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El Sr. PRFSTDENT: Bé, podem passar, doncs, al segon punt 
de l’ordre del dia, que és la Proposicici no de Llei sobre el Dret 
d’Autoctctcrminaci6 de la Naci6 Catalana, presentada pel Grup 
parlamentari d ’Esquerra Republicana de Catalunya. 

h q u i  SC’IIS presenta el problema CIC qui fa la defensa 
d’aquesta Proposici6 no de Llei. (Pausn.) En quest cas, per 
l’Agrupaci6 padmienthria d’Esqucrra Republicana, t@ la parau- 
la CI senyor Angei Colom. 

lhwposicí6 no dc Llei sobre el Dret 
d’r~utcidetermin~lci6 rlc IR Naci6 Catainna 

13 Sr. COLOM: Gricics, senyor President. Em sembla que, 
tal com la Mesa, en el seu moment, va. acordar, l’Agnrpaci6 
parlarnen tkrh d’Esquerra Republicana de Catduuya 6s hereva, 
sense dubtes -per acord de la Mesa-, de totes les iniciatives 
preses H I  scii dia pel Grup parlarnentari d’Esquerra Republica- 

El Sr. PRESIDI3NT: Una interrupció, perdoni: si tenia difi- 
cultats d’interpretacili respectc itl problema que hem plantejat 
abans, aquest no revestia cap problema. Me n’excuso, pel meu 
dubte, i té tota la rad eI senyor Diputat. 

El Sr. COLOM: Grhcies, senyor President. B6, Ia Proposici6 
no de Llei sobre el Dret d’Autodeterminaci6 de la Naci6 Cata- 
lana, que al seu dia va presentar el Gnip parlamentari d’Esque- 
rra Republicana de Catalunya -actualment, Agnrpaci6 
parlamenthria d’Esquerra Republicana de Catalunya-, jo diria 
que cau oportunament, en tractar-se a la Comissió d’avui, per 
i111 doble motiu: en primer lloc, pel fet que dernh aquesta Carn- 
bra celebra la sessió solemne commemorativa del dese aniver- 
sari de; l’aprovació de 1’Estatut de Catalunya, i, CII segon lloc, 
perquk aquest darrer cap de setmana, a Estrasburg, els caps 
d’Estat dels dotze Estats de les Comunitats Europees han MOS- 
trat el suport explkit, precisament, al dret a la lliure determina- 
ci6 o a I’autodeterminació d’uns altres ciutadans comunitaris, 
com nosaltres, perb que pertanyen a altres pobles ---en aquest 
cas, al poble alemany-, suport d a r  i exylicit a la seva reunifi- 
cació, i a accedir ii aquesta lliure determinaci6, que, per tant 
--eiitenern-, a uns altres ciutadans comunitaris, que soni cls 
catalans, ens pertoca, en aquests moments, si més no, de deba- 
tre en aquest Parlament i en aquesta Comissi6 una proposta que 
va en ei mateix sentit, en el niateix sentit quant a X’objwtiu, ben 
cntks. 

na. 

Fa deu anys, el poble de Catalunya va aprovar en re- 
fer&ndum I’Estatut d’htonomia, i va ser una reivindicaci6 civil 
arrelada en tots els sectors de la societat i de la geografia del 
nostre pafs. L’Estatut va esdevenir llei orginica. d’Estat; va re- 
flectir -malgrat les insuficibncies qiie, per al nostre Grup i al- 
tres grups parlamentaris, a nivell cornpetencial, han estat 
evidents-, va reflectir, per tant, la voluntat d’autonomia que 
sempre havia estat reivindicada per la nostra poblaciú. 

Aquest des& aniversari que commemorem solemnement 
demh -ho torno a dir-- cn aquesta Cambra coincideix, d’dtra 
banda, amb un nou peride Iiistbric que pobles, de llarg a llarg 
d’Europa, que no tenint Estat, que no tenint estructurcs estatals 
prbpies, plantegen, d’acord amb cls principis de l’Organitzaci6 
de Ics Nacions Unides, de la majoria dels tractats i les cartes in- 
terstatals, aixb es, el dret clernocrhtic d’autodeterminaci6 nacio- 
nal fins a la independhcia política, si aquesta 6s la voluntat 
majorithria dels habitants d’aquests palsos lliurexnmt expressa- 
cia. 

Ei fet que coincideixi també amb aquest període histbric ab- 
solutament esperaqador per als pobles i per als drets collectim 
d’aquests pobles a Europa, ens predisposa, o cns va predisposar 
al seu moment, a presentar aquesta Proposicici no de Llei; una 
proposici6 no de llei que entenem que és perfectament viable, 
en tant que Catalunya, que sempre ha demostrat, al liarg de la 
histbria, la seva vocació d’obertura universal cap a aquells co- 
rrents que, arreu del m6n, s’hm caracteritzat per la seva defen- 
sa de Ics idees de progrks, de pau i de llibertat, no pot queclar 
ara al muge d’aquesta onada internacional d’afirmaci6 de- 
rnocrhtica dels pobles. Si els Estats de Ics Comunitats Europees, 
fa pocs dies -ho repeteix+, reconeixen, en virtut de 1’Acta 
Final d’Ilklsinki, que explicita, d’alguna manera, que, quan hi 
ha voluntat democratica i pacifica, per aquesta via de voluntat 
d e m o c r k a  i pacifica els pobles podrien accedir al lliure dret a 
l’autodeterminaci6, també a Europa, Catalunya, precisament, 
en aquests moments $6 l’nportunitat -i en aquesta Cambra i en 
aquesta Comissió es pot dona- de reivindicar o de mostrar a 
Catalunya i al m6n, una vegada més, la voluntat inequívoca del 
nostre pais a la seva lliure determinaci6. 

La Proposici6 no de Llei conté tres parts, que em penso que 
expliciten perfectament, i d’ acord amb les competkncies 
d’aquesta Cambra --almenys, qiiant a dwlaraciú--, el quc fins 
ara he manifestat. 

En primer Uoc, la Proposici6 IIO de Llei diu que <<El Parla- 
ment de Catalunya declara solemnement que Catalunya 6s una 
nacici, a€jrrnaci6 que el poble cattala ha sostingut en tot moment, 
tant des de les seves forces polítiques, des de les institucions 
culturals i civils del pais, com des de la conscihcia de la majo- 
ria dels seus ciutadans i ciutadanes.)) 

En segon lloc, <<<manifesta que l’acatament del marc institu- 
cional actual, resultat del procds de reforma del franquisme i de 
la transició politica a 1’Estat espanyol, de la dictadura a la de- 
rnocrhcia, no significa, de cap manera, la xeniincia del poble ca- 
talh als drets que, per la histbria, els principis dels organismes 
internacionals i la voluntat cotlectivrt dels seus membres, li cor- 
responen.>> 

I, en tercer lloc, <<proclama, en conseqüBicia, el dret legítim 
i democrhtic del poble catal& a l’exercici de l’autodcterminaci6 
naciaiial, dret inalienable i imprescriptible que ha de peme- 
tre’ns escollir, sense limitacions de cap tipus, el futur polític de 
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la nació catalana i les seves relacions amb els altres pobles en el 
marc ci’uiia Europa unida, lliure i solidhria, de 1’Atlhitic firis als 
Urals.>> 

Aquest 6s el text explicit de la Proposició no de Llei que 
I’AgrupaciÓ parlamentkia d’Esquerra Republicana presenta en 
aquest a Com is si6. 

Acabo dient que entenem que f6rn renunciar de manera molt 
explicita i difkil d’entendre - = + S P ~ ~ Q  o m’ho semblr- per sec- 
tors importants del nostre pais, que ‘quest Parlament renwciks, 
justament en aquests moments, en aquest dia i en aquests mo- 
ments --ho repeteixo- que tots els Estats de les Comunitats 
estableixen un precedcnt a Europa i a I’ Europa cornunitirja: 
que concedeix a uns ciutadans comunitaris, cls aletnanys, 
aquest dret, i entenem que el Parlament de Catalunya pot, per- 
fectament i legítimrunwit, demanar que, a im altres ciut, <i d ans 
cormnitaris, els catalans, de la banda mediterrinia, també es re- 
conegui aquest drct i hi hagi, per tant, tambk, un precedent en 
aquest sentit. 

Esperem que els diferents grups parlamentaris entenguin 
aquesta voluntat, entenguin la decisi6 que pot representar -i el 
fet histbric o important per a Catalunya que pot representar- 
que aquesta Cambra aprovi, de manera inequívoca, la peticis 
del dret a I’a&-determinació per al nostre pais. 

Multes grhcies, senyor Prcsiclent. 
El Sr. PRTSTDENT: MoItes @cies, senyor Colom. I-Ti ha 

preseiitada una csincna de rnodificaci6, per part del Gmp de 
CanvergEiicia i Unili. Per fcr-ne la defensa, etn plau donar fa 
pumla a I’HonorabIe Diputat senyor Mrur Cahner. (L‘I. Sr. 
Garcia i Shez demana per parlar.) Perd&.. 

El Sr. GARCIA I SÁEZ Una qiiiiesti6 d’ordre, senyor Presi- 
dent: és que hi ha esmenes de supressid, que s6n més allunya- 
des del text, i els correspondria intervenir primer. 

El SI-. PRESDENT: Ui!, si, senyor; 110 haviem advertit que 
hi havia emenes de supressih. (Pausa.) Efectivament, hi ha 
una emena de supressió del punt 2 i una esmena de supressió 
del punt 3, presentades per l’Agrupaci6 palarnenthria del CDS. 
fis així, 

I-Ion~rable Diputat senyor Max Cahner, li prego que m’cx- 
cusi; el senyor Martin Toribi0 t6 la paraula per fcr la defensa de 
les esmenes de supressió. 

El Sr. MARTh: Ja que les ducs emenes s6n de supressi6 
dels priiits 2 i 3,  i que la Pruposici6 HO de IJei consta de tres 
punts, si la Presidkncia així m’ho permet&, faria la defensa de 
la supressi6 juntament amb l’explicnci6 i el posicionament del 
vot de tota la Proposició 110 de Llei. Ho far6 molt breu. 

El Sr. PRESIDENT: Com vostk ho desitgi. 
El Sr. MARTiN: GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: De tota rncmera, pensi que, en les Pro- 

posicions no de Llei, hi ha un tchmit en quk el ponent ha d’ac- 
ceptar o no aquestes esmenes. Per tant, COM vulgui ... 

El Sr. MARTh: És que la defensa va molt lligada amb el 
posicionament. 

El Sr. PRESIDENT: Corn vostk vulgui. L’Hanorable senyar 
Max Cahner E6 la paraula per fer la seva defensa de l’esrnena de 
modificaci6. 

El Sr. CABNER: B6, el Gnip que jo represento en aquest 
moment, que represento corn a portaveu, ara, o com a, . .  --no s6 
com se’n diu; 6s igual-, ha cregut oportú de presentar aquesta 
esmena, que tots la coneixeu, perquk ha estat publicada, que 

consta de tres punts tamb6, en la qual es posa de manifest un 
kmfaasi que es vol donar a aquesta declaracici proposada en la 
ProposiciiF IIQ de Llei d’Esquerra Republicana. 

l?s evident que hi ha, actualment --en aquests Wims mesos i 
aquestes 6ltimes setmanes s*hha fet molt, molt un movi- 
melit, si rnbs no a Europa, clarissirn rcspcctc als drets nacionals, 
per clamunt de qualsevol intcfrh que p u p i  semblar superior: 
per exemple, X’stata qun resultant de la Segona Guerra Mun- 
dial. Aixb h, per&, que en aquests moments es plantegi d’una 
manera molt diferent de com s’havia plantejat altres vegades. 
l.,’kxit, i’acceptacici, la inaiica de resistkncia a aquests movi- 
ments de reconeixement dels drets de les nacions a dwidir pcr 
si mateixos s’ha fet, en primer Uoc, sexise viohcia i amb un in- 
tcnt, al m E s  just possible, de respectar els processos institucio- 
nals, encara que s’hagin de canviar totes les institucions dc dalt 
a baix +om estem veient en tants piisos ct’Europa oriental-, 
es fa scmprc donant per fet que Ics institucions anteriors, Pes 
que es volen modificar, accepten aquests canvis: no hi ha cap 
proces cle ruptura ni dc trmcament. 

Nosaltres hem passat, en 1’Estai espanyol, L~II pro& -ara fit 
més de deu anys, evidentment- de transicih a la dernocricia i 
a1 reconeixement dels drets nacionaIs dins I’Estat espanyol, que 
ha estat posat com rl model, fins i tot, per a molts dcls canvis 
que actualrncnt es donen a 1’Europa de 1’Est. Fa bcri poc temps, 
el Cap de l’Estat, eI Rei Joan Carles, també ha dit que tot és 
possible, tot 6s possible en l’actual rkgim dernocrhtic dc 1’Rstate 
espanyol, mentre es faci sense v i o h c i a  i seguint tot el quc esti 
previst en 1’ordenament institucional. 

fis per aixb que nosaltres, tot i reconeixent absolutament el 
dret de la naci6 catalana a decidir per si mateixa, hem cregut 
que calia deixar molt clar que tot aIIb qirc decideixi la nació ca- 
talana o que pugui decidir, per tenir Exit, perquk tingui la possi- 
bilitat de ser respectat per tothom, ha dc fer-se afirmant i 
seguint, d’una nimera molt escnlpolasa, i’orrlcnament institu- 
cional vigent. 

F:s per aixb que les nastres reformes, la nostra esmena corn- 
porta la supressi6 o el canvi d’algmes afirmacions que sembla- 
ven suficientmcnt arnbigiies en ta redacci6 de la Proposicici no 
de Llei proposada per Esquerra Republicana, per adequar 
aquest dret inaiiciiahle exactament a l  proces de respecte a les 
institucions i de poder quedar molt clara Ia nostra posici6, 
contraria a tot possible trencament violent d ’un ordenament, 
sinó que som partidaris, exclusivament, dels processos respcc- 
tuosos amb els procediments previstos i amh i’cspcrit de- 
inocrcitic propi, ja, grhcics a D@u, del nostre pais. 

Aqucst 6s l’esperit d’aquesta esmena. Tanmateix, he d’mun- 
ciar ja que unes converses amb el Grup proposant dc la Propo- 
sició no de Llei ens han portat a redactar urnit esinena 
tratisaccional, la qtial crec que serh, corn així he manifestat 
abans, acceptada pel Grup d’Esquerra Republicana. 

La licgcixo o la porto? 
El Sr. PRESIDENT: Honorahle Diputat, si la vol llegir, si us 

El Sr. CAJ3WR: La Ilegcixo ral com queda o Ics modifica- 

El Sr, PRESTDEN: TaI corn queda, senyor Diputat. 
E1 Sr. CAI-INER: <<El Parlament de Catalunya: 
>>Primer. Declara soleimement que Catalunya forma part 

d’una realitat nacional diferenciada en el conjunt de I’Estat, fet 

plau. 

cions que s’hi fan? 
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que el poble catali ha sostingut en tot moment, tant des de les 
seves forces polítiques, de les institucions culturals i civils del. 
pais, corn des de la conscihcia de la majoria dels seus ciuta- 
dans i ciutadmcs. 

>>Segon, Manifesta quc 1 ’acatarncnt clcl marc iristituciniial vi- 
gent, resuftiit del procés de transició política des de la dictadura 
a la dernocrlicia, no significa la renúncia dcl poble catnlh al dret 
a l’;~~itocIctcrminaci6, tal com estableixen els principis dels or- 
ganismes internacionals i cs ctcdueix dei Prehrnbul de 1’EEstatut 
d’hutonomia de Catalunya del 1979. 

>zTcrccr. Afirma, corn a conseqÜCncla, que en el moment que 
ho cregui oportil i a travks de les actuacions previstes en el ma- 
teix ordenament constitucional, pdrh iricrcinentar les cofes 
t1’;iutogovern fins allh on crcgui coiivcnient, i, en general, ade- 
quar ia regalaci6 clcls drets nacionals a les circunisthncies de 
cada moment histbric.>> 

E I  Sr. PRESIDENT: Molt bé. Passem ara al torn dc posicio- 
namcnt. Ens passar2 aquesta esmena tnuisaccjonal, si us p l m  
Per ai torn de posicionament, el senyor M d n  Toribio, en nom 
de l’Agrupci6 parlamenthria del CDS, 

EI Sr. MARTÍN: Gricies, senyor President. Nosaltres, els 
centristcs cstivern d’acorcl i estem tl’acord amb el primer punt 
i, en ccmserlü5ncia, salvant desprhs la psiciCS que prengui el po- 
nent, t.:l votaríem a favor. Vaja, hi clonarícm el nostre vot. 

Ei1 canvi, votarcm en contra dels pwits 2 i 3 en cas que es 
m;mtiiigtiin pcrquk, per nosaltres, 6s innegable que Catalunya 
forma pruri. ti’una realitat nacional difercnciada. Aqucsta reali- 
tat, pcr nosaltres, es manifesta en la voluntat del poble cataih de 
dotar-sc (!’institucions d’wtogovcrn, i qrre v h r ~  assolir en 

Des de la conccpci 6 profiintlament autonomista de Catalu- 
nya que defcnsem els centristcs, creiem qiie cal qmfiindir en la 
consolidaciri del nostre autogovern, en el marc institucional de 
la Constituci6 i I’Iistatut d’ Autonomia de Catalunya. 1 diem 
ayrcifrmclir pcrcyu2: el sostre d’autonornia de quk ens permetria 
gaudir el nostrc Estatut esth lluny enciem rl’aconsegriir-se. Es 
clar que caids rxiornent i cada cii-cumsthicia histbrica i politica 
p i a  una determinada concepció de l’airtogovern crr el marc dc 
la nostra Conslituci6, perb estem parlant de la realitat stxial i 
pofítica dc Catalunya en el mrrment actual, Creiem, els centris- 
tes, que aquesta no p;issa ara per ara pcr I’autodeterrninaciii, 
sinri per l’aprofundiment de l’autonomia de quk els catalans 
vam decidir dotar-nos en refer&nclum, estatut polític del qual 
avui gaudim i que nitaiern cls ccrttristes que cal, com hcm es- 
mentat anteriornen t, consolidar i aproftind i I-. 

En aquest sentit, el nostre posicionament, si es manté la Pro- 
psici6 no de Llei, 6s doriar cl vot favorable al punt 1 i votar en 
contra dels punts 2 i 3, 

Qtrant a la proposfa presentada pel Grup de C~nvcrgbii~iii i 
Uni6, nosaltres cst;hvem disposats --i aixi 110 havíem estudiat-- 
H donar suport als punts 1 i 3, i volíem abstenir-nos en el 2. 
Perb, una vegada feta la transaccional, creiem que la nova re- 
clacci6 6s confornie arnb les nostres posicions i, per tant, es- 
tariern disposats, si el ponent volgués acceptar la transaccional, 
a cloriar el vot favorable a aqrrestn transaccional. 

~ ~ I I ~ O V ~ ~ K - X  1’13tat~~t d’ A l i t o n ~ ~ i ü  de Catithya. 

Grhcies, senyor Prcsidcnt. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyar Mnrtin Toribio. 

L’IIonosablc Diputat senyor Joan Hortalh té la pmi4ih per n u11 

torn de posicionament, si ho desitja. 

EI Sr. HORTALA: NO, moltes griicics. 
El Sr. PR‘ESIDENT: Passem ara aI Gmp parlamentari d’hi- 

ciativa per Catalunya, el senyor Riera té la paraula. 
El Sr, RERA 1 GASSlOT: Jo diria que el Grup Popular td 

dret a posicionar-se abans que nosaltres, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Perd6, perb, corn quc no hi Bs, per aixb 

li ho deia. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: BE, grhcies, senyar President. Jo, 

d’entrada, confesso que anunciem el nostre vot favorable, i 
l’anuncihvern, Cins i tot, ami) el text dc la Proposició no de Llei 
del Grup d’Esqtrerra Republicana de Catalunya, abans de sentir 
la transaccional. Els confesso que, tot i que he escoltat amb 
molta atenció la transaccional que proposava 1’14onorable Mm 
Calmer, m’ha semblat que el text esmussava Ies llances esmola- 
des de la Proposició inicial, en un hhbil cxcrcici de redacci6. Si 
aixb permet que la Proposició no clc Llei la vothi mks diputats, 
millor. 

Nosaltres, dc tota manera, v d h n  aclarir o explicar dues o 
tres qüestions. P h  primer lloc, ens sembla ---i dem& queda&, 
suposc), prou cxpIicat per tots els grups polftics- que és a 
través de la votrtci6, fa deu anys, de 1’Estatut de Catalunya, amb 
totes les seves limitacions, que vam manifestar la nostra volun- 
tat d ’ auto tl c t erm in aci 6. 

Ens sembla que cn la Proposici6 no de Llei, en el punt pri- 
mer, hi ha una afjrmaci6 que tant de lm que fos veritat, cpin es 
diu que cCataliinya Es uria nació, afirmació que el poble ciltztlh 
ha sostingut en tot moment, tant des cle les seves hrccs pot iti- 
(lues, de les institiicions cult~rrals i civils del pdis, corn de ia 
coiixeikncia de la majoria dcls seris ciutadans i ciutadanes>>. Jo 
voldria creure que aixb és aixf, tant de bo la sociologia ens 
don& la rad i, en tot cas, si no és aix’, crec que liem de fcr un 
csfoq institucional perqrrk sigui vcritat amb cl temps. 

Dc tota 1nmcm -ho repeteixo-, és una afirmaci6 que 110s- 
altres no hauríem gosat escriure perqub, per desgrhcin, ens sem- 
bla que aquesta conscihcia majoritiria dels ciutadans i les 
ciutadanes de Catalunya, CII la consideraci6 de Catalunya com a 
naci6, no és del tot clara i n’hi ha prou de sentir converses i 1% 
que es fa de la paraula maci6>> i de Xa paraula <(Estat>> i sobretot 
dels adjectius nacionals aplicats, fins i tot, a una de les rifes m6s 

El segon punt. Estem absolutament d’acord que és un princi- 
pi de la declarnci6 dels drets humans, el dret rl I’autodetemka- 
ci6; que, per tant, no podrim des de cap angle oposar-nos a 
aquest dret a l’autodeterminaci6, i que, per tant, aquest dret pot 
arribar fins on arribi la voluntat dels qui exerceixen aquest dret. 

I en connexi6 amb el punt tercer, la ralacci6 inicial y u c ,  
cn tot cas, és l’cxaminada- ens sembla que hi ha corn iina me- 
na de salt retbric, en el sentit que dema commemorarem els deu 
anys d’Estatut d’nutonomia i 1’Estatut d’Autonomia diu, si no 
ho recorda malament a l’article 15, que som catalans a partir 
del fet que SOM espanyols amb vehatge en algun municipi de 
Catalunya. es a dir, l’afirmacili del si a I’Estatut comporta 
implicitament l’afirmacid, la nostra adscripci6 actual a un Estat 
i que, fins i tot, cs doni la paradoxa que si sorn catalans és per- 
qu6 som espanyols, Aleshores, em sembla que aqul hi ha un 
cert salt retbric quan, ii l’hora d’explicar els contactes d’aquesta 
naci6 c a t a h a  amb el seli entorn, s’ubvin, evidentment, aquest 
entorn, la resta de 1’EEstat espanyol, o sigui Espnya, i es parla 
de seguida de les relacions amb altres pobles en el marc d’l-ma 

pOpUlarS del país. 
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Europa unida, lliure i solidaria de 1’Athtic fins als Urals. 
En la redacció anterior nosaltres hauriem demanat votació 

separada, justament d ’quest tiltim pirigraf’, iiaurícm dit sense 
iirnitacions de cap t i p s  al ftitur polític cle la nació catalma i 
punt. Perb --ho repeteixo-, amb I’hhbil proposiciri de l’ilorm 
rable Max Cahner, hi estarem cl’acorcl i votarem sense cap me- 
na de dubtes el conjunt del text presentat. 

Griicies, senyor President. 
El Sr, PlIFSIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Pel Grup 

parlamentari Socialista, vol prendre la pamula senyor t luis  
Garcia Sáez? 

El Sr. GARCIA I SÁEZ Grhcies, senyor President. Pensava 
fer el toix1 cl’cxpIicaci6 d e  vat, yerb, després cl’escoltar Ics pa- 
raules, encara no sabem qiik és el que farh -malgrat que sem- 
bla (pe ho Iia aminciat el senyor CCmlier- el senyor Colom. 
Aixb m’indica que puc fer la intervenei6 que dcsitjava fer en el 
torn d’explicaci6 de vot i no en el de posicionarnent. 

Nosaltres votarem en contra, senyor President; votarem en 
contra dels tres apartats de la Proposició 110 de Llei com estava 
formulada i dc l’esrnena transaccional que ens ha llegit el se- 
nyor Cahncr. I votarem en contra per cnherhcia. Jo subscriuria 
totes les paraules que ha dit el senyor Riera i em porten --fa 
subscripci6 de totes les paraules que ha dit el senyor Riera- a 
la concIusi6 qixc haig CIC votar cn contra d’aquesta Proposici6 
no de Llei. 

El punt primes de l’esmena transaccional es poclria votar a 
favor, 15s a dir, 110 compom cap mena d’incmvenient des del 
punt de vista politic, pcrb aixb 15s una Cambra politica, hi som 
per prendre posicions polítiques, no per fer declaracions de 
principis, i pensem que el moment que ens trohem - 4 s  a 
dir, en el moment de commemoraci6, efectivament, de 1’Esta- 
tut- el que deia d senyor Riem 6s una realitat: el poble catal& 
s’ha autodeterminat, si més no amb les diverses ..., amb la ratifi- 
caciú de I’Estatut i amb les diverses votacions i participacions 
en el rnarc constitucjonal i en I’ordennment vigent al nostre 
pais. 

Per no donar peu a cap mena d’equivoc a aquesta data tan 
significada és pel que, sense entrar a clisculir el dret general a 
I’autodeterminaciti des del punt de vista filosbfic polític, nosal- 
tres el que no volem 6s donar peu a qualsevol mena de dubte de 
la nostra posici6 iliequivoca de respectar I ’ordenament vigent a 
Espanya i a Catalunya, a la Constituci6 i a 1’Estatut. 

El punt tercer de I’esmena transaccional, el qrie ve a dir, en 
definitiva, 6s que el poble de Catalunya podrh fer allb que creu- 
gui convenient. Hi ha procediments establerts en el marc cons- 
titucional per desenvolupar el que s6n les majors cotes 
d’autogoveni que tots compartim i ,  per tant, el que cal és iniciar 
el procediment de revisió, tal com estableixen les mateixes nor- 
mes constitucionals i 1’Estatut d’htonornia, si 6s que, efectiva- 
ment, volem fer aixb. Aixb 6s fer politica. La resta 6s fer 
declaracions que comporten, segurament, m6s d’un equivoc, 

EI Grup Socialista no vol contribuir a aquesta situació, se- 
nyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Lluis Garcia 
S k Z .  

El Diputat, I’Ithstre Diputat senyor Angel Colom tt5 1;t pa- 
raula per manifestar Ia seva posici6 davant les esmenes de s ~ -  
pressi6 i de l’esrnena tmnsaccional, presentada per Z’Bonorable 
Diputat senyor Max Cmher. 

El Sr. COLOM: Grhcies, senyor President. Quant a les es- 
rncnes que ha presentat l’Agrupaci6 par1ament;wia del CDS, de 
supressi6 dels punts 2 i 3, cap comentari; 6s obvi que no podem 
acceptar aquestes esmenes de supressió perquE, en definitiva, 
deixaria sense cap mena de contingut la Proposició no de Llei 
que nosaltres hem presentat. 

Quant a l’esmena que ha fet el Grup parlamentari de Gon- 
vergencia i Uni6 -que havia fet et Grup parlamentari de Con- 
vergkncia i Unió-, nosaltres, en principi, no podíem acceptar 
els punts 2 i 3 tal con1 esthem redactats, per tant, no els 
hauríem acceptat. Sí, en canvi, el punt primer en tant qiic potser 
precisa més Ia declaraci6 solemne que formem part dc la reali- 
tat nacional, entenent el global dels PaYsos Catalans; cntcnícm 
que la nostra redacció ja era d’aquesta manera perqu&, quan 
parlavem de Catalunya, ja parlhvem de la totalitat del territori 
nacional, pcrti be, potser així ho precisava, per tant, aqucsta sc- 
gur que crii acceptada. 

I, efectivament -tal corn ha dit  1’Honorable Diputat Mrur 
Canher--, la proposta que hem elaborat cí’una transaccional ens 
sembla que cm fa, per a la nostra Agnipaci6 prrrlamenthda, ens 
fa acceptable, aleshores si, la redacci6 d’aquesta transaccional, 
perque coincidim qw el respecte ..., que hi ha d’havcr un res- 
pecte als processos institucionals i que, dc fet, aixi es rimifesta 
en rota aquesta eclosi6 actual de banda i hmda d’Europa, dc la 
pujada dels drets col4ectius de nacions que encara no tenim es- 
tnictures d’Estat, i que sigui sense violhcia; amb aixh coinci- 
dim, em penso, tots plegats; almenys segur tlcs de la nostra 
Agrupació parlamenthria. T també entcnern que la indusi6 
explicita dc la no-renúncia a1 dret a 1 ’~~~~to~ct . enn ina~ i~~  és cl 
que fa possible aquesta acceptació, prquk ens sembla quc 6s un 
dret inalienable, al qual el poble clc Cataluiiya mai no ha renun- 
ciat, mai no pot renunciar, malgrat que, efcctivrtmcnt --com ha 
dit l’I13ustrc Diputat senyor Riera-, per desgracia no és, 110 és 
encara sentit per un conjunt totai o molt majoritari o percebut 
aixi per la phlació de Catalunya, per I u  seva totalitat, 

Bmperh, rcsurnint, nosaltres, tal com s’ha manifestat rzqucsta 
tratisaccionill, cntencrn que el punt tercer, quan cs parla de c a  

trav6s d’actuacions previstes en el niateix ordenament constitu- 
cional...~, l’ordenament coristitticiorial implica sempre la possi- 
bilitat de refcmnn i, amb la reforma, implica, <<sense 
arnbigiiit;lt>j, per citar les paraules d’un altre il+lustrz= diputat, 
sense arnbigiiitat, la possibilitat que iin dia aquest ordenament 
constitiicioiial pugui incloure el dret a l’autodetenninaci6 de les 
nacions yuc configuren l’actuul Estat espanyol. 

És en iiquest scntit qire la liostra Agnrpaci6 pariamenthria 
accepta -ho torno dir- aquesta transaccional i agraeix a tots 
els grups parlarncntaris les seves aportacions i ,  d’avanGada, el 
seu vot favorable a aquesta Prqmsició no de Lici. 

MoItes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Colorn. 
Passarem, doncs, a votaci6 la Proposició no de Llei amb la 

rdacci6 transaccional que entenc que substitueix c1 text origi- 
nari en la seva totalitat. 

Bé, votem doncs, aquest text trarisaccional, crec que el po- 
dem votar. Senyor Martín Toribio, podem votar els tres 
parhgrafs junts? Cap oposici6? Doncs, la votem en bloc. 

Vots favorables? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
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Per 18 vots favorables, 1 en contra i c;ip abstencifi ilucda 
aprovada Ia  Proposici6 no de Llei sobre ... Senyores i senyors 
diputats no s ’ h  aixecat la sessiri encara. Deia que per 18 vots 
favorables, 3 en contra i c i p  abstenció ha quedat aprovada la 

Propsici6 no de Llei sobre l’Autodeteminaci6 de la Maci6 Ca- 
talana. 

S’aixcca la sessió. 
(Shn les dides del migdiu i cinc minuts.) 
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