sinó que, en definitiva, acaben utilitzant bars enco- 
berts o cafeteries encobertes, concentren tots aquells proble- 
mes que explichvern abans als mesos de gener, de febrer o 
de r n q ,  que penso que tamb6 diu molt poc, perqui? hi ha un 
altre tipus de turisme que si el volem atreure, si aquest turis- 
me, en un  moment donat, d’aItres paikos -turisme de tercera 
edat, que en el seu moment pot anar n buscar un clima més 
benigne els mesos de gener, febrer o maq- es troba en si- 
tuacions com aquestes, pensem que no és, precisament, bo 
ni convé, en aquest cas. 

Enteníem, doncs, que f6ra bo que en aquesta situaci6 hi 
hagues una clarificaci6. Perb també hi ha una altra clarifica- 
ció, és a dir, el que no pot ser és que, malgrat fins i tot els 
mesos de juliol i agost, que són els que hem d’entendre que 
s’ha d’optirnitzar, es puguin tancar determinats locals a les 
onze de la nit, es puguin tancar a les dotze de Fa nit -que ca- 
sos n’hi han i coneguts-, que es pugui tancar a la una de la 
nit. És a dir, nosaltres entenem que no s’ha de tancar ni a les 
set, ni a les vuit, que evidentment hi ha un relaxament deis 
horaris en aquests mesos, que per alguna cosa són els que 
concentren la majoria d’empreses o d’activitat productiva 
del nostre país i de la Unió Europea i de tercers pa’isos, que 
concentren les vacances en el període estival, concretament, 
i és normal que els mesos de juliol i agost els horaris es pu- 
guin retardar. Perb el que t% evident i el que sembla lbgic és 
si es pot allargar I’horari fins a les deu de la nit -a les onze 
de la nit en un moment donat ja  comenqaria a ser una cosa 
excepcional- ..., perb 6s que hi ha hagut un tís i abzis 
d’aquests horaris en aquest sentit. 

I vostk feia referkncia, també, al fet que hi ha les deci- 
sions, s’ha de facilitar que les decisions siguin ben debatu- 
des en  I’hmbit local. La pregunta aniria una mica per aqui; 
és a dir, corn facilitem que si hi ha un conflicte obert, perqub 
hi han hagut conflictes sagnants -evi tem-nos exemples-, 
doncs, com s’intenta, sense vulnerar l’autonomia local, que 
aixb ens ha de quedar clar mútuament, perb sense vulnerar 
l’autonomia local, com es pot arribar a facilitar una solució 
a aquests problemes que es donen, i COM podem ajudar aixi 
a revitalitzar la imatge turística que en aquests moments han 
de tenir, concretament, Ies zones de la costa. I després un al- 
tre tema: vostk ha dit que preveien i es preveuen de fet per 
escrit temes per controlar fes infraccions en aquest tema, i jo 
no s6 quines mesures s’han pres, per6 sorn conscients que 
durant els mesos d’estiu de la temporada passada hi van haver 
infraccions. Voldria saber quin seguiment s’ha fet d’aixb. 

Llavors, dit tot aixb, i ja sabem que aquest és un terna es- 
pinós, perquk és un  terna que 6s el de la llibertat d’horaris, 

que 6s un tema que se’ns eleva Pa llibertat individual i la Ili- 
bertat comercial fins a cert punt, i sempre sabem que hi ha 
gent, hi ha determinades persones que prefereixen 1’autore- 
gulaci6 del tnercat. Nosaltres creiem que en aquest cas -i ho 
vostk ho ha dit molt bé- aquí hi ha un petit i rnitjh  corner^, 
hi ha un tipus de cemerq familiar, que té una importhncia i 
uns pes decisiu a Catalunya, és a dir, un pes que, de les 
cinc-centes mil persones que poden estar directament o indi- 
rectament relacionades amb el cornerq, pensem que gairebé, 
encara a hores d’ara, és la majoria, que és el petit i mitjh co- 
meq,  i que, evidentment es veuen afectades per un altre ti- 
pus d’empreses que ja no responen potser ni al concepte 
tradicional que tenim del comerq, que s6n empreses, algu- 
nes, en  un nombre important, de capital estranger, que fan 
una compethcia perqui: tenen molta més capacitat de liqui- 
desa de capital, de disponibilitat de personal, per adaptar-se 
a aquesta situacia dels horaris, de la llibertat d’horaris. 

Entenem també que els hhbits dels consumidors han can- 
viat, que evidentment tambe s’adapten i prefereixen major 
llibertat d’horari -aixb és una necessitat-; per6 entre I’ex- 
trem de posar en les dificultats que s’han posat i que implica 
aixb eI petit i mitjh cornerq, entre aquest extrem i I’altre ex- 
trem d’anar a una llibertat total d’horaris, que beneficia, en 
definitiva -en aquella situacia estratkgica que definiem 
abans-, la gran superficie comercial, creiem que s’ha de tro- 
bar un punt d’equilibri. I en aquest cas aquest punt d’equili- 
bri s’hauria de fer extensible tant a les zones de la costa com 
a les grans ciutats en el seu moment, amb les polemiques 
que cada ics temps es van repetint per culpa de les gran su- 
perfícies comercials en el tema de la llibertat. Pensem que 
aquest punt d’equilibri és necessari. I, sobretot -per acabar-, 
és necessari en aquests indrets turístics de mhxima coneen- 
traci6 turística a les $poques d’estiu, que entenem que han 
de guanyar en qualitat, i potser I’única garantia que dkiem ja 
al principi de mantenir la quantitat 6s millorar la qualitat. I 
creiem que sincerament, des del Grup d’Esquerra Republi- 
cana, la llibertat total, en aquest cas d’horaris, que han tingut 
alguns municipis de les costes catalanes, no ha ajudat a mi- 
llorar aquesta oferta i a millorar el rendiment i donar una 
bona imatge de determinats ciutadans de la resta de I’Estnt o 
de la resta de la Uni6 Europea que ens visita, o de tercers 
pakos que ens visiten. 

Entenem, doncs, que, de cara a la temporada turistica que 
ve, f6ra necessari buscar la solució en aquells municipis, en 
aquelles zones fins a cert punt en qui3 no hi ha hagut un 
acord i que ha generat problernhtica i que, en definitiva, 
s’han produi’t infraccions i que creiem que des de1 Departa- 
ment hauria d’haver-hi un control de la maca  que venem 
corn aquesta marca del turisme catalh. 

Moltes gricies, senyores i senyors diputats, senyor presi- 
dent. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Puigcercós. 
EI conseller Alegre pot contestar a la replica. 

El Sr. CONSELLER DE COMERG, CONSUM I TU- 
RISME: Grhcies, molt honorable president. Senyores i se- 
nyors diputats, en primer lloc, quan parlem de llibertat 
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d’ horaris em sembla que és incorrecte referir-nos-hi. Aquí 
no hi ha llibertat d’horaris; aquí hi ha uns horaris en els 
quals hi ha una Iirnitaci6 de dilluns a dissabte de setanta- 
dues hores i la possibilitat d’obrir un mixim de vuit diumen- 
ges I’any, i punt, i aquest 6s el criteri que defensem 
precisament a fi i a efecte d’afavorir tot el que representa, la 
gran aportació que fa a Catalunya el nostre corner9 i la ne- 
cessitat de preservdo -i ho he dit en més d h a  ocasi&, 
no nom& com un agent econbmic, sin6 com un agent social, 
tota vegada que el comerq dóna vida a les nostres pobla- 
cions i el cornerg facilita als nostres ciutadans que tinguin 
aquells elements que s6n més necessaris per al seu normal 
desenvolupament, Per tant, a Catalunya -i aquest ha sigut un 
criteri que nosaltres hem defensat sempre, amb tenacitat i a 
mes no nomes amb tenacitat, sinó també amb accions- no hi 
ha llibertat d’horaris; hi ha aquesta lirnitaci6. 

Quan hi ha zones turístiques -i el criteri que nosaltres de- 
fensem és el que he dit en la primera part de la meva inter- 
venció- és amb I’excepcionalitat dels vuit diumenges 
festius, els festius, millor dit, no diumenges, perquk a vega- 
des hi ha festes que no cauen en diumenge. I aquest és el cri- 
teri que nosaltres defensarem. He dit que hi ha qui propicia 
que quan un municipi és turístic la llibertat sigui total; 
aquest no 6s el criteri que defensem, I, per tant, el nostre de- 
cret -i la delegació de responsabilitats o la coparticipació de 
les responsabilitats en 1- aplicació d’aquest decret, que, per 
tant, és per a tots els ciutadans de Catalunya i naturahent 
també per als alcaldes- va en aquesta línia. 

Dit aixb, tarnb6 li he de dir que nosaltres el que no virem 
creure necessari ni oportú és, un cop dit setanta-dues hores 
fa setmana, que vol dir dotze hores per dia, entrar a fixar si 
havien d’acabar a les set de la tarda o a les deu del vespre. 
Cosa diferent 6s que cada alcalde, en funci6 de la sesponsa- 
bilitat del seu municipi, vegi corn ordena S’activitat i a efec- 
tes, diríem, governatius estableixi una shrie de requisits i 
tanquin corn poden ser les sales de festa, carn puguins els 
bars ... Per tant, nosaltres virem creure que el que havíem de 
dir és: a Catalunya, dotze hores per dia, cada municipi, cada 
comerciant veurh com ha de repartir la venda al llarg de la 
jornada, el que sí que hi ha d’haver és la claredat que digui: 
do ,  botiguer, el meu horari és aquest.>> I per tant, si un veu 
que fa la venda en una part de la tarda, la fonamental, i per 
tant retalla al matí, que ho faci; la claredat, en fi, de ciarifi- 
car els serveis ha de comportar que tot aixb sigui sufi- 
cientment exposat. 

I dit aixb, Ia facultat de poder obrir en una festa com a 
conseqühcia de la declaraci6 de zona turisticsl és una facul- 
tat; en cap cas és una obligació, de cara al que vast& deia, i 
per tant, si un comerciant diu: ((jo, tot i ésser zona turística, 
considero que la meva activitat no és la més prbpia de ven- 
dre’s un diumenge o un festiu i ,  per tant, a mi no em resulta 
econbmic>>, és un dret que té el comerciant, d’obrir; en cap 
cas és una obligaci6. 

S’ha actuat ..., vostk em demanava des del punt de vista 
que hi ha un decret i, per tant, quines actuacions s’han fet; 
doncs, al llarg de l’any 94, vhrem desenvolupar 271 actes, 

vhrem fer també 58 visites informatives, i al final, des del 
Departament de Comerq, Consum i Turisme, es van incoar 
3 i expedients. Naturalment, aquí no tenim centralitzades to- 
tes les actuacions que, sobre la base de les seves competkn- 
cies i, per tant, tamb6 de les seves responsabilitats, hagin 
pogut iniciar i s’hagin finalitzat en els mateixos municipis. 

Per tant, em sembla que en aquesta Iinia nosaltres hem 
d’anar t r e b a h t ,  hem d’anar treballant buscant que, evi- 
dentment, el comerq es vagi modernitzant. I que ei corneq 
constitueix en aquest moment un element biisic en les nos- 
tres zones turístiques. 1 perquk aixi és, donen un servei a tots 
els que els visiten i complementa en part la varietat de 
I’oferta i la qualitat que tenim a Catalunya. Comerq en quk, 
els últims anys, hem de dir -i així ho reconeix, em sembla- 
que hi ha hagut importants avengos, 

I -si ho vol, podem entrar-hi, per6 em sembla que no és 
el moment- reconhixer que els punts que han sigut conflic- 
tius han sigut m d t  limitats, i en ocasions han tingut bastant 
un component de tipus personal, que en aquest moment pen- 
so que, en fi, l’experikncia d’aquests dos anys far8 que en el 
futur no continui’. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 
Fins a dos quarts de cinc de la tarda, se susphn la sessió. 
(8s un quart de tres de la turdu i dos minuts.) 

La sessid es r e p h  a dos quarts de cinc de la tarda i nou 
minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat 
dels vice-prexidents primer i segon, de La secretliria primera 
i dels secretaris tercer i quart. Assisteixen la Mesa ¡’oficial 
major, el lletrat Sr. Muro i la lletruda Sra. Folchi. 

AL banc del Govern seu eS conseller de Governaeib. 

El Sr. PRESIDENT: Es reprh la sessió. 
Entrem en el punt disset& de l’ordre del dia, que és la 

Moci6 subsegüent a la interpeldaci6 sobre I’ensenyarnent se- 
cundari, presentada pels diputats senyor Josep Bargalló. .. 

El Sr. REGUANT: President? 
EI Sr. PRESIDENT: S í  ... 
El Sr. REGUANT: Tenia la impressió que ... 
El Sr. PRESIDENT: Ah! vostk em sol-licita ... 
El Sr. REGUANT: Si és possible, senyor president ... 
El Sr. PRESIDENT: Bé. 
El Sr. REGUANT: Si pogués fer la Moci6 ... 
El Sr, PRESIDENT: Ho sotmetre a Ia consideraci6 de la 

El Sr. REGUANT: Moltes grhcies, senyor president. 
cambra. 

Alteraci6 de !’ordre del dia 

El Sr. PRESIDENT: Alterar I’ordre del dia, en el sentit 
que l’liltima Moci6, la número 22, es pogués tramitar ara 
mateix. 

Hi ha assentiment? (Pausa.) 
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Moci6 subsegüent a la interpeHaci6 a3 Consell 
Executiu sobre el desenvolupament del 

Pla integral de la famllia 

Doncs, el senyor Reguant pot defensar la seva Moci6. 
El Sr. REGUANT: Senyor president, senyores i senyors 

diputats, a la interpellació que donh lloc amb la seva subs- 
tanciaci6 la present Moci6 i els punts d’aquesta, manifestava 
el meu acord amb la defiinici6 que de la família feia el sena- 
dor i diputat, aquell dia absent i avui present, senyor Joa- 
quim Ferrer, en el seu article Lafarntlia, entitat i llibertat, 
on parlava de la irnporthncia i gruix del concret, i parlava 
tamb6 que la família 6s el nucli on es forgen els afectes, on 
evolucionen, on es projecten, 6s el nucli de sustentació 
d’una societat amb bona salut, I aquí hi esthvem absoluta- 
ment d’acord, i dbiem seguidament que a voltes els pro- 
pbsits del Govern de donar els impulsos i els recolzaments 
necessaris a la farníiia, duncs, no es tradu‘ien de manera ab- 
solutament tangible en aquells sectors de la societat que més 
necessitats estan d’aquests recolzaments, 

D&iem que la Comissió Interdepartamental ..., i 6s per ar- 
gumentar, senyores i senyors diputats, el punt primer i segon 
de la Moció que avui els sotmeto a la seva consideraci6, la 
Comissió Interdepartamental -clbiem-, fins a l’brgan t h i c  i 
de coordinació, és una estructura interna de govern i de con- 
trol, al nostre entendre, la qual obeeix a una concepció de- 
senrotllista institucional de l’estat del benestar. No és ni 
negatiu ni positiu, si aquest organisme realment estigues ab- 
solutament cwtsarnblatn, projectés absolutament aquells su- 
ports que calen a cada sector social per tenir una traducci6 
operativa tangible des de la quotidianitat. No hi pot haver 
política social des del nostre punt de vista sense participaci6 
de la societat civil d’una manera tangible i fefaent 4kiem. 
Cal, doncs, que ]’Administració actui’ per afavorir que l’ano- 
menada societat civil construeixi la seva autorealitzaci6. 

EI punt primer i segon de la Moci6 que els proposo a la 
seva consideració.. ., diu el primer: <<Crear l’lnstitut Catalh 
de la Família -1caf-, brgan de connexi6 entre els diversos 
departaments de 2a Generalitat)) -per tant, d’aquesta Comis- 
si6 Interdepartamental- {(que participen en el Pla integral de 
la família i la societat civil.>, I el segon punt diu: &a finali- 
tat de I’Institut Catal& de la Famflia ser& la de garantir la 
mhxima transparhcia, extensi6 i accessibilitat del Pla inte- 
gral de ia familia als sectors socials afectats.>) 

No es pensin, senyores i senyors diputats, que en fer 
aquesta proposta de creaci6 de f’Icaf no em van envair ja en 
el seu moment seriosos dubtes de la convenihcia o no de 
fer-ho, perquk realment es podria interpretar que sollicito de 
vostes que donin el vist-i-plau a crear un brgm bwrmrhtic 
mBs interposat entre la societat civil i la Comissi6 Interde- 
partarnental del Pla Integral. Aquesta no és la idea. La idea 
fonamental i bhsica és que, havent constatat -i el dia en que 
es va substanciar la itlterpel4aci6 crec que va quedar provat- 
que hi han determinats segments socials que no segueixen 
els impulsos del progrés de la nostra societat i que a aquests 
els cal un recolzament fefaent tocat dia a dia, i aixb no es 

produeix moltes vegades, per aixb ens semblava que UR or- 
ganisme autbnom, finanqat amb diner piiblie, naturalment, 
per6 autbnom del Govern, podria fer de pont entre la socie- 
tat civil i el mateix Govern, a fi i efecte que donés ..., lluny 
de burocratitzar i alentir les coses, fos capag de recollir, des 
d’uun punt pla, per exemple, d’estudi, les reals necessitats de 
cada sector de la societat que no segueix; que a la vegada ho 
poguds projectar en els departaments i pogués gestionar, 
amb pla d’urgbncia si calgut%, algunes necessitats que real- 
ment la pura gesti6 els condemna a caure del tren de la so- 
cietat. Aquesta és la idea i no altra, en preposar-los que 
vastes aprovin aquests dos punts. 

Es podria dir Icaf; es pot dir un altre nom. Hem de crear 
un altre organisme, una fundaci6, quelcom, o tal vegada im- 
pulsar que la Comissió Interdepartamental prengui amb un 
altre sentit el seu rol social i desenvolupi aquestes activitats 
que no tenen tampoc perqui! ser privatives d’un brgan au- 
tbnom; ho pot fer Ia mateixa Comissió Interdepartamental. 
Perb d*uuna manera o d’ma altra el que crec que ha de que- 
dar aquí pales i és el meu propbsit és que la societat que no 
segueix -aquell vaixell que reiteradament el president Pujol 
esmenta que no segueix el ritme dels que van amb més po- 
tencia- ha de rebre un impuls de manera seriosa i rigorosa 
que permeti la no-desestructuració de la farnilia, que permeti 
la cohesió de la famflia i que aquesta pugui jugar el rol SO- 
cia1 que la majoria, per no dir tots els aquí presents, volem. 

El tercer punt de la Moci6 que els ~ ~ O ~ Q S O  diu: <{de rea- 
litzar una reestructuracid pressuposthia que permeti ende- 
gar, dins l’aany 1995, una linia de subvencions destinades a 
ajudar les famflies que porten llurs fills a les llars d’infants i 
que tinguin un nivell d’ingressos que IIQ superi el resultat de 
murtiplicar I’import del sou minim interprofessional pel 
nombre de membres que formen la unitat familiarn. I d’on 
surt aquesta idea d’aquest tercer punt? Doncs, fonamental- 
ment surt de la constataci6 que pruu nombre de famílies a 
casa nostra, 166.000, 168.000 -no ho recordo amb precisi6 
en aquest moment-, són potestathies de rebre aquest suport, 
perquk la seva canalla, diguéssim ..., són candidates -no po- 
testathies, crec que 6s un mot que no ha agradat a algfi-, per 
tant, s6n tributaries a rebre aquest suport. Quan tenim cana- 
lla de zero a tres anys ..., que no tenen mitjans per portar-la a 
un sistema privat, amb concert o sense, i que, en canvi, l’es- 
tament pÚb1ic només els ofereix el 13% de les places que 
necessiten, i, en canvi, el privat 4 s  a dir, que s’hi ha de re- 
córrer amb algun diner- ofereix el 26% de les places, vol dir 
que sumant només ofereixen el 39% del total necessari. A 
aixb, no ens enganyem, no podem tancar-hi els ulls; aixb 
crea una desestructuració evident en aquelles farnilies on la 
mare o el pare o la persona gran ha d’estar cuidant del nen, 
perque, aquest nen, no té recursos la €arnília per portar-lo en 
un lloc on estaria mes b6, on gaudiria d’un ambient adient i 
on podria comengar els seus primers contactes de socialitza- 
ci6. 

Per tant, aquest tercer punt els prego que el prenguin en 
consideració. És un problema, naturalment, dinerari, de re- 
cursos, perb que, dit aixi també, caldria pensar com prio- 
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ritzem d’ara endavant els recursos de quk disposem, perquk 
poguessin, aquesta mainada de zero a tres anys, tenir aquest 
recurs les famfies, perque poguessin realment comenpr la 
socialitzaci6 en igualtat de condicions que la resta de canalla 
del nostre país, que és el que crec que desitjaríem. 

El quart punt diu: <<Continuar incrementant les partides 
pressuposthries dirigides ai salari sociab diguem-ne asala- 
ris socials)} o <<renda minima d’insercib, diguem-ne com 
vosth vulguin. En realitat el que és cert 6s que Catalunya, 
en relaci6 amb les quatre comunitats importants -com les al- 
tres, per6 vull dir d’un pes específic, per exemple, per pro- 
ducte interior brut, de I’Estat, corn s6n el País Basc, Madrid, 
Andalusia, en un altre vessant també és molt important i 
pesa molt-, Catalunya no esta aportant el nombre de recur- 
sos en funció de les peticions que rep, que pugui realment 
fer-nos anar amb la cara alta, dient: <<Nosaltres ens ocupem 
d’aquest problema.)> En realitat, amb 34, 37.000 pessetes al 
mes es pot fer ben poca cosa -tots vostks ho saben-, i aixb 
realment és un salari social que implícitament est& parlant 
d’una gent que esta clavada en un subdesenvolupament i 
unes limitacions socials molt importants. Per aixb em sem- 
bla que cal fer un esfoq per incrementar aquests recursos, i, 
diria jo, també de revisar Ia quantia absoluta dei salari social 
o renda minima d’inserció. 

El punt cinque parla dkendegar un programa d’ajut per a 
les dones separades que queden en situaci6 d’extrema PO- 

bresa, i preveure els recursos adients)}. Dkiem l’altre dia que 
un 8% de les senyores separades, doncs, cauen immediata- 
ment, pel sol fet aquest del trauma, del trencament, en la si- 
tuació de marginaci6 -el s%-; doncs és lbgic que un 
Govern no estigui amb una actitud passiva davant d’una si- 
tuaci6 que és tangible, no només mirant, fixant la mirada, 
1’ aguait. 

El sise punt parla d’<<endegar un programa d’ajut per al 
sector creixent de mares que viuen soles amb els seus fills, 
tenint en compte les particularitats de cada cas i fornint el 
programa dels recursos adients)). ParlBvem que els filtims 
deu anys el 45% ..., s’ha increment d’un 45% les mares que 
viuen soles amb Ilurs fills i, probablement, tambi pares que 
viuen -que no ho he dit aquí- amb llurs fills. Per tant, 
aquesta espkcie de desenvoluparnen t familiar atípic, que no 
és el nucli que nosaltres volem potenciar, hauria de ser atks 
també amb programes i recursos. 

En sintesi s6n els sis punts que els acabo d’esmentar que 
els prego que els tinguin en consideració i els votin a favor, 
en funci6 que no estem demanant cap altra cosa sin6 un im- 
puls des del Govern i la seva Conselleria de Benestar Social, 
a fi i efecte que eI nucli de famílies que es desestructurin es 
puguin refer. 

Grkcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
Et Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Reguant. Ha 

presentat esmenes al text d’aquesta Moció el Grup Socialis- 
ta. Senyora Barenys, per defensar-les, 

La Sra. B ARENYS: Grhcies, senyor president. Senyares 
i senyors diputats, per defensar una esmena i per posicionar- 
me en el conjunt de la proposta feta pel diputat Reguant, el 

qual crec que podem felicitar per haver presentat aquesta 
iniciativa, per la seva actualitat i e1 seu interks. 

Jo volia comenqar aquesta intervenci6 amb unes paraules 
del coordinador de I’Any Internacional de la Família, el se- 
nyor Sokalski, que deia que <<des de la promoci6 de la pau i 
la tolerhncia en la societat fins a l’assoliment d’una sosteni- 
bilitat ambiental, els objectius m& importants de la societat 
humana es basen en la capacitat, Ia forga i la participacib de 
les families>>. Aquesta realitat fonamental s’ha de reconkixer 
en l’aceió. Per aixb 1’Any Internacional de la Família tenia 
corn a objectiu impulsar actuacions que fossin tangibles a 
rnitjh o a llarg termini, que beneficiessin les famaies en els 
nivells més bhsics, la qual cosa suposava que les autoritats 
dels paisos corresponents havien de comprometre’s en 
aquestes actuacions. 

El Govern de la Generalitat, mitjayant un cornit8 d’estu- 
di que va presidir el diputat d’aquesta cambra, el president 
Joan Rigol, va fer tambk el seu Pla, que aplega set progra- 
mes d’actuaci6. En part, aquests programes es van plasmar 
en  un acord del Govern de la Generalitat, del 16 de maig del 
94, que aprovava diverses mesures de suport a les famíks, 
mesures en l ’ h b i t  de I’atenció i la cura d’infants, en l ’ h -  
bit de l’habitatge, en 1’hbi t  de les famílies pageses, en 
l’gmbit de la inserci6 laboral de la dona, en l’hmbit de la fa- 
maia i l’eescola, en I’hmbit de la familia i I’atenció sanithria, 
en l’hmbit legislatiu, en I’Ambit de la família i la gent gran i 
en E’hbit d’altres propostes de l’Administraci6 central. 

Sembla ser -i el conseller de Benestar Social aixi ens ho 
repetit al llarg de tot l’any passat- que aquest Pla va obtenir 
un reconeixement d’organismes internacionals i també d’en- 
titats i d’associacions del nostre país; recurdem algunes de 
les presentacions que es van fer d’aquest Pla en i’hmbit de 
Catalunya i en l’hrnbit de L’Estat, i no dubtem que el Pla té 
el seu valor, té e1 seu contingut, que és interessant, perb 
d’aixb ja han passat bastants mesos i estem en un any, des- 
prés de l’hny Internacional de la Família.,., jo crec que ara 
comenp a ser I’hora, i d’aqui, en fi, la felicitació que feia al 
senyor Reguant, al diputat Reguant. Ara és l’hora de la veri- 
tat, és I’hora de comenqar a retre comptes del que es va 
plantejar, del que es va fer i del que no s’ha fet, de les difi- 
cultats que hi ha pec desenvolupar-ho i del que s’hauria de 
fer d’aquí endavant perque aquest Pla no quedi en paper 
mullat. 

Nosaltres creiem i ,  sincerament, els dic, vistos els resul- 
tats en aquest moment, que s’han creat moltes expectatives a 
l’entorn d’aquest Pla d’actuació d’ajut a les famíiies, i els 
plantejaré tres qüestions al respecte. Jo, com a diputada, es- 
tava interessada en aquest tema i al llarg dels tíltims m e s ~ ~  
he fet diverses preguntes al Consell Executiu perque m’ex- 
pliquessin quin era el nivell de desenvolupament d’algun 
dels programes d’aquest Pla. 

Al programa relacionat amb I’hmbit de les famflies page- 
ses, un programa realment important, sense entrar en I’ade- 
quaci6 de cada una de les mesures -en tot cas aquest fóra un 
altre debat-, hem constatat que les mesures de suport que 
estableix el Consell Executiu amb aquest acord del Govern 
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no recullen les propostes que fa el Pla d’actuaci6; no les re- 
cull en absolut, si m& no les propostes innovadores que fa 
el Pla d’actuaci6 de suport a les famílies, i que moltes de les 
actuacions que proposa són anteriors al 1993, moltes són del 
91 i de1 92; és a dir, que ja existien i que anaven a ajudar al- 
tres estructures productives, per exemple, les cooperatives 
agrhries, no  nic ca ment la farnaia que es forma en I’hrnbit 
agrari, que forma una empresa. 

Per tant, ens ha donat la sensaei6 que era una mica presa 
de pel ei tema. És a dir, si vostks tenen un pla d’actuació i 
unes mesures que han de desenvolupar, diguin: <<Mirin, fins 
ara no ho hem pogut fer. Ho h e m  d’aqui endavant; aquests 
s6n els problemes>>, perb no ens diguin que s’estan fent ac- 
tuacions des de l’any 91, quan encara I’Any Internacional de 
la Familia no havia estat proposat. La prova és que la res- 
posta que ens donava el conseller de Benestar Social -i eis 
dic el número de registre: el 22.555; crec que val la pena 
que vosth se la mirin- no planteja cap de les solucions, de 
les alternatives, d’aquestes propostes que s’havien com- 
promks a reditzar. 

El programa de famflia i responsabilitat intergeneracio- 
naI. Els demano tamb6 que facin el mateix exercici, Agafin 
el Pla, agafin l’acord del Govern, agafin Ea resposta que em 
fa el conseller de Benestar, registre 22,556, i vegin el que 
passa. Ens contesta: <<El Pla integral de la gent gran contem- 
pla un seguit de programes per afavorir i propiciar que les 
famílies puguin conviure amb els seus membres ancians)); 
d’acord, <<Les activitats de suport a les famnies que es pro- 
pugnen des de determinats programes perque puguin con- 
viure amb la gent gran s6n cornpethicia de la vessant 
econbmica, amb mesures directes i indirectes. Tanmateix, 
altres són compethcia de la vessant prhctica, amb mesures 
que permeten I’alleujament de les responsabilitats fami- 
l iars~,  perb compte!, senyores i senyors diputats. Continua 
dient: <cel Grup Parlamentari cataik de CiU proposa...>> -aixb 
al mig de Ia resposta &una pregunta que fa aquesta diputada 
al conseller de Benestar Social-, i ens explica un pla que el 
Grup Parlamentari catab de CiU ha presentat en algun lloc, 
perb que no té res a veure amb la pregunta que se li fa al 
conseller Benestar Social. Corn poden suposar, les ires 
d’aquesta diputada han estat moltes en el moment que hem 
llegit la resposta a aquesta pregunta. 

Pel que fa al programa de famílies amb risc social, hi ha 
una nova instrumentaIitzaci6, també, a la resposta, perque 
ens parla dels EAIA. Els EAPA van ser creats fa molt de 
temps. I ens diu: d ’ a n y  93 els EAIA es van incrementar de 
set equips.>> Molt bé, perb es van incrementar perquh hi ha- 
via uns problemes de política social que era necessari imple- 
mentar, i es van crear els equips, <<I els Serveis Socials 
d’Atenció Prirniria s’han creat tal, i han fet tantes actua- 
cions socials.)> Mol t bé, segurament ajuden indirectament 
les famflies, perb aquest nu era l’objectiu del Pla de suport a 
les famfies. 

Per tant, a mi em sembla, senyores i senyors diputats, se- 
nyors que donen suport al Govern, i vostk senyor Rigof, que 
ha estat l’inspirador d’aquest Pla, que hauria de poder fer 

una revisi6 de totes aquestes qüestions, perqus no anem per 
bon camí &aquesta manera. És a dir, jo crec que el Pla es 
mereix respecte, que el Pla es mereix un desenvolupament, 
i, en aquest sentit, vostbs aixb ho han de defensar i s’ho han 
de prendre amb seriositat. 

Davant, jo crec -vaja, al meu criteri-, d’aquesta disbauxa 
d’inforrnaci6, d’aquest flagrant incompliment, per Ia infor- 
rnaci6 que aquesta diputada en te, d’incomplirnent d’ aquests 
mínims que el Pla estableix, aquest Pla de suport com a con- 
seqühcia de 1’Any Internacional, nosaltres hem presentat 
una esmena que em consta, sembla ser, que me l’acceptarh 
el diputat senyor Reguant. Presentem una esmena en quk de- 
manem que es retin comptes del que han fet i del que estan 
fent i que ens puguin dir de veritat la viabilitat d’aquest Pla 
de suport en el marc de I’acord general que el Consell h e -  
cutiu va prendre ei mes de juny de I’any passat, tant des 
d’una perspectiva d’actuaci6 social com d’una perspectiva 
econbmica; t m b 6  ens interessar& saber de quin pressupost 
es disposa per anar desenvolupant aquest Pla d’actuaci6 so- 
cial d’ajut a les famflies, i també ens agradar& saber en quin 
termini de temps vostks creuen que es poden comenqar a va- 
lorar alguns dels resultats, com a conseqiikncia de les pro- 
postes que han realitzat. 

Res més, senyor president. Grhcies, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Barenys. 
Pel Grup Parlamentari de Convergkncia i Un16 i per defen- 
sar X’esmena presentada, té la paraula el diputat senyor Ri- 
gol. 

El Sr. RIGOL: Molt honorabIe president, senyores i se- 
nyors diputats, j~ vinc preparat per respondre la Moció de 
l ’ i ihtre  diputat senyor Reguant i, com que la senyora Ba- 
renys ha fet una visió global del Programa i del Pla de la fa- 
rnflia i no estic preparat, despres, si em permet, li adreqaré la 
meva reflexi6 sobre aquest punt. 

El senyor Reguant presenta, primer, dues ..., fa dues pro- 
postes en aquesta Moció, perb j o  s6 que la seva preocupacici 
de fons, en aquestes dues primeres propostes, 6s la següent: 
com la societat civil es pot entroncar en aquest Pia de suport 
a la familia, 

Jo, en nom del meu Grup, li diré primer quins s6n els cri- 
teris; segon, corn el Pla s’adequa a aixb, i li  explicaré per 
qu& no estem d’acord amb la proposta que vostk fa, i quina 
és la nostra Ifnia d’actuaci6 sobre aquest punt. 

Primer punt; cal tenir ben clar que un pla sobre les fami- 
Iies exigeix uns criteris bhsics. No vaig molt lluny del que 
vosth em demana, per6 permeti’m que li faci una primera re- 
flexió. Un pla de suport a la famíiia no got ser un pla que in- 
tenti ideolbgicament marcar una determinada manera de 
veure la família. Per que? Perquk el fet familiar ateny direc- 
tament la llibertat de la persona, la llibertat creativa, la Ili- 
bertat creativa intergersonal que significa Ia famflia. I si 
ankssim a un model determinat de família, ho fariern com a 
contrap6s a la llibertat que s’exigeix perque la famíiia real- 
ment sigui un nucli de dihleg i de relaci6 interpersonal ple- 
nament assumit pels mateixos individus. Primer punt. 
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Segon punt; de models familiars, n’hi ha de molts tipus 
en una societat complexa com la nostra, per6 I’evoluci6 de 
la mateixa societat va presentant sobre la famflia diverses si- 
tuacions diferents. És veritat que la família actual es troba 
en una situació molt diferent ara que cinquanta anys enrere, 
quan vhem néixer alguns de nosaltres, ha canviat molt. Per 
tant, els governs han de tenir present que aquest canvi signi- 
fica que les famílies tenen una skrie de necessitats especffi- 
ques. 

Tercer punt; malgrat I’aafirmaci6 absoluta i total que el fet 
bisic familiar és un fet que afecta Ia persona, l’individu, la 
seva llibertat, la seva conscihcia individual, els politics, la 
gent responsable dels fets públics d’un pais no pot perdre de 
vista que la famllia -i aixb ho hem anat dient tots- és, pri- 
mer, un element de cohesió social important. Es clar, molta 
gent es pensa que la cohesió social vol dir que si el pare tre- 
balla i el fill est& en I’atur, doncs, el fet d’estar en farnflia fa 
que aquell fill no quedi a I’estacada, i és veritat. Perb 6s més 
profund fins i tot el fet d’aquesta cohesió; és que a dintre de 
Ies famíIies es crea un llenguatge d’intercomunicació que fa 
que les persones no anem soles pel m6n, sin6 que ens sen- 
tim acompanyades fins i tot en  la nostra prbpia estructura 
mental Gent responsable del mbn públic d’un país sap, per 
exemple, que el sentit de poble, que e1 sentit d’histbria no té 
capacitat de ser integrat en la persona si no 6s des de la 
prbpia experikncia familiar. L’anefla generacional que anem 
vivint les diverses generacions entre families és l’element 
estructural intern que fa que jo em pugui sentir dintre de la 
histbria del meu poble plenament integrat; aquest és’ per 
exemple, un dels altres elements. I si, realment, en l’expe- 
rikncia familiar no hagukssim viscut que els nostres pares i 
les nostres mares ens han estimat sense demanar res a canvi, 
difícilment a la societat hi hauria aquells elements altruistes 
que fan que una societat no sigui nomes un equilibri d’inte- 
ressos mks o menys precari, sin6 l’intent de fer una comuni- 
tat de persones amb profunditat. Tot aixb són elements 
bhics que ens dóna la farníiia. 

Li dic aixb no per anar molt lluny del terna que vostb 
proposa, sinó per dir-li el següent: que un pla integral de la 
famíiia no respon a uns sectors socials afectats, sin6 que ens 
respon a la globalitat de tots plegats. Li agrairia que retin- 
gubs aquest sentit de generalització que té el PEa de suport a 
les farnflies perquk despres m’hi referir6 a l’hora de parlar 
de I’institut que vosth proposa. Per6 si vosti: agafa, tal corn 
esti plantejat, el mateix Pla, també t6 aquest sentit de gene- 
ralització. EE Pia contempla, per exemple, les necessitats 
bisiques d’una famíiia que es forma: necessita habitatge; 
necessita llar d’infants -m’hi referir6 després-; necessita el 
fet que Tes tasques laborals i les tasques familiars siguin al 
mes flexibles possible, perque avui tots els membres de la 
família tenen dret i ,  de fet, necessiten treballar conjunta- 
ment; necessita tot aixb. I aqui em referir6 segurament a 
aquella iniciativa que  vostk esmentava, potser, d’un grup de- 
terminat, perb que realment ha sigut un pas endavant, ni que 
sigui a mig carni, en all6 que són, diguem-ne, les excedkn- 
cies parentals que es van aprovar recentment en  l’imbit de 
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presentaci6 de Ia mateixa família per la natu 
que estem tractant; perb sí que ca1 adequar-hi 
tucions d’una manera positiva. I em permeto di:, 
mateix conseller, al qual he tingut I’ocasi6 de 
ho, que la creaci6 d’aquest consell consultiu es 
d’una manera immediata. 

Segon punt; vostk demana que intentem per 
del 95 buscar una colIa de diners que ens 
terna de les llars d’infants. Aquesta cambra i 
som ben conscients que aquesta és una de les 
el nostre país; és a dir, les prioritats del 
senyament es centren -i així ho ha manifestat e 
seller- a partir dels tres anys i a partir de la 

desa del fet 
aquestes insti- 

en  nom del 
consultar-li- 

farh, i es farh 

al Pressupost 
p:rmetin ja el 
tots, vaja, tots 

liacunes que té 
Depariament d’En- 

mateix con- 
mateixa reforma 
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95, preveu iniciar, probablement a partir de 1’~ltim trimestre 
d’enguany, entrar en aquest camp de suport i d’ajudar els 
pares que realment necessiten aquest servei pllblic tan ne- 
cessari corn són les llars d’jnfants. 

Nosaltres hem presentat, per altra banda, un text que és 
una esmena que fa referhcia als punts número 5 i nGmero 
6. En aquest text el que volem dir 6s que acceptem el mis- 
satge polític que vost2 ens vol adreqar, que nosaltres ens 
adrecem a uns col.lectius determinats que necessiten unes 
ajudes; nosaltres diem: <<Ja ho estem fentn, perb tamb6 assu- 
mim I’impuls de la seva prbpia iniciativa. En aquest sentit 
hem presentat un text d’esmena que esperem que vostk ens 
admeti. 

I en aquest sentit i corn a resum, primer, no creiem que 
sigui oportú crear I’Institut Catali de la Família; el que si 
que creiem és que hem de buscar una plataforma on la gent 
que realment té aquest sentit de compromís de potenciar 
aquest fet bhsic nostre, com 6s la familia, que hi pugui vigi- 
lar, hi pugui estar a prop a travks del consell consultiu. Als 
dos altres punts li diem que en aquest Pressupost, que és un 
pressupost una mica -com li he dit- torturat al llarg de tot 
l’exercici, mirarem de fer el possible, no ens hi comprome- 
tem, perb st que la voluntat hi ds, I, per últim, el text que 
nosaltres li presentem, que esperem que vostb l’accepti, ens 
permeti fer sinergia entre el seu impuls i el que estem fent 
en aquest moment, 

Unes molt breus paraules de la intervenci6 de la senyora 
diputada, que no feia refe‘erhcia a aquesta Moció per la qual 
jo m’havia preparat, sinó per fer una visi6 global del corn- 
pliment en aquest sentit. Jo crec que seria oportlj dedicar al- 
gun espai parlamentari en aquest sentit. És n dir, evident- 
ment, el Pla integral de suport a la famflia no 6s un pla que 
porti d’una manera mecanicista que l’any 95 les coses es fa- 
cin corn es facin; vosth 6s conscient de les limitacions que 
en aquests moments tenim tots els estaments públics del pais 
i de I’Estat, en tant que ens porta a un rigor a l’hora d’assu- 
mir nous compromisos. Pero jo crec que seria bo que es fes 
aquesta anhlisi del que s’esth fent, sector per sector, departa- 
ment per departament, i que es ve ih  en quines perspectives 
es pot fer aixb, amb un sentit constructiu, sabent que aquest 
Pla s’ha implementat en uns moments dificils des del punt 
de vista econbmic per6 que la voluntat del Govern s’ha de 
demostrar avangant de mica en mica en aquesta línia. 

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

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Rigol. Després del 
senyor Rigol, la senyora Mayol. 

La Sra. MAYOL: Grkies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, a ]’hora de parlar de la Moció 
subsegüent a la interpelhi6 formulada pel senyor Reguant 
sobre el Pla de la família, a mi em sembla que hi ha dos as- 
pectes importants a recalcar pel que fa al perqui! per a nosaf- 
tres tk un valor i és important la família, perque aixb és el 
que sustenta després l’argumentaci6 que far6 de corn ente- 
nem I’actuació que ha de fer I’AAdministració en relaci6 amb 
la família. 

En primer lloc, nosaltres pensem que fa familia és un ele- 
ment clau per a la felicitat i Ia infelicitat de les persones, di- 
guem-ne; és a dir, les relacions de parella que s’estableixen i 
les relacions entre les diferents generacions són un element 
substancial avui, avui i sempre, de felicitat o infelicitat. Per 
tant, aquest sol element, aquest sol element seria per a nosal- 
tres suficientment important corn per dir que val la pena que 
des de l’Administraci6 estigui present el que és donar suport 
a la vida de la gent i, per tant, també a la seva possible feli- 
citat o infelicitat. 

En aquest sentit tarnbB volem dir que la família -tothom 
ho sap, fa molts anys que se sap; el senyor Reguant ho deia 
el dia de la seva intervenci6- juga un paper fonamental en la 
sociaEitzaci6 de les persones. Freud, que va ser pioner en 
aquest camp, ja deia que els tres primers anys de la vida 
d’una persona, d’un nen O una nena, determinen enorme- 
ment -jo ho crec i per aixb ho defenso- la personalitat 
d’aquesta al llarg de tota la seva vida. Per tant, de f’afecte 
que puguin tenir, de la solució, diguem-ne, afectiva dels 
problemes, també de les qüestions més bhsiques -alimen- 
tiries.,., d’atenció, en definitiva- en d e p h  en bona part com 
ser& aquesta persona en el futur. 

Dit aixb, jo voldria dir que aquests dos aspectes, tant la 
felicitat o infelicitat de la gent, i tamb6 la possibilitat de des- 
envolupar-se harrnbnicarnent a la vida, aquests dos aspectes 
depenen en bona part de les característiques personals de la 
gent; per6 també, també, i de manera molt important -per 
aixb ho voldria dir- depkn dels condicionants econbmics, 
socials i culturals d’aquestes famílies, d’aquestes persones, 

I, en aquest sentit, jo voldria situar el que per nosaltres ha 
de ser el paper de les administracions. L’altre dia, el dia que 
cornmemorhvem els quinze anys del Parlament de Catalu- 
nya, d’alguna forma, deiem que ]’Estatut ens reclamava, a 
totes i a tots nosaltres, la necessitat de fer una politica que 
augmenti la qualitat de vida de les persones. Per tant, unes 
polítiques d’atenci6 a les persones que tinguin com a objec- 
tiu central aquesta qüesti6. Per nosaltres, donar atenció en 
salut mental, donar accés a l’educació i per tant una educa- 
ci6 en la diversitat, afavorir un urbanisme que generi vida de 
barri i, per tant, no contribueixi a la segregaci6 de les ciutats 
és una forma de dir que s6n polítiques que contribueixen a 
una vida familiar rica. Quk estic dient amb aixh? Estic dient 
que si vosths a aixb n’hi volen dir aatenci6 a la família, pro- 
grames d’atenció a la famdia>>, bé, hi estem d’acord. Perb, 
per nosaltres, qualsevol política que sigui donar suport per- 
quk la gent pugui viure millor, donar suport a politiques que 
d’alguna forma permetin un millor desenvolupament perso- 
nal i social és fer politica de suport a les famfiies. 

En aquest sentit jo voldria matisar, entrant R padar 
d’aixb, quan es parla sovint de la crisi de la família. I per 
qw2? Doncs, perquh si <<crisi de la família>> vol dir que la si- 
tuacid d’abans era millor que ara i ,  per tant, que la farnilia 
abans complia les seves funcions i ara no, jo no podria estar- 
hi d’acord; si es parla de crisi corn a evoluci6, Ilavors si, 
com una evolució que genera reptes, i aqui situem la nostra 
posició, com una evolució que genera reptes. 
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Que ha passat, fonamentalment? I dir6 dues coses en re- 
laci6 amb el que ha passat en la família. La primera cosa 
que ha passat és que hi ha hagut un canvi del paper dels ho- 
mes i les dones en relació amb la vida familiar; abans el que 
era vida familiar era una cosa assumida en gran part per les 
dones, no només pel que fa al treball dornkstic, sinó també 
pel que fa a l’atenci6 de les persones: l’educació, l’atenci6, 
la cura de grans, petits i mitjans requeia fonamentalment en 
fes dones, En aquests moments el que estem demanant són 
dues coses; 6s que les dones s’incorporin al mercat de tre- 
ball. Perb no estem dient, a partir d’aquí, que s’hagi de desa- 
tendre tota la resta; vull dir que hi ha d’haver un canvi de 
valors que permeti situar, en primer lloc, la irnporthncia de 
I’atenci6 a les persones i, per tant, també de l’atenci6 a la fa- 
mflia en aquest marc. I, per tant, ai canvi que nosaltres pen- 
sem que s’ha d’arribar és que homes i dones assumeixin les 
dues funcions, no només per una qiiesti6 de justícia, hi insis- 
teixo: per una qüesti6 de revaIoritzslci6 de l’espai privat i, 
per tant, de revalorització de l’atenci6 a les persones com un 
marc fonamental. fis a dir, en un m6n que ha valorat funa- 
mentalment la producci6 i ha infravalorat tot el que s6n els 
elements de la reproducció -entesa en un sentit ampli, com 
diuen avui les sociblogues i els sociblegs-, la idea important 
és que per nosaltres revaloritzar la família vol dir posar 
abans els interessos de les persones que els interessos de la 
producció; i aixb ho han de fer homes i dones -aixb ho 
han de fer homes i dones, En aquest sentit, aixb genera 
reptes, tarnbk, i un dels reptes que genera és que l’espai 
familiar ha de ser un espai que ha d’agafar un paper m6s 
clau i que aquells elements de pkrdua de referkncia que 
avui per avui significa la família han de ser coberts amb 
suports institucionals i amb un major repartiment de les 
funcions. 

L’altre element que voldria situar abans de fer referencia 
a la Moció concreta és I’element de la desestructuració. 
Miri, la desestructuració de les famílies i les famílies deses- 
tructurades per mi és conseqükncia d’un model social que 
genera exclusi6. És a dir, no s6n conseqiikncia d’un proble- 
ma intrinsec de la famflia: s6n conseqükncia d’un model so- 
cial que té un tipus de desenvolupament que deixa una gent 
fora del sistema, i fora del sistema vol dir fora del sistema 
cultural, fora del sistema social, fora del sistema econbmic, 
i, per tant, les causes de desestructuraci6 familiar són causes 
de desestructuraci6 del sistema, no causes que fan referkncia 
intrinsecament a la família. 

En aquest sentit, per tant, l’atenci6 que s’ha de fer també 
des de les administracions ha d’anar adreqada a combatre 
aquestes polítiques d’exchsió. Per aixb, amb aquesta intro- 
ducció que era necesshrin per a nosaltres, per situar el que 
entenem COM a Grup Parlamentari que vol dir fer politica 
des de I’AdministraciÓ, volem posar l’hmfasi que fer políti- 
ca des de I’Administraci6 vol dir revaloritzar I’espai privat, 
vol dir corresponsabilitzaci6 dels dos sexes en  I’atenci6 a les 
persones i vol dir desenvolupament de les persones en el seu 
conjunt. També amb una especial atenci6, bbviament, a 
aquelles que viuen en situacions infrahumanes. 

Dit aixb, i posicionant-me en concret en relaci6 amb la 
Moció i fent referhcia a les esmenes que hi hem plantejat, 
nosaltres, senyor Reguant, no acabem de veure clar, sincera- 
ment, que s’hagi de crear un Institut Catal& de la Familia. 
Per qu&? Perquk, seguint la lbgica del que he expressat fins a 
aquests moments, pensem que hi ha d’haver una actuaci6 
coordinada dels diferents departaments de la Generalitat que 
tingui corn a objectiu fonamental l’atenci6 i el desenvolupa- 
ment de les persones, i aixb s’ha de fer des de tot arreu i 
s’ha de fer mort, si m’ho permeten, corn de forrnigueta, O si- 
gui, han de ser actuacions molt realitzades a tot arreu que 
han de tenir una coherhcia, per6 que s’hi ha d’hplicar 
molt tothom. No voldríem que hi hagués un institut que 
assumís un excessiu lideratge ..., més que lideratge -no seria 
Sa paraula-, burocratització del que és un pla que al nostre 
parer hauria de ser una cosa molt més feta des de tot arreu i, 
sobretot, amb aquesta idea que dkiem, d’insistir que qualse- 
vol política de desenvolupament de les persones acaba sent 
un element de desenvolupament de la famfiia. 

I l’altra esmena que plantegem 6s una cosa menor, per6 
que ens sembla important -per aixb ho hem fet-, que és mo- 
dificar la paraula <<salari social>> per la paraula <<renda míni- 
ma>>. Per que? Perquk j o  crec que hi ha una cosa que hem fet 
bé, i que en aquest cas ha fet bé el Govern, recollint I’apor- 
tació de la gent que al seu moment varn treballar perquk hi 
hagués una renda minima d’inserció en el nostre país, i 6s 
que la renda minima d’inserci6 complementa dues coses fo- 
namentals: uns diners amb un programa d’inserci6. I el sala- 
ri social, tal com s’esth aplicant a diferents paisos d’Europa, 
fonamentalment significa uns diners, i és moIt rn& una pres- 
tació que te una funci6 estrictarnent caritativa, corn li vul- 
guin dir, de benefichncia; no és una prestació que auto- 
rnhticament incorpori un programa d’inserció, Jo crec que 
en aixb el Govern la va encertar, de recollir la proposta que 
es feia des de molts sectors; jo crec que és bo que respectem 
aquesta parada. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Mayol. Ara 
poden intervenir els grups que no han esmenat. El Grup Par- 
lamentari Popular: senyor Ariza, t& I a paraula. 

El Sr. ARIZA: Moltes grkies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, la veritat 6s que aquesta és una -al- 
menys per a nosaltres, per al nostre Grup Parlamentari- 
qiiestió important. Nosaltres estern, bhsicament, d’acord 
amb les coses que hem escoltat q u i  al senyor Rigol, amb 
l’esperit amb que presenta aquesta Moció el senyor Re- 
guant, i he de dir que estern bhsicament amb les coses que 
vost& ha dit, senyor Rigol, per6 tarnbe li he de dir que vostks 
posen en marxa molts plans, contínuament, Els posen negre 
sobre blanc, per6 els passa -i ho diré amb una mica d’lzu- 
mor- aixb que li passava al submarí de Gila: <<De color, 
bien, pero no flota)), i aixb els passa, senyor Rigol, perquk 
posen en marxa pIans per6 despres no els destinen els recur- 
sos necessaris perqul: aquests plans siguin eficqos, siguin 
eficients i arribin veritablement al carrer i a ia gent. 
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És sens dubte, aquesta, una qüestió important, i la famíiia 
és, senyores i senyors diputats, per nosaltres, pel Grup Par- 
lamentari que jo  represento, l’element bBsic de la societat, 
1’espai natural de trobada entre generacions, el lloc on es de- 
senvolupa la personalitat dels infants i joves i el suport in- 
substituible de les necessitats de la gent gran. 

És per aixb que el nostre Grup, el Grup Popular, ha assu- 
mit un da r  compromís a favor de totes les iniciatives que 
millorin la protecció social, econbrnica i juridica de la farni- 
lia. I aquest compromís s’ha concretat en diferents propostes 
adrepdes a la universalització del dret a la protecci6 de la 
família, d’acord amb els principis de proporcionalitat en la 
protecció familiar per nombre de fills i de progressivitat se- 
gons la capacitat econbmica. 

En coherkncia amb els principis recollits tant a la Decla- 
raci6 universal dels drets humans com a la Constitució espa- 
nyola, el nostre Grup Parlamentari ha donat el seu suport a 
totes aquelles mesures preses pel Consell Executiu i per 
aquesta cambra que comporten reconbixer que la instituci6 
familiar és el principal agent d’un desenvolupament social, 
econbmic i cultural sostingut i solidari, i que per tant ha de 
rebre la mhxima atenci6 per part dels poders públics. 

Partint d’aquests supbsits, el nostre Grup Padarnentari 
considera molt oportunes les mesures que es proposen per a 
atendre tes necessitats de les families monoparentals, que 
principalment estan formades per dones que viuen soles 
amb els seus fills. Cal donar una resposta a aquestes perso- 
nes. 

Ens trobem amb el fet que els nens de families desestruc- 
turades, trencades ilo monoparentals es troben en pitjors 
condicions que els que gaudeixen d’un entorn familiar esta- 
ble, tant pel que fa al seu desenvolupament fisic, estabilitat 
psicotbgica, models de conducta i aprofitament educatiu. X 
ai xb requereix actuacions compensatbries, tal com les pro- 
posades afs punts 5 i 6 de la Moció. 

Pel que fa al punt 4, no hem d’afegir res al que sempre ha 
estat la posici6 del nostre Grup Parlamentari, en el sentit que 
el salari social ha de  ser dotat de recursos addicionals per tal 
de cobrir totes les situacions on les rendes personals són in- 
feriors al llindar garantit, cosa que ara mateix no es produeix 
en  no trobar-se acollides al PIRMI les persones que treba- 
llen, amb independhncia dei que guanyin. 

En relació amb el punt 3 de la Moció, observem que 
aquest coincideix plenament amb les propostes que peribdi- 
carnent ha presentat el Grup Parlamentari Popular a aquesta 
cambra pel que fa al finanqament de l’educwci6 infantil no 
obligatbria corresponent al tram de zero a tres anys, i que és 
el cobert per les llars d’infants. Des de I’aprovació de la 
LOGSE el Departament d’Ensenyament ha insistit a mante- 
nir sense cobrir les necessitats del tram de menys de tres 
anys; tot i que davant d’aquesta mancanga els ajuntaments 
han esmerpt recursos destinats a la creaci6, la gestió i el 
manteniment de les escoles bressol, el dkficit 6s important. 
Malgrat que la LOGSE no estableix l’obtigatorietat de l’en- 
senyament en el període de zero a tres anys, els canvis pro- 
dui’ts dins de l’estructura familiar i laboral fan cada vegada 

més necesshria l’existkncia d’uns serveis externs al nucli fa- 
miliar d’atenció als nens de menys de tres anys, ra6 per la 
qual donem el nostre suport a allb que proposa el punt 3 de 
la Moci6. 

Finalment, i pel que fa als punts 1 i 2 de la Moció, que 
fan referencia a la creaci6 d’un institut catala de la farnllia, 
considerem que no 6s oportuna la creaci6 d’un organisme 
públic quan les seves funcions poden exercir-se en els orga- 
nismes preexistents, en coHaboraci6 amb la societat civil. 
Considerem que podem seguir treballant en I’aplicació dels 
objectius definits pel Pla integral de la famflia sense necessi- 
tat &incrementar Ia burocrhcia pública, i més quan del que 
es tracta és d’impdsar una acció intersectorial de tots els de- 
partaments de Ia Generalitat. Per aquesta rad ens abstindrem 
en la votaci6 d’aquests punts 1 i 2. 

Per finalitzar, esperar que algun dia no se’ns pugui dir, en  
funció de2 frachs o de la incoherkncia en la nostra política de 
suport a les famflies, a casa nostra, aixb que deia en Chester- 
ton, quan explicava el poderós als seus treballadors: <<Com- 
prendo sws problemas y voy a ayudarles; ahora bien, no me 
pidan que me quede sin mi dinero: les har6 un favar y me 
quedaré sin sus hijom 

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

El Sr. PRESIDENT: MoItes grhcies, senyor Ariza, El 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. (Pausa.) Hi re- 
nuncia? Per consegüent, ara és procedent que el senyor Re- 
guant es pronuncii sobre les esmenes. 

El Sr. REGUANT: Gricies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, en primer terme, per agrair als grups esme- 
nants l’atenció que ha merescut e1 debat i la substanciació 
d’aquesta interpel-lació, que sé que no és pel mkrit de I’apor- 
tació que vaig fer el dia que es va substanciar, sinó, sobretot, 
perque els tres partits politics que m’han esmenat tenen una 
palesa, notbria i pública sensibilitat social, i, per tant, han 
entrat en el tema perqui: era un tema que els preocupa de 
manera molt aprofundida. Em refereixo al Grup cle la majo- 
ria i em refereixo, doncs, també, als altres grups esrnenants. 

Dit aixb, em plau dir-los també que, havent-los escoltat 
amb tot deteniment, senyor Rigol, les seves paraules m’han 
invitat a una reflexió profunda que després s’ha vist comple- 
mentada per la intervenci6 de la diputada Imma Mayol en 
un sentit no coincident, perb en canvi complementari, i que 
feia una arnpliaci6 i una precisió conceptual que podria estar 
o no d’acord en tot, per6 si en part, i per tant els anuncio que 
acceptaré de la diputada Imma Mayol les tres esmenes; per 
tant, deixaré decaure i retiro, senyor president, el punt 1 i el 
punt 2, perque és cert que jo no parlava d’un institut catalh 
de la familia corn a frontera, segur que no; és segur que la 
globalitat és el que s’imposa per intentar tirar endavant tot el 
que 6s la problemitica familiar, tai com tambk esmentaven 
la diputada Mayol i el diputat senyor Rigol, Per tant, justifi- 
quen ies seves intervencions les mancances de la meva, i 
deixo decaure els dos punts. 

Pel que fa a la tercera esmena de la diputada d’hiciativa 
per Catalunya, em plau també dir que la hi accepto, perquk, 
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be, tinc la impressi6 ..., no tinc tota la certesa i seguretat que 
la renda amb la quantitat en quk es paga crei’ una gran inser- 
ci6 social, en tinc els meus dubtes, perb en canvi que la in- 
tenció és aquesta i que la voluntat 6s aquesta no ho dubto, i, 
per tant, admeto com a bona la seva correcció, encara que 
sigui ben petitona, corn vost5 deia, perb crec que millora el 
meu terme. 

Dit aixb, passo a posicionar-me sobre l’esmena de la di- 
putada senyora Rosa Barenys, a qui agraeixo I’esmena, i dic 
que la hi accepto en la seva totalitat perquk d’alguna manera 
ha fet una suphc ia ,  no se si volguda o no volguda, de la 
meva substanciació de la interpellació, on jo ja  esmentava 
que entenia que hi havien dissociacions molt importants en- 
tre els propbsits i la concreció i la plasmaci6 d’aquests pro- 
pbsits en la realitat, i, en canvi, vost5 ha sabut desgranar de 
manera detallada algunes importants insufjlcikncies en el 
compliment dels propbsits, cosa que no vol dir negaci6 de 
les intencionalitats de fons, per6 que la realitat palesa és que 
el Pla necessita ser revisat, tal com wstk bé indicava, i mirar 
d’ajustar-lo a les necessitats reals i, sobretot, a les mateixes 
definicions del Pla. Per tant, accepto en la seva totalitat l’es- 
mena. 

La transaccional que em proposa el Grup de la majoria 
s’accepta per una ra6 molt senzilla: perqu& ha tingut l’habi- 
litat, en un sol punt, de sintetitzar els dos punts, cinquk i si& 
de la meva, sense devaIuar pas la idea que jo tenia i m’atre- 
viria a dir que també respectant en bona part la lletra 
d’nquesta, i per tant tinc la impressió que aquesta transaccio- 
nal satisfh i plau amb escreix aquest diputat perque permet 
dar un impuls, si vostks ho volen, a aquella cosa que em 
semblava més urgent, que és aquell 8% de persones que per 
un trencament convivencial es queden en la marginalitat i en 
la pobresa absoluta. 

Per tant, entenc que la interpellacib ha cobert les seves fi- 
nalitats grhcies, sobretot, a les seves intervencions, i a partir 
d’aqui els ho agraeixo de cor. 

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

El Sr. PRESIDENT: Perdó, senyor Reguant, .. 
El Sr. REGUANT: Retiro, senyor president, els punts 

EL Sr. PRESIDENT: Perb, l’esmena de Convergencia i 

El Sr. REGUANT: L’esmena de Convergkncia. .. 
El Sr. PRESIDENT: 6 s  una addicib? 
El Sr. REGUANT: No, és la fusió de la cinquena i sisena 

dels punts de la meva Moció, que queden sintetitxats en la 
transaccional, que, si de cas, la ilegiríem, si vostk ho vol ... 

El Sr. PRESIDENT: Es que la transaccional no ha arri- 
bat. 

EI Sr. REGUANT: No ha arribat a la Mesa? 
E3 Sr, PONT: Senyor president, és l’esrnena presentada 

pel Grup de Converghcia i Uni6, que recull els punts cin- 
que i sis& del senyor Josep Maria Reguant. 

El Sr. REGUANT: Per tant, retiro aixb de transaccional; 
és esmena, i l’accepto. 

primer i segon ... 

Unió, suposo que no l’accepta ... 

EE Sr. PRESIDENT: Molt bé. 
El Sr. REGUANT: Gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, se sotmet a votaci6 el que 

El Sr. PONT: Votaci6 separada, si us plau, del cinquk i 

El Sr, PRESIDENT: Molt bé. Doncs, els punts 3 i 4. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquests dos punts de la Moció han quedat rebutjats per 

25 vots a favor, 57 en contra i cap abstenci6. 
Votem ara els punts cinquS: i sise ... (Pausa.) Bé, que esth 

resumit en l’esmena de Converghncia ..., ha quedat substi- 
tu’it. El que no hi agruparem és eI punt sete, que ha quedat 
afegit com a conseqükncia de I’esrnena socialista, que va a 
part. 

Doncs ara votem, per entendre’nns, I’esmena de Conver- 
gkncia i Unió. 

Vots a favor? 
Aquest extrem de la Moció ha quedat aprovat per unani- 

Finalment, es vota el punt número 7. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquest punt ha quedat rebutjat per 25 vots a favor, 57 en 

resta de la Moció: s6n els punts tercer, quart, cinqlrk i sis&. 

sise. 

mitat. 

contra i cap abstenci6. 

Mac% subsegüent a Ia interpeWaci6 
al Consell Executiu sobre 
l’ensenyament secundari 

Passem ara al disset& punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a la interpellació sobre l’ensenyament se- 
cundari, que presenta el diputat senyor Josep Bargalló. Té ia 
pa rau I a. 

El Sr. BARGALL6 Si, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, en el darrer Ple substanciivem una inter- 
pe13aci6 sobre l’ensenyarnent secundari, que vam voler 
centrar-la, bisicament, en uns aspectes clau que s6n els del 
periode transitori entre I’actual sistema educatiu en l’ense- 
nyament secundari i aquest sisterna educatiu obligatori que 
ha d’implantar la reforma subsegüent a la LOGSE. 

I especialment ho deiem perque aquest nou sistema edu- 
catiu secundari comen@ a implantar-se universalment a 
Catalunya 1’ I de setembre de 1996, i nosaltres dkiem que, 
des d’un punt de vista de l’organització interna dels centres, 
1’1 de setembre del 1996 és a tocar, és a la vora, i que que- 
daven malts dubtes, molts dubtes per al futur de I’ensenya- 
ment, per al futur dels centres, per al futur del professorat. 
Aquests dubtes, els varn centrar en molts aspectes també, 
perb, bhsicament, en tres vkrtexs. Per un cantó, el finanqa- 
ment de les ~ Q W S  construccions, com es pagaria cadascuna 
de les noves construccions, en quines dates s’iniciarien i es 
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finalitzarien cadascuna d’aquestes noves construccions, no 
pas perquk penséssim que eren les justes i necesshries, sinó 
perqu5, ja que el Govern s’hi compromet en el Mapa esco- 
lar, el que demanaven és, precisament, que també es com- 
prometés en la seva quantia i en la seva cronologia. 

En segon lloc, també vam parlar de tot el futur laboral 
del professorat, del contingent de plantilles, del nombre de 
professors de cada centre, del tipus de perfil de professor de 
cada centre i especialment, des del punt de vista del pro- 
fessorat, que tot el professorat de primhria i secundaria sabés 
a quin centre ha d’anar, si es queda, si ha de moure’s, en 
quines condicions, i amb el que aixb significa a nivell hum& 
a nivell familiar, a nive11 professional. 

I, finalment, en tot el referent als menjadors escolars de 
secundhria, tant des del punt de vista de la infraestructura 
com del punt de vista del seu funcionament, i, específica- 
ment, pel que fa a la seva normativa, a hores &ara absoluta- 
ment inexistent en el nostre pais. 

Aquests van ser -hi insisteixo- els tres punts centrals 
d’aquella interpelalaci6; aquests són els tres punts que pre- 
sentem en aquesta Moci6 que avui defensem. Tres punts que 
presentem i que, d’entrada, ja els anuncio que, el primer, el 
retirem, i els dir6 per qu2 el retirem, Entre aquella inter- 
petlaci6 i aquesta defensa de Mació han passat, com sem- 
pre, moltes coses, perb entre aquestes moltes coses, 
diumenge passat se n’esdevingueren dues de significatives. 
Primera, una manifesta& al matí per carrers de Barcelona, 
en la qual manifestaci6 dos diputats ara presents a la sala hi 
van participar, sobre I’ensenyament de qualitat, demanant 
un ensenyament de qualitat per a l’escola pública, que no és 
ben bé el que van dir alguns mitjans d’iinforrnació o mitjans 
de cdlaboraci6, que és corn tan encertadament els va quali- 
ficar el director general de Patrimoni en una passada compa- 
r e i x q a ,  perb al que jo  em volia referir és que, despres 
d’ aquella manifestació nombrosa, els serveis pol icials de- 
pendents d’administracions en les quals tenen el govern par- 
tits que no donaven suport a la manifestaci6 donen xifres 
moit diferents, i no hi entrarem, ja fa anys que estern acostu- 
mats que els serveis policials dependents d’administracions 
que no donen suport a la manifestació concreta donin xifres 
molt diferents, perb, en tot cas, el que jo volia dir és que a la 
tarda, un diumenge a la tarda, diuen que és que no hi havia 
futbol i no era un diumenge normal, per6 a la tarda, un diu- 
menge a la tarda, el Departament d’Ensenyarnent treia una 
nota pública en la qual, entre altres consideracions, argüia 
una proposició no de llei aprovada en aquest Ple, per unani- 
mitat, en uns aspectes que IIQ eren molt directament els de la 
manifestació. 

Aleshores, aquest diputat, que tornava a casa en cutxe 
després de la rnanifestaci6, per dir-ho amb un llenguatge 
suau, es va enfadar i va dir, va pensar que el consens que ha- 
via ofert, que el cunsens que havia defensat i que el consens 
que havia votat no era un consens que es podia utilitzar corn 
una arma contra la legitima aspiraci6 d’una gent, de pares i 
mares, de professors i professores, de nois i noies, d’alurn- 
nes del nostre país que havien sortit al carrer per donar un 

toc d’alerta. I aleshores va pensar que potser aquest diputat 
en certa manera tenia una excessiva bona voluntat, i que, per 
exemple, en e1 primer punt de la Moció que havia redactat i 
que avui li tocava defensar, deia: <<presentar davant aquest 
Parlament la concreció del Pla plurianual de finanqament 
abans que finalitzi el curs escolar 94-95, per tal de poder 
con2ixer el calendari de realitzaci6 d’ infraestructures a rea- 
litzar, COM a mínim, els propers tres anys>. 

I aquesta Moci6, aquest primer punt, era una mostra 
d’aquesta excessiva bona voluntat, d’aquesta potser estúpida 
candidesa, perquk resulta que, segons una llei del Parlament, 
que va ser la darrera llei aprovada en aquest Ple I’any passat, 
que 6s la Llei de pressupostos, i segons una esmena consen- 
suada i votada pel Grup cle la majoria, de Converghcia i 
Uni6, i pel Grup que s’asseu majorit5riament a I’altre cant6 
de la sala, que 6s el Grup Socialista, segons aquesta esmena, 
que acaba sent E’apartat 22 de les disposicions addicionals, 
aquest Pla plurianual, no de tres anys, sind de cinc, s’havia 
de presentar no abans d’acabar ei curs d’enguany, sinó 
abans d’acabar aquest trimestre, 6s a dir, demh. I tots vostks 
saben que demh no es presentara, i tots vostks saben que 
dema el Govern complir8 una llei. 

T aquest diputat, amb aquesta candidesa que deia que al- 
guns grups de I’oposiciCi potser estupidarnent tenim, havia 
fet una moci6, dient: no calen els tres primers mesos, va, el 
juny; no cal els cinc propers anys, va, els tres. Per6 quan tor- 
nava en cotxe de la manifestacib i vaig sentir que el consens 
era una arma utilitzada pel Departament contra qui en el car- 
rer exercia el seu dret i la seva opini6, que, rl m6s a mes, per 
acabar-ho d’arrodonir, era un mateix entre molta altra gent, 
aquest diputat va pensar: doncs, no, exigim que dem5 es 
presenti el Pla phrianual, i no pes tres anys, sinó per cinc. I, 
aleshores, retirem el punt de la Moció, i demi exigirem al 
Govern i als grups parlamentaris que van donar suport a 
aquella esmena transaccional, el Govern que ho presenti ... 
No, ja  se que a vostks no els espanta res del que fa l’oposi- 
ció, perqu5 per aixb tenen majoria absoluta, perb bé, en tot 
cas hom tornara avui a casa sabent que no només és ruc 
-com ja sap que l’oposició ho és perquk no té la majoria ab- 
soluta-, sin6 que, a més a més, ho sap, que, com a minirn, és 
un pas endavant, 

No obstant, queda retirat en aquest sentit, per aquests 
raonaments, i que consti l’exigkncia del Grup Parlamentari 
d’ Esquerra Republicana del compliment de la disposici6 ad- 
dicional vint-i-dosena de la Llei de pressupostos, que, tot i 
que no ho vam votar, COM a ciutadans i ciutadanes del país, 
tenim el dret d’exigir que el Govern la compleixi, 

E2 segon punt parlava de l’adequaci6 de plantilles del 
professorat, del seu futur laboral, per tal que el professorat i 
els centres sabessin, al més aviat possible, quin és el seu fu- 
tur, i deia, tambk, abans  de finalitzar el curs>) perquk 
creiem que s’ha d’anar el setembre als centres, s’ha d’anar 
el setembre als centres sabent quin professorat tindrh el curs 
següent i on anirh cadascú el curs següent per poder planifi- 
car l’organitzaci6 dels centres i poder planificar la vida per- 
sonal i familiar de cadascun dels professors i professores. 
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I el tercer punt parlava dels menjadors escohrs. Aquest 
matí la diputada socialista, senyora Toment, ja ha efectuat 
unes preguntes, ja hi ha hagut unes respostes, j a  s’ha recor- 
dat aquelIa Proposició de Ilei presentada per l’Agrupaci6 
Parlarnenthria d’Esquerra Republicana a la legislatura passa- 
da sobre menjadors escolars i que es va respondre, allb, 
dient: <<Tranquils, que aviat ho farem>>; la senyora Torrent 
considerava que no és que en aquest aspecte e1 Departament 
hagi anat excessivament rhpid. He demanem tamb6 per 
abans acabar aquest curs perqub -hi insistim- el setembre 
del 96 no hi ha d’haver només normativa, hi ha d’haver 
menjadors. I, és clar, perquk hi hagi menjadors, hom suposa 
també que abans no aniria malament que hi hagués la nor- 
mativa, si m6s no per saber com s’han de fer en funció 
d’abans saber corn han de funcionar. 

Aquests són els dos punts de la Moció que ara defensem i 
el punt que hem retirat, amb aquesta conscihcia que ens es- 
tem jugant molt en I’ensenyament; que la gent que diumen- 
ge era al carrer de Barcelona i la gent que hi volia ser i no hi 
era tenia una part de raó, i, especialment, que amb els con- 
sens dels grups parlamentaris no s’hi juga i, molt menys, no 
s’hi juga per anar en contra d’aquells grups parlamentaris 
que, precisament, donaven suport a aquella manifestació. 

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

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Bargalló. Hi 
ha presentat esmena ei Grup Parlamentari de  Convergencia i 
Uni6: per a Ia seva defensa, té la paraula el diputat senyor 
Descals, 

El Sr. DESCALS: Moltes gricies, molt honorable senyor 
president. Il4ustres senyores diputaáes, i l h ~ t r e s  senyors di- 
putats, en tot cas faria el posicionament per al punt segon i 
alhora presentaria la nostra esmena. Per descomptat, no fark 
referkncia al punt primer perquk ha estat retirat, perb si  que 
Ii voldria dir al senyor Bargal16 que dues proposicions no de 
líei han estat presentades a aquest Parlament, i la primera 
fou aprovada, la qual contenia, en certa manera tarnbe, un 
calendari, EI que jo faig en aquest moment és dir-li si s’hi 
vol sumar que es presenti la segona proposici6 no de llei, 
perqui: aquesta conté una skrie d’aspectes que hi entraré en 
detall quan parli dei segon punt. 

Bé, pel que fa a la manifestació, j o  em penso que tampoc 
no en puc parlar, perque no és el meu tema, perb penso que 
en tot cas demostra que el poble de Catalunya est& sempre 
molt interessat en el que és l’ensenyarnent. I per altra banda, 
si vosths han fet una recapacitaci6 i el proper ..., o immedia- 
tament després del dia 31, que és arriscat de dir que no es 
presenti el pla el dia 31; el dia 31 es dem& i encara falten 
m6s de vint-i-quatre hores. En tot cas, vostks, com a oposi- 
ció, tenen el deure d’impulsar el Govern, i, per tant, qualse- 
vol acci6 que vingui de I’oposició ser& ben rebuda, discutida 
i ,  en tot cas, aprovada o rebutjada. 

Passaria ara al segon punt, I, tal corn deia, el convido a 
vostk i al seu Grup a votar favorablement la proposici6 no 
de llei conjunta que han presentat el Partit Socialista i Con- 
vergkncia i Unió sobre el Mapa escolar, que conté set punts 

que, ordenadament, piantegen les mesures generals a pren- 
dre perque l’aplicaci6 del nou sistema educatiu sigui gra- 
dual, participativa, civilitzada i eficaq. Per tant, que no hi 
hagi cap mena de precipita& que, en tot cas, es podria lle- 
gir en alguns aspectes d’aquesta manifestació de diumenge. 
I dic precipitació perqub resulta que el Departament ha ini- 
ciat en aquest moment dihlegs amb les organitzacions sindi- 
cals i perquk hi ha un segon punt molt important. No n’hi ha 
prou amb organitzar dihlegs: ei Departament vol negociar, 
Ho repeteixo: vol negociar. I aixb ho va dir ei conseller aqui 
amb el pla l’attre dia. I tenint en compte que la implantaci6 
generalitzada ser& el curs 1996-1997, pel que fa al primer 
curs d’ESO, el Departament preveu concloure les negocia- 
cions durant el primer trimestre de 1996. Per tant, no ge- 
sem... Perdó, et primer trimestre del 96 hi haur&, doncs, 
aquesta negociació acabada i, per tant, ens sembla que no 
cal posar limitacions en acabar el curs 94-95, perquB la ne- 
gociació sigui tarnb6 el que deia abans: gradual, participati- 
va, civilitzada i eficaq. 

Deixi’m afegir-li que aquest diputat coneix la voluntat de 
la Direcci6 General de Recursos Humans -per tant, la vo- 
luntat del Departament d, Ensenyament- de facili tar 1 a crea- 
ci6 de la comissió que valorar& I’aplicaci6 de les mesures 
proposades, i que les organitzacions sindicals ho coneixen i 
hi estan d’acord, Aixf, doncs, a Convergkncia i Unió se li fa 
difícil fins a l’impossible votar afirmativament aquest punt, 
I, hi insisteixo, m’atreveixo a demanar-li una altra vegada 
que voti la proposicici no de llei conjunta que entrar& ben 
aviat a la Comissi6 de Politica Cultural. 

Pel que fa a l’esmena presentada i en sintonia amb all6 
que fa referhcia al punt primer, que ha estat retirat, el seu 
text és prou clar perquk no calguin explicacions, perb en tot 
cas voldria ..., no cal que repeteixi -vaja; no ho faré- allb 
que I’honorable condler aquest matí ha dit en resposta a 
una pregunta sobre aquest tema a la senyora Torrent. El pro- 
jecte de decret esti elaborat; s’est8 estudiant el cost 
econbrnic de la seva aplicaci6, que és molt i molt compli- 
cat ... Jo li recordo a l’il-lustre senyor diputat que I’nny 89 el 
decret estava ja fet i, fins i tot, va ser filtrat a uns dels pe- 
ribdics quan encara no havia estat publicat, perb que es va 
haver d’aturar i repensar, perquk estava el nou sistema edu- 
catiu en portes i, per tant, s’havia de tornar a reconsiderar 
tota aquesta situació. EI compromís és, doncs, adequat a la 
implantació generalitzada del primer curs d’ ESO, que supo- 
sa la gratultat de transport i menjador per al curs 96-97. 

Ens complauria que aquesta esmena fos acceptada, i, si 
no fos així, nosaltres hauríem de votar tambe el punt tercer 
de la Moci6. 

Senyor president, acabo. L ’ i lh t r e  diputat senyor Barga- 
lló i Esquerra Republicana estan molt seriosament preocu- 
pats pel nou sisterna educatiu i la seva implantaci6. I 
nosaltres també, tots. I aixb és bo. L’iFlustre diputat senyor 
Bargalló i Esquerra Republicana estan convenquts que el 
nou concepte i l’apIicaci6 de l’educació a casa nostra és un 
fet cabdal per a la transformacib i adequaci6 de la societat 
dels temps nous. 1 nosaltres tambi. I aixb 6s molt important, 
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L’illustre diputat senyor Bargalló i Esquerra Republicana 
desitgen saber pressupostos, plantilles, serveis pedagbgics, 
higihics i sanitaris de menjadors i transports, perqu2. més 
enIlh de centres i curriculums hi ha persones, professors, 
alumnes i pares. I nosaltres també. I aixb 6s imprescindible. 

I per tant, perque 6s bo, perquh és important i perque és 
imprescindible, hem acordat, el Grup Socialista i Conver- 
gkncia i Unió, presentar aquesta proposició no de llei, Ara 
bé, mentre que l’il.lustre senyor diputat demana un temps 
per a cada cosa, nosaltres li proposem cada cosa al seu 
temps. En termes de sintonia 6s una qüestid de ritme i no 
pas de composició. 

Moltes gracies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Descais, Po- 

den intervenir els grups que no han esmenat. El Grup Parla- 
mentari Mixt, hi renuncia? (Pausa,) EE Grup Parlamentari 
Popular? Senyor Simon Pujol, té Ia paraula. 

EI Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, a cada sessi6 ordinhria de la Comissió de 
Politica Cultural es substancia com a rninirn una proposici6 
no de llei sobre l’estat de deteriorament d’aigun centre, que 
ha sigut el que ha fet que el diputat senyor Bargall6 presen- 
tés el punt 1 d’aquesta Moci6 i que, CQIII que est& retirada, 
jo tampoc m’hi referiré, 

Quant al punt 2, nosaltres considerem que cal donar una 
resposta efectiva als problemes de l’adaptació de plantilles, 
tant de primhria com de secundhria; una adaptaci6 a la nova 
estructura generada per la LOGSE. Colkctius com els pro- 
fessors d’ensenyament primari i els t&cnics de formaci6 pro- 
fessional i els mestres de taller, entre altres, han de con2ixer 
encara les seves futures condicions professionals. És una 
matkria que afecta tant E’estructura dels centres com la defi- 
nici6 de les seves dotacions humanes, d’acord amb uns cri- 
teris encara no fixats. 

Així, doncs, considerem que el termini plantejat ..., i tot i 
aixi, mes que així, considerem que és insuficient. as insufi- 
cient en la mesura que s’esti demanant que en tres mesos es 
completi un procés de definició de les necessitats de tots els 
centres públics de Catalunya i les reubicacions de personat, 
de personal excedent, les places del qual haurien d’estar 
amortitzades amb la progressiva apiicaci6 de la LOGSE. El 
fet que l’adscripci6 dels mestres de prirniiria i secundiaria si- 
gui voluntiria dificulta molt aquesta definició, que no pot 
preparar-se en tres mesos. Per altra banda, cal recordar que 
l’any 96 ser& l’any de la implantació generalitzada del pri- 
mer curs de l’EESO, amb la qual les necessitats d’adaptació 
de plantilla no es produiran de cop, sin6 de forma gradual. 
Nosaltres ens abstindrem en aquest punt 2 d’aquesta Moció, 
perb estem totalment d’acord amb el seu plantejament de 
t’ons. 

En relacid als menjadors escolars, l’opci6 defensada pel 
Departament d’Ensenyarnent creiem que ha estat coherent 
amb la filosofia no intervencionista, que es concreta amb la 
concreci6 i concertació de serveis de menjador a chrrec 
d’empreses externes de cabering, i el Grup Parlamentari Po- 
pular donarh el seu vot favorable a aquest punt, tot i fent ab- 

servació -no cal dir-ho, ja suposo que estava implicita en el 
punt de la Moció presentada pel diputat senyor Bargalló- 
que per nosaltres aquesta normativa ha de centrar-se sobre- 
tot en aspectes de tipus dietkttic. 

Gracies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Pujol. Pel 

Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, te la paraula 
el senyor Ignasi Riera, 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores diputades, senyors diputats, quan estava parlant el 
senyor Bargalló he recordat aquella expressi6 eslbgan, quan 
es fomentava el rosari en famflia del pare Peyton, i I’he vol- 
gut estrafer; deu ser veritat alIb que cfamilia que es manifes- 
ta unida roman unida)), perque expressaré punts molt 
concordants, desprbs d’haver assistit a la manifestaci6 a quk 
atludia el senyor BargaM, el diumenge; manifestaci6 que 
els recordo que estava convocada pel marc unitari de la co- 
munitat educativa i que plantejava precisament, entre les se- 
ves consideracions @vies, punts de redacci6 molt similars 
als que eren objecte d’aquesta Moció subsegüent a la inter- 
peklacib que en el Ple anterior va formular el senyor Barga- 
116. 

Només CQIII a mostra, dos primers punts de les considera- 
cions, e1 conjunt de propostes de la plataforma reivindicati- 
va del professorat: ampliació de plantilles pGbliques, 
substitucions, solucions a la problemhtica dels interins, re- 
presenta per al MUCE, per al marc unitari de la comunitat 
educativa, a grans trets, un objectiu comi a aconseguir. En- 
tenem que contribueixen a la millora de la qualitat educativa 
de tots els centres i, per tant, demanem al Departament 
d’Ensenyament una negociaci6 real i positiva amb els sindi- 
cats que pugui satisfer les seves justes demandes. I punt nú- 
mero 2: són necessaris compromisos clars sobre el finan- 
$ament de la reforma educativa, El Govern de la Generalitat 
els ha de concretar en un pla plurianual de finatqament, pe- 
rioditzat, que faci possible les previsions de les construc- 
cions del mapa escolar i altres aspectes de qualitat de la 
reforma. Aixb facilitaria la negociació i I’acord amb els 
sindicats, amb els municipis i amb els altres agents so- 
ciaIs, 

La nostra preocupaci6 davant el redactat del punt 1 de la 
Moció del senyor Bargalló, i així l i  ho hem manifestat 
abans, era precisament que canviava eis termes d’un acord 
unhime d’aquest Parlament en el debat de pressupostos, a 
la ja alnludida disposició addicional vint-i-desena, en la qual 
es deia que abans d’acabar el primer trimestre de 1995 el 
Govern de la Generalitat presentaria aquesta Pla plurianual 
de finangament i que a traves ..., a partir de les paraules del 
senyor DescaEs, crec que haurem de mantenir-nos desperts i 
amatents tot el dia d’avui i tot el dia de demi, per si de veri- 
tat ens arriba encara aquesta pla plurianual en els terminis 
fixats per la Llei de pressupostos, que és Ea llei més impor- 
tant que s’aprova cada any en el Parlament. 

Un cop retirat aquest punt de la Moció, passo a parlar del 
segon. I passo a parlar també amb referkncia al que ha dit el 
senyor Descals. bbviament, ell ens ha parlat d’una proposi- 
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ció no de llei que presentaran el Grup Socialista i el Grup de 
Convergkncia i Unió. Sap e! senyor Descafs que en el text 
que es presentara d’aquesta proposici6 no de llei hi hem in- 
tervingut, i d’una manera decisiva, alguns dels grups que se- 
gurament que no hem presentat conjuntament i que se’ns 
far& difícil de signar, perb que fins i tot en el redactat mate- 
rial d’aquesta proposició nu de lIei hi ha un seguit de punts 
que vam esmenar nosaltres en el periode de negociacions 
amb la Conselleria. Punts, per exemple, que parlaven sobre 
Ta desvinculació dels criteris d’eIaboraci6 del Mapa escolar 
amb el seu resultat final, per exemple, o punts en els quals 
insistiem sobre que significava un mapa escolar en el qual 
no s’havien tingut en compte etapes CQKI zero a tres anys o 
ensenyaments a adults, elements fonamentals a 1, hora d’ela- 
borar un mapa escolar, segons el que diu la LOGSE, per 
exemple, dels ensenyaments professionals reglats i IIQ re- 
glats. 

Per tant, de moment donarem suport -i aixb si que ho di- 
rem de forma ben clara- al punt 2 de la Moció subsegüent 
que ens ha presentat el senyor Bargall6, i havíem decidit, i 
decidim, donar suport al punt número 3. Per una raó molt 
senzilla: la qüestió de la presentaci6 de la normativa sobre 
menjadors escolars abans que no finalitzi el curs actual, el 
1994-95, em sembla clara precisament per un element de 
tranquillitat O per poder tranquil~litmr la comunitat educati- 
va. Quant a la manifestaci6 de diumenge, i ho clic per donar 
un exemple, hi havia una intranguiHitat generalitzada, no 
dels especialistes de les negociacions sindicals, sinó de fa- 
mílies senceres que no acabaven de saber i que no acabaven 
d’entendre que passava. Aquest diputat, i SUPOSO que d’al- 
tres, ens hem passat molts dies explicant que significa e1 
Mapa escolar per diferents comarques de Catalunya; i IIQ ho 
hem fet, en poden estar ben segurs, mai des d’una perspecti- 
va catastrofista, ben al contrari, hem tractat d’explicar que 
significava aquest mapa. Ens hem trobat amb moltes pre- 
guntes, amb moltes qüestions, que revelaven, en tot cas, 
graus notables d’intranquil-litat. I precisament quan ens par- 
laven del transport escolar o dels menjadors escolars, ens 
parlaven d’una qiiesti6 que era fonamental per dir: <<Escolta, 
si nosaltres ens trobem que a partir dels dotze anys els nos- 
tres fills seran desplaqats i hauran d’anar a un altre centre, 
sabem segur que, aixb, ho podran fer d’acord amb uns crite- 
ris?>) I dkiem: <<Sí, perquh la normativa és clara: hi hauri 
una normativa per a menjadors escolars i hi haurh una nor- 
mativa de transport escolar.>> I ho dkiem justament com a 
element tranquiiditzador. Per tant, que aixb es publiqui, que 
s’avanci la publicació -no hem dit de I’aplicaci6 ja dels 
menjadors escolars, sh6 de la normativa que regir& aquests 
menjadors escolars com a element de tranquillitat, precisa- 
ment quan la gent ha de cornengar a pensar com matricula 
els seus fills per a I’any següent- em sembla que és de sentit 
cornií, i més encara quan una part de la reforma en 1’ense- 
nyament secundari obligatori ja s’I ha cornenpt a aplicar. Per 
tant, semblaria de sentit comlj que all6 que ja  s’ha comenqat 
a aplicar se shpiga corn serh quan s’hagi aplicat d’una mane- 
ra definitiva. 

Per aixb repeteixo que el nostre Grup est$ absolutament 
d’acord amb la Moci6, tal com l’ha plantejat el senyor Bar- 
ga116. Si accepta l’esrnena del Grup majoritari, ja decidirem 
quin ser& el nostre vot en aquest tercer punt. 

Gricies, senyor president, senyores diputades i senyors 
diputats. 

EI Sr. PRESIDENT: MoItes grhcies, senyor Riera. Pel 
Grup Parlamentari Socialista, i per fixar Ea posici6, t6 la pa- 
raula la senyora Baig. 

La Sra. BAIG: Grhcies, senyor president. Senyores i se- 
nyors diputats, davant d’aquesta Moció nosaltres voliem 
manifestar el nostre acord i manifesthvem el nostre acord en 
els tres punts, fins i tot en el que el senyor Bargalló ha reti- 
rat, i esperivern fer-ho tambd corn un motiu d’intentar tro- 
bar unes posicions més comunes, perque, evidentment, 
l’stplicaci6 de la LOGSE porta molts dubtes, porta intran- 
quil-litat, porta incerteses, perb del que estem segurs el Grup 
Socialista, i aixi ho veníem demanant des de la seva aprova- 
ci6 I’any 90, és que era imprescindible per a I’aplicaci6 
d’aquesta LOGSE el mhxim d’acord i de consens possible 
de tots els grups polítics, Per aixb estavern realment satisfets 
amb la Proposició no de llei que hem esmentat, que ell 
abans ha esmentat, del maig del 94. 

Amb aquest mateix objectiu, buscant aquest motiu d’en- 
tesa, aquesta possibilitat d’aplicació conjunta, és el que ens 
va portar a treballar el tema del Mapa escolar. Ens hauria 
agradat que la proposició no de llei sobre els criteris del 
Mapa escolar hagues aconseguit la mateixa unanimitat que 
la Proposici6 que abans esmenthem. Per que? Perquk quan 
hi ha canvis de sistema educatiu hi ha tensions, hi ha preo- 
cupacions, i la millor manera d’afrontar-les és amb I’objec- 
tiu de treballar en coma, i portem ja massa anys de retard. 
Estern a cinc anys de la seva aprovació, molts dels ternes 
haurien d’haver estat definits, i ara que se’ns brinda una 
oportunitat, amb retard, penso que tots ens ho hauríem de 
replantejar. Per aixb pensavern que aporthvem un cert aspec- 
te per a poder avanqar en  aquest camí en aquest primer punt 
de la Moci6, que s’ha retirat, i que era exactament l’esmena 
que hi havia en la Llei de pressupostos, i que nosaltres vo- 
Iíem i esperhem, esperem encara *om diu el senyor Des- 
cals-, que abans d’ acabar ques t  trimestre poguéssim 
conkixer aquest pla de finanGarnent. I el que jo demanaria 
als grups parlamentaris que no han vist encara la necessitat 
d’apropar posicions en ia proposici6 no de llei sobre criteris 
del Mapa escolar 6s que I’estudi’in amb atenció, que no no- 
mis  s6n les noves construccions, que és I’ampliació, que 6s 
la reforma d’edificis, i tots ells s’han d’atendre, si pot ser, 
amb agilitat, per respondre al que és el sistema educatiu a 
Catalunya, de mhxima qualitat. 

En el punt niímero 2 no s’escapa que, evidentment, per 
poder cloure un procés referent a I’adequació de plantilles hi 
ha d’haver acord per més d’una part. Nosaltres brindarem 
totes les possibilitats perque aquest acord arribi al mhxim 
d’aviat possible, perque ens sembla que en aquests moments 
el que necessita I’escola a Catalunya és con5ixer quin és 
I’acord a quk es pot arribar entre el Departament d’hsenya- 
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ment i la mesa sindical per a l’adequació de plantilles. Un 
cop hi hagi aquest acord q u e  si pot ser abans de Setmana 
Santa no cal que esperéssim abans d’acabar el curs escolar-, 
per al terna de tota la normativa i la legislaci6 i els decrets 
que s’han de treure, subsegiients, ens podem esperar, perquk 
el que realment és necessari és que hi hagi un acord que mi’ 
una tranquilalitat en el marc de l’escola i que doni a cadascú 
les pautes segures, no el remoreig que en aquest moment se 
sent en tots els ciaustres i en tots els ambients escolars. 

La tercera, evidentment, nosaltres tamb e..., ha fet esment 
de la pregunta de la diputada Dolors Torrent, en aquest sen- 
tit, i, corn ella molt b6 ha dit, s6n una mica lents, eh? S’ha 
parlat de l’any 89; jo, com a regidora de 1’Ajuntament de 
Vilanova i la GeItrú, l’estic esperant des de l’any 82, eh? De 
l’any 82 fins ara, sortosament, hi ha hagut moltes iniciatives 
en la comunitat escolar que cada vegada fan mes difícil que 
pugui arribar a sortir un decret que satisfaci totes ies diver- 
ses modalitats. Per aixb seria rnoit bo que, abans que co- 
mencessin, en 1% ensenyament secundari a sorgir iniciatives 
noves, hi haguks una regulació. I per aixb nosaltres tarnbk 
estariem en aquest sentit. 

I una mica per fer esment de I’aspecte de per quk donem 
suport a tota aquesta Moció, només voldria remarcar que, 
des dei Grup Socialista, fa quinze anys, exactament -els 
quinze anys que hem celebrat aqui-, que estem defensant i 
exigint una política de qualitat de l’escola pública, i tamb6 
ho hem denunciat i ho hem exigit sempre a l’Administraci6 
educativa. Perb tamb6 volem sempre co1;taborar en aquells 
aspectes que poden ajudar, COM és en uns moments tan clau 
en l’aplicació de la LOGSE, aquests dies, i sobretot perque 
ens preocupa que es pugui difuminar la qualitat de I’escola 
pública en general. L’escola pública, la podrim comparar a 
un gran bosc, un bosc on hi ha arbres de bellesa extraor- 
diniria, on hi ha escoles que estan fent qualitat, amb la ini- 
ciativa de tota la comunitat escolar i amb suport d’algunes 
administracions i institucions, el suport de tots, van avan- 
Sant, i el que no hauríem de fer en aquest moment 6s difumi- 
nar l’escda prjblica, sinó donar ajuda, suport, eines perquh 
aquelles escoles que encara no han aconseguit aquests ni- 
velis de qualitat els puguin tenir. En aquest carni, a nosal- 
tres, al Grup Socialista, ens hi trobaran. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Baig. El senyor 

BargaIIó es pot pronunciar sobre l’esmena presentada. 
EI Sr. BARGALL6: Sí, senyor president, de l’esc6 es- 

tant. En primer lloc, evidentment, avui no parlavern de la 
proposició no de llei de la Comissi6 de Política Cultural, i, 
per tant, corn comprendran, tot i que tant el portaveu del 
Grup de la majoria corn la portaveu socialista m’incitaven a 
parlar-ne, no en parlaré.. . 

El Sr, PRESIDENT: Jo l’incito a parlar de f’esrnena. 
EI Sr. BARGALLd: Sí, sí, perb en tot cas, senyor presi- 

dent, ambd6s portaveus han estat gairebé més estona parlant 
de la proposici6 no de llei que del tema. En tot cas, com el 
senyor Riera ha dit, CQIII a redactors d’alguns dels seus 
punts ens seri tan dificil dir <<sí>> com dir (<no>>. 

I de l’esmena ..., continuem en el terreny de la dificultat, i 
el senyor Riera també ho apuntava en aquesta sintonia que 
ens mou. Per un cantó, el retard j a  és tan llarg en el tema de 
menjadors escolars que d’un any no vindri; per un altre can- 
t6, continuem pensant que COM més aviat millor. Com que 
el redactat de l’esmena convergent no implica aquesta data 
final segura, sin6 que pot ser COM rn6s aviat millor, I’accep- 
taríem, l’acceptaríem, i, a m& a mes, aquest mati el conse- 
lier ja s’ha cornpromks en aquest sentit de F’esmena, i, per 
tant, ara, no acceptar I’esmena quan el conseller aquest matf, 
davant de la diputada socialista senyora Torrent, ja s’hi ha 
comprom&s, seria una retbrica parlamenthiria estranya, ho 
acceptem, sense un gran entusiasme, per6 ho acceptem. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Bargalló. 
Passem a la votació. Separadament els dos extrems que 

Se sotmet, en primer lloc, a votació el segon punt de la 

Vots a favor? 
En contra? 
Abs tenci ans? 
Aquest punt ha quedat rebutjat per 20 vots a favor, 55 en 

A continuaci6, es vota el punt tercer, degudament esme- 

Vots a favor? 
Aquest punt ha quedat aprovat per unanimitat. 

res ten. 

Moció. 

contra i 2 abstencions. 

nat. 

Moci6 subsegiient a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre la política 
general de control de Ia publicitat 

Passem al divuit& punt de I ’ O T ~ E  del dia, que 6s la Moció 
subsegüent a la interpalhi6 sobre la política general de 
control de la publicitat, presentada pel diputat senyor Daniel 
Font, del Grup Socialista al Parlament; te la paraula. 

(El president s’absenta del Sald de Sessions i el vice-pre- 
sident primer el substitueix en la direccid del debat,) 

El Sr. FONT: Gricies, senyor president. Per presentar 
breument la Moció subsegiient a la interpel-laci6 que vhrem 
presentar sobre control de la publicitat del joc, sobre política 
general de control de la publicitat del joc, La pregunta bhsi- 
ca que formulhvem al Govern en substanciar la interpeilació 
era quins eren els objectius que tenia el Govern en relació 
amb la limitació -la lirnitaci6- de la publicitat del joc i amb 
les formes de mitigar la incitació piiblica a jugar. Ho e iem 
en base a dues constatacions bhsiques. La primera era cons- 
tatar que els volums de joc a Catalunya són grans, els vo- 
lums de jocs d’atzar, i dkiem, donitvern la dada aclaparadora 
que la despesa del joc per habitant a Catalunya multiplica 
per tres la despesa del joc per habitant al conjunt espanyol; 
per tant, estem comparativament en una situacici de gran vo- 
lum de joc, en  termes de despesa, I l’altra constatació era 
que els efectes del joc SI Catalunya sijn efectes negatius, 
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mok grans i tangibles, des d’un punt de vista estadístic i des 
d’un punt de vista de l’anhlisi comparativa, tant en termes 
de repercussions familiars, laborals, escolars, socials, sani- 
thries, etcktera. És un efecte perceptible i important des del 
punt de vista de I’anglisi estadística i comparativa. Dkiern 
que aproximadament dos milions de catalans juguen regu- 
larment a algun tipus de joc d’atzar, fonamentalment bingos 
i miquines escurabutxaques, i I’anhFisi comparativa ens por- 
ta també -fonamentalment, 1’aEtre- a constatar una xifra 
-que ha estat controvertida perb és la que surt, és la que surt 
de I’anilisi comparativa-, que és que 120.000 catalans for- 
mulen o actuen i juguen d’una manera patolbgica, és a dir, 
poden ser considerats corn a ludbpates susceptibles de trac- 
tament. Fins aquí els efectes. 

Dklem, per tant, que des dei punt de vista de la filosofia 
dels qui presentavern la interpdlació s’havia d’arribar a al- 
gunes conclusions o algunes constatacions que ens semblava 
que eren exigibles o formulables, un cop analitzats els efec- 
tes de la publicitat del joc, els volums del joc a Catalunya, i 
els efectes socials del joc. Deia, en primer lloc, que és ne- 
cessari un camí cap a la limitació del joc d’atzar a Catalunya 
-juguem molt, juguem molt- i que convindria establir algu- 
nes mesures de control d’aixb i de lirnitaci6 progressiva del 
joc, a Ia llum dels efectes; segon, és necessari replantejar ei 
contingut de les campanyes publicithries del joc en general, 
a través de mesures administratives i de les cornpetencies 
que té el Govern de la Generalitat en aquest terreny; dkiem, 
en tercer lloc, que és necessari suprimir els elements d’inci- 
taci6 al joc de Ia publicitat institucional, particularment de 
les loteries de la Generalitat; dkiem, en quart lloc, que ens 
semblava necessari tenir en compte -encara que com a me- 
res hiphtesis de trebaI1, per la seva inviabilitat en allb imme- 
diat, perb si corn a hiphtesis de treball- I’eventuai supressió 
de tota publicitat del joc corn un horitzb, com una hipbtesi 
de treball sobre la taula, així com l’eventual prohibició 
d’ubicaci6 de reclams i mkquines de joc en Ilocs de concur- 
rkncia pdblica. Ambdues observacions, ambd6s objectius 
s6n inviables avui, tots ho sabem; segurament s6n objectius 
de final de carni, per6 haurien de ser considerats com a ele- 
ments de treball a l’hora d’estabIir mesures, normes, marcs 
normatius sobre aquest punt. I, finalment, que sens dubte se- 
ria d’interks que en el marc de la publicitat institucional de 
la Generalitat s’iniciés una linia no de promoc% dei joc, 
sinó d’emissi6 de publicitat contra el joc, moralitzant, con- 
tra el joc. Aquestes eren les conclusions que ens semblava a 
nosaltres que havíem d’assurnir o que haviem de fer obser- 
var a la llum de la prospectiva estadistica i de I’anglisi COM- 

parativa feta en materia de volums de joc i d’efectes del joc 
en relació amb la publicitat, 

Amb aquesta filosofia i sobre aquestes conviccions, hem 
proposat una Moció. L’esperit de la Moció 6s el de mirar de 
buscar í’aprovació del possible avui, diguem-ne. Ens sem- 
blava que era important fer una moci6 que en la seva globa- 
litat o en alguns aspectes parcials pogués ser assumida per la 
cambra, en el sentit d’establir una referkncia. No hi ha un 
antecedent a la cambra sobre publicitat del joc, i ens sembla- 

va que, sent que hi ha unes tendkncies en aquesta línia, en la 
línia de la reducció de la despesa i en la línia del control 
progressiu de la publicitat, que valdria la pena que hi hagués 
una moció aprovada respecte a aquests punts, de manera que 
en fos una referencia. 

Si realment hi havia acord sobre la filosofia de fons en 
arguns d’aquests punts, doncs, valia Ia pena que aixb quedks 
escrit i aprovat, de manera que poguéssim referir-nos-hi. 
Sens dubte al contingut d’aquesta Moci6 no suposa un pas 
definitiu ni el final del camí, perb sí que suposa un pas enda- 
vant i té aquest valor, ens sembla a nosaltres, tindria aquest 
valor, que 6s el d’establir una referkncia parlamentiria en re- 
laci6 amb el tema, punts per als quals demanem ei vot a tots 
els grups i que passo a llegir breument i rhpidament. 

El primer punt diu: {{Prosseguir les actuacions encamina- 
des a aconseguir una reducció dels jocs d’atzar a Catalu- 
nya.>> El segon punt diu: <<Vetllar per la progressiva 
reducció de la publicitat del joc.>>. I el tercer punt diu: 
<<Prosseguir les actuacions encaminades a reorientar la pu- 
blicitat de les loteries de la Generalitat, de manera que es ga- 
ranteixi I’abskncia d’elements d’apologia o d’incitaci6 al 
joc.>> Aquests s6n els punts i aquesta 6s la nostra demanda 
de votació favorable entorn d’ells. 

Moltes gracies, senyor president. 
El Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grkies, 

ilalustre senyor diputat. Per defensar les esmenes presentades 
pel Grup d e  Converghcia i Uni6, té la paraula l’ilhstre di- 
putat senyor Castellnou. 

El Sr. CASTELLNOU: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res diputades, senyors diputats, be, jo haig de dir, en primer 
lloc, en nom del conseller, que se’l pugui excusar, perqu5 ha 
estat aqui fins fa breus minuts, perb li ha coincidit aquesta 
substanciaci6 de la Moci6 amb una altra acció; ell comptava 
que no hi hauria un canvi d’ordre del dia, i, com que hi ha 
set, ha hagut de marxar en aquests moments; demana, 
doncs, que se’l disculpi i especialment demana disculpes en 
atenci6 al senyor Font. (Remor de veus.) 

Com es diu, anir6 al gra, en relaci6 amb la Moci6, i anun- 
ciar6 en primer lloc que el nostre Grup ha presentat, corn 
s’ha dit, una esmena curta, perb entenem que és important, 
al punt 2 de la Moci6; si se’ns accepta, votarem a favor 
d’aquest punt 2. Votarem a favor del punt I ,  i votarem en 
contra del punt tercer de la Moció. 

6s clar, és una moció una mica estranya des del nostre 
punt de vista, perquk nosaltres hauriem preferit que s’hagués 
dit que el joc feia referkncia a tots els jocs a Catalunya, no 
només els de la Generalitat, sinó a tots, Per tant, si s’havia 
de fer una limitaci6, si s’ha de fer -que, de fet, es fa- una li- 
mitació de la publicitat dels jocs d’atzar a Catalunya, hauria 
de ser tamb6 no només els de I’EAJA, sinó també els de la 
LE, els de 1’UNLAE i els de I’UNCE, etceterit. Perque, per 
altra banda, tots ho sabem prou b6, it Catalunya hi ha un tant 
per cent ja diria ridícul de joc de la Generalitat; per tant, 
presentar una interpelhció -amb tots els respectes, ho dic- i 
una moció avui en relació amb aquest tant per cent tan ridi- 
cul del joc i deixar de banda tot I’altre enorme tant per cent 
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que hi ha de joc a Catalunya ens sembla que 6s un despro- 
phsit que, d’alguna manera, ja obligaria a pronunciar-se en 
contra de la Moci6. En qualsevol cas, C Q ~  que el primer 
punt diu: ((prosseguir les actuacions encaminades a aconse- 
guir una reducci6 dels jocs d’atzar a Catalunya>>, com que 
amb aixb hi estem d’acord, doncs, el votarem a favor. Hi es- 
tem d’acord perqub j a  s’ha anat fent fins ara. Si tenim en 
compte que en el parigraf segon de I’exposicid de motius de 
la Llei 1511984, del 20 de mar$, 6s a dir, Ia Llei del joc, 
s’explica clarament quina 6s la intenció d’aquesta Llei, que 
6s triple, és a dir, d’una banda, no fomentar el joc, perb tam- 
poc no prohibir-10; és a dir, es reconeix que hi ha un joc que 
és un efecte social existent des de sempre, per tant, existeix, 
per tant, no se l’ha de fomentar, per& en segon lloc, s’esta- 
bleixen les regles que ofereixen o que han d’oferir seguretat 
jurídica a totes les parts afectades pel joc, i, en tercer lloc, 
unes regles que permetin desenvohpar una política de joc 
adaptada a ?es circumsthncies de cada moment; entenem, 
doncs, que d’acord amb aquesta exposició de motius, 
d’acord amb la Llei ja aprovada i vigent, hi ha una limitació 
del joc a Catalunya. No només per aquesta Llei; tambk per- 
que respecte a la politica que es va seguint per part del Go- 
vern... (S’encén el llum vermell que indica que s’ha exhaurit 
el temps d ’intervenciú. Pausa.) Senyor president, tenia la 
impressió d’haver set m i s  curt, no? Deia que la politica que 
est& seguint el Govern d’acord amb aquesta Llei, i quant al 
joc -la Llei l i  atribueix la competkncia per planificar quins 
s6n els jocs i les apostes-, és, tenint en  compte la realitat i la 
incidkncia social, les seves repercussions econbmiques i tri- 
butiries, la necessitat de reduir-ne, diversificar-ne i no fo- 
mentar-ne t’hibit. 

En compliment del que disposa la Llei, el Govern de la 
Generalitat va dictar ja l’any 3985 el Decret 324, del 28 de 
novembre, en el qual s’establien una skrie de limitacions. En 
concret, aquest Decret limita el nombre de sales de bingo a 
Catalunya i els aforaments mhxims de les sales; limita el 
nombre de casinos a Catalunya i la practica de determinats 
jocs exclusivament a aquests establiments; limita també ei 
nombre de mhquines de tipus B en bars; limita la possibilitat 
de concessió d’hipbdroms; limita la possibilitat de realitza- 
ció d’apostes urbanes o externes en matkria de IIebrers, ve- 
lbdroms o front6; prohibeix la realització de rifes i sorteigs 
de carhcter peribdic o continuat, i permet realitzar-ne amb 
carhcter esporhdic a entitats sense hnim de lucre; prohibeix 
la celebraci.6 de combinacions aleatbries amb contrapresta- 
ció econbrnica en favor de l’organitzador, i reserva la com- 
petencia per a organitzar loteries a l’Administraci6. e s  a dir, 
hi ha una skrie de normatives, entre aquesta normativa que 
els acabo d’iindicar, que limiten des de fa temps la pr5ctica 
del joc a Catalunya, i, per tant, entenem que aquesta línia és 
bo que es continui’, per6 per aixb volem votar a favor 
d’aquest punt, que diu (<prosseguir la politica de limitació 
dels jocs d’atzar a Catalunya),, 

Jo voldria referir-me, per acabar aquest primer punt, tam- 
bé al Decret que s’ha publicat aquest mes de mar$, el dia 7 
de mar$, que és el Decret 6/1995, sobretot perque és un de- 

cret que ja ha set obra, diguem-ne, de l’actual conseller de 
Governació. Es a dir, ja hi ha iina continui’tat, no només en 
els anys anteriors, sin6 també en el moment present, en l’ac- 
tual Govern, de limitaci6 de la prhctica dels jocs d’atzar a 
Catalunya. 

Quant al segon punt, si el diputat del Grup Socialista ac- 
cepta l’esmena que Fi hem presentat, hi votarem tanab6 a fa- 
vor, corn he dit abans, tenint en compte que jo entendria que 
aquest punt va lligat, en part, amb I’anterior. 6s a dir, si es 
limita la practica del joc tambe cal reduir-ne la publicitat. Si 
s’ha reduit el joc és que també s’ha limitat la publicitat; per 
tant, cal prosseguir la reduccib dels jocs d’atzar, que és el 
punt 1 de la Moció, i continuar la disminuciii de la publici- 
tat, que 6s el punt 2. De fet, la Llei a la qual m’he referit 
abans permet la publicitat, per6 @via autoritxaci6 adminis- 
trativa, La prhctica d’aquesta autorització ha estat molt i 
molt restrictiva per part del Govern, per dos motius: en pri- 
mer lloc, perqub I’objectiu era limitar el joc i evitar-ne 
l’hibit, i, en segon lloc, per garantir la seguretat jurídica dels 
afectats i evitar possibles fraus. 

Efectivament, d’acord amb el que deia en aquest segon 
punt, s’han limitat campanyes, pel que fa al joc privat, s’hi 
han posat condicions restrictives i d’aclariment i fins i tot 
s’han denegat algunes de les carnpanyes que estaven so lk i -  
tades. Per tant, hi ha, com deia abans, una Iínia molt clara 
per part del Govern de limitar el ~ Q C  i, a la vegada, una linia 
molt clara de limitar la publicitat tant pel que fa al joc privat 
com també pel que fa al joc públic. I entenem que aquesta 6s 
la linia en la qual s’ha de continuar, d’acord també amb el 
Govern. 

Aixb em porta ja a entrar al tercer punt, en relaci6 amb el 
qual, com he dit abans, votarem en contra, perqu5, des del 
nostre punt de vista, cap de les campanyes de I’EAJA conté 
elements d’apologia o d’incitaci6 al joc. És a dir, quk passa 
realment amb la publicitat de les loteries piíbliques de 
I’EAJA? Probablement passa el mateix que amb I’ONCE o 
amb les que depenen de I’ONLAE, corn deia abans. O sigui, 
tenint en compte l’existkncia d’un mercat d e  jugadors i la 
competkncia entre les diverses ofertes, es tracta de fer atrac- 
tives les ofertes que són de I’EAJA. O sigui, no de fer rnks 
jugadors a Catalunya, sinó que els mateixos o, si cal, menys 
jugadors destinin els seus imports a jocs de Catalunya. Ente- 
nem que aixb és lbgic des del nostre punt de vista, mes en- 
cara si es té en compte no sols, com deia abans, aquest tant 
per cent tan ridícul de participaci6, sin6 que mentre els re- 
cursos destinats a I’UNLAE van al tresor piíblic, els de 
1’EAJA van destinats a objectius socials finalistes perfecta- 
ment coneguts. (Remor de veus.) 

Entenem, doncs, que la politica de publicitat del joc pii- 
blic esta ben orientada a Catalunya, i, per tant, IIQ cal reo- 
rientar-la. No pretén incitar a jugar, ni a jugar més, sin6 que 
els qui juguen juguin ahs jocs de 1’HAJA. Per tant, aixb no és 
apologia ni incitaci6 al joc, sinó explicaci6 dels objectius a que 
van destinats els recursos obtinguts pels jocs a Catalunya. 

Per altra banda -ja ho he repetit abans, el conseller s’hi 
va referir-, la publicitat de 1’EAJA esta baixant -6s veritat-; 
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el conseller va donar una skrie de dades, jo les ratifico avui, 
i fins i tot el conseller va remarcar, i jo tamb6 ho remarco en 
aquests moments, que 1’EAJA requeriria un increment del 
26%, que 6s una xifra considerable, en les seves despeses 
publicithies per posar-se al nivell de la publicitat que fan, 
per exemple, els jocs, les loteries de I’ONLAE, i com ja sap 
també el senyor diputat, 1’EAJA representa un percentatge 
extraordinhriament ridícul, totalment ridícul, del joc que es 
fa a Catalunya. 

No hi ha, doncs, ho repeteixo, ni apologia ni incitació al 
joc en les campanyes de I’EAJA, sin6 l’intent de competir 
en el mercat ja existent amb les altres organitzacions del joc 
pdbliques a Catalunya, que no sols hi són des de molt abans, 
sin6 que, a més a m6s, ocupen el ventall mes ampli, extraor- 
dinhriament molt m6s ampli, i actuen també amb campanyes 
publicitiries molt mis  quantioses i molt mks agressives. 

Per aquests motius, doncs, senyors diputats, senyores di- 
putades, senyor president, el nostre Grup votar8 a favor del 
primer punt, tarnb6 a favor dei segon, si s’accepta l’esmena 
que hem presentat, i bbviarnent en contra del tercer. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 

illustre senyor diputat. Pel Grup Parlamentari d’hiciativa 
per Catalunya, te la paraula la senyora Imma Mayol. 

La Sra. MAYOL: Grhcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, Iniciativa per Catalunya entén la 
Moci6 que ha presentat el Grup Socialista. Pensem que, tal 
com deia el senyor Font, és un primer pas que s’hauria de ..., 
esth bé que es pugui aprovar, esth redactada de manera que 
es pot aprovar, i aixi ho ha expressat també el portaveu del 
Grup de la majoria, per6 Iniciativa per Catalunya, en aquest 
terna, ho hem dit des del comengarnent i ho volem continuar 
dient, volem mantenir una posició de radicalitat. Una posi- 
ció de radicalitat que no i s  estktica, no 6s una postura est& 
ca, 6s una postura de fons, i que t6 la saó de ser en un total 
desacord, total i profund desacord amb la política del joc 
que fa la Generalitat. Pes tant, s6n unes emenes que no re- 
coneixen que la Generalitat hagi fet un esfoq ni per reduir 
el joc ni per reduir-ne la publicitat, 

Nosaltres pensem que la politica del joc de la Generalitat 
té dues caracteristiques fonamentals, amb ?es quals estem 
profundament en desacord. La primera caracteristica 6s que, 
al nostre parer, és una política que fomenta, que prornociona 
el joc. I el major exemple d’aixb és Ia palitica de la publici- 
tat dels jocs de I’EAJA. Mirin, no ho he portat aqui perque 
no esth contemplada la possibilitat d’emetre un vídeo amb 
]’anunci publicitari que I’EAJA va fer, un anunci publicitari 
que van emetre el mes de novembre en quh vostks feien fo- 
ment del joc dient: <<Fomentem el joc, i, a partir d’aqui, si 
V Q S ~ ~ S  juguen, els disminu’its, les persones disrninui’cres, tin- 
dran centres, tindran tallers; si vosf&s consumeixen aquest 
joc, les persones grans tindran casals d’avis.>> I aixb 6s un 
anunci de la Generalitat, del mes de novembre, que si jo ha- 
guks pogut, avui l’hauria portat aqul i l’haguks passat, I VOS- 

tks, després de veure aquest anunci, diguin-me que no fan 
promoció del joc; diguin-m’ho. 

La segona cosa que nosaltres rebutgem absolutament i, 
per tant, hi mantenim un total desacord, és la hipocresia so- 
cial que hi ha darrere la seva politica del joc, Dir: duguin a 
jocs catalans, aixb si, perque tindran a partir d’aqui tallers 
persones disminuyddes i casats d’avis>>, aixb és hipocresia so- 
cial. És: fomentem un desastre, entre altres coses fomentem 
una ludopatia, que a partir d’aquest consum obtindrem re- 
cursos socials. Aixb per nosaltres es hipocresia social. 

En aquest sentit, aquesta politica del joc es sustenta, tal 
corn deia el conseller fa quinze dies, en una defensa patribti- 
ca del jac catalh. E aixb ho fan des del no-reconeixement 
dels coneixements m&dics, psicolbgics i sociais, avui pro- 
vats. A vegades s’arriben a dir barbaritats. I ara els posaré 
els exemples. El joc pot generar addicci6, semblant a la que 
generen ies drogues legals i il-legals; semblant i diferent. I 
quan dic semblant i diferent és que I’addicció a I’alcohol no 
és igual a l’addicci6 al haixix, a la rnarihuana o l’heroyna, 
perb com no és igual I’addicci6 a I’aalcohoE d’una persona 
que té quinze anys i viu en un barri determinat de Barcelo- 
na, com l’addicci6 a I’alcohol d’una persona que viu a 1’Alt 
Empordh i té seixanta anys. S6n addiccions diferents, perb 
són addiccions. No 6s igual !’addicció a la marihuana o 
I’ilddicci6 a la cocai‘na, perrb són addiccions. I no i s  igual 
l’addicció a un joc d’atzar, per6 6s una addicció. I una 
addicci6 es caracteritza perquk les persones tenen d e p e n d h  
cia d’aquest fet i perqui: la seva incitació a través de la pu- 
blicitat provoca automhticament major addicció social. 

Les paraules del conseller, en aquell moment, deien: <<El 
joc no s’ha de fomentar ni prohibir; prohibir, nu, no es put, 
perque seria contrari a les tendkncies socials; el joc és una 
realitat social que existeix, que no s’ha d e  fomentar, perb 
que s’ha de contemplar, el joc com a hhbit no pot ser promo- 
gut. >>Escoh,  esti provat i se sap que quan es fomenta el 
joc automhticament es fomenta l’addicció. I jo no ho dic, 
compte, no ho diu el Grup Parlamentari d’hiciativa per Ca- 
talunya, aixb ho diuen els estudis de molta gent des de fa 
molts anys. I, per tant, vost&s en el tema de les addiccions 
tenen tres polítiques contradictbries. Per tant, ideolbgica- 
ment tenen postures contradictbries. De les drogues legafs, 
vost5s que en diuen?: han d’estar permeses, se n’ha de fer 
promoci6, per6 s’ha de limitar la publicitat. I la llei del Par- 
lament diu aixb -i la llei del ParIament diu aixb. Fa quinze 
anys no es deia aixb, perb ara es diu. I cada vegada més el 
conseller Trias, en relació amb les drogues legals, diu aixb: 
limitaci6 de la publicitat, gairebé fins a suprimir-la. 

En les drogues jkgals, quk diuen?: prohibició de tot; en 
tot, de I9eexist5ncia, del trhfic, etcktera. I amb el joc diuen: 
<<ha de ser perrnks i promocionat>>; perqui! vosths el prorno- 
cimen; no nords e1 permeten, sin6 que el promocionen, Es- 
coltin, posin-se d’acord; posin-se d’acoscl ideolbgicament. 
Tenen tres postures contradictbries en un fet de característi- 
ques similars. Aixb no és sostenible ideolbgicament. 

I, per altra banda, vostks arriben a dir barbaritats. I ho dic 
en aquests termes, perquk és absolutament real, Arriben a 
dir barbaritats -i ara vull citar també paraules del conseller- 
de la següent magnitud, diuen: <<Jo crec que cal dir sense 
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embuts>> -paraules del conseller- <<que del que es tracta és 
d’intentar que Ia quantitat total jugada a Catalunya es desti- 
ni, la major part possible, a les loteries de la Generafitat.>> 
Diu: &’objectiu de les campanyes publicitkrries de I’EAJA, 
per tal de promoure les loteries de la Generalitat, no 6 s  el 
d’augmentar el mercat global del joc, sin6 posicionar-s’hi 
per aconseguir la més alta quota possible, en relació amb la 
resta de loteries de I’Estat.>> Escoltin, la gent no és addicta al 
vi del Penedes en comptes del vi de la Rioja, eh‘?, no s’equi- 
voquin; la gent no és addicta a I’haixix de Ketarna, en 
comptes de I’haixix d’ Al-Hoceima, eh? En aixb no hi ha fets 
diferencials, ho sento moit. (Veus de fons,) La gent 6s addic- 
ta al joc o és addicta a I’aEcohol, aquí no hi ha fet diferencial 
-aqui no hi ha fet diferencial. No és possible que una perso- 
na sigui addicta al cava del Penedes i no sigui addicta a1 
xampany franc&. (Remor de veus.) No juguem en aquest 
terna, eh?, no juguem. Vostks no poden dir de cap manera 
que fan campanyes publicithries per promocionar el seu joc. 
Aixb és inadmissible, és una barbaritat, cientificarnent par- 
lant; és una barbaritat. Quan es fa foment del joc, la gent no 
6s addicta a una substincia concreta d’una localitat concreta. 
La gent que es fa addicta al joc de Catalunya és addicta al 
joc de la resta de 1’Estat. Per tant, corn a mínim, no diguin 
barbaritats -com a minim, no diguin barbaritats. 

Mirin, aquesta diputada ha dit en aquesta cambra -i ho 
continuari dient- que fa quinze anys aquest debat estava es- 
tablert en termes similars, en relació amb el terna de les dro- 
gues, Fa quinze anys no es reconeixia -i aixb els ho puc dir 
des de la meva experikncia professional- que 17alcohol era 
una droga, no es reconeixia que el tabac era una droga. No 
hi havia ni programes de prevenció ni centres que ho ate- 
nien, perque no es reconeixia aixb. Avui se sap i hi ha bi- 
bliografia internacional i hi  ha experikncies en els jocs que 
l’aaddicció al joc pot esdevenir una addicci6 tan problemiti- 
ca com l’addicci6 a les drogues O a I’alcohol. I vostks aixb 
no ho reconeixen, no ho reconeixen i, per tant, fan foment 
del joc i no generen recursos assistencials per fer-hi front. 

I no vull acabar aquesta intervenci6 sense dir que en 
aquesta política d’incrernent de foment del joc vost5s han 
tret un decret, el Decret de contingentaci6, recentment apro- 
vat, que regula O pretén regular el joc en un subsector, que 
VOI dir no donar permisos fonamentalment al sector d’escu- 
rabutxaques, que per nosaltres aixb pot semblar una bona 
mesura, podria ser una bona mesura, perb la qüestionem, 
perque no significa globalment una reducci6 de I’iimpost 
del joc, I els dir6 per que. Vosths en contra de fer una aposta 
de reduir el joc en general, que 6s el que haurien de fer, fan 
una mesura en un sector que esti baixant de f a m ;  és a dir, 
el 1991 hi havia a Catalunya installades 39.71 1 maquines; 
l’any 92, 37.645; l’any 93, 32.240. Per tant, de manera natu- 
ral, hi ha hagut una reducció molt lligada a la crisi econbmi- 
ca, EI 94 hi ha hagut una petita recuperació, perque t m b 6  
hi ha hagut una petita recuperaci6 econbmica. Llavors, qui? 
fan vostks: en general promocionen el joc, i en aquest sec- 
tor, en aquest subsector, volen fer una mesura que, tebrica- 
ment, el que pretén 6s controlar-la. Per nosaltres aquesta 

mesura no és crei’ble, perquk justament ho fan en aquell sub- 
sector que de manera natural ja ha anat baixat. Perb, 6 s  mBs, 
la pregunta seria: a qui afavoreix aquest Decret? A qui ah-  
voreix aquest Decret? 

EI nostre Grup ja va denunciar fa molt temps que, en 
aquests moments, la Generaiitat ha autoritzat l’ajornament 
del pagament de les taxes a I’ernpresa m6s important 
d’aquest subsector. Un ajornament de 9.000 milions de 
pessetes; un ajornament inexplicable. Els diners que es re- 
capten, se’n disposa immediatament. Per quk la Generalitat 
permet l’ajornament de 9.000 milions de pessetes a l’empre- 
sa més important d’aquest subsector? A quins interessos res- 
pon aixb? Escolti, els diners que es recapten són diners que 
es tenen immediatament; per que les taxes s’ajornen 9.000 
milions de pessetes durant un temps? 

Sota la f q a n a  de limitar el joc, el que vostks fan és faciIi- 
tar que un grup es faci amb el monopoli del mercat. I aixb 
s6n els interessos que hi ha darrere. No s6n interessos veri- 
tablement de limitar I’oferta del joc, que, a partir d’aquí hi 
estariem d’acord, i ens trobarien al seu costat. El que no  s’hi 
val és precisament, en un subsector que ja est& baixant, fer 
una mesura que aparentment 6s una mesura que el que vol 
6s reduir i a la prktica el que vol fomentar és una reducci6, 
no una reducció, sinó un floriment d’un monopoli, de l’em- 
presa més important del subsector. 

Grkies, senyor president, senyores i senyores diputats. 
El Sr. VICE-PRESIDENT: Moltes gricies, ilmlustre se- 

nyora diputada. Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari 
Popular, el senyor Ariza. 

El Sr. ARIZA: Grhcies, senyor president. Senyores dipu- 
tades, senyors diputats, quan es parla de les ludopaties es 
corre el perill de confondre la malaltia amb la mateixa p r k -  
tica del joc d’atmr, Creure que qualsevol manifestació dels 
jocs d’atzar és causa d’aquest tipus de patologia conduiria a 
restringir la llibertat dels ciutadans per tal de reduir els ris- 
cos d’un mal & d’aquesta llibertat. 

El joc es un fenomen social que es dóna ai llarg de tota la 
histbria humana, i tots els intents d’eradicació per part dels 
poders públics han fracassat i han generat, quan s’hhan prohi- 
bit, un subm6n al marge de la llei, amb la qual cosa sovint 
els mals provocats superaven de llarg els beneficis poten- 
ciaIs d’una politica antijoc. En la transició democrhtica els 
poders politics van entendre questa realitat i van assumir ?a 
necessitat de legalitzar el joc, tot establint forts mecanismes 
de control en definir-se com una activitat regulada per nor- 
mes especials i sotmesa al regim d’autorització administrati- 
va. 

Per una altra banda, hem de tenir en comptc que, des del 
punt de vista dels interessos colkctius de Catalunya, ens in- 
teressa incrementar la participacici de Ies loteries autonhmi- 
ques en el volum global de despesa dels catalans als jocs 
d’atzar. Per una raó molt senzilla: perquk es tracta d’un tipus 
de joc que genera ingressos corrents en favor de la Generali- 
tat i que serveixen per f’inanqar tot un conjunt de serveis 
essencials. La Generalitat de Catalunya oferta publicithria- 
ment participar en uns tipus de jocs que no s6n de la gamma 
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dels que comporten un major risc de iudopatia i, per tant, no 
es pot, al nostre entendre, lligar aquesta publicitat de les lo- 
teries de la Generalitat amb l’expansió dels jocs amb major 
potencial d’addicci6 Iudophtica, com 6s e3 cas de les mhqui- 
nes escurabutxaques, dels bingos o dels casinos. Per tant, tot 
i considerant que els punts 1 i 2 es refereixen no només a la 
publicitat de joc feta des de la Generalitat, sinó també des de 
I’Estat, els votarem favorablement. 

Ei Grup Parlamentari Popular considera que si nom& la 
Generalitat no promocionks les seves loteries no es reduiria 
la prhctica de jocs d’atzar, sinú que hi hauria un desviament 
a favor d’altes ofertes menys profitoses per a la nostra hisen- 
da autonbmica i ,  evidentment, m6s profitoses per als seus 
col-legues del Govern central. Partint d’aquest fet i del reco- 
neixement que el joc d’atzar és un fenomen universal, no 
ens podem oposar nom& a la promoci6, amb tots els con- 
trols que es considerin convenients, d’unes loteries que 
comporten un risc ludophtic menor i que, a mks a més, gene- 
ren uns recursos molt necessaris per a la nostra Administra- 
ci6. (Veus de fons. Pausa.) Jo no sóc tan radical, senyora 
Mayol; disculpin. (Remor de veus.) 

El Grup Parlamentari Popular considera que la llibertat 
per ofertar jocs d’atzar i per jugar-hi ha de tenir els seus lí- 
mits a garantir els drets dels consumidors, preservar els in- 
fants i adolescents i limitar-ne I’accés a les persones 
afectades per una Eudopatia. En conseqiikncia, el Grup Par- 
lamentari Popular votari a favor del punt 3, tot demanant al 
Partit dels Socialistes de Catalunya que presenti, a través 
dels seus representants al CongrEs, al Congreso de 10s Dipu- 
tados, una iniciativa que permeti reorientar la publicitat de 
loteries de manera que garanteixi I’abskncia de l’apologia o 
d’incitació al joc per part de les autoritats que promocionen 
les loteries estatals. 

Gricies, senyor president, senyeres i senyors diputats. 
Ei Sr. VICE-PRESIDENT: Mol tes gracies, il-lustre se- 

nyor diputat. TB la paraula, en representació del Grup Parla- 
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, l ’ i lhtre  
diputat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Gricies, senyor president. Senyores dipu- 
tades, senyors diputats, no 6s per abusar de la paciencia de 
la cambra en questes hores difícils i avanqades de la segona 
jornada de sessi6 plenhria que baixo fins aqui, sin6 que ho 
faig pel gruix de I’atenci6 que desvetlla el debat sobre 
aquesta proposta de resolució presentada pel Grup Socialista 
i, molt especialment tarnbk, per la intensitat i per la densitat 
en continguts i argumentacions de la intervenció de la se- 
nyora Mayol, amb la qual intervenció jo he de dir que el 
meu Grup coincideix essencialment. No ens hem.. . , almenys 
no ho faré jo ara en aquests moments, no ens remuntarem a 
la histbria d’aquest Parlament ni a la histhria dels posiciona- 
ments del meu Grup politic i de cadascun deis grups polítics 
per recordar quina és la nostra posició en el terna del joc en 
general. 

El terna d’aquesta mena de conducta, aquesta mena de 
cuquet, que dglj en diria, evidentment nosaltres també ente- 
nem que 6s molt millor que estigui regulat, que estigui lega- 

litzat, que no pas que quedi fora de les conductes tipificades 
i legalitzades, perqub aleshores ens trobarriem amb situa- 
cions tan negatives corn el que va ser en el seu moment la 
llei seca o corn el que suposa, encara avui en gran mesura, 
un tractament essencialment policia1 del probIema de les to- 
xicomanies. Malgrat tot, entenem que les administracions, 
els governs, per regla general, mantenen una actitud que és 
gairebé inevitablement hipbcrita davant el fenomen del joc, i 
que a mi en recorda un producte que en els Estats Units es 
comercialitzava durant el període de la llei seca, que era una 
mena de recipient amb un concentrat de fruites, i a les indi- 
cacions del producte hi deia més o menys el següent, hi 
deia: <<No barregin aquest producte amb ics litres d’aigua 
perqub aleshores aixb generaria una fermentació i al cap 
d’ics hores aquesta fermenta& generaria un licor d’ics 
graus de contingut alcohblic,>) I aquest producte es venia, i 
aquest producte era, &alguna manera, el símbol o la mostra 
d’aquesta, diguem-ne, doble mesura. 

Nosaltres, per tant, en essencia, i a partir &aquesta consi- 
deració, diguem-ne, d’aquesta conducta hipbcrita de les ad- 
ministracions en relació amb e? joc, hem de dir que 
considerem positivament la proposta de resoluci6 presenta- 
da pel Grup Socialista, perb tarnbk entenem que és f o r p  
possibilista, que és possibilista potser des d’un punt de vista 
positiu -si se’ m permet la duplicitat en la qualificació-, per- 
quh aixb és possible que la faci aprovable i que, evi- 
dentment, un pas sempre és un pas, perb malgrat tot el meu 
Grup, el Grup d’Esquerra Republicana, entén que en aquests 
moments, sobretot en la mesura que s’estableixen lligams 
entre el joc i el compliment de determinades finalitats so- 
cials, una mica en la línia de quan aieshores les activitats 
teatrals eren considerades molt negativament i s’utilitzaven 
indirectament per subvenir a les necessitats dels hospitals, 
em sembla que aquest model de polftica social és un model 
arxiszlperat; per tant i en conseqükncia, dic que malgrat que 
valorem positivament els esforcos que ha fet el representant 
del Grup Socialista i el sentit del seu posicionament, he de 
dir que, en nom del meu Grup, nosaltres ens abstindrem so- 
bre aquest particular. 

Moltes gracies. 
El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes grhcies, 

i l h t r e  senyor diputat. T6 la paraula l’il-lustre diputat senyor 
Font per pronunciar-se sobre les esmenes presentades. 

El Sr. FONT: Grkies, senyor president. Agrair, en pri- 
mer lloc, l’interks dels diferents grups parlamentaris sobre el 
tema. Respecte a l’esmena presentada pe1 Grup de Conver- 
gkncia i Unió al punt 2, dir que el Grup Socialista I’assu- 
meix, per entendre que no desvirtua ni canvia substanti- 
vament, substancialment, el contingut del punt 2. Dir-li a€ 
senyor Enric Castellnou, cordialment, ben cordialment, que 
lamentem la posició seva sobre el tercer punt; entenem que 
les loteries de la Generalitat i els símbols, bhsicament, de la 
Generalitat i de Catalunya tenen un alt valor simbbIic, que 
hauriem volgut veure al davant cl’un procés de ressituament 
del tema de la publicitat, encara que entenem -entenem- i 
respectem la seva posici6. 
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Respecte a les emenes del Grup d’hiciativn per Catalu- 
nya, hem de dir, senyora Mayor, jo li he de dir que personal- 
ment comparteixo prhcticament la totalitat de les obser- 
vacions que vmtk ha manifestat, encara que també li he de 
dir que la Moci6 presentada avui estava pensada per mirar 
d’establir un punt d’entesa, de rnhxima entesa, en el passi- 
ble, en la mesura que no hi havien antecedents parlamentaris 
i que qualsevol referent parlamentari sobre el tema suposa 
una línia d’avenq i una referkncia a tenir en compte, i ,  per 
tant, aixb primava sobre el contingut de la Moció. Conse- 
güentment, si nosaltres acceptéssim les mocions del Grup 
d’hiciativa, aixb no seria viable, i li he de dir, per tant, que 
no les acceptarem, reiterant encara que -personalment li ho 
dic- estic d’acord amb el fons de Ia seva intervenció, i segu- 
rament alguns dels objectius que vostk ha manifestat en al- 
gun moment del carni hauran de ser considerats i seria 
desitjable que fossin assolits. 

Finalment, respecte a les intervencions del senyor Ariza, 
del Grup Popular, i d’Esquerra Republicana, dir que el Grup 
Socialista pren bona nota de les observacions fetes i que se- 
rem conseqüents amb les posicions dites. 

Grhcies, senyor president. 
EI Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: Moltes gricies, 

Votarem la Moció: primer, ei primer punt i el segon punt 

Votem el primer i el segon punts. 
Vots a favor, es posin drets, si us plau. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Els punts primer i segon de la Moci6 han estat aprovats 

EE punt tercer de la Moci6. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencj ons? 
Ara si: aquest punt tercer ha estat rebutjat per 22 vots a 

il-lustre senyor diputat. 

junts, i després el tercer. 

per 76 vots a favor, cap en contra i 7 abstencions. 

favor, 55 en contra i 7 abstencions. 

Moc6 subsegüent a la interpeHaci6 aI 
Consell Executiu sobre el finanpment 

de les universitats de Catalunya 

EI punt següent de l’ordre del dia és la Moci6 subsegüent 
a la interpel-lacili al Consell Executiu sobre el finanqament 
de les universitats de Catalunya, que defensar& l’il-lustre di- 
putat senyor Magí Cadevall, 

El Sr. CADEVALL: Grkies, senyor president, Senyores 
diputades i senyors diputats, en la Moci6, aquesta Moció 
que defenso, subsegüent a la interpel4aciÓ d’universitats, el 
primer que valdria fkr és dir que potser el motiu principal de 
presentar-la és que la resposta del senyor conseller de Cultu- 
ra sobre ternes d’universitats, m6s que insatisfactbria, jo di- 
ria que va ser inexistent, en el sentit que va insistir sobretot 
en la histbria passada, perb no ens va informar gaire -al- 

menys, gaire concretament- sobre les intencions del Govern 
respecte a problemes actuals i importants -no petites pre- 
guntes-, com sobre el programa d’inversions i la subvenci6 
ordiniria a les universitats plibliques de Catalunya. 

Aixb no només, potser, contradiu la consideració que 
mereixeria el Parlament, sin6, fins i tot, la prioritat que 
diuen que per al Govern de Convergkncia i Unió té el tema 
d’universitats, i 6s que es una situaciii, a mes a més, contra- 
dictbria, perqu2 davant de la manca d’informaci6 del senyor 
conseller vaig ser j~ que li vaig preguntar: <<Bé, és veritat 
que aquest pla d’inversions tindrh un mínim de 65.000 mi- 
lions de pessetes i potser podria arribar als 80.000 milions 
de pessetes fins al 2.000?w I no va satisfer la meva curiosi- 
tat. A mis  a mes, haig de reconkixer que les meves fonts 
d’informaciú no serien prou correctes, perquk resulta que en 
aquests moments es veu que les xifres estan entre un punt de 
partida de 60.000 milions de pessetes i ,  amb sort, arribar als 
80.000 milions de pessetes -vaig ser massa optimista, enca- 
ra, jo. 

Per6 una mica -i 6s e1 primer punt, QII es demana infor- 
mació, d’aquesta Moci6- queden, a part d’aixb, incbgni tes, 
encara, que s6n: suposant que aquestes quantitats que dic si- 
guin les definitives, com es reparteixen, és SL dir, quins plans 
d’inversió hi entren? Qui? passa amb els 25 o 28.000 milions 
que vaig dir que encara era deute viu de les universitats de 
Catalunyaf? Que  significa aixb, que podria elevar-se a 
80.000 milions de 60.000? I% un pur eufemisme per dir: 
<<Reconeixem necessitats fins a 80.000 milions, perb nomes 
disposem de mitjans fins a 60.000 milions>)? Queden, per 
tant, incbgnites, i el que dic que és contradictori és que po- 
driem dir: per qui: no se’ns va informar més? Es que el Go- 
vern de Catalunya no tenia informacili? 6 s  que era, per 
exemple, imprudent o inadequat danar-la en aquelles dates? 
Aqui esth la contradicci6, perquk resulta que la mateixa 
setmana el senyor comissionat d’universitats va informar la 
premsa d’aquestes quantitats que jo  els he dit -60.000 i 
80.000 milions-, i per aixb les dono com a més definitives, i 
no em queixo que el senyor comissionat hagi informat. Jo, 
més que una queixa, constato una disfunció: per exemple, el 
diputat anterior que ha actuat en nom de la majoria s’excu- 
sava que no haguks pogut assistir el senyor conseller corres- 
ponent. És que aquí no hi ha senyor conseller corresponent 
per excusar-se. 

Per tant, el que demanariem 6s que es canalitzi d’una fer- 
ma o altra la informació deguda, i per aixh ho posem al pri- 
mer punt. Reconec que e1 primer punt, en part, és reiteratiu, 
perquk es demana presentar si la Comissió de Cultura el Pla 
d’inversions universithries. Hi ha una esmena, aprovada en 
els pressupostos, i que ja és llei, en quk es deia que durant el 
primer trimestre -que acabaria dem&: el senyor Descals 6s 
molt optimista sobre el que es pot fer en un dia i mig- ..., bé, 
potser encara hi ha possibilitats que quedi definitivament 
tancat aquest Pla d7 inversions durant el primer trimestre, 
perb, en tot cas, si presento aquest primer punt, que s’infor- 
mi la Comissi6 de Cultura, es per dir: b6, potser més prhctic 
que e1 resultat de la interpelkió 6 s  una compareixenp, que 
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em sembla que seria molt més positiva i fructífera, del se- 
nyor comissionat d’Universitats davant de la Comissi6 de 
Cultura. 

Passo al punt segon. En el punt segon es demana definir 
un programa d’atencions urgents a les universitats. Ja vaig 
exposar durant la interpellaci6 la necessitat d’aquest progra- 
ma; en alguns casus penso que es tracta de situacions 
d’emergbncia: el senyor Guitart es va referir, i comparativa- 
ment amb altres comunitats autbnomes, a quantitats globals 
de l’atenció universitkia a Catalunya, i que no nego jo que 
siguin importants, perb pensin que el fet d’haver creat qua- 
tre universitats noves a Catalunya 6s una cosa que comporta 
despesa, i que a I’hora de veure tambk I’atenció global es 
miri CQITI esta repartida aquesta despesa, perque unes univer- 
sitats podrien disposar de mes recursos que altres. 

Se’m pot dir, respecte a aquest pla d’emergkncia que al- 
gunes universitats sol*liciten, de dir: <<Bé, el pressupost ja  
esta tancat; aixb, no té sentit ni demanar-ho.)> Si abans deia 
que era un cert inconvenient, perquk sembla que no hi havia 
cap conseller que fos interlocutor plenament responsable, 
encara que reglamenthiament ja ho sk que pot sortir qualse- 
vol conseller, doncs, alId era un desavantatge, perb potser 
l’avantatge d’estar a l’hrrea de Residencia 6s que els petits 
retocs pressupostaris que representarien aquests programes 
d’emerghncia per a universitats serien realment molt petits, 
dintre de 1 ’ h a  global de Presidkncia, molt més petits que 
les desviacions que cada any hi acostumen a haver en els 
pressupostos. 

Passo al punt tercer. En el punt tercer demanem agilitar 
els pagaments de les universitats i solucionar aquells con- 
tenciosos de partides pendents. Tots els que tenen alguna 
experibncia de gesti6 sabran perfectament que tenir dificul- 
tats de tresoreria per a una instituci6 suposa, de vegades, 
moltes més dificultats per a la gesti6 i un cost superior, sigui 
de cr&dits de tresoreria, sigui que uns pagaments molt retar- 
dats comporten moltes vegades inferiors condicions de preu, 
no? Per tant, en el fons, aquest retard en els pagaments su- 
posa per a les universitats disposar de menys diners efectius, 

El punt quart. En el punt quart es demana que es presenti 
al Parlament un nou sistema de finangament. Haig de re- 
conkixer que, com el primer, aquest punt és reiteratiu: aixb 
ja es va aprovar a la Moc% 28/1V, del 6 d’octubre de 1993, 
O sia, fa un any i mig, i v a n  rebre un escrit de compliment 
del Govern, amb data 21 de marq de 1994, aixb is, ara fa un 
any. En aquest escrit de compliment es deia entre altres co- 
ses, sobre aquest punt, que cal destacar els treballs en curs 
d’un equip d’experts, Jo ara, desprks d’un any, pregunto: és 
que encara estan en curs aquests treballs?, 6s que han arribat 
a alguna concIusi6? I aixb d’un any i mig des de la Moci6, 
un any des d’aquest escrit de compliment, pot semblar molt 
o pot semblar poc, pera jo els recordaria, senyores diputades 
i senyors diputats, que la Moci6 que menciono, aquesta del 
6 d’oetubre del 1993, ahir va ser repetidament mencionada 
en aquesta sala, perque en la mateixa Mocici s’instava el Go- 
vern a consolidar un sistema propi d’ensenyarnent a disthn- 
cia. I és un tema segurament difícil, perh aixb demostra que 

quan el Govern hi té inter5s en un any i mig han pogut com- 
plir satisfactbriament la Moció, i no nom& complir en el 
sentit que ens informen al Parlament del projecte que tenen, 
sin6 que ja ahir vam aprovar el Projecte de llei de creació de 
la Universitat Oberta de Catalunya, i ,  en canvi, en el terna 
aquest d’establir les bases del nou sistema de finaqament, 
no és que no s’hagi aprovat la nova normativa: és que no en 
tenim informació, S6 que hi estan treballant, perb potser es- 
tem igual que fa un any, que hi ha un equip d’experts que hi 
trebal I a, 

Acabo amb el punt cinquk En e1 punt cinque es demana 
fomentar el coneixement social dels recursos i de les activi- 
tats de les universitats. Aixb ho faig potser per tranquiklitsar 
els diputats de la majoria, de Convergkncia i Uni6: és a dir, 
molt sovint, nosaltres demanem que es faci un pla d’inver- 
sions universitbies -el pla no només suposa diners, suposa 
un millor aprofitament dels diners- i demanem, de vegades, 
un millor finanqament i amb uns altres criteris; i algunes di- 
putades i diputats podrien pensar que aixb ja 6s una mania, 
aixb de demanar diners per a les universitats. Per aixb jo els 
voldria fer constar que ens semblaria molt positiu que, junt 
amb aquesta exighncia de mks recursos, junt amb l’interks a 
prioritzar les universitats, que hi hagi un coneixement i can- 
troi social de que es fa amb aquests diners i si són ben apro- 
fitats. 

Evidentment, del control, en tenen la funci6 els consells 
socials de les universitats, perb ens sembla que seria bo que 
tota la societat conegut% de quins recursos disposen les uni- 
versitats, si estan ben o mal repartits, si s’usen adequada- 
ment. .. No he volgut incorporar en aquesta Moc% cap 
element t h i c  de dir: s’han d’uusar tal tipus d’indicadors de 
nivell, de bon rendiment, de recursos que disposen les uni- 
versitats, sin6 simplement una cosa genkrica en qu& tots po- 
driern estar d’acord que seria bo que la societat conegués de 
quins recursos disposen les universitats i com els adminis- 
tren a fi que tinguin els recursos necessaris i siguin ben 
usats. 

Grhcies, senyor president. 
(El president es reincorpura al seu lloc.) 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Cadevall. NQ 

hi han esmenes presentades; per consegknt, poden interve- 
nir els grups. (Pausa.) El Grup Mixt hi renuncia. Pel Grup 
Parlamentari Popular, te la paraula el senyor Simon Pujol. 

El Sr. PUJOL I FOLGRA: Gracies, senyor president, se- 
nyores i senyors diputats. La Moció a debat incideix en la 
necessitat de les universitats pdbliques catalanes de disposar 
d’un sistema de finanqament que garanteixi el compliment 
de les seves finalitats tant pel que fa a la formaci6 superior 
com pel que fa a la recerca; uns objectins que ara no és pas- 
sible complir per les minses dotacions pressupostiries i per 
la cirrega financera addicional a qu& les nostres universitats 
estaven condicionades derivada del I Pla quadriennal d’in- 
versions del sistema universitari catal$ negociat en unes 
condicions que nosaltres considerem molt negatives, que 
comporten uns interessos al voltant dels 5.000 milions de 
pessetes anyals. 
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Parlar de les prioritats del Govern és, en definitiva, parlar 
dels creixements relatius, de les despeses assignades a cada 
matsria. I és evident que enguany, en la línia dels altres 
exercicis pressupostaris, el Govern ha incrementat les parti- 
des destinades a Ses universitats d’un 0,98%, quan la despe- 
sa global que augmenta e1 pressupost de la Generalitat per a 
enguany és d’un 5,9%. Aixb explica que les universitats no 
rebin mes del 0,50% del PIB, enfront de 1* 1% de mitjana de 
la Unió Europea. fis a dir, el nostre 6s un esfoq pressu- 
postari un 40% inferior al dels nostres socis comunitaris. 

Les mesures proposades per aquesta Moci6, o sigui el Pia 
plurianual 1995-2OOO d’inversions i el Programa d’aten- 
cions urgents, en qui3 entrarien les noves despeses corrents i 
l’atenci6 de la &rega financera derivada del I Pla quadrien- 
nal, s6n propostes que tot i que s’haurien de treballar amb 
més detall ofereixen una resposta, almenys -podem dir- una 
resposta clara. 

Per una aItra banda, considerem imprescindible que el 
Govern procedeixi a l’agilitació dels pagaments a les uni- 
versitats, corn demana tamb6 un altre punt de la Moció, per 
tal de reduir l’impacte que aquests retards produeixen a les 
tresoreries de les nostres universitats. Ahir, amb la meva in- 
tervenció a l’aprovaci6 de la Llei de creació de la Universi- 
tat Oberta, el Grup Parlamentari Popular va posar de 
manifest el malestar que es produeix a les nostres universi- 
tats per les grans diferkncies en la subvencid per alumne que 
reben segons la universitat on pertanyen. Per tant, conside- 
rem necessari fixar un sistema més objectiu de finanprnent 
de les universitats catalanes, amb la  qual C Q S ~  tambk coinci- 
dim amb el punt de la Moci6. 

Tots estem d’acord que un finanqament suficient és la 
clau de la qualitat de l’ensenyament universitari; sense un fi- 
nayament adequat, no aconseguirem posar les nostres uni- 
versitats al nivell que requereix ei nostre país. El que no 
deixa de sobtar és que sigui el mateix Grup que proposa 
aquesta Moci6 el que no votés ahir a favor d’una esmena del 
Grup Parlamentari Popular en quh el que es pretenia era jus- 
tament garantir que les universitats p6bliques catalanes en 
cap cas haguessin de patir un descens en la subvenció que 
reben per alumne pel fet que es crei’n noves universitats, 6s a 
dir, pel fet que es creés Ia Universitat Oberta de Catalunya, 

Nosaltres, en  coherkncia amb Ia nostra posici6 pel que fa 
a la necessitat de cercar solucions al finangament de ?es nos- 
tres universitats, sí que votarem a favor de tots els punts 
d3 aquesta Moció. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Pujol. Pel 

Grup ParIarnentari d’hiciativa per Catalunya, té la paraula 
el diputat senyor Ignasi Riera. 

EI Sr. RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores diputades, senyors diputats, per anunciar que el Grup 
Par1 ament ari d’ Iniciativa per Catal un y a vo tarh favorable- 
ment els cinc punts de la Moció; una meci6, per cert, gaire- 
be cartesiana, d’una contenci6 noucentista que contrasta 
amb la vibració modernista i ,  fins i tot, polhica de Ia inter- 
pel.faci6. 

Pel que fa ai primer punt, és bo que el Parlament conegui 
i ben aviat el pla anunciat pel Govern justament aquest dar- 
rer cap de setmana. Jo recordo que quan va tenir lIoc el CQ- 

menqament de curs a la üniversitat Autbnoma de Barcelona, 
els diaris es referien a les promeses que va fer el president 
Jordi Pujol davant els rectors de totes les universitats catala- 
nes de donar prioritat a la despesa universithria. Aqui tinc un 
retall de diari: <<Pujol es compromet davant de tots els rec- 
tors de Catalunya a donar prioritat a la despesa universi- 
thria.r> I explica en la nota que és justament desprks de Ta 
intervenci6 del rector, senyor Carles Sol&, que explica la 
problernhtica de les universitats en aquests moments per al 
seu finanqament, quan el president Pujol diu: <<No tinguin 
por que molt aviat aixb quedar& resolt, no solament per les 
quantitats, sinó pel nou sistema de fjnanqament i perque, 
fins i tot, en un any en que s’anuncien pressupostos restric- 
tius, el tema d’universitats quedar& molt ben tractat, genero- 
sament tractat en relació amb altres temes.>> 

Pel que fa al segon punt, el Pla d’urghcies, ja ha estat 
comentat quines s6n i que curiosament són urgkncies no tant 
de rehabilitacions d’espais que en aquests moments s’han de- 
mostrat que són fins i tot perillosos, sind sobretot urgkncies de 
tresoreria, de pagaments, de venciments de &dits, etcktera, 

EI: tercer punt, les dades que va donar el senyor Cadevall 
sobre els pagaments pendents a mi em van semblar realment 
escruixidores, sobretot quan ens deia que un 25% de diners 
que la Generahtat deu a les universitats -ens deia ell- és re- 
conegut pel Comissionat d’universitats, perb no pel Depar- 
tament d’Economia i Finances; cosa que suposo que deu 
plantejar un d’aquells atzucacs difícils per a la gent que ha 
de saber si pot comptar Q no amb uns diners que en principi 
han estat deguts perb que no s6n consignats com a deguts 
per qui, en definitiva, els ha de pagar. 

El quart punt; la sensaei6 de greuge comparatiu pel que 
fa al finangament de les universitats justifica aquest punt 
que el Grup Socialista ens sotmet a votaci6. És un tema que 
se n’ha parlat molt i, per tant, el dono per explicat. 

I, finalment, em sembla de molt interks -ho ha subratllat 
així ja  el senyor Cadevall- el punt cinquk: fomentar el co- 
neixement social dels recursos disponibles i de les activitats 
de les universitats de Catalunya. EI dissabte del darrer cap 
de setmana, professors i alumnes d’lniciativa per Catalunya 
que es mouen en el món universitari van celebrar una jorna- 
da i va ser curi6s que justament els representants de les uni- 
versitats, diguem-ne, periferiques, de Lleida, Girona i 
Rovira i Virgili, ens van insistir en la irnporthncia que tenia 
tota una política de fer conkixer qui? significa la universitat 
corn a element molt sovint de definici6 de territori i corn a 
element d’obertura en un territori, i de crear un tipus de ri- 
queses molt sovint no tangibles en els territoris per totes les 
coses que proposaven. I ens deien precisament aixb: és im- 
portant fomentar aquest coneixement social dels recursos 
disponibles perquk la gent entengui que la inversi6 en uni- 
versitats no és una inversi6 surnptuhria, no és una despesa 
de més a més, sinó que és una despesa fonamental perqui! el 
país vagi millor. 
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Grhcies, senyor president, senyores diputades, senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Pel 
Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana de Catalunya, t6 
la paraula el senyor BargaIl6. 

El Sr. BARGALL6: Gricies, senyor president. Molt 
breument; estem absolutament d’acord en els cinc punts 
d’aquesta Moci6; coincideix, em fa Yefecte, amb el plante- 
jament i amb els plantejaments de la majoria de grups de 
l’oposició. El primer punt coincideix també amb el que j a  
hem esmentat en parlar d’una moció nostra anteriorment. El 
senyor Cadevall és més magnhnim encara i diu que el pre- 
sentin, j a  sense posar data, amb I’esperanp que potser aixi 
arribar& a convkncer la majoria; d e  la mateixa manera aquest 
programa d’atencions urgents, que s’ha anat prometent, tam- 
b6 seria necessari que fos definit. 

EI punt tercer és d’aquells punts obvis: agilitar els paga- 
ments i solucionar el problema de les partides pendents; 
aixb 6s el que tothom demana a tothom, i nosaltres com a in- 
dividus demanem als nostres creditors, i de qui som credi- 
tors -que és bastant més habitual- ens ho demana tamb6 
amb tota rapidesa, i, per tant, seria necessari que 1’Adrninis- 
traci6 ho fes amb Ia universitat. 

En e1 quart punt no nomes hi estem plenament d’acord, 
sin6 que ja és un punt aprovat en aquest Ple, en una rneci6 
anterior -i com recordava el diputat proposant, senyor Cade- 
vall-, en una mateixa moci6 on es demanava un sistema uni- 
versitari propi a distancia que en aquest mateix Ple hem 
aprovat i que, per tant, si era dificult6s estudiar com fer un 
ensenyament no presencial universitari, també deu ser difi- 
cult6s un finanqament objectiu; per6 em costa pensar que 
una cosa ho sigui mks que l’altra, i ,  en tot cas, també si en 
aquell moment ho vam proposar, doncs ara ho votarem a fa- 
vor una altra vegada. 

I, finalment, tot allb que serveixi perquk el coneixement 
social de les activitats universithries estigui a disposici6 dels 
ciutadans o ciutadanes de Catalunya, doncs, esth molt bé i 
estern d’acord que el Govern ho hagi de fomentar. 

Insistim, doncs, que estem d’acord en aquests cinc punts 
i estem d’acord amb tot allb que sigui positiu per al m6n 
universitari de casa nostra, com en aquesta mateixa sessió 
plenhria ja varn poder demostrar a la practica en el seu pri- 
mer punt, en la Llei de reconeixement de la Universitat 
Oberta de Catalunya. 

Senyor president, senyores i senyors diputats, moltes 
gracies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Bargall6. Pel 
Grup Parlamentari de Converghcia i Unió, té la paraula el 
senyor M a i h  Curto. 

El Sr. CURT0 I FORES: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, despres de la intervenci6 que va 
tenir lloc en aquest Ple amb motiu de la interpelk1ci6 que va 
presentar ei diputat senyor Magi Cadevall al conseller se- 
nyor Guitart, la nostra conclusió és que després de vuit anys 
de política miversitiria del Govern de la Generalitat, i en el 
que fa referkncia a F’esforq pressupostari fet pel Govern des- 

tinat a la millora de les condicions de l’ensenyarnent univer- 
sitari a Catalunya, podem concloure -com deia- que aquesta 
política, aquest esforc, ha perrnks +om va dir moit bé el 
conseller- aconseguir diversos aspectes corn són 1’ augmen t 
del nombre de places del sistema, passant de les 32.000 que 
hi havia en el curs 85-86 a 38.700 el 94-95; augmentar i di- 
versificar el nombre d’ensenyaments, de 35 titulacions el 
85-86 a 102 el 94-95; descentralitzar i territorialitzar el 
mapa universitari, contribuint aixi al reequilibrament territo- 
rial; augmentar la plantilla tant de personal docent corn de 
personal administratiu i de serveis; augmentar les subven- 
cions a les universitats, passant d’una clotaci6 de 13.798 mi- 
lions el 86 a 54.000 el 94; augmentar les dotacions de la 
subvenció per alumne, també, de 120.000 pessetes per alum- 
ne a 346.000 I’any 94, i, per filtim i com a conseqühcía del 
deficit en infraestructures acumulat abans dels traspassos, el 
gran esforq assumit pel Govern de la Generalitat en mtltkria 
d, inversions universithries; concretament parlhvem de 
80,000 milions de pessetes en aquests vuit anys. 

En segon lloc, a part d’aquestes fites aconseguides, 6s 
evident que tot i que en mathria Elniversitiria, igual corn 
passa amb altres demandes socials COM poden ser I’ensenya- 
ment o la sanitat, les necessitats sempre scin superiors a les 
possibilitats; el que és cert és que Convergkncia i Uni6, a 
través de l’acció del Govern de la Generalitat, ha fet de la 
politica universithria una prioritat que ha permes situar el 
pais en un bon nivell cultural i tecnolbgic, capaq d’aswmir 
els reptes de qualitat, modernitat i competitivitat que deman- 
da la societat actual. 

Ara bé? dit aixb, el senyor Magi Cadevall ens presenta 
una moció, en nom del Grup Socialista, que mostra, en pri- 
mer lloc, una sensibilitat i un interks pel tema que el nostre 
Grup tamb6 comparteix plenament. EI fet d’aquest balang 
que va fer el mateix conseller i que jo ara he fet en síntesi, el 
fet d’aprovar ahir mateix aquest Parlament la Llei que reco- 
neixia la nova Universitat Oberta de Catalunya s6n exem- 
ples que demostren -com he dit- aquesta sensibilitat i 
aquest interks per la pditica universithria. 

En segon lloc, de la Moc%, el que realment planteja el 
senyor Magi Cadevall és la preocupació per determinats 
problemes actuals o de futur. I en  aquest sentit la Moci6 
planteja cinc punts on, COM molt b6 ha dit ell, alguns d’ells 
són, podríem dir, reiteratius i alguns d’ells, probablement, 
amb I’explicació que ara far& es podrien evitar. 

EI punt primer demana, insta el Consell Executiu a <<pre- 
sentar a la Comissió de Cultura del Parlament el Pla pluria- 
nual d’inversions universithries 1995-2000>> i, en segon lloc, 
<<definir un programa d’atencions urgents a les universitats 
per aplicar I’any 9 5 .  l36, corn sap el senyor Magi Cadevall i 
així també ho han comentat els diferents diputats que han 
intervingut amb anterioritat, la mateixa Llei de pressupostos 
d’aquest any, de I’any 95, preveu que el Govern presenti, 
precisament, aquest Pla plurianual, i esth previst que es faci 
en els propers mesos. Per tant, 6s instar el Govern a fer 
alguna COSLI a que la mateixa Llei de pressupostos j a  
I’obligava. 
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És evident que en ei moment en qui: el Govern, junta- 
ment amb les universitats, estan definint aquest Pla pluria- 
nual, delimitaran, sobretot en les primeres anualitats, quines 
s6n les prioritats que assumeix d’acord amb les demandes 
de les universitats. Per tant, crec que el que hem de fer 6s es- 
perar aquest Pla, que, com he dit i crec que el senyor Magi 
Cadevall coneix, esta molt avanpt i que ens portarh, proba- 
blement, a parlar no sé si de 60.000 miiions o de 80.000, 
pera, en tot cas, ens estem manejant amb unes xifres que 
s3apropen molt al que ha estat el volum d’inversions en els 
últims vuit anys. Per tant, parlar del mateix volum d’inver- 
sions per a sis anys en relació amb el mateix que va estar en 
vuit anys amb anterioritat vol dir que no solament es vol 
continuar amb una política important d’esforq pressupostari 
per dotar i augmentar i millorar la qualitat universithria a 
Catalunya, sinó que encara es vol augmentar. 

El tercer punt parla d’agilitar els pagaments a les univer- 
sitats i solucionar els problemes de les partides pendents. 
Bé, en  relació amb aquest terna he de dir que hem de separar 
el que s6n els pagaments habituals per fer front a les despe- 
ses ordiniries de la universitat. Aquest tema sap, i em cons- 
ta, i crec que tots els diputats interessats en el tema coneixen 
que la Generalitat est& pagant puntualment les despeses per 
fer front, corn he dit, a les despeses ordinhries, EI que 6s cert 
6s que hi ha un cert retard en determinades partides, sobre- 
tot, que fan referencia a les inversions de l’any 94 i part de 
l’any 93, En definitiva, aquest retard que per una part és de- 
gut a la manca de liqutdesa i la manca de tresoreria per part 
de la Tresoreria de la Generalitat, també 6s ben cert que 
també est& condicionat per determinades discrepincies que 
existeixen encara avui en determinades transferkncias del 
Govern central quant a les transferhcies -m’estic referint- 
no de cornpetkncies, sin6 de diners per a determinades ac- 
tuacions, i per un altre costat també es cert que hi ha discre- 
phncies entre determinades aplicacions proposades per les 
universitats i criteris comptables i criteris pressupostaris del 
Departament d’konomia, S6n discrephcies, en tot cas, que 
crec que estan en vies de solució i que, per tant, s6n proble- 
mes habituals, per un altre costat, en les administracions, 
que espero que en la dinarnica normal político-adrninistrati- 
va se solucionaran. 

Per liltirn, ens planteja dos punts més, aquesta Moci6, 
que diu: <<presentar a la Comissió de Cultura del Parlament 
un sistema més objectiu de finanpment de les universitats 
de Catalunyan. En aquest sentit només puc anunciar -i, més 
ben dit, podria recordar perquk ja ha entrat al Parlament- 
que el mateix comissionat per a Universitats i Recerca ha 
demanat una compareixenp davant Ia Comissi6 de Cultura 
a la qual, a part d’nltres qüestions i dels temes que li vulguin 
preguntar els membres de la Comissió, t6 intenció de pre- 
sentar una proposta de sistema més obiectiva de finanqament 
de les universitats. Per tant, ja hi ha aquesta voluntat, ja hi ha 
un cornpromis per part del Comissionat per explicar quina serh 
la posici6 i la proposta del Govern en aquest tema. 

I: per últim, tot i que  el text que planteja la Moció ens pa- 
reix que resulta una mica ambigu i confús, domentar el co- 

neixement social dels recursos disponibles de les activitats 
de les universitats de Catalunya)>, també he de dir que el Co- 
missionat, juntament amb les universitats, ha endegat un 
programa per donar a conkixer les activitats de les universi- 
tats catalanes en mathia de dockncia, de serveis i de recerca, 
així com del seu potencial, esperant que aquest programa 
tindrh els efectes tant dins d e  Catalunya com fora de Catalu- 
nya, i principalment a l’irea de la Uni6 Europea. 

Per tant, senyores i senyors diputats, 6s per tots aquests 
motius que el nostre Grup votar& en contra d’aquesta Moci6. 

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

E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto. 
Passem a la votaci6. 
Senyores diputades i senyors diputats que estiguin 

En contra? 
Abstencions? 
La Moci6 ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 51 en 

d’acord amb la Moció, es volen posar dempeus? 

contra i cap abstenció. 

Moció subsegüent a ta interpeHaci6 al 
ConseII Executiu sobre l’aplicaci6 del PEIN 

Passem al punt vint&, que 6s la Moci6 subsegüent a la in- 
terpellació sobre 1’ aplicació del PEIN, presentada pel dipu- 
tat senyor Rafael Madueño. Te la paraula. 

El Sr. MADUEÑO: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, en la interpel~lació que vam substanciar el 
Ple passat sobre el Pla d’espais d’interks natural, jo planteja- 
va que el PEIN havia significat per un cantci, quan es va 
aprovar el 92, una gran esperanp, perb que Ia seva aplicaci6 
havia significat una certa decepci6; esperanqa perqui: el 92 
aprovivern que es delimitava practicament el 20% del terri- 
tori per a la seva aprovació, perb una certa decepció perque 
des de 1’any 1987 no s’aprovava practicament cap espai pro- 
tegit més, des de l’any 87, i que, a més a més, tot el desen- 
vdupament econbmic que es demanava per a aquests espais 
i que significava, segons Fa previsió del PEIN, 1 1  .O00 mi- 
lions de pessetes a aplicar en aquestes hees,  que, a més a 
més, coincideixen amb les més endarrerides del pais o les 
mks deshabitades ..., prhcticamant hi havia, segons els meus 
cUculs, un 25% de rebaixa d’aquestes previsions. 

Per tant, la Moci6 que es presenta avui pretén donar un 
impuls a l’aplicaci6 del PEIN i recuperar aquesta esperanp 
que crec i penso -i no sóc l’únic i en vaig donar mostres el 
dia passat- que esta una mica perduda. I, per tant, la primera 
Moció va en la linia, precisament, que anem a ampliar la 
protecci6 d’un espai que 6s la reivindicaci6 histbrica dels 
ciutadans de Catalunya i molt concretament dels moviments 
ambientalistes i ecologistes. El cap de Creus possiblernen t 
sigui el lloc més característic i simbblic de la Costa Brava, 
aquesta costa que ha estat bastant agredida, corn tots sabem, 
en el passat i possiblement tarnb@ en  el present. Mes de set 
vegades hem presentat aquesta proposta al Parlament de Ca- 
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talunya, des de l’any 83: es va aprovar en el mateix Parla- 
ment de Catalunya, el 83, que s’havia d’iniciar la protecció 
del cap de Creus; fins al dia d’avui no ha estat possible, perb 
nosaltres creiem que si s’aprovés la creaci6 d’aquest espai 
protegit donaríem un símbol important que el PEIN no ha 
sigut nom& una cosa formal, sinó que és una cosa concreta i 
real i podem desenvolupar-lo d’una forma mis crei’ble per 
als ciutadans i fer que els ciutadans estiguin darrere de 
l’aplicació del PEIN. Per tant, 6s urgent, a més a mds, la 
protecció del cap de Creus, perquk a mes de les agressions 
que ha patit en el passat planegen algunes agressions en el 
futur: un camp de golf, un port esportiu, algunes urbanitza- 
cions. Per tant, la protecció del cap de Creus pot significar 
que aquestes agressions no es portin a la prhctica, i aixb sig- 
nificarh que, si el Parlament de Catalunya dóna aquesta 
aprovaci6, donarem una gran confianca que aixb no ser& 
possible. A més a més vull recordar que es donaria satisfac- 
ció al moviment arnbientalista i ecoIogista. La Institució 
Alt-Empordanesa d’Estudis Naturals va recollir 12.000 fir- 
mes, signatures, demanant al president de la Generalitat que 
es declares parc natural el cap de Creus, i en la trobada in- 
ternacional que fa dos anys es va fer a Empúries, organitza- 
da per la Fundaci6 Eco-Mediterrania, una reuni6 inter- 
nacional, tarnb6 van demanar que es demanés parc natural el 
cap de Creus. Per tant, I’aprovaci6 d’aquest parc seria real- 
ment un prestigi propi per al mateix Parlament de Catalu- 
nya, que donaria un impuls i credibilitat a I’aplicaci6 del Pla 
á’espais naturals. 

El segon punt va en la mateixa direcció, va en la direcció 
que proposava ei Pla d’espais naturals, que deia clarament 
que <d’Administraci6 de la Generalitat elaborara els estudis 
oportuns>> -per tant, fer plans i estudis oportuns- 4 iniciarh 
actuacions administratives pertinents)) -6s a dir, per part de 
l’Administraci6- <<per a promoure I’aplicació de les diverses 
modalitats de protecció especial, en aquells casos aspecifi- 
cats a continuació>>. I a continuaci6 donava tota una relaci6 
d’un parc nacional, divuit reserves naturals, sis parcs natu- 
rals, tres paratges naturals d’interks nacional. Jo crec que 
I’aplicació i la realitzaci6 d’aquests parcs nacionals o parcs 
naturals 6s necesshia per donar credibilitat al Pla d’eespais. 
Si no  es fa aixi estarem en una situacid d’aquelles que diuen 
que el paper ho aguanta tot i que el Pla d’espais només 6s 
paper. Jo crec que necessitem realitzacions concretes si vo- 
lem donar-li aquesta credibilitat i volem que els ciutadans 
reposin a darrere. 

Jo no he posat en aquest impuls ni ef parc nacional ni les 
reserves naturals perquk han de ser promogudes per llei; jo 
penso que 6s més dificii, i possiblement demanaria, evi- 
dentment, al Govern que inici& aquesta redacció, perb 6s 
evident que requereix un esforcj diferent. Ara b6, els parcs 
naturals que jo presento aqui perquk es pugui aprovar I’inici 
de la seva declaraci6, ho diu el PEIN, perb, a més a més, 
vull recordar que tots, tots els parcs naturals que es proposen 
en aquestsl Moció han estat aprovats en aquest Parlament de 
Catalunya perqu& el Govern presenti la seva aprovaci6. Del 
Montsec, vull recordar que el 1988, per unanimitat, la carn- 

bra va demanar al Govern que inici& la declaració del parc 
natural del Montsec, el 88. No s’ha fet. El 83 va demanar 
que es fes el parc natural de les Gavarres, el 83 el parc natu- 
ral del Montsant-Prades, i el 83 la serralada dels Ports. No 
ha demanat -i és I’altre que POSO jo aqui- 1’Alta Garrotxa, 
per6 recentment va provocar també una resoluci6 per unani- 
mitat d’aquest Ple en el sentit d’avanqar en aquesta direcci6. 

Per tant, no es fan unes propostes all6 de dir, demanar la 
lluna. No, demanar alguna cosa que el Parlament ja va apro- 
var i que el PEIN reconeixia, i, per tant, demanem unit cosa 
ben raonable; o que els paratges naturals d’iinterks nacional 
com s6n l’estaany de Banyoles, el Montgri-Medes o les cap- 
Galeres de les Nogueres de Vallferrera i la vall de Cardós 
s6n unes propostes -jo crec- bastant raonables. I no es de- 
mana que es facin per dem&: es demana que es facin en el 
termini més breu possible, quan ja  tenim aprovat que des del 
88 o 83 s’havien de fer aquests parcs naturals. Per tant, jo 
crec -i 6s la demanda raonable que jo crec que fa el Grup 
Socialista en aquests moments- que el Govern ha d’iniciar 
els passos per declarar aquests espais naturals si volem recu- 
perar el que jo dic, I’esperanqa perduda O la credibilitat 
d’allb que aprovem en el Parlament de Catalunya, i desprks 
sorn nosaitres els primers que ens hem de creure que aixb és 
bo per al pais; si no, no ho hauríem d’aprovar. 

La tercera Moció fa referkncia a la necessitat de redactar 
els plans especials dels espais protegits. Declarar un espai 
protegit i no fer un pla especial, 6s a dir, qu& es pot fer i qui? 
no es pot fer, és un origen de conflictivitat permanent. La 
conflietivitat que genera la declaració d’un parc i IIQ fer el 
Pla especial ja va ser detectada per organitzacions interna- 
cionals, I’UUICN o altres organitzacions, que van dir: quan es 
declari un espai protegit, s’han d’ordenar els recursos que 
all i  es volen protegir, si no, es genera una conflictivitat amb 
els ciutadans que viuen en aquella zona perqu& volen saber a 
qui3 atenir-se, qu& poden fer i qub no poden fer. 

Per tant, és necessari, quan es declara un espai protegit, 
fer el Pla especial. I així ho deien les nostres lleis. Quan vam 
declarar l’espai protegit del Pedraforca el 82, ja en un article 
es deia: <<Es redactar3 el Pla especial i ho faran el Departa- 
ment d’Agricultura i el Departament de Medi Ambient)), el 
82. Doncs, el Pedraforca encara no te el Pla especial. I aixi 
podriem seguir un reguitzell, aixi: el parc del Cadi-Moixeró, 
el de 1’AIt Empordh, el de Poblet, l’Albera, el Delta de 
l’EEbre, Montserrat i l’últim Aigüestortes, el Parc Nacional 
d’Aigüestortes, un parc nacional que encara no t6 el pla es- 
pecial, i en un article, precisament, concret i ben concret, 
deia que en un any havia d’eestar el pla especial redactat. 

Per tant, el que es demana en aquesta Moció crec que és 
una cosa molt raonable i, a més a més, seria el compliment 
de la mateixa Llei, és a dir, que abans de final d’any tin- 
guéssim, dels espais que tenim protegits, redactat el pla es- 
pecial, i per als espais que hem declarat en el PEIN, que són 
mofts, són cent quaranta-quatre, és evident que, a pesar que 
han passat dos anys, seria una barbaritat dir que en dos anys 
es redactin cent quaranta-quatre plans especials, aixb seria 
una barbaritat; una barbaritat perqui5 no es poden fer tots de 
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cop i de pressa. Han passat dos anys, se n’han iniciat cin- 
quanta-nou, és una cosa positiva; el Govern ha fet un esforg 
redactant cinquanta-nou plans especials, perb s’han d’anar 
aprovant, 6s a dir, anar-los redactant, anados aprovant, per- 
que així els ciutadans d’aquelles zones estiguin tranquils, 
que shpiguen el que poden fer; fer-los amb la participació 
dels ajuntaments i amb la participació dels ciutadans, no fer- 
10s des d’un despatx. Aixi, és evident. 

Jo crec que s’ha de diferenciar molt entre els espais ja 
protegits i els que va protegir el PEIN. Uns fa alguns dotze 
anys, l’úhim sis anys, i no te pla especial; en  canvi, els hl- 
tims és evident que s’han de fer mks lentament, i el que de- 
manem 6s que s’acceleri la seva redacció. 

Ei quart punt que nosaltres demanem 6s que el Programa 
de desenvolupament econbmic, bhsic, que jo mantenia que 
dels 11.000 milions de pessetes hi havia una certa manca 
d’aplicació d’aquests recursos, i jo xifrava en un 25% 
menys del que deia el mateix programa ..., el conseller va dir 
que no, que realment s’estaven aplicant aquests recursos. Jo 
penso que és moIt important que aquells recursos s’apliquin 
en unes zones que -com he dit abans- ets necessiten, i, so- 
bretot, perque necessitem que recolzin el pla especial, i re- 
colzar-lo nom& vol dir que millorin econbrnicament aquests 
ciutadans perquk, si no, si nom& veuen limitacions, prohibi- 
cions, no el recolzaran, i ,  en aquest sentit, demanem que es 
redacti un informe, per6 no un informe simplement formal, 
sinó un informe per veure com s’eesth impulsant i com s’es- 
tan aplicant aquests 11.000 milions de pessetes, que nosal- 
tres veiem que no es d6na aquest impuls que nosaltres 
reclamem. 

I, per últim, es demana una cosa molt concreta, i és que 
sempre hem demanat que hi hagi un lloc, una experikncia 
que demostri als ciutadans que aixb és positiu, i per aixb 
hem reclamat el pla pilot de foment i pes a la millora de les 
condicions sbcio-econbrniques de la comarca del Pallars So- 
birh, no perquh ens ho inventem nosaltres, sin6 perque ho 
diu el PEIN. El PEIN diu que es far& aquest pla pilot del Pa- 
llars Sobirh, per al foment de les condicions sbcio-econbmi- 
ques per a la comarca del Pallars Sobirh. Han passat dos 
anys i escaig de I’aplicació, aquest pia crec que 6s necessari 
que es redacti, perquk significara un exemple per a la resta 
de ciutadans, i, per tant, seria molt interessant, ja que ho diu 
el PEN, a més a més, que ho aprovem aqui, que donarem 
aquest impuls. 

I l’dltirn punt, que es referia al Pla -si no ho recordo ma- 
lament- integrat del delta $e l’Ebre, el retirariem, perque du- 
rant la tramitaci6 d’aquesta interpelblaci6 s’ha presentat per part 
del Govern, i ,  en fi, ja discutirem en el seu moment el seu con- 
tingut, per6 corn que aquí el que es demanava és que es presen- 
tés i s’ha presentat, nosaltres retiraríem aquesta Moci6. 

En definitiva, en aquesta Moci6 vegin una postura positi- 
va, una postura d’impuls de recuperar la confianGa que nos- 
altres creiem que esth una mica perduda, en el sentit que no 
s’ha aplicat el PEIN amb la intensitat que seria necessari, i 
aprovant aquestes mocions nosaltres creiem que podriern re- 
cuperar aquest a con fi anqa. 

Moltes gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Madueño. Hi han 

presentat esmenes el Grup Parlamentari de Convergk ia  i 
Uni6 i el d’hiciativa per Catalunya. Per Convergencia i 
Uni6, té la paraula el senyor Moliner. 

El Sr. MOLINER: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats7 el senyor Madueiio, avui ho ha repetit, en 
fer la substanciaci6 de Ia interpel.laci6 va fer una Bmplia crí- 
tica del desenvolupament del PEIN, fins i tot qualificant-la 
-i avui també ho ha dit- com a decebedor o va dir: <<una 
gran decepció>>. (Remor de veus.) 

De totes maneres hem de dir i li haig de dir sincerament 
que ei to que va utilitzar va ser un to constructiu i un to, jo 
diria, molt prudent, que també 1’ha utilitzat en Ia Moció 
d’avui. Per6 en la Moci6 d’avui hem de dir també una cosa, 
que em semblaria a mi que, en fi, els arguments que ii va 
donar l’honorable conseller van fer forat o van Eer efecte, 
perque a la interpeElaci6 va utilitzar una tirallonga de critica 
en l’aplicació del PEN, va parlar d’hmbits d’aplicaci6, 
plans especials, delirnitslci6 d’espais, planificació d’ajuts, 
pressupostos, etchtera, i avui j a  la Moció se centra en uns 
punts molt concrets; en uns punts molt concrets que -com 
he dit abans- s6n plantejats en un to molt constructiu, en un 
to que crec que és positiu que intentem que l’esperit 
d’aquesta Moció, doncs, prosperi, i és en aquest sentit que 
nosaltres hem presentat tres esmenes. Tres esmenes que em 
semblaria que es poden acceptar i que recomano que s k c -  
ceptin, en el sentit que permetrien que, almenys aquest espe- 
rit de la Moció que nosaltres compartim en molts punts, 
amb certes matisacions que ara diré, doncs, pogués prospe- 
rar. 

Respecte aI primer punt, que és la declaració de parc na- 
tural del cap de Creus, hem de dir..,, bé, perd6, rn’agradaria 
destacar-li que +rn sembla que vostk ja  ha ha dit també- en 
el PEIN diu, d’entrada, que {cel Programa de desenvolupa- 
ment del PEIN no preveu la declaració de parc natural, sin6 
d’un avantprojecte legislatiu que determina els mecanismes 
adients per assolir la protecci6 de la gestió integrada dels es- 
pais naturalsn. Aixi mateix estableix que <<es prornourh la 
declaraci6 com a reserves naturals d’alguns Brnblts marins)), 
Bé, una cosa: el que si que és segur que no queda massa clar 
6s que la figura de parc natural sigui la m6s adequada per al 
cap de Creus, i rn’explicaré. El parc natural, no cal que els 
ho digui, és una figura que contempla, doncs, sobretot la 
protecció del medi natural, perb fent-la compatible amb les 
explotacions prbpies d’aquest entorn o d’aquesta zona, En el 
cas del cap de Creus, prhcticament, parlar d’explotacions, 
que en aquest cas es referirien més que res, potser, a agsico- 
les i ramaderes, no en podem parlar, no n’hi ha, d’explota- 
cims. Per altra part, el cap de Creus te unes particularitats 
molt especifiques: al cap de Creus, d’entrada, ja tenim un 
aflorament roc6s, que és el considerat mks vell del continent 
europeu; tenim, per exemple, uns fhssils; tenim un fons mari 
importantíssim; tenim un valor faunístic i bothnic molt gran; 
fins 1 tot diriem que tenim, en la part del fons mari, evi- 
dentment, tenim vaixells enfonsats. O sigui que hi ha una 
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quantitat d e  factors dins del cap de Creus que el fan molt pe- 
culiar i molt especial, i, per tant, vol dir que també se Ei hau- 
ria de buscar una figura molt adequada que permetés, doncs, 
assegurar la protecci6 o la mhxima protecci6 de tot aquest 
conjunt. M’havia descuidat també que hi ha un tema molt 
important, que és la part de monuments rornhnics: Sant Pere 
de Roda i altres en són alguns. O sigui que el cap de Creus 
en si, corn a conjunt, té unes característiques tan particulars 
que limitar-nos a parc natural, que és la figura -com deia- 
que busca la protecei6 del medi natural fent-lo compatible 
amb les explotacions, no hi encaixa del tot. Aixb no vol dir 
que es descarti la possibilitat de fer un parc natural. 

Ara bé, en aquest moment el Govern de la Generalitat el 
que est& estudiant 6s la possibilitat de declarar-lo paisatge 
protegit. ({Paisatge protegit)) 6s una figura que en la nostra 
legislaei6 catalana no existeix, aquesta 6s la veritat, perb, en 
canvi, est& molt reconeguda, totalment reconeguda per la 
Unió Internacional per SL la Conservació de la Natura, i ,  per 
tant, 6s en aquesta figura que en aquest moment s’estan cen- 
trant els estudis. 

O sigui, en definitiva, nosaltres hem presentat una esme- 
na que vindria a dir que abans del 95, com que la voluntat 
del Govern és autknticament la de protegir aquesta zona, 
perquk, ja ho dic, te un gran valor ecolbgic i paisatgístic, 
l’esrnena que nosattres hem presentat Es que abans de fina- 
litzar el 95 es presenti un text legislatiu en aquesta cambra 
per a la protecci6 del cap de Creus, amb base en el seu gran 
valor ecolbgic i paisatglstic. 

LIavors, naturalment, en el transcurs del debat d’aquest 
Projecte de llei seria el moment, en fi, de matisar l ’ h b i t  
d’aplicació, les estrictes aplicacions de cada cosa, o sigui 
que entengui en aquest sentit que la voluntat de Govern, ab- 
solutament, és Ia de protaxi6 mhxima d’aquesta zona, que 
té uns factors i uns valors tan importants, buscant una figura 
que, precisament, encaixi amb garantir que cada una 
d’aquestes particularitats sigui ben protegida. 

Crec que és una esmena que d6na molta satisfacci6, jo 
diria pricticament tota la satisfacció, al text de la Moci6, 
perqui: es garanteix la protecci6 del cap de Creus, i, sobre- 
tot, també es garanteix en un termini corn és el que demana 
el Grup Socialista, en aquest cas abans del 95. 

Quant al segon punt, aquest si que avanqo que el votarem 
en contra, i li exposaré eis motius. El Programa de desenvo- 
lupament del PEIN, en l’apartat 3. I ,  que crec que vosth tam- 
bé ho ha reprodui‘t, diu que <<l’Adrninistració de la Gene- 
ralitat elaborar& els estudis oportuns i iniciarh les actuacions 
administratives pertinents per promoure l’aplicació de diver- 
ses modalitats de protecció especial, en aquells casos especi- 
ficats a continuació>>; vostk aixb crec que ho ha tlegit també 
abans. No parla, doncs, de declarar aquests espais, sinó 
d’efectuar les actuacions necessaries per a promoure aquesta 
declaració. Tant et DARP C Q ~  el Departament de Medi 
Ambient han promogut estudis de base en la majoria dels 
espais que vosti: menciona en la mateixa Moci6; s’han fet de 
1’Alta Garrotxa, de Prades, dels Ports de Tortosa, de I’estany 
de Banyoles, i altres. En el cas de I’Alta Garrotxa, actual- 

ment ja s’ha finalitzat la tramitaci6 de les normes especials 
de protecció, promogudes per Medi Ambient, d’acord amb 
una resolució parlamenthia que tarnbE vostk ha esmentat. 
Parallelament, també s’ha iniciat el Pla especial, d’acord 
amb e1 que disposa el PEIN, Tarnbd s’ha iniciat el dels Ports 
de Tortosa. S’han presentat precisament fa molts pocs dies 
els treballs de base als consells comarcals i ajuntaments 
d’aquella zona. Aixi mateix, s’ha donat inici també al de 
l’estany de Banyoles. 

Finalment, tarnbk, no creiem oportuna ni necesshria tam- 
poc la declaració massiva d’espais naturals. El mateix PEXN 
diu que no val Ia pena anar declarant espais naturals si no va 
acompanyat d’una garantia de gesti6 i sobretot de recursos, 
perque aleshores el que representaria de cara a un espai na- 
tural, sense que es pensi ja que hi ha uns recursos adients i 
una gesti6 adequada, fins i tot pot ser contraproduent amb 
aquesta declaraci6. La sola existkncia del FEIN -no ens en- 
ganyem- ja és una garantia de protecció d’aquests espais. I, 
a mks, si encara s’han fet eIs plans especials, doncs, 6s una 
garantia suplementhria, que, per tant, d6na molt més aval 
que aquesta protecci6 pugui ser eficient. Ho sigui que en 
aquest sentit nosaltres aquest punt, per aquests motius, 
doncs, li haurem de votar en contra, 

Quant al punt 3, que és al d’<<aprovar abans de final 
d’any els plans especials d’actuaci6 dels espais naturals 
d’especial protecció i accelerar el procis d’elaboraci6 dels 
plans especials i de la delimitació definitiva dels espais con- 
tinguts en el PEINn, aquí hauriem de dir, en primer lloc, que 
cal diferenciar el cas del que s6n els espais naturals que for- 
men ..., per part del PEIN, i d’aquells que, a mks, tenen la 
condició d’espais naturals de protecció especial. El Departa- 
ment de Medi Ambient ja ha iniciat la redacció dels plans 
especials de cinquanta-vuit; vost8 ha dit que eren cinquanta- 
nou, doncs, s6n cinquanta-vuit espais del PEIN, alguns dels 
quals s6n a punt de I’aprovació definitiva pel Govern. A 
mks, es preveu iniciar enguany la tramitació del Pla especial 
del paratge natural d’interhs natural del massis del Pedrafor- 
ca, com vostk tamb6 ha dit. Aquest volum de treball fa que 
els serveis tkcnics de la Direcció General de Patrimoni, en- 
carregats de la redacci6 i la tramitació d’aquests plans, es 
trobin absolutament coHapsats, diguem-ne, d e  tantes noves 
demandes, i cal assenyalar també que, d’acord amb la Llei 
12 del 85, d’espais naturals, la declaraci6 d’un espai natural 
de protecció especial no implica f’oobligatorietat d’un pla es- 
pecial. 

Aquí una cosa: en aquest punt de la Mociri nosaltres es- 
t h e m  disposats, mEs ben dit, volíem votar separadament a 
partir d’caccelerar el pro& d’elaboració)>, perb hem de dir 
que hem notat que hi hauria aquí una incongrukncia, di- 
guem-ne. Vostk diu: <(accelerar els processos d’elaboraci6 
dels plans especials i la delimitaci6 definitiva dels espais 
continguts en el PEIN>>. Aquí, tots sabem que ei Pla especial 
és el que fixa la delimitació, o sigui que el Pla especial -no 
ens enganyem- és el que fixa la delimitaci6, el que estableix 
la normativa especifica i, sobretot, el que programa les ac- 
tuacions. Per tant, dir: <<fer ell Pla especial i la delimitació}> 
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hem considerat que era una cosa, en fi, doblada, E 6s en 
aquest sentit que hem presentat l’esmena, que nosaltres con- 
siderem que aclareix molt mes el que vostk vol, que és: <{aC- 

celera la redacci6 dels plans especials)), tal com es diu, d e  
protecció del medi natural i dels paisatges necessaris per al 
desplegament del PEIND. O sigui que, aquesta esmena, en- 
tengui-la només, potser, COM a més aclaridora, per6 al final 
és exactament el contingut que vosth posava en el segon pa- 
rigraf. O sigui que, en cas d’acceptar aquesta esmena, prhc- 
ticament donariem compliment al que voste demana en el 
punt tercer. 

Respecte al punt quart, hern de dir que el DARP ja pre- 
senta cada any en el Pariament un informe sobre ]’estat i 
I’estrat2gia de protecció, conservaci6 i millora dels espais 
naturals, en compliment de l’articie 8 de la Llei 12/95. Ac- 
tualment, encara s’esth treballant en I’informe del 94; s’hi 
inclouen totes les actuacions que s’han realitzat d’acord amb 
el PEIN, Encara falten dades del 93. Hi ha unes dificultats 
tkcniques molt grans per arribar a fer aquests informes, fins i 
tot en aquest moment no es tenen totes les dades, fins i tot, 
necesshries per saber el que s’ha fet en el capítol d’ajuts fa- 
restals. Parlant amb franquesa: no veiem de cap manera que 
amb tota la bona voluntat es pogués complir el que es dema- 
na en aquest punt, i, per tant, sincerament, doncs, preferim 
votar-lo en contra. 

I ara podríem passar al punt cinquk. En el punt cinqub 
vost& demana el pla pilot del Pallars Sobirh. Hem presentat 
també una esmena per@ considerem que un pla pilot, evi- 
dentment, si no té un pla especial per damunt que marqui les 
directrius, no te una efectivitat, Corn que en aquest moment 
vostk sap que est& a punt d’aprovar-se j a  el pla especial de 
protecci6 de les capcaleres de la Noguera de Vallferrera i de 
la Noguera de Card&, aquest 6s com un barret, diguem, que 
podria marcar les directrius per a I’aplicacici d’aquest pla pi- 
lot del Pallars Sobirh; hern presentat aquesta esmena en el 
sentit de si ..., de presentar, en el més breu termini possible, 
e1 pla pilot del Pallars Sobirh, per6 en el moment que ja esti- 
gui aprovat definitivament el pla especial d’aquestes c a p p  
Ieres que li  deia. És senzillament perqu5, corn deia, tinguem 
unes directrius ja ciares de com s’ha de redactar aquest pla 
pilot. El més adient seria que fossin dos o tres eh plans es- 
pecials que afectessin aquesta zona i que poguessin marcar 
les directrius, perb hem pensat que per a donar-hi més d e -  
ritat, precisament, i per a poder fer aquest pla pilot tan aviat 
com fos possible, amb un de sol es podria sortir del pas, i 
per aixb hem presentat l’esmena. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor Moliner. EI 
Grup d’Ilniciativa per Catalunya tambk ha presentat una es- 
mena; per defensar-la, t& la paraula el senyor Fuentes. 

El Sr. FUENTES: Mortes grhcies, senyor president. Si 
m’ho permet, defensaré, com és natural, la meva esmena, 
faré el posicionament en relaci6 amb els cinc punts en quk 
ha quedat aquesta Moció, i alhora també em manifestar6 
amb referkncia a les esmenes que han estat presentades pel 

Grup de Convergkncia i Uni6, per al cas que siguin o IIQ ac- 
ceptades pel Grup Socialista. 

Bé, aquesta Moci6 que ha presentat el senyor Madueño, 
que no podria ser menys venint d’ell, que és una moció rigo- 
rosa i constructiva, comenqa per un punt primer; jo faré la 
distinció per punts, i en cada punt em referiré al que diu la 
Moci6 i també al que diuen les esmenes, si n’hi ha -ho dic 
perqui? em sembla que d’aquesta manera quedar9 una mica 
mes clara la nostra posició. 

EI punt primer parla de l’aprovació, abans de finals de 
1995, de la creació del parc natural del cap de Creus, 
d’acord amb el que es diu al PEIN, pe2 seu gran valor eco- 
lbgic i paisatgístic, i sobretot davant de la seva vulnerabili- 
tat, motivada per les pressions a quk esta sotmesa la zona. 
Nosaltres no podem fer m6s que coincidir amb el que diu 
agui el senyor MadueHo, entre altres coses perque hem pre- 
sentat ja moltes vegades iniciatives també en aquest sentit, 
denunciant, per exemple, l’exces d’edificaci6 a Guillola, 
oposant-nos frontalment a la construcció del port esportiu a 
Portlligat, i pensem, per tant, que aquest punt és important i 
acceptable i votable favorablement, i també ho seria -i ho he 
de dir-, des del nostre punt de vista, l’esrnena que presenta 
en aquest cas Convergkncia i Unió, perque pensem que la fi- 
gura del parc natural pot ser una bona protecci6 per al cap 
de Creus, perb la veritat és que també podem establir per llei 
fins i tot figures que millorin aquesta proteccib. Jo he vist en 
els ljkims dies a la premsa un projecte de protecció especial, 
especial del cap de Creus, que fins i tot contempla la passi- 
bilitat d’impedir el fondejament de les embarcacions a1 cap 
de Creus en sentit estricte, em sembla que des de Clrlip €ins 
a la Fredosa, i ai cap Norfeu, des de Jóncols fins a Montjoi, 
i, a rnks a més, contempla també altres possibles instruments 
de protecció de les esphcies, tant terrestres com les marines. 
Per tant, entenem que aquesta esmena de Convergencia i 
Uni6, si s’accepta, també 6s perfectament votable. Nosaltres 
pensem que 6s absolutament imprescindible, com hem dit, 
acabar -acabar- amb la degradaci6 i amb els problemes que 
té aquella zona, que t6 aquella zona des de tots els punts de 
vista, i, per tant, hi insisteixo, en qualsevol dels casos, nosal- 
tres li donarem suport, 

Al punt segon nosaltres hem presentat una esmena. Hem 
presentat una esmena perque pensem que e1 retard es pro- 
dueix especialment a 1’hora de redactar i aprovar els plans 
especials; per tant, diem: d’acord, d’acord, senyor Madueño, 
a aprovar en el termini mis  breu possible la creació dels 
parcs naturals, perb que s’acceleri la redacció dels plans es- 
pecials d’aquests parcs; d’aquests parcs, hi insisteixo, redac- 
tats d’acord amb la modificació que el mateix senyor 
Madueño ha introdui’t quant a la terminologia. I també hem 
fet nosaltres una divisi6 en aquest segon apartat, perquk 
pensem que la proposta de creaci6 dels paratges naturals 
d’interks nacional especificada en el PEIN és una altra cosa, 
i que, per tant, queda més clara aquesta separació, aquesta 
divisi6 

Nosaltres, en relació amb el punt tercer, hem de dir que 
ens sembla millor la redacció inicial presentada pel Grup 
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Socialista que l’esmena de Convergkncia; bbviament, en 
qualsevol cas, fins i tot en el cas que s’acceptés aquesta es- 
mena, tambd hi votariem favorablement, perb ens sembla 
millor perquk pensem que aquesta distinci6 que es fa, aquest 
posar l’accent en els plans especials dels actuals espais natu- 
rals d’especial protecci6 i accelerar el proces d’elaboraci6 
dels plans especials i la delimitaci6 definitiva dels espais 
continguts en el PEIN és molt més concret i molt més ampli 
que el que proposa i’esmena de Convergbncia, 

Votarem tambk, com és obvi, favorablement el punt 
quart, 

I, en relació amb el punt cinqub, que també hi ha una es- 
mena del Grup de la majoria, des de2 nostre punt de vista el 
que pot fer és retardar el que, per una altra part, estem exi- 
gint, perqu& el que diem és {{presentar en el termini m6s 
breu possible>> -diu la Moc& <cel pla pilot de foment per a 
la millora de les condicions sbcio-econbmiques per a la co- 
marca del PaIlars SobirB previst en el PEIN ... >> Aquí afegeix 
I’esmena que aixb a partir de l’aprovaci6 definitiva del Pla 
especial de protecci6 de les capqaleres de la Noguera de 
Vallferrera i la Noguera de Cardbs, la qual cosa vol dir que 
ens esta posant una condici6 per a alIargar en el temps el 
que aqui s’exigeix. En qualsevol cas, també si s’acceptés 
l’esmena de Convergencia, tot i que insisteixo que ens agra- 
da m& la redacci6 original, nosaltres Ii donaríem el nostre 
suport. 

Grhcies, senyores diputades; grhcies, senyors diputats. 
EI Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. Ara 

poden intervenir els grups no esmenants. ( P ~ u s Q . )  El Grup 
Parlamentari Mixt hi renuncia. El Grup Parlamentari Popu- 
lar? (Pausa.) El senyor Pujol té la paraula. 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, el Pla d’espais d’interks natural ens ofereix 
un conjunt d’instrurnents per a habiiitar politiques sectorials 
de psotecci6 dels nostres espais de més valor ecolbgic, i hem 
de reconeixer que aquestes possibilitats no han estat concre- 
tades, no s’han desenvolupat les declaracions del parc nacio- 
nal, de parc natural i de reserva natural previstes; tampoc 
s’han portat a terme els respectius plans especials de protec- 
ció, etcktera, 

Creiem que la política d’equilibri territorial i d’arranja- 
ments aprovada al Pla territorial de Catalunya en aquest Par- 
lament passa per plantejar-se seriosament la combinaci6 de 
polítiques que afectin el medi ambient, amb accions de pro- 
moció, sobretot des dels punts de vista social i econbmic. 
Estem, sobre el paper, al voItant d’un 21% de la superficie 
de Catalunya considerada protegida, perb en no concretar-se 
les diferents formes de protecció d’aquest espai, la realitat 6s 
ben diferent a all6 que reflecteixen els mateixos papers. 

Entrant en  els sis punts d’aquesta Moció, nosaltres dona- 
rem suport als sis punts perquk els punts 1 i 2 representen, 
entenem, la concteci6 de parc naturals proposats en el 
PEIN; el punt 3, per ser la clau legal per a fer efectiva 
aquesta protecci6 a la resta d’espais definits al PEIN, sense 
limitar-se als parcs naturals; els punts cinquh i sise s’adre- 
cen, entenem nosaltres, precisament a aconseguir un desen- 

vohpament econbmic i social integrat, dins d’una poIftica 
de defensa mediambiental, i que afecten especialment dos 
espais que requereixen una actuació que, segurament, per als 
entesos és priorithria, com és el Pallars Sobirh i corn és el 
delta de I’Ebre, i, finalment, el punt quart, per tal que aques- 
ta cambra -és el que es demana a la Moc& pugui controlar 
un nivell d’eficihcia assolit pel Conseil Executiu en I’apli- 
caci6 del PEIN i dels programes de foment del desenvolupa- 
ment econbmic i social d’aquestes zones afectades, la qual 
cosa creiem que també nosaltres compartim. 

Per consegüent, resumint, senyor president, senyores i se- 
nyors diputats, el Grup Parlamentari Popular recolzarh tots 
els punts d’aquesta Moci6 socialista. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor PujoI. Pel Grup Par- 

lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, t6 la parau- 
la el senyor Portabella. 

El Sr. PORTABELLA: GrBcies, senyor president, Senyo- 
res i senyors diputats, per a posicionar breument el meu 
Grup polític, donat que aquest mateix diputat en el prbxim 
Ple tindrh la possibilitat de substanciar tres interpeklacions, 
totes tres relacionades amb ternes d’espais protegits, parcs 
naturals i PEIN. I, per tant, entrant ja en concret en aquesta 
Moci6, nosaltres votarem favorablement els sis punts -vota- 
rem favorablement ara a cinc, donat que el darrer punt ha es- 
tat retirat-, i hi votarem favorablement perque pensem que 
hi ha una part d’aportaci6 ideolbgica, diguem-ne, de discurs, 
perb que bhsicarnent, tant la interpelalacid que es va substan- 
ciar en 1$ anterior Ple com aquesta Moci6, el que reflecteixen 
s6n diferents punts d’incompliment de la legislaci6 del 
PEIN, i, per tant, que s’hauria de votar, per part de tots els 
grups presents a la cambra, a favor dels cinc punts que estan 
sotmesos a votaci6, j a  que, basicament, com he dit, el que fa 
és reivindicar el compliment de la lletra, dei text del PEIN. 

Ens sembla especialment remarcable d’aquesta Moció el 
seu primer punt: aprovar abans de finals del 95 -com co- 
rnenga el primer punt d’aquesta Moció- la creació d’un parc 
natural a1 cap de Creus; crec que és una reivindicacib que 
molts grups polítics d’aquesta cambra han anat mantenint al 
llarg de la seva representació parlamentliria, i creiem que ara 
seria un bon moment perqub aixb fos possible. 

Hem llegit amb atenci6 la primera esmena presentada pel 
Grup de la majoria, la de Convesghcia i Uni6, en quk fa un 
petit canvi sobre el redactat d’aquest primer punt, i el que 
presenta, doncs, és la presentacia al Parlament de Catalunya, 
abans de finals del 95, d’uun projecte de llei de protecci6, 
sense especificar en quina figura s’esth pensant. Abans, el 
senyor Moliner, en la seva explicació, j a  ha dit que estaven 
mirant si seria de major o menor utilitat Ea figura de paisatge 
protegit en relaci6 amb el parc natural. Bé, aixb, doncs, com 
que 6s una figura que no existeix a Catalunya i que, per tant, 
en primer lloc caldria definir-la, doncs, ja ho veurem més 
endavant. 

En relació amb el tema del parc natural, sí que és veritat 
el que deia el senyor Moliner, que és una figura, diguem-ne, 
adequada per a espais grans, tipus cap de Creus, i, per tant, 
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adequada en aquest sentit, perb que té un nivell de protecci6 
feble, dintre del que s6n les diferents figures de protecci6 de 
l’espai. Per tant, sí que hi estariem d’acord si s’utilitzés al- 
gun element per a incrementar aquesta protecció. De tota 
manera, les reserves que tenim en relaci6 amb aquesta esme- 
na que presenta Converghcia -i que  no per aquest motiu 
deixaríem de votar-la a favor, si el Grup que presenta la Mo- 
ci6 l’accepta- és que aqui probablement estem davant d’una 
dilahci6 del temps, d’un espai que s’ha de protegir amb ur- 
ghncia i amb el mínim de dilataci6 possible, i, a més, en el 
plantejament que ha fet el senyor Moliner i en els tipus 
d’aprofitaments que ha dit que es tenen actualment en el cap 
de Creus, creiem que se n’han oblidat dos d’importants: un a 
nivell de sbl, que són els aprofitaments turístics, hi ha dife- 
rents indrets en quk hi ha aprofitaments turístics del Cap de 
Creus, i segon, i més important -jo estic segur que formava 
part d’un lapsus momentani-, que i s  la pesca, com a aprofi- 
tament de les reserves que hi ha en el litoral del cap de 
Creus, i que en bona part centra el nucli de la discussió del 
cap de Creus. Moltes vegades ..., recordem tots quan es va 
produir l’intent de fer el campionat del món de pesca sub- 
marina, etcktera; és un element bhsic, fonamental, vinculat a 
I’espai terrestre, per dir-ho d’aquesta manera, del cap de 
Creus, i, per tant, sens dubte, ho hauria de contemplar. 

Pel que fa referkncia als punts 2 i 5, nosaltres aquí el que 
veiem és que fa una denúncia i proposa unes solucions en 
els diferents incompliments que menciona del text del PEIN, 
C Q ~  ja he dit abans; denuncia tamb6 que hi ha un baix nom- 
bre de pians especials dos anys després d’haver-se aprovat 
el PEIN, la qual cosa es certament preocupant, tal corn han 
dit els diferents grups que aqui han intervingut anteriorment. 
El PEIN, corn vostes saben, doncs, és una protecció-marc 
que, de fet, permet fer quahevol cosa en aquests espais, per 
be que es necessiti un estudi d’irnpacte, i, per tant, el que de- 
termina, el que precisa el grau de protecci6 d’un espai que 
esth en el PEIN s6n els plans especials, i ,  per tant, 6s el que 
ddna credibilitat a aquest espai que esta inclbs en  el PEIN i 
6s el que permet dotar-]o d’una protecció efectiva. I, per 
tant, nosaltres pensem que 6s urgent que s’aprovin aquests 
plans especials. Sens dubte 6s també una bona noticia el fet 
que s’hagi, s’estigui treballant i es continui’ treballant en di- 
ferents espais del PEIN que fins ara no tenien cap altra pro- 
tecci6 que no fos el fet d’estar inclosos en el PEIN i que, 
corn ja he dit abans, era una protecció petita. Perb és un bon 
moment el fet que s’estigui accelerant aquest Pla -<<accek- 
rantn-, que, per cert, 6s una de les mocions, una de les es- 
menes a la Moci6, al punt 3 de la Moció que presenta el 
Grup de Convergkncia, que nosaltres també, en el cas que 
fos acceptat pel Grup proposant, també 1% acceptariem; és 
clar que ens agradaria que delimitds les unitats d’aquesta ac- 
celeraci6, 6s a dir, que significa aquesta velocitat partit per 
temps aqui, i que aquí vindria trauduida, diguem-ne, per ter- 
renys aprovats en plans especials partit per any, no? Ens 
agraciaria saber ben bé com es praduirh aquesta acceleraci6, 
perquk, és clar, imaginin, una acceleració sobre 1 en dos 
anys és ben poqueta cosa, no? Només que en facin tres en 

dos anys j a  s’haurh produil una acceleració, perb, sens dub- 
te, una acceleraci6 molt minvada. 

En relació amb els altres punts, doncs, dir que tambi hi 
estem d’acord. I en relació amb el sis&, bé, esta retirat; nos- 
altres hi hauríem votat a favor, per6 voliem fer una reflexió 
que no farem llargament, sin6 que la farem molt breument, 
al proposant de la Moci6, perqu?,, corn vostk sap, doncs, el 
MOPTMA t6 cornpetkncies dintre del Delta de 1’Ebre i per- 
que hi hagi una protecci6 integral del delta de I’Ebre les res- 
ponsabilitats del Parlament de Catalunya o, concretament, 
del Govern de Catalunya, doncs, s’han de millorar, per6 
sens dubte el MOPTMA ha de deixar de presentar projectes 
megalbmans que el que fan 6s condicionar la viabilitat 
d’aquest espai en el seu aspecte natural. 

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

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Portabella. 
Ara e1 senyor Madueño es pot pronunciar sobre les emenes 
presentades. 

EI Sr. MADUEÑO: Grgcies, senyor president. Senyors 
diputats, molt breument, per agrair a tots els intervinents les 
seves paraules de suport a les mocions presentades, i també 
per agrair les esmenes que s’han presentat en el sentit de fer 
possible que alguns dels punts presentats puguin ser apro- 
vats per unanimitat en aquest Parlament. 

En primer lloc, jo crec que ei cap de Creus mereix ser 
protegit i declarat espai d’especial protecci6, perquk és, com 
he dit abans, e1 més ernblemhtic de tota la Costa Brava, i, a 
m6s, mereix que sigui aprovat per unanimitat en aquest Par- 
lament de Catalunya, perque, a partir d’aquesta aprovació, 
tots els grups d’aquesta cambra haurem fet possible una rei- 
vindicació -ja dic- histhrica, no només dels ciutadans de 
1’Alt Empordii, sin6 de molts ciutadans de Catalunya. Per 
tant, avui, jo penso que és una bona noticia el fet que l’es- 
mena que fa possible que avui aprovem aixb esta en la ma- 
teixa direcció de la Moció presentada pel Grup Socialista, i 
per aquest sentit nosal tres acceptarem aquesta esmena. 

La segona esmena presentada pei Grup de Converghcia 
i Uni6, en el sentit que els plans especials tinguin una acce- 
leració en la seva redacció i en el sentit de dir que hi ha una 
repetició quant a la delirnitaci6, jo voldria fer simplement 
una proposta al Grup de la majoria de mantenir la primera 
part de la nostra proposta, en que diu: caprovar abans de fi- 
nal d’any els plans especials dels actuals espais naturals 
d’especial protecci6>>, i, a partir cl’aquí, afegir la proposta 
del Grup de Converghcia i Uni6 quant a I’acceleració dels 
espais protegits, permetent aixi que es pogués votar separa- 
dament la proposta, en el sentit que seria afegir, o sigui, can- 
viar el text de la nostra Moci6 a partir d’mccelerar el procés 
d’elaboraci6 dels plans especials i delimitació definitiva dels 
espais continguts en el PEIN>>, canviar-la per la proposta 
que fa el Grup de la majoria, perqu2 nosaltres 6s una de Ies 
coses que no podem renunciar a demanar, després de tot el 
que hem dit, que els plans especials dels espais ja protegits 
des de I’any 82 fins ara ..., nosaltres hem de donar-hi una vo- 
tació i un suport. Per tant, permetrleem així donar satisfacció 
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al que demana el Grup de la majoria, perb, per altra, nosal- 
tres no podem renunciar a aquesta proposta que fem en la 
nostra Moc16 

La tercera esmena, nosaltres l’acceptariem, el pla pilot 
del Pallars SobirB, amb la matisaci6 que aixb no pot signifi- 
car de cap de Ses maneres rebaixar la proposta que hi ha en 
el PEN, que diu que dels quatre anys, del 93 al 96, ha de ser 
aprovat el pla pilot del Pallars Sobirh. Per tant, estaríem 
d’acord a afegir aquesta esmena del Grup de la majoria, tot 
matisant que nosaltres demanarem que el pla pilot del Pa- 
llars Sobirh es compleixi abans dei 96, com a mínim per a 
l’eespai que estava proposant el senyor Moliner, en ei sentit 
que a nosaltres ens agradaria mes la proposta que nosaltres 
feiern, perb, evidentment, si accepten aquesta matisaci6 que 
j o  faig pdblica en ei Ple, nosaltres acceptarem l’esmena perb 
reclamant que aixb es presenti abans del 96, com diu el Pla 
d’espais d’interhs natural. 

I, per iltirn, dir que I’esmena del Grup d’hiciativa afe- 
gint les esmenes que el mateix Grup Socialista havia presen- 
tat per qiiestions mecanogrhfiques que s’havien deixat.. ,, 
nosaltres creiem que 6s més clara la proposta que fa el Grup 
d’hiciativa i la substituiríem per la que nosaltres hem pre- 
sentat. 

I amb aixb, senyor president, donaríem per acabada la 
meva intervenci6 demanant el suport a aquesta Moci6. 

GrBcies. 
El Sr . PRESIDENT: Mol tes gricies, senyor Madueño. 

(El Sr. Moliner demana per parlar,) El senyor Moliner 
m’ha de dir alguna cosa sobre el punt tercer? 

EI Sr. MOLTNER: Grhcies, senyor president. Si, segura- 
ment IIQ m’he expressat be en la meva intervenci6, perd he 
dit, precisament, al senyor Madueño que nosaltres esthvem 
disposats a votar aquesta segona part del punt 3, respecte a 
accelerar el procés d’elaboraci6, perb donat que hi havia 
aquella, diguem-ne, aquesta dicotomia que demanava que 
fossin els plans especials i la delimitaci6, quan el Pla espe- 
cial és el que fixa la delimitació, havíem presentat I’esmena, 
que i s  exactament el que ell deia; per6 en el punt, en ei pri- 
mer ..., diguem-ne, la primera part que arriba fins a aprotec- 
c i b ,  hem dit que l’hauríem de votar en contra, at&s que, la 
veritat, no ens veiem capagos, amb tota la bona voluntat, de 
complir aquests terminis. 

Per tant, en cas que no acceptds l’esmena, ho lamenta- 
riem moltíssim, perb hauriem de votar en contra de tot el 
punt; i en cas que acceptBs l*esmena, podríem demanar vo- 
tació separada de la primera part i de l’altra de I’esmena. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Sí, el senyor Madueño. 
El Sr. MADUEÑO: Sí, senyor president. Sembla que el 

senyor Moliner na ha entes fa meva proposta, en el sentit 
que jo li demanava substituir el meu text, precisament, pel 
seu, pel seu. Jo acceptava el seu text, excepte la primera 
part, que la podiern votar separadament, i, per tant, s’accep- 
taria la proposta d’ell, simplement perquk quedés constin- 
cia, en la primera part, de la nostra posici6. 

Moltes gricies, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grdcies, i a més suposo que 
el senyor Moliner demana votaci6 separada dels punts 2 i 4. 
(Pausa.) Molt be. 

Doncs, en primer lloc, votarem la primera part del punt 3, 
o sigui, fins a <<accelerar>), fins a {<accelerar>>. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
A bstenci om? 
Aquesta primera part del punt 3 ha quedat rebutjada per 

25 vots a favor, 52 en contra i cap abstenció. 
A continuació, es vota la segona part d’aquest punt 3, se- 

gons la redacció de l’esrnena de Convergencia i Uni6, 
Vots w favor? 
Aquest particular ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuaci6, se sotmeten a votació els punts 2 i 4. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests dos punts han quedat rebutjats per 25 vots a fa- 

A continuació es vota la resta de la Mocí6. 
Vots a favor? 
La resta ha quedat aprovada per unanimitat. 

vor, 52 en contra i cap abstenci6. 

Moci6 subse@eat a la intetpeRaci6 al ConselP 
Executiu sobre la preshcia internacional 

de l’esport catah 

Passem al vint-i-un& punt de I’ordre del dia, que és la 
Moci6 subsegiient a la interpeldaci6 sobre la preskncia inter- 
nacional de l’esport catal&, que presenta el diputat senyor 
Bargall6 Té la paraula. 

El Sr. BARGALL6 Si, senyor president; molt breument. 
Aquesta Moci6 es correspon estrictament amb la interpella- 
ci6 sobre I’esport catala que va substanciar el diputat Ernest 
Benach en el passat Ple, i estrictament també en dos dels 
punts que van establir aquella discussi6 parlamenthria. 

En primer lloc, la petici6 del nostre Grup que des del 
Parlament i des de les insthncies del Govern es doni suport a 
aquelles federacions esportives catalanes que vulguin parti- 
cipar en esdeveniments esportius de caracter internacional, 
una mica en el sentit que j a  es fa des del Govern basc i que, 
a poc a poc, es va comenqant a iniciar en el nostre pais, com 
per exemple pot ser el primer germen d’una selecció esporti- 
va de futbol consolidada, de la qual ja hi ha nomenat un en- 
trenador, o el proper partit de rugbi de la selecci6 catalana 
de rugbi que el mes d’abril tindrh amb la selecció de rugbi 
de Txkqtzia. 

I, en segon lloc, demanar que el Cornit& Olímpic de Cata- 
lunya rebi també un suport per tal de poder anar fent les se- 
ves activitats, que també van en el mateix sentit, de Ia 
projecci6 internacional de 1’esport catalh. Com que aquest és 
un tema reiterat pel nostre Grup i corn que em sembla que 
majorithriament des de la cambra aquesta és una opció que 
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tambk td suport, el nostre Grup espera poder rebre’l ara en 
forma de votació favorable. 

MoItes gr8cies. 
El Sr. PRESIDENT: MoItes grhcies, senyor Bargalló. No 

hi ha esmenes presentades, de manera que els grups poden 
intervenir. Si ho soklicita el Grup Parlarnentari Mixt ... (Pau- 
sa.) No ho sol-licita. El Grup Parlamentari Popul ar... (Pau- 
sa.) El senyor Simon Pujol te la paraula. 

EI Sr. PUJOL I FOLCRA: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, tot el que sigui promoure des de 
I’ Administració catalana la presbncia internacional de les 
nostres federacions esportives és positiu, sempre que es faci 
dintre d’un marc realista (riaZEes). 

Quk entenem per un marc realista? (Rialles.) En primer 
lloc, hem de tenir clar que, des del nostre punt de vista, el 
futur internacional de l’esport catalh esta supeditat a la capa- 
citat de destinar-hi recursos des de la societat civiI; i tenir 
clar, tamb6, que justament per on no passa 6s per un model 
esportiu intervencionista fonamentat en la inversió piiblica. 

E3 futur de l’esport es troba, doncs, a afavorir fiscalment 
la inversi6 privada amb la seva <cesponsorització>) esportiva. 
Les administracions poden incidir -i aixb és el que demana 
la Moció, va en aquesta direcci6- en la generacid d’una sbli- 
da cultura esportiva des del sistema educatiu, la consolida- 
ció d’estructures de formació de professionals esportius i 
tamb6 en el suport directe a programes de formaci6 d’espor- 
tistes d’alt rendiment, corn n’és exemple paradigmhtic el 
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, amb el qual, evi- 
dentment, nosaltres estem d’acord. 

Aixi, doncs, el Crup Parlamentari Popular donari el seu 
vot favorable al punt primer de la Moció. Tot i aixb, vull in- 
sistir, dintre d’aquest punt primer, que el model del futur 
passa, com he dit a l’injci, per un tractament m6s gener& 
des del punt de vista fiscal, des del punt de vista de Ies in- 
versions privades en clubs i federacions esportives i amb la 
prornocid d’slctes i amb la promoció de proves puntuals, un 
tractament que ultrapassa, al nostre entendre, les possibili- 
tats de la Llei de l’esport de Catalunya i requereix un con- 
junt de mesures legislatives a tot ]’Estat. 

Quant al punt 2 de la Moció, el posicionament del Grup 
Parlamentai Popular no pot ser més clar, i pes aixb et vota- 
rem en contra. Estem molt orgullosos que un 40% dels es- 
portistes de les seleccions espanyoles siguin catalans ¡ que 
un 30% de les medalles aconseguides als darrers Jocs Olím- 
pics hagin estat guanyats per catalans. ”estem watisfetxís- 
sirnsr) a a ,  (Ri~lles.  Molt satisfets, molt satisfets. (Rialles.) 
Donar suport al Cornit& Olimpic Catal& només comportaria 
el nostre propi debilitament, al nostre entendre, per 1’aYIla- 
ment internacional de l’esport catal&, i portaria aparellada 
una reducci6 de recursos públics que es destinen als nostres 
esportistes, ja que perdríem les aportacions generades per 
les federacions estatals a partir de les transferkncies propor- 
cionades per 1’Estat per als programes nacionals, i generaria, 
entenem nosaltres, un conflicte innecessari. 

Així, doncs, senyor president, demanem votaci6 separada 
dels dos punts d’ aquesta Moció. 

Grkies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pujol. Grup 

Parlamentari d’hiciativa per Catalunya: la senyora Mayol tk 
la paraula. 

La Sra. MAYOL: Grhcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, en nom del Grup Parlamentari 
d’hiciativa, anunciem del vot favorable als dos punts, fent 
les següents reflexions que el meu company de Grup que 
porta aquests ternes m’ha deixat degudament anotades, per- 
que, corn vostks saben, ha seguit de prop la Moció que va 
presentar el senyor Benach. 

Pel que fa aI primer punt, Iniciativa sempre ha donat su- 
port a Ies mesures que garanteixin i incrementin en qualitat i 
quantitat aquesta presencia; per tant, considerem adient el 
seu plantejament i li donarem suport. 

Quant al punt número 2, ens agradaria votar-lo sense un 
adjectiu, I’adjectiu cceconbmic>>, Si per a les federacions es- 
portives catalanes demanem un suport tant tkn ic  com 
econbmic, no entenem molt bé per que al Cornit5 Olímpic 
Catala, presidit avui per 1’ advocat cornellanenc Ignasi Do- 
iiate, nomes s’hi vol donar un suport econbmic. No seria mi- 
Ilor suprimir I’adjectiu <(econbmic>> i deixar-ho només en 
{wport adequat>>, que no nega I’econbmic perb n’inclou 
d* altres? 

En qualsevol cas +m qualsevol cas-, votarem favorable- 
ment tant el primer punt com el segon; nom& els voldriem 
fer aquesta consideraci 6. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Mayol. Pel 

Grup Parlamentari Socialista, te la paraula el senyor Terra- 
deIlas, 

EI Sr. TERRADELLAS: Moltes grjcies, senyor presi- 
dent. Tal com ha dit 151-lustre diputat senyor Bargalló, 
aquest és un posicionament reiterat del Grup d’Esquerra Re- 
publicana, que en aquest cas, a conseqiikncia de la inter- 
pelalaci6 que va fer el senyor Benach, ens presenten en 
forma de Moció amb dos punts. 

El Grup Socialista, analitzats els dos punts, anuncia que 
el primer també el votar& favorablement, i ho fa per tres 
raons: en primer lloc, perque ho diu la Llei de ]’esport a Ca- 
talunya, que vhrem votar majoritiriament en aquest Parla- 
ment, en el seu article tercer, la lletra r. Diu que c a l  
promoure la presencia internacional de l’esport>r, i, per tant, 
fem un compliment legal. 

Perquk també, per altra banda, aquesta preskncia interna- 
cional de I’esport catalh ja la gaudim des d’ara, a través dels 
clubs, dels esportistes, de les federacions que participen en 
proves del més alt nivell. Des de I’any 82 -i parto de quinze 
anys endarrere-, ja es va celebrar aqui, a Barcelona, un qua- 
drangular de rugbi entre Escbcia, Catalunya, Irlanda i 
Franp; vull recordar que -i ho ha dit el senyor Bargall6 el 
proper dia 6 es fa una cornpetici6 d’una selecció catalana 
amb una selecció de la República Txeca; en rnatkria de bhs- 
quet S’ han celebrat triangulars d’ hmbit internacional, amb 
participaci6 de Brasil, Txecoslovhquia i les federacions cata- 
lanes i, per exemple, la d’ atletisme esta participant molt dig- 
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nament en mítings d’hrnbit de regions europees. Per tant, 
aquesta és una realitat de la qual ja gaudim des d’ara i on 
des de la Generalitat s’hi ha donat suport i des dels ajunta- 
ments tamb6, a travks no només de la cessi6 dels equipa- 
ments, sinó també del foment d’aquestes activitats, perqu6 
ens sembla totalment raonable. 

Vull anunciar tarnbe, per al coneixement de les senyores i 
els senyors diputats que millora en positiu la sensibilitat de 
l’Administraci6, tant de I’Estat, corn les administracions au- 
tonbmiques, corn de Ics federacions estatals i les federacions 
autonhiques en aquesta linia, Creiem, per tant, que estem 
en el bon camí per intentar fomentar la millora de la presh-  
cia internacional de l’esport catalh. És en aquest sentit que 
hi votarem favorablement. 

Respecte al segon punt, el nostre Grup ja s’ha pronunciat 
en diverses ocasions; ha donat arguments que nosaltres no 
creiem positiu per a t’esport de Catalunya el fet que des de 
la Generalitat s’hagi de donar suport econbrnic a un ens que 
vol intentar representar una cosa que de moment no repre- 
senta, perquk, de les federacions catalanes, només una petita 
minoria volen intentar impulsar el Comiti: Olimpic Cattalh. 
Entenem que l’esport catal$ com he dit anteriorment, te una 
bona referhcia, té la Uni6 de Federacions Esportives de Ca- 
talunya, que esta fent un dignissirn paper en la representació 
de I’esport federat catalh. T per altres arguments que .la hem 
manifestat en  anteriors ocasions, anunciem ei vot contrari al 
segon punt de la Moció. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Terradellas. 
Pel Grup Parlamentari de Converg2ncia i UniB, té la paraula 
!a senyora Pallé. 

La Sra. PALLÉ: Senyor president, senyores i senyors di- 
putats, la posici6 del Grup Parlamentari de Convergkncia 
i Uni6 ser& coherent amb els plantejaments i les interven- 
cions que tant en el Ple com en comissions s’han anat fent 
al llarg d’aquest període en quk s’ha parrat d’aquests te- 
mes. 

EI diputat socialista n’hha fet esment: In Llei de I’esport de 
Catalunya, quan parla de la definici6 dels principis rectors, 
és molt clara, incloent-hi el que significa el desig de la pro- 
moci6 i el foment de l’esport catalh en  l’hmbit internacional. 
I aqui s’han fet una skrie de comentaris -ara no hi és el di- 
putat del Partit Popular-, perb la veritat és que si per una 
cosa s’ha criticat sempre al Govern de la Generalitat a traves 
de la Secretaria Generat de i’Esport és no fer una política in- 
tervencionista, perque sempre hem enth quina era la realitat 
de l’esport catalh. La realitat de l’esport catalh, com vost&s 
saben, és una; des de fa molt de temps va ser pioner dintre 
de I’Estat espanyol i capdavanter de molts pdisos d’Europa, 
i es vil solidificar, corn vostes saben, en el que era el bressol 
de I’esport catal&, en eis clubs i Ies associacions esportives, 
i ,  per tant, no hem estat mai intervencionistes; el que hem 
estat és donant escalf, donant suport, dinarnitzant, impulsant 
les iniciatives que tenien les diferents entitats i associacions 
esportives, 

En aquesta línia, quan es fa el Decret, i’any 94, que regu- 
la les federacions esportives, i en el tema que estem tractant, 
es fa molt clarament una skrie de punts que crec que tenen 
molta importincia en  la Moció que els diputats d’Esquerra 
Republicana, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
ha presentat, i és que hi ha dos punts essencials, no? Un, que 
parIa que les federacions fomentaran 1 l  organització de com- 
peticions a nivell de relacions internacionals i que al mateix 
temps -una cosa molt important, perqu2 hi va lligada- for- 
maran, potenciaran i faran que les seleccions catalanes de 
les diferents modalitats esportives tinguin real ment una bona 
preparaci6. 

S’ha parlat abans de la UFEC, perquk si hi ha una cosa 
que i s  clara és que des del Govern de la Generalitat les li- 
nies de suport, d’ajut i de recolzament van en la via de les 
federacions esportives catalanes i tarnbk de la UFEC, que és 
d’alguna forma !’entitat que les representa a totes elles. I he 
assenyalat uns quants punts de la Uni6 de Federacions Es- 
portives Catalanes que a mi em sembla que marquen molt 
clarament els objectius que van en  la línia d’aquest poten- 
ciament de Ea difusió de l’esport csltalh en  l’hmbit interna- 
cional i que em sembla que delimiten b6 els temes que ens 
plantejhvem. 

Un objectiu de la UEEC 6s estimular i coordinar la pro- 
jecci6 exterior de I’esport catalh; un segon és el que abans 
els feia referhcia, la promoció de les seleccions catalanes 
de les diferents modalitats de l’esport; el tercer, que té mol- 
tissima importhncia per a la gent que conegui el contingut 
de la Carta Olimpica, la promocid de la participaci6 catalana 
en el moviment olímpic i el reconeixement de Catalunya 
com a pals esportiu -aquesta paraula i aquesta terminologia 
tenen moltissima importhncia per a la gent ..., els qui co- 
neixem el terna com ha d’anar, doncs, suposa ...-, i el quart 
6s establir relacions amb organismes esportius que puguin 
aglutinar federacions, corn és el cas nostre de la UFEC. Per 
tant, tot el suport que hi pugui efectuar la Generalitat en 
aquests moments ser& a travis de les federacions i de la 
UFEC. 

Suport tkcnic? Suport tkcnic, jo no m’hi vull estendre, 
perqui?. vaig tenir la sort de ser la diputada que, en el terna 
dels pressupostos, vaig portar el tema d’esports, i crec que 
vaig fer una exposici6 molt Brnplia, i aqui tamb6 s’ha íloat, 
de I’INEF, del CARE, dels centres de tecnificació, de tantes 
i tantes coses que fan que els esportistes avui dia no surtin 
fruit de la casualitat, sinó fruit d’una planificació, d ’ w a  me- 
todologia de treball seriosa. Aixb fa que hi hagi tants cata- 
lans a nivell internacional i tants campions del m6n i 
esportistes de nivell. Aquest és el marc que defineix com 
han d’anar les C Q S ~ S  perque cada dia I’esport catalh tingui un 
lloc més a nivell internacional. Si hi ha una cosa que sempre 
ha tingut clara el Govern de Ea Generalitat, si hi ha una fita 
que sempre I’ha mogut, és que ha estat conscient que la re- 
presentaci6 internacional de l’esport catal& és d’interks per 
al conjunt del país, i, per tant, sempre hi hnurh aquesta lluita, 
aquest escalf i aquest reconeixement perque puguin tirar en- 
davant. 
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EI terna del Cornite OZimpic Catal&? Vostks saben que en 
aquests moments hi ha una bona i una estreta relaci6 entre el 
Cornite Olímpic Catala i la UFEC, una estreta col*laboració 
que té un objectiu essencial: la promoció de I’esport catala 
en I’hmbit internacional. Quant al seu reconeixement, no en 
cal fer esment; tots ho sabem, i lliga amb el que els deia 
abans de la Carta Olimpica: s’estan fent esforps i el més 
important ja sabem quin és, cinc federacions catalanes d’es- 
ports olimpics que estiguin afiliades a Ies federacions inter- 
nacionals, i aixb, sens dubte, exigeix una tasca important, 
seriosa, constant, t enq ,  de les federacions esportives. Aixi 
doncs, el reconeixement i la preshcia de l’esport catab de- 
pkn -perquk així est& organitzat a nivell internaciona1- de 
l’irnpuls, de la capacitat i, com deia abans, de la tenacitat de 
les diferents federacions o organismes que les representen. 

I és per tot aixb que el Grup Parlamentari de Convergh- 
cia i Unió votarLi al primer punt de la Moció que si, perque 
j a  s’est& fent, i, per tant, tot el que pugui ser suport i ajudat 
ho tirarem endavant, en la linia del que deia, que entenem 
que 6s una necessitat per al poble de Catalunya. I en la sego- 
na votarem que no, també en la linia de coherkncia dels 
plantejaments que sempre hem tingut i del que avui jo ma- 
teixa eis he dit. 

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

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Pall6. 
Passem a la votaci6. Primer punt ... (El Sr. Rargalld de- 

mana per parlar.) S í ,  el senyor Bargalló, per guB demana la 
paraula? 

EI Sr. BARGALL6: Sí, senyor president. Per, si fos tkc- 
nicament possible donar gust parlamentari a la petici6 de la 

senyora Mayol, retirar la paraula mconbrnic>> del segon 
punt. 

El Sr. PRESIDENT: <<Donar el suport,)? 
El Sr. BARGALLÓ: <(Adequat>>. 
(El Sr. Escude‘ demana per parlar.) 
Ei Sr. PRESIDENT: Senyor Escud6, demana la paraula? 
El Sr. ESCUDI? Sí, grhcies, senyor president, Nosaltres 

j a  hem explicat el sentit del nostre vot i ens seria indiferent 
ei que fos, perb 6s que jo recordo que en una circumstkncia 
molt similar i zlnhloga, no fa gaire estona, el Grup d’Esquer- 
ra Republicana es va negar rotundament a votacions parcials 
-que en definitiva seria una votaci6 parcial- i a la retirada 
de textos, Per tant, no ens semblaria correcte, perb si vost2, 
que en definitiva és el responsable de portar el debat, vol 
fer-ho així, al nostre Grup aixb no li faria variar el sentit del 
nostre vot, perquk ha quedat prou clara quina 6s la nostra 
posició. 

Grkcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Fins aquest moment només se m’ha 

demanat votaci6 separada dels dos punts, de manera que vo- 
tarem el primer punt en  primer Ploc. 

Vots a favor? 
El primer punt ha quedat aprovat per unanimitat. 
I ara el segon. 
Vots a favor? 
Vots en contra‘? 
Abstencions? 
EI segon punt ha quedat rebutjat per 5 vots a favor, 68 en 

S’aixeca la sessió. 
(Sdn dos quarts de nou del vespre.) 

contra i cap abstenció. 
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