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DIARI DE SESSIQNS s a  

P 

S U M A R I  

Sobre la sessió a dos qzcarts d’on-e del .innti, sota la Presidkncia de l’honorable senyor Jaume Serra i 
Hiinter. a 

Es llegida i afirovada l’acta de la sessió anterior. 
Ordre del dia: 
Doltar conzpliment a l’nrticle 27 de I’Estatzit Interior de Catalimya. 
E s  Procedeix a l’eleccid dels cdrrecs vacantr a la Mesa presidencial. 
E n  votació secreta, prenent-hi part qtiaranta senyors Diputats, e’s elegit President de la  Cambra el se- 

nyor Jose# Irla i Bosc. L’escrzctini don2 el segiient resziltat : Vots ,  36: $aperetes e n  blanc, 4.  
L’honorable senyor Josep Irla i Bosc p m s a  a ocaipar la Presidbncia i pronuncia zin dismcrs de regra- 

ciament. 
A continuació, i fier iguaL procediment de votació, en  la qzial intervenen trenta-nou senyors Diputats, 

resulten elegits : Vice+resident primer, el senyor An ton i  Rovira i Virgili; Vice-j%resident segon, 
el senyor Manzcel Serra i Moret, per 37 nots i dues paperetes en  blanc, el primer,  i 31 vots i vuit 
paperetes en blanc, el segon. 

Finalment, t ambt  e n  votació secreta, són elegits Secretaris els senyors Josep Folc i Folc i Pere Lloret 
i Ordei%. H a n  votat quauanta senyors Diputats, i el resultat és un nombre igt6al de 38 vots i 

El senyor Xirau f a  constar el seu vot a favor de les $ersones qzie h a n  estat elegides e n  les precedents 

Parlament de S. E.  el President de la Generalitat. 
La Cambra ratifica, d‘acord amb l’article 38 de I’Estatzit Interior, els acords firesos per  l a  Diputacid 

Permanent en  el periode comfirds entre el 2 de setembre del 1937 i I.* de setembre d’enguany. 
Privin aprovació d’tm dictamen de la Comissió permanent de Finances, azctorizant-ne 2a lectura, són 

llegides dues proposicions de Llei que f a n  referdncia a la  concessió d’unes pensions a la vídua 
del q i ~ i  fozc Diputat d’aquest Parlament senyor A m a d e u  Colldeforns i Margalló i als hereus del 
també Diputat senyor Joan Selves i Carner. 

S’acorda la  wgkncia  per41d la Coinissio’ de Finances dictamini ,  i a proposta del senyor Rozrret se sus- 
fi& la sessió per donar lloc a les deliberacions de l’esmcntada Comissid. Són dos qatarts de dotze 
del n ~ a t i .  

dues paperetes bla;.zq ties. - 

votacions. 
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L a  sessió és represa a tres quarts de dotze i cinc minuts, sota ltr pvesicl2mia de lhonornble senyor Jo- 
sep Ida .  

Són l legits els dictctwzens de la Coitzissiú. Acordda la uvgiizcin de la discussió d e l  reliitiii n la conces- 
sió d’una pensió a la vidiia del Dipiitat senyor Collrlefor.pzs, resta apvovnt per zinaiiliiiitat, en*an- 
tació ordindria i definitiva. 

A proposta del President de la  Ca)iabrii, s’ncorda el no i i ic f in i~e i~ t  d’iinn Coiriissid de Diputats qiie visiti 
els fronts, per tal de portar als conzbntenfs la saliitiicid tIcl Par1n)iiegit de Catalzixya. 

S’nixeca la sessió a les dotze i cinc minuts de la tarda, a m b  ln fdr i i tda  que per a la vinent s’acisard 
a domicili. 

L’dtre  dictamen restcz dwit zuit la tnlrla. 

S’obre la sessió a dos quarts d’onze del matí, 
sota la presidPncia de l’honorable senyor Jaume 
Serra i Húnter. 

Al banc roig hi ha S. E. el President de la 
Generalitat i els l’honorables Consellers cle Justí- 
cia, senyor Pere Bosch Gimpera ; de Governacii, 
i Assisthcia Social, senyor Antoni hf.” Shert ; de 
Cultura, senyor Carles Pi  i Sunyer ; d’Economia, 
senyor Joan Comorera ; de Treball, senyor Rafael 
Vidiella, i d’ Agricultura, senyor Josep Calvet. as llegida i aprovada l’acta de la sessi6 an- 
terior. 

O R D R E  D E L  D I A  

Donar compliment a l’art. 27 de 1’Estatut Interior 

Provisió dels cLrecs vacants de la Mesa presi- 
dencial.. 

de Catalunya I 

El Sr. PRESIDEKT : Ha estat presentada 
la dimissió del President, del Vice-president pri- 
mer i d’un Secretari, el senyor Rouret, del Par- 
lament de Catalunya; estan vacants, a més, la 
Vice-presidPncia segona i una altra Secretaria, 
procedeis, per tant, anar a l’elecció dels esmen- 
tats carrecs. 

( E s  passa a elegir l’lzolzorable senjfor Presi- 
dent de  la Cambra, eia votació secreta.) 

Prenen part  en la votació els segiierzts 
+,“ Diputats  

Josep Andreu i Abe116. 

Francesc Arnau i Cortina. 
Joan Balart i Armengol. 
Joan Balsells i Xiberta. 
Martí Barrera i Maresma. 
Nicolau Battestini i Galup. 
Joaquim Bilbeny i Bosc. 
Pere Blasi i Maranges. 
Lluís Bru i Jardí. 
Enric Canturri i Ramonet. 
Xavier Casademunt i Arimany. 
Pere Cerezo i Hernáez. 
Miquel S. Cunillera i Rius. 
Laurea Dalmau i Pla. 
Josep FAbrega i Pou. 
Francesc Farreres i Duran. 
Josep Folc i Folc. 
Josep Fontbernat i Verdaguer. 
Miquel Guinart i Castella. 

. Salvador Armendares i Torrent. 

Josep Irla i Bosc. 
Antoni Rovira i Virgili. 
Joan Sauret i Garcia. 
Joan B. Soler i Bru. 
Joan Soler i Pla. 
Jaume Simó i Bofarull, 
Joan Tauler i Palonieras. . 
Humbert Torres i BarberA. 
Francesc Viactiu i Vendrell. 
Joan Franjosh i SalomG. 
Estanislau Ruiz i Ponseti. 
Pau Romeva i Ferrer. 
Gonyal Ivars i Meseguer. 
Pere Lloret i Ordeix. 
Lluís Companys i Jover. 
Carles Pi i Sunyer. 
Antoni Dot i Arsé. 
Martí Rouret i Callol. 
Carles Gerhard i Ottennaelder. 
Jaume Serra i Húnter. 
( T’crificat Z’cscmtiiii, dciira el segiic-iit resul- 

t a t :  S c n j ~ o r  Josep Ir7a i Bosc, 36 Tots .  Papcrctes 
eu blilizc, 4.)  

E l  Sr. PRESIDEXT : Resta elegit President 
de la Cambra el Diputat senyor Josep Irla i Bosc. 
Prego a l’honorable senyor President que passi 
a prendre possessió de la PresidPncia. 

(EI scnj’or IrZa, entuc. els aplaiidiiizents dels 
senyors Diputats  posats dempeus,  passa a ocupar 
la Prcsidi.ncia.) 

E l  Sr .  PRESIDEKT : Senyors Diputats : Per 
més esforgos que fes no podria dissimular l’emo- 
ció que m’ha causat la voluntat vostra, la vostra 
decisió de nomenar-me President del Parlament 
de Catalunya. Per  qui. he d’ésser jo qui ha rebut 
aquest homenatge i aquesta responsabilitat ? h-o 
trobo altre motiu, no trobo altra circumstiincia, 
sin6 que heu vist en mi l’home que durant tota 
la seva vida s’ha consagrat a la defensa de la Re- 
pública, de la democracia i de les llibertats de 
Catalunya. 

E n  temps de la Monarquia, des de l’oposició 
afronthem tots els sacrificis que cada una de les 
seves hores imposava, lluitant pels ideals de sem- 
pre. Ara, com aleshores, i com tot el temps en 
qu; he anat esercint els ch-recs que m’assenyalava 
el Govern de la Generalitat, esmergaré la mateixa 
voluntat, la mateixa fermesa, lluitant per la Re- 
pfiblica i per Catalunya. 

h’o cst3vem enquadrats a !’oposició ni per ca: 
prici ni d’una manera sistematica. E r e n ,  som 1 

serem republicans i catalanistes, perquP som li- 
berals, per& és un sentiment de la nostra Anima 
que ens ha dut a sentir i a con2iser les necessi- 

scnjtors 
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tats del nostre poble ; i tenim la plena convicci6 
que ; I C ~ I ~ C \ I C S  necessitats tiiidr:ui soluciG dintre la 
nostr‘i ideologia. 

La I<epíihlica i Catalunya tenen la porta ober- 
ta a totes les reiviiidicacions polítiques, econimi- 
ques i socials que lian d’tsser els fonaments d’a- 
questa nova societat que tots sentini, que tots vo- 
lem i que estem disposats al mhsini sacrifici per 
a veure-la realitzada. I dintre d’aquestes normes 
i orientacions, esperem que no ha de mancar-nos 
l’ajut de tots vosaltres. Jo, per la meva part, pro- 
curaré correspondre a la confianp que acabeu de 
palesar-me ; i per a assolir-ho, tindré un sol pen- 
sament : Catalunya 1 

No voldria acabar sense dedicar un emocionant 
record a tots els caiguts per la metralla feixista i 
t amG una fervorosa salutacici a tots els valents 
soldats que estan donant llurs vides en defcnsa de 
la phtria ultratjada per un esPrcit rebel i uiis in- 
vasors estrangers. 

Senyors Diputats : reitero el més profund 
agralment i em lliuro a la feixuga cíirrega d’a- 
questa PresidCncia, amb la plena confiania que 
a ningú de vosaltres ha de mancar coratge i fe 
per a la reconstrucció de la nostra pritria. 

Honorable President de Catalunya : Vós sa- 
beu bé que durant el temps de la guerra he ocupat, 
sense ohjecci6 de cap mena, els llocs que m’haveu 
assenyalat. Avui, els meus amics, els parlamen- 
taris de Catalunya, acaben de nomenar-me per a 
ésser el seu President. Des d’ací, des d’aquest 
lloc, vull dir-vos : per la Repíihlica, per Catalunya, 
per la victh-ia, aquí em teniu. (Gran oziaciij.) 

( E s  fivoccdei.i-, C ) L  zvtacit5 secreta, a l’elccciii 
dels Vicc-presidents del Parlavaent.) 

Premia part en la votació els scgiiruts scnyors 
D i+ t a ts : 

Josep Andreu i Abelló. 
Salvador Armendares i Torrent. 
Francesc Arnau i Cortina. 
Joan Balart i Armengol. 
Joan Balcells i Xiberta. 
Pvíarti Barrera i híaresma. 
Nicolau Battestini i Galup. 
Joaquim Bilbeny i Bosc. 
Pere Blasi i Maranges. 
Lluís Bru i Jardí. 
Enric Canturri i Ramonet. 
Xavier Casademunt i Arimany. 
Pere Cerezo i Hern4ez. 
Miquel S.  Cunillera i Rius. 
Laureíi Dalmau i Pla. 
Josep Fhbrega i Pou. 
Francesc Farreres i Duran. 
Josep Folc i Folc. 
Josep Fontbernat i Verdaguer. 
Miquel Guinart i CastellA. 
Martí Rouret i Callol. 
Antoni Rovira i Virgili. 
Joan Sauret i Garcia. 
Joan B. Soler i Bru. 
Joan Soler i Pla. 
Jaume Sim6 i Bofarull. 
Joan Tauler i Palomeras. ’ 

Humbert Torres i Barber;. 

Francesc  Viadiu  i Vendrell.  
Joan FronjosA i SnlomG. 
Est:iiiisl:iu Ruiz i Ponseti. 
Pau Romeva i Ferrer. 
Ga mya1 Ivars i bieseguer. 
Pere T,loret i Ordeix. 
Lluís Companys i Jover. 
Carles Pi i Sunyer. 
Antoni Dot i Arsi.. 
Carles Gerhard i Ottenwaelder. 
Josep Irla i Bosc. 
( Vcrificat l’escrutiiii ddiza el segiicirt resul- 

tat : Vice-president priiizer, A n t o ,  i Rovira i Vir- 
gili, 37 vots.  Paperetes en b l a m  2.  Vice-fire- 
sident sc,gotz. Maiizicl Sema i .MorLt, 31 ziots. Pa- 
ficrctcs C I Z  b l ~ i i z c ,  .?.) 

Rrs icn ,  fiu tui i t  elc,yit.s els seizjwrs Antoni 
Rotira i Virgili i Maizricl Srrrh i Aloret, respec- 
tiz~ai~acu t ,  Vicc-prcsidni t pri  mer i Vice-p resideizt 
scgou de  la Cambra.  

Es  procedeix a l’elecció, taiizb; en *Jotació secreta, 
de les dzies Secretaries vacants 

Josep Andreu i -4be116. 
Salvador Armendares i Torrert. 
Francesc Arnau i Cortina. 
Joan Balart i Armengol. 
Joan Balcells i Xiberta. 
Martí Barrera i Maresma. 
Kicolau Battestini i Galup. 
Joaquim Bilbeny i Bosc. 
Pere Blasi I Xíaranges. 
Lluís Bru i Jardí. 
Enric Canturri i Ramonet. 
Xavier Casademunt i Arimany. 
Pere Cerezo i Hernhez. 
Miquel S. Cunillera i Rius. 
Laureíi Dalmau i Pla. 
Josep Fribrega i Pou. 
Francesc Farreres i Duran. 
Josep Folc i Folc. 
Josep Fontbernat i Verdaguer. 
Miquel Guinart i Castell:). 
Martí Rouret i Callol. 
Antoni Rovira i Virgili. 
Joan Sauret i Garcia. 
Joan B. Soler i Bru. 
Joan Soler i Pla. 
Jaume Simó i Bofarull. 
Joan Tauler i Palomeras. 
Humbert Torres i Barbera. 
Francesc Viadiu i Vendrell. 
Antoni Xirau i Palau. 
Joan Fronjosh i Salomó. 
Estanislau Ruiz i Ponseti. 
Pau Romeva i Ferrer, 
Gonsal Ivars i Meseguer. 
Pere Lloret i Oraeis. 
Lluís Companys i Jover. 
Carles Pi i Sunyer. 
Antoni Dot i Arsé. 
Carles Gerhard i Ottenwaelder. 
Josep Irla i Bosc. 
( V c r i f  icat l’escrutiizi, dijna el segiieizt reszcl- 

fat: S e q o r  Josep Folc i Fols, 35 m t s .  Senyor 
Pere Lloret i Ordeix ,  gS ziots. Paperetes e n  
blanc, 2. )  



R f c t r l l ,  f i C Y  t a n t .  rlcqits ScrYcfaY;\ dc 111 C I I r l l -  
bra p i ~ r  a ocztfmr 1 ,  \ ( ~ I L C J  7wt,u111\ c ~ ~ ~ t ( - i i i \ .  cZ\ 
se?i\ ors  J o ~ i ~ f i  F o l c  I F (> l r  i Yc7rc Llori t i O I ~ L I  .) 

E1 Sr. X R I U  : Demano per par1,ir. 
El Sr. PRESIDEST : ’i‘& la parau1,i el senyor 

Xirau. 
E1 Sr. XIRAU : Trobant-me ahwrit tlc LL Caiii- 

b r s  quan Iian tingut lloc Ics votacio~ls de Presi- 
dent i Vice-presidents de la Caiiibra, vull .ifcgir 
el meu vot als de la majoria. 

E1 Sr. PRESIDENT : Constari en acta el vot 
del senyor Xirau. 

Parlament de S. E. el President de la Generalitat 

S. E. EL PRESIDENT DE LA GEXEILA- 
LITAT : Demano per parlar. 

el President de la Generalitat. 

LITAT : Senyors Diputats : Acabada la votacib 
dels Diputats que han estat designats per a la 
Taula Presidencial,_ jo vull correspondre d’una 
manera especial, per la jerarquia que el chrrec 
representa, a les emocionades i eloqdents parau- 
les del nou President del Parlament de Catalunya. 
En designar el senyor Irla per a tan alta i honrosa 
investidura, els Diputats han reiterat una vcgad:l 
més el respecte que Catalunya sent per aquelles 
figures de legítima saba catalaila que pel seu his- 
torial representen un esemple de la modesta, con- 
tínua i invariable aportació als sentiments irre- 
ductiblement catalaiiistes i rotulidamerlt republi- 
cans i a les prhctiques de liberalisme, de deniocr;\- 
cia, de comprensió i de generositat que són les ca- 
racterístiques del nostre poble. 

E n  el senyor Irla es concreta, com a figura 
prestigiosa i representativa d’aquells vells lluita- 
dors, que tantes coses ens recorden, la votació 
del Parlament. I en pocs homes podia simholit- 
zar-se millor que en ell aquest sentiment de con- 
sideració per als antics combatents del catalanis- 
me republica. 

El nou President ocupa el setial que provisio- 
nalment ha ocupat una figura selecta de la cultu- 
ra cata!ana : el senyor Serra i Húiiter. I en sub- 
ratllar jo la seva alta jerarquia amb l’especial de- 
voció que tinc pels seus mPrits, vull també fer-li 
avinent la consideracib i l’afecte de tots els parla- 
mentaris. Faig estensiva aquesta consideració 
als altres Diputats que han estat elegits per a les 
Vice-presidhcies, figures tan destacades i que 
tants senreis han prestat a la causa de Catalunya 
i a la República. 

En el Parlament de Catalunya es fonamenten 
les llibertats polítiques consagrades a 1’Estatut. 
Parlament, Govern i President de la Generalitat 
són els dipositaris i ordenadors de la part de SO- 

birania estatal que segons la Constitució i I’Es- 
tatut correspon a Catalunya per a regir la seva 
vida i com a reconeixement de la seva personalitat 
collectiva. I el precepte escrit neix d’un conjunt 

E1 Sr. P R E S I D E S T :  T é  la paraula S. E. 

S. E. EL PRESIDENT DE LA GEXEl’A- 

’ 

. .  de rc:ilitiits liisioriqiics, * \ ’  espint:i:ils i gengr.\f;ques : 
neix CIC 1.1 V I \ J  realit,it c n t ~ i l i i i a ,  o sia de tot el 
voluiii nacional que ari-enca del passat, rest‘i iiies- 
borr,ihlc. a través dcla wgles, illuniiiia el seu destí, 
d h  vihraci0 pitri?)tic:i a 13 seva :iiiirna i I l i  posa 
el sepeli cIe la seva voluntat present. D’aqu6st 
conjunt que envolta les ratllcs i els preceptes i 
testos escrits, i els d~)n:i vida i anihici6, i de 1’afnor 
a Cnt.ilunya com a fills d’ella, de tot aque5t voluiii 
de valcjrs i d’ainors i d’impoiiderahles, vosaltres, 
Diputats de Catalunya, en sóu els representants 
directes. (ilplaudiincizts.) 

Ara bé, senyors Diputats: Vosaltres, el Go- 
vern i jo des del meu lloc, hem d’aportar tots 
aquells valors i ressorts morals que recollim i 
esaltem, per a servir-lo, inagotables, generosos i 
vibrants d’enioció i energia, a la causa comuna 
de la victbria, despr6s de !a qual haurem asse- 
gurat la pau i el benestar. Hem de portar-los en- 
llacats amb els altres pobles d’Espanya, uels quals 
jo voldria fer l’elogi mGs exdtat, perqu? així ho 
sento profundament, per6 que no cal, perqu; el 
sol nom de la República ja no pot dir  re3 mbs, 
perqut: d’un rec6 a l’altre de la terra es contempla 
la gesta de la Repíiblica espanjola, suma de virtuts 
i d’heroismes que en la terrikle avinentesa actual 
han ressorgit del fons de la conscihcia hispana 
provocant l’estupor i l’admiracib de tot el món. 

Les parauics que acabo de pronunciar us in- 
diquen que no crec necessari referir-me a qGes- 
tions polítiques en la seTia coiicepcib estricta i de 
procediment. X o  ho crec necessari, perquP no tinc 
res a afegir a1 que porto espressat ací mateis i 
fora d’ací. Res a afegir ni en la paraula, ni en 
el silenci, ni en el to, ni en el gest. I el poble de 
Catalunya, que té una sensibilitat i una finor po- 
Etiques tan estrenades, no necessita més amplia- 
cions. 

El que importa 6s que Catalunya es mostri 
sempre oberta, clara, lleial, generosa i abnegada ; J 

que en aquest3 línia de conducta, a mbs de tróbar 
la prhpia satisfaccih, penetrar; cada dia més en la 
coinprensib de les conscisncies democr5tiques i des- 
apassionades i augmentar& la seva jerarquia mo- 
ral. 

Senyors Diputats : Tots vosaltres sentiu, com 
a nota dominant d’aquesta diada, d’aquesta re- 
unii, del Parlament, I’anhe! d’esterioritzar l’emo- 
cib que emplena la vostra Anima en referir-se al 
nostre gloriós E d r c i t .  Els motius d’admiracib 
se succeeisen en aquests dos anys de dolor i de 
gl3ria. Salut, solclats de Catalunva, i salut ger- 
mans estimats i heroics de tots els indrets de la 
Repfiblica ! La paraula és plillida per a espressar 
el caliu de la nostra gratitud i de la nostra admi- 
r i c 6  Per sobre de tot, senyxs Diputats, enlai- 
rem el cor i la mirada pensant en els sacrificis de 
la reraguarda humil i ani,nimi i en la magna, in- 
comparable i colpidora valentia i virtuts del nos- 
tre esi.rcit. E n  lloc de paraules, un gest d’home- 
natge : el vostre aplaudiment ferrori,s a 1’Es;r- 
cit de la Repíiblica, i dempeus, senyors Diputats 
de Catalunya ! Dempeur ! (Lc C L I I I Z ~ Y ~ ,  u?zi(iziiize, 
s’nix-cccz i tribziln u n a  llarga oracio’.) 

e 
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Sessid dcl dia 2 dc setenabre del 1937 
SLn aprovadcs diverses transferPncies de crcdit 

en el Pressupost de la Cambra. 

ScssiC; del dia 30 dc setembre del 1937 

Fou aprovada la prhrroga per al quart trimes- 
tre d’enguany, dels Pressupostos ordinari i es-  
traordinari d’aquest Parlament, corresponents al 
segon semestre del 1936, aprovats per aquesta Co- 
missió amb data 5 de juny del r936 i ratificats per 
la Cambra en sessió secreta del dia 10 de l’esmen- 
tat juny, amb la variant introduida per la trans- 
feritncia de cr5dit acordada per aquesta Comissi6 
en sessi6 del dia 30 de marc proppassat, motivada 
per l’augnient transitori al personal d’aquest Par- 
lament. 

Sessid del dia 6 de nozwnbre del  1937 
S’aprova una proposta de transfersncia de cr&- 

dit entre partides del Pressupost del Parlament, 
ratificant a i s í  l’acord pres per !a Comissi6 de Go- 
vern Interior, amb data 27 d’octubre proppassat. 

Es aprovada una proposta de transferhcies 
entre particles dels Pressupost del Parlament, ra- 
tificant 1’acorcI pres per la Comissió de Govern 
Interior, data d’avui. 

S’acoda habilitar la quantitat de 50,000 ptes. 
per les despeses que pugui ocasionar l’estatge a 
aquest Parlament, de les Corts de la República. 

Sessió del dia 9 de desembre del 1937 
S’aprova una proposta de trans feritncia de crP- 

dit entre partides del Pressupost del Parlament, 
ratificant aisí l’acord pres per la CcmissiG de Co- 
vern Interior amb data d’avui. 

Sessió del dia 12  de gener del 1935 
S’acorda prorrogar per al primer trimestre 

d’enguany els Pressupostos ordinari i estraordi- 
nari d’aquest Parlament, corresponents al segon 
semestre del 1936, que ja havien estat prorrogats 
per a l’esercici (el 1937, amb la variant intro- 
duida per la transferhcia de crPdit acordada per 
la Comissió de Govern Interior en sessió del dia 
30 de mar$ del passat any, motivada per l’aug- 
ment transitori al personal d’aquest Parlament ; 
ratificant aisí I’acord pres per la Comissió de Go- 
vern amb data d’avui. 

S’aprova una proposta de transfcrencia de cr& 
dit, entre partides del Pressupost del Parlament, 
ratificant aisí l’acord pres per la Comissió de Go- 
vern Interior amb data d’avui. 

S’acorda que passin a Vocals efectius d’aques- 
ta DiputaciG Permanent els Vocals suplents se- 
nyors Pere Cerezo i Hernriez i Manuel Galés 
i Martíiiez, Presidents, respectivament, de les Co- 

niissioiis de Finances i Covernació, i és nomenat 
lrocal efectiu de l’esmentada Diputació, el senyor 
Pere Mies i Codina, President de la Comissi6 par- 
lamentiria d’ Agricultura, els quals substituiran 
els Vocals efectius senyors Abadal, Duran i Ven- 
tosa i Va1li.s i Pujals, que segurament, per estar 
absents de la capital, no assisteixen a les ses- 
sions ; aisí mateis, sLn nomenats 3Tocals suplents 
els senyors Laureli Dalmau i Pla i Miquel S. Cu- 
nillera i Rius, Presidents, respectivament, de les 
Comissions Parlamentiries de PresidPncia i Esa-  
men de Comptes, per ocupar les bacants dels se- 
nyors Cerezo i Galés. 

Scssió del dia 14 de mar$ del 193s 

S’acorda que la Comissió de Suplicatoris resti 
coristituida com segueix : Pere Mies i Codina, 
Francesc Farreras i Duran, Enl-ic Canturri i Ra- 
monet, Joan B. Soler i Bru, Pau Romeva i Fer- 
rer, Pere Lloret i Ordeix, Estanislau Ruiz i Pon- 
setí. 

Sessió del dia 20 d’abril del 1935 
S’acorda la prhrroga per al segon trimestre 

d’enguany dels Pressupostos ordinari i estraor- 
dinari d’aq-xst Parlament correspciicrts al segon 
semestre del 1936, que ja havien estat prorrogats 
per a l’esercici del 1937, amb la vanant intro- 
duida per la transferhcia de crPdit acordada per 
aquesta DiputaciG en sessió del dia 30 de mar$ 
del passat any, motivada per l’augment transi- 
tori al personal d’aquest Parlament ; ratificant 
així l’acord pres per la Comissió d e  Govern amb 
data d’avui. 

S’aproven diverses t r ans fe rh ie s  de cri.dit en- 
tre partides del Pressupost ordinari del Parla- 
ment prorrogat per al segon trimestre d’enguany, 
ratificant a is í  l’acord pres per la Comissió de Go- 
vern Interior amb data d’avui. 

Sessió d d  dia I.’ de setembre del 1938 
La Diputació pren esment i ratifica l’acord 

de la Comissió de Govern Interior pres en sessió 
del dia 29 de juny proppassat, pel qual s’acorda la 
prhrroga per al tercer trimestre d’enguany dels 
Pressupostos ordinari i es t raordmri  d’aquest 
Parlament corresponents al segon semestre del 
1936, que ja havien estat prorrogats per a l’eser- 
cici del 1937, amb les variants introdui’des per la 
transfersncia de crPdit acordada per aquesta Co- 
missió en sessió del dia 30 de mar$ del 1937, mo- 
tivada per I’augment transitori al personal d’a- 
quest Parlament. 

€3 ratificat l’acord de transferzncia de d d i t  
pres per la Comissit de Govern Interior de la 
Cambra el dia 29 de juny de I’any en curs, per 
raó del qual es transfereisen quantitats de parti- 
des diverses del Pressupost del Parlament. 

Es aprovat un Dictamen de la Comissió de 
Suplicatoris en el qual es denega l’autorització 
per a processar el Diputat d’aquest Parlament, 
senyor Lluís Bru i Jardí. 

Palau del Parlameíit, 30 de setembre del 1938. 
E1 Sr. PRESIDEKT : L a  Cambra ratifica els 

acords presos per la Diputació Permanent? (As-  
sentimetzf). Resten aprovats. 

I 

I 

-. r . 
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Proposicions de Llei Aquest doble clesemparxineiit en quC han que- 

~1 sr. PI<RSIDEN’I‘ : ~i lla que el Parlament prengui mesurec per a proveir e11 
la ~ ~ , ~ i ~ ~ i i ,  pcrm~ll,ellt <ic ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ,  <fel el que 6 s  hutnannnient  possihle tl’assegurar-los els 
dona6  lectura. mcdeatos mitjalis perqu; puguin subvenir les 

seves niCs elementals necessitnts de la vida, a fi 
d’aniinorar fins on pugui els estralls produits 
per aquesta veritable tragi-dia. 

UDICTAJIEN Fonamentats, doncs, en aquestes cousidera- 

d ;i t els f n mil ici rs (1 el D i pu t ;i t Co 1 ld e fo rii s , j 11s t i ficn 
c1ict:iinei1 

(1:l Sccrcinri l l c ~ c i x  e2 scgiiciit :) 

cions, els Diputats que.sotscriuen tenen a hi- de 
presentar a la consideració de la Cambra la se- autoritzant la lectura de dues proposicions de llei 

La Comissi6 Permanent de Finances en sessió 
celebrada el dia 26 de setembre del 1938 s’ha re- 
unit per tal d’autoritzar la lectura de dues Pro- 
posicions de llei, tal com prescriu l’art. 71 del 
Reglament de la Cambra. 

Sots la presidPncia del senyor Pere Cerezo i 
Herniez, actuant de Secretari el senyor Joan Sau- 
ret i (;arcia i amb 1’assistPncia dels senyors 1’0- 
cals Diputats Josep .Indreu i Abelló, Miquel Gui- 
nart i Castelli, Estanislau Ruiz i Ponsetí, Francesc 
Farreres i Duran i Joaquim Bilbeny i Boscli, ha 
acordat, de conformitat amb l’art. 71 del Regla- 
mect de la Cambra, autoritzar la lectura en sessió 
pública de les Proposicions de llei que fan re ferh-  
cia a la concessió d’unes pensions a la vídua del 
qui fou Diputat d’aquest Parlament, senyor Ama- 
deu Colldeforns i Margalló i als hereus del també 
Diputat senyor Joan Selves i Carné. 

Palau del Parlament, 26 de setembre del 193s. 
- E1 President, Pere Cerezo i Herniez. - E1 Se- 
cretari, Joan Sauret i Garcia.o 

( E S  3 p Y O Z ’ U t  C l  diCtUJJzelL.)  

El Secretari dória lectura a les dues segiieuts 
proposicioiis de  Llei:  

UAL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Una de les víctimes, entre les primeres que pro- 
duí la sublevació militar, s’hi compta la del qui 
fou digníssim Diputat d’aquest Parlament Ama- 
deu Coiideforns i Margalló. 

No desconeis cap senyor Diputat les circums- 
tjncies heroiques que motivaren la desaparició 
d’entre nosaltres del distingit i inoblidable com- 
pany, i prova d’aisi, n’és l’acord d’aquesta Cam- 
bra, d’honorar la seva mem6ria amb la collocació 
d’una lipida al Saló de Sessions d’aquest Parla- 
ment, que perpetui i glorifiqui la memhria del Di- 
putat Colldeforns, víctima, en plena lluita, tan 
bon punt iniciada, de la sublevació militar que 
ha degenerat en l’actual guerra d’independPncia 
que sofreis de manera tan heroica i abnegada el 
nostre poble. 

Aquest acord a quP es fa allusió seria suficient, 
donades les circumstincies del cas, per a fomen- 
tar qualsevol petició encaminada a recordar el 
sacrifici que féu de la seva vida el Diputat senyor 
Amadeu Colldeforns. 

I fiats en aisb, és pel que posen a la considera- 
ció de la Cambra el fet de la prechria situaci6 en 
qu2 ha quedat la família del dissortat company, 
car, en morir, també al  seu costat sucumbia el 
seu pare, víctima com ell de la sublevació militar. 

güent 

Proposicici de Ilci  

Art. I.= Es coiicedida a la senyora Aurora 
Colldefors i Soli., vídua del qui fou Diput‘lt del 
Parlament de Catalunya, Amadeu Colldeforns i 
Tclargalló, sempre que no contregui noves núpcies, 
la pensi6 vitalícia de 6,000 ptes. anuals. 

La pensió a quP fa referPncia aques- 
ta llei es far; efectiva mentre no sigui aprovat 
un nou pressupost de la Generilitat, amb cir-  
rec a la partida que determina, d’acord amb el 
Govern, la Comissió de Finances. 

Palau del Parlament, 15 de seierdx-e del 1938. 
- Arnau i Cortina. -- Farreres i Duran. - Gui- 
nai-t. - Battestini. - Soler i B r n . ~  

Art. z . ~  

((AL PARLIJIEST DE C.~TU,UNPA 

E n  la commocionada vida del nostre poble, 
durant aquests darrers anys, ha pesat damunt 
els homes que han tingut la responsabilitat del 
govern, una chrrega feisuga i algun cop esgota- 
dora, que ha minat el seu organisme i esgotat tota 
energia. 

I no 6s tan sols aquest esfors i aquesta abnega- 
ció la que ha estat posada a contribució, sinó que 
algun d’ells en aquest esfors, en aquesta lluita, 
per a construir la Catalunya authnoma en els mo- 
ments fonamentals en els quals tot vivia en un  
estat en quP pugnaven les passions amb un es- 
perit que teiiia quelcom d’ativic per raó de les 
Ppoques d’opressió viscudes, el país el situh en lloc 
de responsabilitat masinia i la Seva vida jove i 
prometedora fou tancada en plena :luita, sense dei- 
s a r  el lloc d’honor que el Govern li havia desig- 
nat i en el qual va sucumbir. 

El qui fou company nostre e2 aquest Parla- 
ment, el primer Conseller de GoTernació del Go- 
vern de la Generalitat, en Joan Selves i Carn&, 
que morí en plena joventut en l’esercici del c i r -  
rec, és l’home a qui fPiem referPncia. 

No volem donar unes proporcions excessives 
a la present exposició, convenpts, com estem, que 
est; en l’inim dels senyors Diputats tot el que 
podríem afegir-hi, i ai-d ens e s i r n k  d’una major 
prolixitat. 

Tenint en compte aquestes consideracions i 
ateses les circumsthcies en quP la família del 
malaguanyat -Diputat senyor Selves i Carn6 ha 
quedat d’enqh de la seva mort, és pel que els Di- 
putats que sotscriuen tenen a bé de presentar a* 
la deliberacib de la Cambra la següent 
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Art.  I . ~  2 s  concedida als hereus de Josep Sel- 
ves i Cnrni., Conseller que fou del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, la pensió de 6,000 ptes. 
anuals. 

S’autoritza el Govern de la Genera- 
litat perqu2 fixi el tenips de percepció i les nor- 
mes per les quals haur: de regir-se aquesta con- 
cessih. 

Per mentre no sigui aprovat un nou 
Pressupost de la Generalitat, la part de pensió 
corresponent es far2 efectiva amb &rec a la par- 
tida del Pressupost de despeses vigent que de- 
termini, d’acord amb el Govern, la Comissió de 
Finances. 

Palau del Parlament, 15 de setembre del 1938. 
- Farreres i Duran. - Sallés. - Serra i Hiin- 
ter. - Tauler. - Rouret - Arnau i  cortina.^ 

S9acorda la urg2~icia perqiii‘ la Cotnissi6 de 
Finances dictamii l i  les profiosiciolis de  llei que 
liaiz estat llegides.) 

Art. 2.” 

Art. 3.’ 

El Sr.  ROURET : Demano per parlar. 
El Sr .  P R E S I D E E T :  T é  la paraula el se- 

EI Sr. ROURET : He demanat la Daraula aer 
nyor Rauret. 

Proposicid d e  llcb 

Art. I.= Gs concedida a la senyora Auroral 
Colldeforns i h l é ,  vídua del qui fou Diputat del 
Parlament de Catalunj-a, 4inac’eu Colldeforns i 
Margallb, sempre que no contregui noves núpcies, 
la pensió vitalicia de 6,000 ptes anuals. 

EI Govern de la Generalitat és auto- 
ritzat per a dictar les normes de percepció per les 
quals es regir3 la indicada concessió i també de- 
terminar la partida del Pressupost vigent a c&-- 
rec de la qual es far2 el pagament de la dita pen- 
sió, per mentre no sigui aprovat un nou Pressu- 
post de la Generalitat. 

Palau del Parlament, I.’ d’octubre del 1938. 
- El President, Pere Cerezo i Hernriez. - El 
Secretari, Joan Sauret i Garcia.o 

Art. 2.” 

UDICTAMEN 

Reunida la Comissió Permanent de Finances 
del Parlament de Catalunya sota la presidhcia 
del senyor Pere Cerezo i Hernhez, amb assistPncia 
dels Vocals senyors Josep Andreu i Abelló, Mi- 
quel C‘uinart i Castellj, Estanislau Ruiz i Ponse- 
tí, Francesc Farreres i Duran i Joaquim Bilbeny 
i Bosch : actuant de Secretari el senvor Toan Sau- 

* 

tal de proposar a la Cambra la conveniPncia que 

la Comissió de Finances clictarllini sobre les pro- 
posicions de llei. 

se suspengués la sessi6 per deu minuts, a fi que ~ 
- I  

ret i Garcia, per a donar dxtamen a una Proposi- 
ció de Llei que concedeix una Densió als hereus 

E1 Sr.  PRESIDEXT : La Cambra accepta la 
proposicih del senyor Raurct ? (,/2ssei1tiirzri7t.) 

(Sc szis~?iz la sessid a dos q u a r t s  dc  dotze. 
Es  rcfir2n a tres quarts de  dotze i ciiic initzuts, 

sota la PresidZticia dc  l’hoiiorablc President se- 
n ~ ~ o r  Josep Irla. 

Oczi~ciz el Baiic Roig S .  E .  el Prcsideiit dc 
la Generalitat i els Ilomrizhlcs s e n ~ w s  Comcllers 
de  Justícia, de  Governaciti i A s s i s t h c i a  Social, 
de  Ciiltura, d’Ecoiiomia, de Treball i d’Agricu1- 
tura.) 

Dictamen de la Comissi6 sobre la concessi6 a la 
vídua del qui fou Diputat senyor Amadeu 
Colldeforns i Margalló. 

(El  Secretari senyor Dot llegeix els dos dic- 
t l i ~ t e i z s  segiieiits :) 

Reunida la Comissió Permanent de Finances 
sota la presid6ncia del scnyor Pere Cerezo i Her- 
d e z ,  actuant de Secretari el senyor Joan Sauret 
i Carcia i amb assisthcia dels Vocals senyors 
Josep Andreu i Abellh, Miquel Guinart i Castelli, 
Estanislau Kuiz i Ponsetí, Francesc Farreres i 
Duran i Joaquim Bilbeny i Bosch, per tal de dicta- 
minar sobre la Proposicih de Llei atorgant una 
pensió vitalícia a la senyora Aurora Colldeforns 
i Sol&, vídua del Diputat senyor Amadeu Collde- 
forns, presentada a la Cambra amb data 15 de 
setembre d’enguan>-, la Comissió acorda per una- 
nimitat sotmetre a l’aprovació del Parlament la 
següent 

del qui fou Diputat d’aquest Parlament, senyor 
Joan Selves i Carn;, presentat a la Cambra amb 
data I j  de setembre d’enguany, la Comissió acor- 
da per majoria sotmetre a l’apromció de la Cam- 
bra la següent 

Proposicid de  l le i  

Art.  I.’ Bs concedida als hereus de Joan Sel- 
ves i Carné, Conseller que fou del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, la pensió de 6,000 ptes. 
anuals. 

Art. 2.n S’autoritza el Golern de la Gene- 
ralitat perqui. fixi el temps de percepció i les nor- 
mes per les quak haurA de regir-se aquesta con- 
cessió, com també determinar la partida del Pres- 
supost vigent a cirrec.de la qual es f a r j  el pa- 
gament de la dita pensió, per mentre no sigui 
aprovat un nou Pressupost de la Generalitat. 

Palau del Parlament, I.’ d’cctubre del 1938. 
- EI President, Pere Cerezo i HernAez. - EI  
Secretari, Joan Sauret i Garcia.m 

El Sr. F A R R E R E S  I DURAN : Demano per 
parlar. 

E1 Sr. P R E S I D E N T :  Té la paraula la Co- 
missió. 

E1 Sr.  F A R R E R E S  I DURAX : Senyors Di- 
putats : La Comissió, en emetre per unanimitat 
el seu dictamen, ha acordat proposar al Parlament 
que acordi discutir amb el caricter d’urgent la 
proposició referent a la concessib d’una pensiú a 
la vídua del qui fou Diputat d’aquest Parlament 
senyor Amadeu Colldeforns. 

E1 Sr.  PRESIDENT : S’aprova la urgPncia 
d’aquest dictamen ? ( A  sscritiiizcnt.) Resta apro- 
vada. 

http://cirrec.de
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sicid. 
El tcxt de  la Llei  es fiublica C O I I Z  a aiicx a 

aqiicsl DI.IRI DE SESSIONS. 
L’ultre dictanten resta damunt lu t a d u . )  

Comissid parlamentaria que visitara els comba- 
tents. 

EI Sr. PRESIDENT : La PresidPncia, reco- 
llint unes patri6tique.s paraules de S. E. el Pre- 

sident de Cata lunya ,  i tenint  e n  coniptc tamhi- 
els suggeriments que hi han estat fets per part 
d’al~pns senyors Diputats, proposa 3 la C a m h  
que acordi nomenar una comissi$’, per tal que v:iqi, 
als fronts  3 sa luda r  tots els nostres c o m h t e n t - .  
La cambra ho  pren en consideraci6 ? ( 2 í . u L ~ n f ~ -  
nzci i t . )  La PresiclPncia es podria posar d’acord amb 
la Majoria i les diferents Minories parlament?iries 
de la Cambra, a fi que dcsignin amb urghcia  les 
persones cpe han c!e formar part de la Comissió. 
Els senyors Diputats hi estan dJacord ? (Asseu- 
tinzcnt.) Resta, doncs, aprovat. 

(S’aixccn Iu scssió atnb la fórinula que per  a 
lu viizeiit s’aziisard a domicili. Són les dotze i 
ciiic rnirzuts de  la tarda.) 

Uit aizex 




