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IMat i votacib de la mociir de censura 
wl Consell l<xccutiu de la (hieralitat 

€4 Sr. PliESIDENT : Comcnc;;i la sessib. Senyores Dipu- 
tadcs, senyors Diputats, tal corn ja coneixcn per’ la clocurnen- 
tacib que cls 1x1 estat distcibu’ida avui mateix, en aplicació de 
I’articlc 87 de la Llei del I’rirlanzent, del President i del Consell 
Executiu de la GeneralEt~it, quinze Diputats han presentat una 
moció dc censura. Aquesta mocib de censura ha estat tramita- 
da per la Mesa, reconeguda conforme a les disposicions legals i 
la Mesa ha cstablert un procediment de debat, suplint, en 
aquest aspecte, el kg lamcnt ,  que ha cstat posat també en 
coneixement de tots vostes. 

Comcncem, doncs, per una prcsentacih de la moc% pcr un 
dels SEUS signants, quc en aquest cas ser:) 1’1 lonorable senyor 
Antoni (3 LI t iérrcz Diaz. 

Té la paraula cl scnyor Gutiérrez Ilíaz, 
’I Sr. GUTIkRREZ 1 UiAZ : Malt i Ionorahle senyor Presi- 

dent, senyores Diputades, senyors Diputats, en ncabar el 
debat sobre palitica gelieral, tot posant punt final ii fa nostra 
explicicib de vot, després de l’aprovacib de Ics rcsolucions, 
anuncihem ii In Cambra i Iliuri~vem a la Mcsa del Parlament 
una moció de ccnsura iujustada al que estableix Iti Llei del 
Parlament, del l’residcnt i c l d  Consell Executiu de 121 Generali- 
tat cn cl seu article 87. 

Avui em correspon substanciar, davaiil la Cambra, uquesta 
moci6 de censura que el Grup parlamentari del PSIJ entenia, i 
cntén, coherent amb el desenvolupnmcn1 i els rcsultats del 
debat, oportuna en l’actual conjuntura i necesshria per a 
Catal tinya. 

S h  ja rnks de clos anys de gestih riel Govern cncapqalat pet 
senyor Jordi Pujol, la qual  cossi permet establir LHI halany; i un 
judici sobre la concepció, els resultats i les perslieclives d’a- 
quest Govern. IIcm dit  qiie la presentació de la moci6 de 
censura ens scmbla coherent amb el mateix decurs del debat, 
un debat marcat per una invocaci0 a la nccessitat de canvi, fins 
i tot exprcssada pel senyor Jordi Pujol, perb confiant el canvi a 
forces profundes i imprecises, estranyes a la mateixa acci6 de 
govern, i poc definides, també cal dir-ho, per la resta dels 
Grups parlamentaris, els quals van exprcssar les seves cri- 
tiques, matisades en UIIS casos, vchcrnents en altres. 

Fins i tol recordem que un tIonorable Diputat ens deia, tex- 
tualment : (( La conclLisi0 és bbuia : cal un canvi, i en el camí 
d’aquest canvi els socialistes anteposarem els i i1 teressos glo- 
bals clcl poblc de Catalunya als intcrcssos del nostre partit. Dit 
planerament i senzillament --continuava- i en aixb, 
senyores i senyors Diputats, crec que tots, ahsolutamcnl, 

estem #acord que el futur no pot seguir corn fins ara.>> El 
record d’aquestes frases, dites des de I’autoritat i amb autori- 
tat, ens portava, al nostre entendre, a no confiar-ho tot i-l la 
quinzena de resolucions que clcabhveln d’aprovar i a les refle- 
xions que amb anterioritat havien exposat drivant la Carnbri el 
senyor Jordi Pujol i alguns dels seus Consellers. Perquk, d’una 
banda, un balanq dc Ics 59 rcsolucions aprovades en els debats 
anteriors permet descobrir cluc encara 32 d’elles resten no 
complertes, i que, 17 mBs, podríem dir, amb més o menys 
generositat, que han estat complertes a mitges. 

D’altra banda, cal recordar quc cl President mateix, en 
explicar-se davant les senyores Diputades i cls senyors Dipu- 
tats, lluny d’oferir cap proposta integradora, ciip voluntat de 
sintesi amb les propostes retes pels altres Grups, lluny de les 
seves prbpies aklirrnacions, de Ics necessitats dc canvi, deia tex- 
tualinent : {( Nosaltres continuem governant, continuem in- 
tentant tirar el Govern endavant en la forma com ho hctn 
estat fent fins ara, i confiem que trobarem rcalment la manera 
de fer-ho, i de fer-ho aplicant biisicameni cl nostre progrma. 
)) bs a dir, malgrat toles Ics critiques, el senyor Jordi Pujol 
donava, com a resposta fonamental, la seva voluntat de conti- 
nu’isrne. No 6s estrany que des d’algun Grup parlamentari que 
li va donar suport en la investidura se li haguessin de recordar, 
una vegada més, els compromisos no complerts que s’accepta- 
ren solemnenien€ a I’hora de demanar cl vot. 

Al nostre entendre, estem davant un Govern minoritari clc 
carictcr conservador i excloent, sense forqa, voliilitat ni pro- 
grama per als canvis necessaris cluc I’agreujament continu de 
la situacib política, econbrnica i social exigeix pcr a tirar enda- 
vant la reconstrucció naciotial dc Catalunya i lluitar contra els 
perills de disgregació que poden apuntar al si de la nostra 
societat. 

Si la immensa majoria de la Cambra és criticn amb la gcsticj 
de govern, si existeix una conscibncia generalitzada clc ncccssi- 
tats de canvi, aquest ha cle trobar, precisaincnt cn CI 1)acIii- 

ment, corn a forpi institucional íonarnental, Ics propostcs, les 
dccisions i la capacitat cle gesíib per ii fer-lo avanqar. Altra- 
ment, íbra difícil de justilicar la nostra responsabilitat de direc- 
ci0 instilucionai davant del poble de Catalunya. i si el Parla- 
meni fia de saber rccollir, a través del vot rn:ijoriiarj, l’itnpuls 
regenerador fet proposta programitica, cal tumbk que cs doti 
cl’un Govern d’ampli suport, que rccolzi conslantmen t cn l ’ i i ~ i -  

toritat CIC ki Cambra. 
Consiclerem legítim que algG hngi pogut preguntar-se sobre 

l’oporhmitat del rnomcnl per i1 presentar la moci6 cle censura. 
EI PSU entén quc ta presentacib d’aqucsta mocib de censura 
no és sols una expressi6 cic cohcrkncia amb els resultats tlcl 
debat, sinb també un dement d’estiibilitat i de prestigi de Ics 
nostres institucions democritiqucs. No 6s dissimulant els 
problemes, amagant Ics diferkncies i no posant a prova Ics 
nostres propostes con1 es manié viva la participació i la conli- 
anca del poble en les scws institucions. El Parlament no pot 
ser una ficci6 endolcida de la rcaliiat, ans b6 ha de ser el lloc 
on tots els ciutadans sentin i vegin coin es tracten i s’intcnten 
solucionar els problcmcs que viu dia a dia, 

Certament, aquesta rnoci6 de censlira ve a coincidir quasi 
amb I’inici de la campanya electoral, i malgrat les profirndes 
raons que, al nostre entendre, la justifiquen, sc l i  poden trobar 
connotacions electorals. Pero si totes les forces polítiques ens 
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presentem en aquesta contem electoral, qui: té d’cstmny que 
també tots ens esforcem per explicar la nostra politica, les 
nostres propostes, les nostres aliances mi un I IOC precisament 
destinat a fcr politica com ks el Parlament? 

Tambk volem dcixar ben clar, pero, que csforqar-se en la 
crítica al Govern, invocar amb energia Irr necessitat de canvi i 
posposris-10 per desprbs del resultat de Ics cleccions a Ics Corts 
Gcnerals de I’l‘stat no ho considerem encertat. Pcrquk, al 
marge de Ics intencions dels qui pensin així, la politica Catalana 
cal real itzar-la d’acorcl amb la represcn iativitat obtinguda 
davan 1 el nostre pa ble en les eleccions al Parlarnen t catalh. 

6s pcr aixb que nosaltres hem camiderat necessiria i 
oportuna aquesta mocib. Tenen 1x5 iiquelts que diuen que el 
PSU pcr si sol no 6s una rorp de govern, perb cal dir tambk 
que tan cert COM aixb és cluc avui, al Partament catala, no hi 
ha cap Grup que tingui la majoria absoluta i ,  per tant, que qual- 
SCVO~ govern de m2ljjoria ha de fer-se a partir dels acords, de les 
aliances, dels compromisos programkt ics i de 1;i corresponsa- 
bililzacih en la gestib. Pero també volem dir que el PSU, en 
presentar la seva alternativa, no ho ha fet amb concepcib 
minoriliria o excloent, ni amb una voluntat testimonial, si no 
amb la ferma convicció que existeixen, potencialment, en 
aqucsta Cambra 68 vots, com a mínim, amb capacitat per a 
coincidir en una proposta unilhria per a redreqar la política 
catalana. 

El Molt I ionarabic senyor Jordi PLijoI, en el curs del debat, i 
en resposta 1-1 un dels portaveus, va aconseguir una sintcsi 
quasi perfecta de la clefinició del seu catalanisme sentimental. 
Ens parlii d ’ ~ m  iiacionalismc aparentment situat pcr damunt 
dcl bé i dcl mal, sense compromisos ideolbgics o de classe, 
perb tot seguit reaccionava amb una actitud chrament ex- 
docnt davant d’aquells que no cotnprirtien les seves opcions 
programitiques. 

Cal dei xai* ben clar, davant d’aixb, que aquest nacionalismc 
senlimental, que intenta monopolitzar des de la seva grandi- 
loqiikncia el sentiment nacional, el catalanisme, amaga la veri- 
tat irrefutable de la prktica política, econbiniai i social del 
senyor Jordi Pujol i el seu Govcm, la d’un catalanisme conser- 
vador. Després clc més de dos anys de gesticj podem afirmar 
quc aquesta no reflecteix la Catalunya au tonhica ,  dcmocrhti- 
ca i soliciiria per la qual el poble ha lluitat tant dc temps. El 
lent i dilicil procés iniciat després de la guerra civil, dc lluita i 
de reconstrucci6 nacional en tots els terrenys de la vida social, 
va concretar-se en  Ven frontament polític contra la dictadura i 
en eis objectius unificadors de clemocricia per a Espanya i au- 
tonomia per a Catalunya. La coincidencia de forces socials, cul- 
turals i politiqucs divcrses va culminar en I’Assemblea dc 
Catalunya, i tnmbi? en el Consell de Forces Polítiques, en el 
Congrés de Cultura Catalana i, en general, en les diferents 
manifestacions de solidaritat i suport cluc van aconseguir el 
moviment obrer, els moviments populars de la ciutat i del 
camp, els movimcnts professionals i culturals de caricter 
progressista. 

Tot aixb era la bdsc per a assentar un possihle bloc nacional 
popular que hauria pogut donar un caricter profundament 
democratic, participatiu i transformaclor al procés politic 
recent. No ha estat així. Ans ;i1 contrari, sola la dircccih de 
Converghncia i Unib s’ha coiistitu’it un bloc conservador que 
govcrna Catalunya d’acord amb el centralisme i la drcta de 

I’Estat espanyol. Correspon a Convergkncia i Unió la principal 
t+esponSdbi1itc?t en un fet histbric de gran traiiscendkncia : la 
ruptura cle la política autonomica unitiria a Catalunya, en la 
qual coincidien les forces democriiiiques i tl’esquerra i ,  en 
situar-se cn aquesta via, Clonvergencia i Unió es convcrti en c1 
principal portaveu polític dc la drcta catalana, fent seu els 
hihits CIC la política mks antipopular, a tnwés d’unu violenta 
campanya mticornunista, com la que VR practicar en el periode 
elcctoral dcl 80, i que ha rciterat en Ics scvcs posicions en el 
darrcr debat, o també presenlant els socialisies com a Ú n i c s  re- 
sponsables de la desgraciada i antiautonbmica LOAPA. 
Alhora, en la seva gestib, el Govern de la Genernlitnt ha portat 
a terme una política que oscilb, gairebé sempre, entre el seu 
carhcter conservador i la passivi tat o la impotcncia. iixcmples 
: el manteniment de Ics Cambres Agriries; la incapacitat per a 
intervenir en ei, iins ara, fallit procés de reindustriditzacib i 
en la lluita efectiva contra I’atur; la política cscolar dc divisib 
entre catalans i castellans, i l’oposició a fcr cscoles bressols i, 
en general, a potenciar I’escola pbblica; deixant Intacte la segu- 
retat social traspassada, i, fins i tot, intentant incloure els seus 
pressupostos en els de la tieneralitat; la marginació dels 
ajuntamcnts de la Comissió Mixta Generalitat-Ctiixes, i ,  en 
general, el desi titeres iotal per ii aconseguir mks rccursos i més 
autonomies per als ajurilamenis; la negativa ii fcr la lici 
municipal i la comarcalitzacib de Catalunya; lti mmca de 
voluntat politica per a desenvolupar una televisió catalana; 
incxistkncia d’una politica i d’una legislacih per ii la Tuncib 
pública i la prktiai  cabtica que se n’ha derivat; I’acceplació dc 
l’Administraci6 pcrifkrica de l’Estat, i ,  en  crinvi, la disputa 
mesquina dc Ics cornpctkncies dels ajuntaments; la maiica 
d’una polÍtica d’ordrc públic i seguretat ciutadana; una politica 
de despesa piiblica desordenada, i, en canvi, la ITINIG~ d’una 
accib cfica~ i planificada pcr a desenvolupar els serveis públics, 
sobretot cap als sectors quc més ho necessiten : la joventut, 
les bosses de pobresa ...; una política cultural i de mitjans de 
comunicació social provinciana, orientada cap 211 folklorisme, 
quc no potencia les iniciatives de base, ni crea una xarxa 
pública forta, i que esta tancada ii l’intcrcanvi ~ r n b  la resta del 
món i les propostes mks avanqades. Denunciem aquesta políti- 
ca del catalanisme conservador com una política poc nacional i 
menys encara popular, perquk 110 fa avanGar hautogovern, no 
promou els canvis favorables a la majoria del pohlc de 
Catalunya. 

Dins el marc d’aquesta política, Convergkncia i üni6 ha in- 
tentat assignar-se a si mateixa cl nionopoli de la representació 
de Catalunya davant les institucions i I’opinió Iiiiblica de 
I’Estat espanyol. Li1 utilització del nom de I( Minoria Catalana 
M per il designar el Grup de Convergencia i Uni6 al Congrés de 
Diputats n’cs una  mostra evident. I ara, davant les properes 
eleccions, la utilitzacib del noni ((Catalunya al Senat M no sols 
6s una nionopolització inacceptable de Catulunya, sin6 que, 
alhora, és un menyspreu als Senadors de Catalunya, aquells 
que han estat elegits pcl nostrc Farlamcnt. 

Continuar, w u i ,  acceptant aquesta situacih és, :i parer 
nostre, acceptar cls perills de distaiiciament popular cle les 
nostres institucions autonomiques, contribuir a la confusió 
entre el projecte de cutalanismc conservador d’un determinat 
partit’amb la neccssh-¡a rcconstruccib nacional cn el progrcs, 
maioritiriament participativa, integradora, contriria a qualse- 
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vol tipus dc monopoli o cxclusivismc. 
‘i’ntcnem, com .ja hcm dit, que trcncar el projcctc unitari 

yuc les esqucrt’es havieti cncapqalat va set’ un errar histbric 
que cal corregir a favor cl’una opció unilhria, iníormsda per lli 

concepció del catalanisme populnr. Aixb vnl dir  tamhj: una 
rcvaloracih del Parlament, col.locant-lo en el centre de la vida 
pr)lítica clemocritica cle Catalunya, eslimulani Ia tasca legislati- 
Vi l ,  imposant un nou cstil cn la relaci6 entre President dc la 
Chieralitat i i’nrlamcnt. N o  6s possible Lluc cl dehat sobre la 
Lfei de Pressupostos de la Generalitat compti amb llargues i 
inexplicables abskncies clcl Prcsident; que itcluest cs resisteixi 
a donar compte ii la Cambra de les raons que l’han porkkt a la 
substitució clels Caps de diverses Consellerics; o que qiiestions 
fonamentals de la vida cconomica catalana, de les C ~ L I ~ ~ S  csti 
cle rniin an t cx p 1 icacib I ’o pi n i6 p Ú hl i ca, si g 11 i n tractades gai re bt5 
com it secrets d’Estat, en  l loc de ser abordades d’una forma 
diiifana i (lecidiclit al si d’aqucsta Cambra. Aquest ds el cas de 
13anca Catalana. 

No és suficient afirmar que (<no es repetiri el cas del Ihnc 
dels Pirincus>>, ni dir  cluc senyor Trias probablement en 
piirlarb. Aquesta és una qücstió de 1;t qurtl el Parlarneiit de 
Calnlunya nccessita Amplia, directa, inequívoca i urgent infor- 
maci6 des dc les més altes instincies, perque els elements que 
han arribat a I’opini6 pÚb1ic;i shn inquietants, i ,  si sbn ceris, 
cal informar de quines mesures s’hm pres per a fer c m  a una 
situació tan delicada, i, cn cas contrari, cal desmentir-ho re- 
spotisa blement m En I a publicació Eurolettet; en el niimero 43, 
amb data del 25 d’aqucst rnalcix mes, es publica una cxtcnsa 
informació, de la pigina 7 a la 14, sota el títol H L , ~  verdad 
salvaria a Catdana>>, quc ve il confirmar la necessitat d’un 
debat obert sobre una informacib rigorosa i ben documentada, 
quc j;i vircin trobar absent cii la llarga disqLiisici6 dcl discurs 
clel senyor- Prcsident sobre la situació cconbmica i financera dc 
Catalunya. 1 Ics seves breus paraules de resposta al scnyor 
Rafael Rit jÓ estaven lluny de correspondre’s amb el sentit de 
responsabilitat que voldríem en  ci scnyor President dc I a  
Gencralitut. Percluk cal aclarir els molius pels quals han estat 
ccssals diversos Consellers de Ranat Catalana; qui: significa el 
nomenament clcl senyor R ~ i k  de Alcla, pel Banc d’i’spanya, a 
la IIii*ecciO de I R  Hanca Catalana; cal deixar hcn clar si 6s veritat 
n no I’existkncia ci’un forat, que els comcntaristes cstimcn 
entre 60 i 80 O00 milions de pcssetcs, cal tenir cn coniptc cluc 
cl grup giobditza recursos propcrs al quarl de bilib i quc no 
comprbn sols Ranca Catalanii, sinó el Ranc Industrial de Cat&- 
lunya, el Banc industrial del Mediterrani, el 1lEanc dc Girona i 
el Banc Mercantil de Manresa. 

Crec yuc tots som conscients de la importimcia d’aquesta 
qiieslib i yuc la substitiicib de lli iní‘ormacib plena liel ru inor  
pot colivertir el fet en instr~iinenlal i dificul tar-ne in soIuciri. 

Co ticepci O co nservaclora, fe blcsa par1 arnen 15 ria, incapacitat 
de gestió dotien cuni a resultsit un biilanc; negatiu cle carii al 
passat i tina total desconfianGa davant les perspectives del 
fil tur. Un repis obligadamcnl rlipirl cl’algunes qüestions ja refc- 
rides en el dcbat de política general ho clemoslra d’una forma 
pa 1 e sa. 

I h  lirimer lloc, In lluita contra i’atur i per la creacib de llocs 
de treball no ha estat mai en el centre de Ics prioritats del pro- 
grama d’awib del Consell Executiu dc la Gencrditat, com ho 
proven clararncnt els prcssupostos. Dels 3 16 001) parats que 

tenim avui a Catalunya, 1 I4 O00 corresponen al període 
cornprks cntr’e desembre clel 80 i maig del 82, és ;i dir, s’ha 
donat un ritme de creixement de M u r  de 7 SO0 trchaliadors 
mensuals. Ilavant d’iacluest fet, i10 ha cstat elaborada una pro- 
posta global quc considerés la reinduslrialitzacib de Catniunya, 
el creixement del sector terciari o In política agriria en FLinciO 
de Icz conservació i crcaci6 de llocs de trebali. No hi ha hagut 
voluntat ni  de realiizar címvis cstructurals ni d’ordenar la bnsc 
productiva catalana per tal d’orientar-la cap als niercals exteri- 
ors amb la fnrc;a i la compctitivitat a la qual, si mbs no --i Iicr si 
no fos necessiria, per si mateixa-, cl futur ingrks cn la Comu- 
nitat Econbmica Ih-npea ens obliga. 

El Conscll Executiu no ha aprofitat li fons Ics possibilitats es- 
tatuthies. La crcacih de Ilocs de treball es contempla com iin 

problema de la Conselleria cic Treball i no corn el que hauria 
dc ser I’ok@liu prioritmi d’accib de tot el Govern. No s’han 
coordinat les actuaciotis derivades d’invcrsii) piibtica cle la 
Gcncralilal amb els ajunlarnents; no hi ha un i rnctment  glo- 
balitzat i amb visi6 de govern dei cocficienl d’inversi6 pública 
de les Caixes d’llstalvis; no s’ha intervingut ni hi ha  hagut 
voluntat cl’intervenir en el camp del credit coopcriitiu, públic i 
territorial, al qiial: ens dóna accés I’Esiatut; no s’han utilitzat 
tots els mitjans a l’abast licr tal d’incrementar els recursos clis- 
ponibles per a invcrsih pública. La politica cl’endeuiament és 
tímida i aixb no es degut sinh 21 la dcbilital dcl Govern que ha 
de respondre a les emissions. 

El Consell Executiu de la Generalitat no ha tingut voluntat 
de programacicj cconomica, no ha designat els seus propis rep- 
resentants en  els organismes econbmics, les institucions finan-. 
ceres i Ics cmprcses públiques, d’acord amb l’arlicle 53 cle I ’ k -  
talut. No ha complert els manaments pnrlarncnlaris adrcpts :i 
cercar la corresponsabilitzacii, en la tasca CIC la reindustrialit- 
m i b .  El Ca~~sclE ihecutiu, i t m b k  com a canseqiikncia de LI 
seva makixa feblesa, ha cstat incapac; CIC fcr cfcct iva Ic? concer- 
taci6 ii nivell de Catalunya, 
fk ceri que en la llujlii contra l’atur hi I M  UHS condiciona- 

ments dctcrminats : !u crisi munclial, el desoIdre clc l’ctnpa 
anterior, la iimitacih de compctencies. i% cert que la sorticia CIC 

la crisi no és trisca f k i l  ni es dibuixa en I’irniiicdiut horitxb, 
pe16 no cs cert -com vil rifirmar el Molt I-Ionorablc Presicleril 
l’altre dia- q w  aquella sortida sc sitiii al marge CIC Ics opcions 
polítiques clif‘ercnciadcs cxistcri ts en la Canihra, i, sobretot, 6s 
íals que la política cl’acupacib obtingui resultats iclkntics amb 
un Govern d&iI i minoritari que amh un Govern fort i 
cl’hm pli ii basc, 

D’altra banda, l’aclivital lcgislai iva en matkria d’agricu I tu  r a ,  
ramaderia i pesca ha cstal nulla, tant en l’ordrc administratiu 
com cn cl civil. Incapacitat per a estructurar un organisme de 
serveis adcquat :i la realitat agrícota catalana; rcblcsa corn t i  

govern per a I‘oqar el traspis de les Cambres Agriries i Icgislar 
la SCVI~ clcsaparició; manca ci’una politictl de rendes i no- 
intervenció ni en la política dc prctrs ni en Ics mesiires complc- 
mcntiries; renhncia a intervenir cn cl mercat dc la terra; 
reniincia II intervenir en el c;imp CIC les relacions contriictuals i 
en el camp dc Ics estructures de produccih i cornercialitzacib. 
EI Consell no ha exercit I’autogovern al camp i s’ha limitat a 
administrar els traspassos sense projectes de llei, sense projecte 
polític per a l’agricultura i la ramaderia a Catalunya. 

En matkria de pesca, fora del Decret d’agost cl’enguany de 
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creació del Consell Assessor, ni un mot sobre I’ordenaciÓ del 
sectar, ni de vedes, ni de potencia en les hnrqucs. La política 
comercial s’ha limitat a la propaganda de fires i congressos, 
perh marica totalment una política efcctiva dc racionalitzacib 
de Ics estructures comercials. 

En cl camp cncrgetic, llevat de la publicacih dcl c<llibre 
bfiinc)>, el silenci ha estat I’Única política. On quecia la política 
d’estalvis eiiergetics?, on la política d’encsgics alternatives?, 
on queda l’afirmrici6 del Molt IHonorable President que Asch 
tio funcionari si no 6s segura? Les carreleres d’Asc0, cls 
hospitals, els serveis d’incendis, I’AclministrclciÓ local, el con- 
trol dimentar¡, etc., són competkncics dc la Cieneralitat a les 
quals el Govcrn de Catalunya no pot renunciar. 

D’alira banda, la politica turistica ha estat continuisla, quan 
la iniporlancia d’ayuest sector, la gravetat clc la crisi que I’afcc- 
ta i les conseqükncies sobre el territori de Catalunya de la 
politica portuda fins ara exigeixen una xtuac i0  decidida i 
131 :HI i íicacla . 

1-11 Consell Executiu de la Generalitat s’ha limitilt ii gestionar 
l’ensenyurnent com a simples hcrcus tic les delegacions cfcl 
Ministcri rl’Eciucaci6, L a  política escolar, a m k s  de no prescn- 
Car cap propost:i global per f’cr del sistema eduealiu iina eina CIC 
rcconslrucciii nacional de Catalunya, ha rnantingu t una políti- 
ca clauclicant enfront del Govern central i una insuficiencia 
d’xtiiació de cara al sector phblic. 

No s’han elaborat les bascs d’un pla calali d’equipaments 
socials, i, en cleíinitiva, tnanca la inslilucionalitzacih a Cata- 
lunya cfc les prestacions socials. 

Avui, el Consell Executiu i cl Grup parlamcntari que li 
clóna suport s’cscandditxcn pel Decrct que pretén imposar-nos 
una LOAPA esportiva, perb, en nom CIC quina política esporti- 
va pot parlar avui cl  Consell I<xccutiu? Qui: s’ha fci per a 
democratitzar les cstructurcs esportives del nostre pais? Corn 
s’ha lluitat a Madrid per impedir aiemplats II la nostra autono- 
mia com cí recent Ilccrel esmentat? 

Il’altra banda, els joves de Catalunya no han notat I’autono- 
miil. No hi 1x1 una política juvenil globalilzadora ni pla de lluita 
contra l’atur juvenil. La IlirecciO General de la Joventut és la 
gran marginada en els ternes yuc curiosament afecten el 
jovcn t. 

I’erb, tal vegada, una dc les majors responsubilitats dcI Con- 
sell ks el seu distanciament dc Ics capcs poptrlars, la seva 
miiiica de sensibilftal cap als signes de disgregació de la nostra 
coikctivitat nacional i cap a I’aparició ct’elements que fiin 
témer I’ohertura d’un procés que posi en perill li1 nostra con- 
vivkncia cívica. 

I-li hi cn la politica de Convergkncia i Un%, una clcspro- 
porcib cntrc cl volum dels problemes i cls instruments aplicats 
que es fa p k s a  d’una manera cspecial en 1;t política de catala- 
nització, tant en els mitjans de cornunicaci6 com a l’cxola, i 
no solament pcr lcníitud cn l’aplicació, corn 6s el cas del tercer 
canal de televisió, sinb perquk la concepci6 des de la qual 
s’hun projcctat i la manca d’un;1 política cnvcrs els immigrats, 
de rcspcctc i protecci6 CIC Ics S C V ~ S  expressions culturals, han 
afegit dificuilats a una qiiestiója de si miitcixa delicada. 

Quant ii I’h de la llengua catalana a les escoles, la siispensib 
del pro& Icgislatiu .ja crnprks i l r i  seva substitució pel Decret 
de 1’1 1 d’agmt, alhora que demostra la incapacitat del Govcrn 
per il aconseguir legislar amb la seva inestable majoria, és una 

clara mostra de corn es poden agreujar cls pcrills de divisi6 des 
de la incapacitat del Govern. 

[>erb el ConsclI de la Generalital ha demostrat tambk 1;i seva 
incapacitat a I’hora d’elabarar i impuls-ir una conccpciij instittr- 
cimal autononiica cn el marc de I’Estat. Fi1 Consell Executiu 
no t6 cap política estatal, i no solclnicnt n o  té cap política estatal 
cap a I’Estat, sinb cluc tampoc no la td: cap a Catalunya. No ha 
definit una concepcii, de l’autoiiomia dc Catalunya com íi part 
de I’Eslat, d’un Estal que no ha de ser el vell Estat centralista, 
sin6 cl rnocicrn Estat de les riutonomies, que pot ser, ha de scr, 
el canvi més revafucionari que dcrivi de la Constitucib. 

La visió que té I’actual Consell Executiu és, en la prhctica, 
una visió de gesti6 de serveis transferits, scnse glohalitmr-los 
ni pretcndre de transformar-los en una estructura política ad- 
ministrativa, mantenint els esquenies rebuts, cn definitiva i ,  
de fet, exercint una mera prhctica descentralitzadorii. 

Convergkncia i Unib ha fet una crElica verbal a la concerlacii, 
i ,  al mateix tcmps, ha donat suport a una determinada opci0 
de govern a Madrid i a les licis cluc de fct rctallen l’autonomia. 
ks R dir, ha ict una renúncia a Ikutogovcrn. En alguns aspecles 
ni tan sols hi ha hagut un intent seriós d’assumir compctcmcies 
rectmeguclcs en I’Estatut --(?quesí és el cas de justicia-, espc- 
cialrnent significatiu pel yuc rcvcla de mmca cle visi6 institu- 
cional, dc conccpci6 d’Estat cap a Cataliinya. T aixb és mcs 
grcu en la mesiira que I’impuIs d’aqwst Parlament ha eslat 
constant en aquest camp : proposicions dc llei, intcrpdlii- 
cims, pregmtes i mocions s’han csv~it en I’oblit i cn el pur 
i ncornpl imcnt. 

Els traspssas que s’hm fet responen més wiat a et’cctes cs- 
pcctaculars i es manifcsta una irnpotkncia enfront dels que shn 
fonamentals, com l’atus i la universitat. S’ha ncgociat i.1 la 
baixa; han minvat de poder, i en minva de poder hi hil condi- 
cionants per a noves negociaians. Els traspassos han cstat 
valorats de manera dcsigual i estil pentieni el cnlenciari de la 
seva fixacib. 

Voldríem encara afegir algunes reflexions de lxilmq crític 
que fan rcfcrkncia a Ics clcficikncies en la institucionali tzacib 
dc Catalunya. En primer lloc, 6s evident el iiienyslircu que es 
fa del Pnrlamcnt. No cal insistir en l’incornpliment de les reso- 
lucions. 12s sutjcient referir-nos a la I‘iinciO principal d’aqiicst 
Parlament o clc qualsevol altre : la legislacib. La innjoiia de 
lleis que fins i tot Convergencia i Unih tcnia en cl scu pro- 
graamr-1 no s’hm fet, ja que el Consell ExeculEu 110 ha presentat 
projectes i no adinct tampoc --gairebé riiai - Ics prrqmsicions 
que vénen dcls Grups parlarnenlaris cle I’oposiciO. Ni sobre 
l’Ac\clministraciO pú blicu, ni sobre la llengua, ni sobre l’en- 
senyament, ni sobrc la sanitat, no s’ha votgut legislar* t n  irra- 
cionalital i el dcsgavcll de la hrncih pbblica slin uns fkls maiiif- 
ests. No hi ha hagut, ni hi ha, un pla sistemitic d’ayuest 
component essencial de I’Administracib piiblica catalana. Tan 
sols, i grkies a la prcssib d’aquest I’arlment, es vu aprovar 
per fi una Llei de Mesures Urgents sobrc la FuiiciO Pública, 
quc va permetre de disposar d’una normativa mínima, perb 
fins i tr)t aixb va ser  LI^ guany tardi i laboriós, c n c m  penclent 
del clcsenvoluliarncnt adequat. Mentrestant, la m a n a  d’una 
honiogeneitzaci6, la dupliciht dc quadres aclministri\tiw, els 
dcsnivelis intcrns cn I’esiructurncji, orginiu i en I’assignaciO 
d’efectius personak i materials, el desconcert i la consegüent 
falta de motivació dels funcionaris, la miinca d’instrumcnts c)  
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mecanismes clc rcprescntativi tat conti nuen C S S C ~  t notes des- 
graciudurncnt caracteritzadores cIc1 quc és, tira per ara, la 
fiinciú pública de l’Administraci0 dc la Generítlitilt. 

S’hha preíerit continuar la gesti0 del que s’hiwia heretat i, cn 
tot cas, actuar per decrct. El Govcrn presidit pcl senyor Jordi 
Pujol estil aplicant la LOAPA abans que aqucsta sigui efectiva, 
i ha renunciat A construir una Catalunya autonbmica que re- 
prengu i 1 a traci i c i O dernocrii t i ca i dcsce n t riil i tzaclo ra del IccIcra- 
lismc i del catalanistne polític iivnqat. El millor exemple 
cl’aquesta politica h;i estat la reniilicia il organitzar territorial- 
mcnl Chtalunya, :i cstablir Ics Cotiiar’qLles i i1 fer una novil llei 
mu I1 i ci pal. 

El Consell t ixeculiu pretén crear L L I I ~  Administració paral-le- 
la i complementiria ii I’Administració perircrica dc 1’Estat o en 
tot cas substitutbria, i aiiib la seva prictica centralista, cn lloc 
de recolzar en comarques i municipis autononis, en els q ~ i a l s  
es puguin dclcgar compethies  i ruiIciOl3s, en prescinctcix, els 
vol ar-ra hassar corn pet6 lici es, 111 LI 1 i i 1) I ica cl s i 11s t ru iricn~s dc 
control i fZi eiicacti m&s C O S ~ ~ S D ,  incficicnl i hurocriitica I’A& 
rninstmccii) pú hlicii ii Clatdunya. 

No. N o  6s aqucsta la Catalunya autonomica, ni I’Acirninis- 
traci 6 r lc moc ra t icii n i I a i nsli tuc i 01-1 :i I i t xac ió dcscen t ra I i t m I  a de 
la Gencraiital que es clespren de I’Estalut, dc Ics nostrcs mil- 
lors tradicions politiques i dc la voluntat popular. Pcr tatil, cl 
Grup parlamcntari del PSU insisteix en h necessilat urgcnt de 
rcoricntar la política catalana amb Lifi programa ci’aniplia base 
configurat pcr propostcs programhtiques, cluc tot i atenclrc els 
probletnes més urgents, preparin les perspectives tl’un, <i f utura 
1cgislatul.a. Per al PSIJ, aquesta proposta ha d’íiiiar cap al re- 
trobament dc Ics institucions autonimiques en 61 conjunt de 
lu societat. I la cl’xonscguir convertir cl nostrc Partament i cl 
iiostrc Govern en el Rirlamcnt i el Govcrn dels ti*eballadors 
dc la cultura, els trchalladors de lii ciutat, els trcballarloss del 
camp, 1 1  Cirup parlmcntitri del PSU 110 h nonies una mocib 
(fe ccnsura, sinó que ofercix al hora uila al tcrnat iva. Una alter- 
nativa que implica acords i coincidkncics cntrc Grups parla- 
mentaris i ,  cii prirncr lloc, acords i coiiicidcncia eiitre les 
Ibrces d’esy uerra. I3 i fici 1 me nl ser i cn corn presos pel 13 ostre 
poblc si, dhora que critiquetn cl Govcrn del senyor Jordi 
Pujol per minoritari, feble i consei’vaclor, no prcconit;r.&ssim 
un Govcrn m i o r i  turi, fort i de progrés, que prcswpow, per 
imt,  la unitat cle Ics forces d’esquerra. 

k s  pcr aixt) cluc, cl’iicord  arn^-, el yuc ptcveu i’w-iicie 87 cie ia 
Etei del Parlarncnt, del President i el Conseti Executiu clc la 
Gcncriditat, en fer la proposta alternativa a la Prcsidhncia, 
hem aportat a la Cambra la figura de .loscp 13cnct i Morell, il.- 
lustre Il iputat  de Ilarga i reconeguch tra.jecti)ria de servei a 
Chtalunya, de voluntat unithria, de servei H In classe treb:zllado- 
rii i a les capes populars i excinplc d’honcsterlat. Advocat, his- 
toriiiclor, Josep l h e t  ha cleclicat la seva vida al combat per 
Catalunya i ii la lluita per la llibertat. La scva tan important 
contrj bwih a la resistcncia dei ptrble dc Catalunya sota In dic- 
ladiira i la hsca de redreptiierit nacional li Iian valgut el rc- 
specie fins i tot de molts dels selis adversaris, i molts ciuta- 
clans, entre els quals alguns Ilipulals d’acluesta Cambra, el 
mirem com a mestre dc qui hem iip1-6:~ molt, i cle qui cspcrcm 
continuar aprenent enciira molt. 

En acceptar scr candidat A la Presidcncia de la Gcneralitat en 
ut1 moment de tanta. transccndkncin per al futur  de la nostra 

colkcti vitat nacional, Josep benet em prkn un nou acte de 
servei. La seva conclici6 d’honic indepcndcnt, la garantia de la 
seva trajcctoria, la seva visi6 global i la seva autoritat 13spanya 
poden ajudar aquesta Cambra it trobar la majoria potenci;dor;i 
c1’~ina proposta unitiiria i respecluosa alhora, amb la identitat 
de les forccs polítiques que vulguin coinpromelrc’s atnb 
aquestiz proposta de canvi cap a la rcconstruccib nacional de 
Cat al un y a. 

RI Grup pnrlamentari del PSU, al mateix teinps cluc agraeix 
it Josep Benet l’acccptació CIC la seva canciiclaiura, vol im:inii’es- 
tar I’nlla estima, els valors ktics i polítics de la seva persona. 

Scnyor President, scrryorcs Diputades, senyors Ilipuiats, 
moltes gricies. 

El Sr. PIIESILIENT : En n o m  del Chvei*ri, té Iu paixila 
1’1 íonorable senyor MaciA Alavedra. 

El Sr. CONSULLLR DE C33V13IINACIh : Scnyor I’resi- 
denl, senyores i senyors ilipuiats, eiis trobem cluvant d’un 
rnccanisme par tarnentari previst cn la Ilci, dc rnocih dc censu- 
ra, bbviament, q w  és essknci;i del sistema clcmocritic parla- 
nienlari, encani que per lli SCVII mateixa importimcia sigui poc 
rre q LI en t. 

Voldria dir, en comenc;ar aq~iesta intervenció, que des tlc la 
perspcctiva clcl ticlvcrn voldrícm, en cerla manera, desdrama- 
titzar et lema cn si, malgrat la presentacii) que l’altre dia el 
senyor Ciutikrrez i)íaz CII va fer, una prcsciitiicib precisament 
rlrarnhtica c ~ i  el sentit grec de <<teatral>>. Avui, el senyor 
Gutiérrer, Díaz 6la fet una intervencih de crítica molt dura 

catriil-, i rl’un grati -que jo diria nio11 lluny cl’una cxplicaci6 
rigor; e111 plau rcconkixcr-ho. 

En efcctc, el senyor Giitiérrcf, l l h x  ha 
tribuna a p;irtar cl i~ramcnl -i durament 

pii jai avui :i aquesta 
- amb cl cluc cll cn 

diu sempre <( tr*anspar&ncin E nitidesii D. i<viclentmcnt, claredat, 
tr;wliiir&ncia i nitidesa, sempre dcs de l:i seva iqitica, i ens diu 
sempre el que té UI pap. 30 voldria clcstacur que, de totes 
mimeres, la sevii critica l i t i  estat molt pditica; ha estat dura, 
perh jo  no hi he visl mai, avui, cap toc de tipus personal 
---encarn que molt sovint Ics scvcs crítiques dolguin- i ha in- 
tentat fugir dels atacs lici pcrsonnm. Perh sí q~ ie  l i  voldria dir, 
brcumcnt, que voler u t i l i t m  en la moci6 de ccnsurii, lircciw- 
ment eti la moció cle censura, un tenia com el CIC I3;tncu C h h l a -  
na, vc ii ser, al nieu entcnclre, iina mena cle recorieixcment 
que l i c i  t& prou argzimciits polítics, tef‘crits concrctamcnl -i1 

pesar de la seva llarga llista de crítiques- ii la gcstlb dcl 
Govc sn . 

Que ens permeti, doncs, tambc, cl senyor G u t i 6 . r ~ ~ .  Ilíw) i 
amb el pertnis del I’rcsirlciit dcl Parlamcnl, qrie li cligucm 
clarament -amb la mritcixa ciaredat i S C ~ S C  qiie cll s’hagi 
d’ofcridrc- com vcicin des del tiovcrn CIC la Gcneralitut cl 
pcr’ cpub, cl quk i el com de la seva niocib de ccrisurii, d’acluesta 
mocih de censura qiic prcsctiten Diputats clcl seu Grup, i ell 
en primer 1 IOC. 

Una histhria reccnt - m i k  mica d’histhria- : el senyor 
Guiih-rw DÍaz ha estal ciuregant piles durant dos anys, d m e -  
nys parlamcnt~riamenl. DCS del se~i  esc6 rlc la tercera fila cl’ii- 

quest hemicicle -si se’m pcrrnet un discret símil fulholistic 
que va introduir el senyor iIortalh en aquests debats- hi 
sortit al camp jugant molt Ibrt, amb nioltcs ganes cle pilot a... 
Tantes ganes que jo crcc que pot perdre cle visia la seva col.10- 
cació en el camp, pot perrlrc de vista les seves limitacions dc 



posici6 i de f‘orp, i pot clavar un xut -aixh sí, molt cspectacu- 
lar- que representi marcar-se un gol en la propia portcria. NQ 
seria la primera vegada, senyor Gutiérrez D a z ,  perque 
aquestes s6n coses que ens poden passar a tots, en futbol i en 
política. I per quk, ~ i n  gol cn porteria prbpiki‘! Per ralta de 
coneixement rcalisla del posicionament en el cump, i per falta 
tic coneixement renlista de les prbpics forces c) febleses. I aixb, 
en politica, senyor Gutikrrcz Diaz, cs molt important, pcrquk, 
en definitiva, es tracta d’un error tl’cstratcgia. 

Hem dit que parlarícrn clur. Vostk ens parla tnolt clar, i per- 
meti que seguim cn aquest to, senyor Gutiérrez D~M. Vostk 
ens parla des dc fa tcmps d’unitat de totes les forces polítiques 
de Catalunya des de l’impuls de I’esquerrri. Al 80, vostk pro- 
pugnava ~ i n  Govern d’unitat, i hem de recordar quc en el 
debat d’invcstidura cluc hi vil haver ningú més que vostk no el 
volia. Ai xb és bo de recordar- ho. 

Vostk, des de fa clos anys ens parla constantment, uquí i fora 
d’aqui -1’altre dia en presentar la moci6 de ccnsurii, i avui-, 
d’una alternativa cle catalanisme popular. Govern d’unitat irn- 
pulsai des de I’esquerra, catalanisme popular, sbn dues estrat& 
gies diferents, en cief‘initivii, que vostli: rnancj;i constanimenl, 
m i  l’~una, ¿ira l’altra, i quc per ara, prescntadcs pcr voste, pce- 
sentades pcr VQS~C, l i  íallcn constantment. I t i  diré el perqub. 
Vostk és prohablcnrent un bon politic, jo almenys l i  ho consicl- 
cro de ciebó, senyor Gutikrrez Diaq perb vost6 no és prubabic- 
mcnt I’homc per a llanqar avui ayucstcs iniciatives, per allb 
que li  deia, de clesconeixer cl posicionament i les prbpics 
íorccs, amb nyucll símil futbolistic 

Voste surt, senyor Giitiérrez Diaz, d’um proi‘uncla divisió 
del SCLI partit, i que consti que ho lamentem, pcrque la f o r p  
dels partits i la seva cohesib són bisiques per a tirar endavant 
li1 democrkia, per0 vostk, senyor Gutiérrcz Ilínz, ha estat pro- 
tagonista cle primera f i la  del trcncamcnt d’un partit CIC classe, 
d’un partit coinmjsta de classc, i en aquest moment -permeti 
que li h o  digui - té poca credibilitat per a parlnr d’unitat, aquí, 
de totes les forces politiques catalanes, o per parlar fins i tot 
rt’iinii, parcial, encara que ens presenti el senyor Henet com a 
candidat. I dic unitat o uni0 parcial pcrquk cs evident que 
vostk, aquí, ho ha plantejat -i ho ha de p 1 m t c j ~ -  perquk no 
prctendri, suposo, vostk, coiicixedor de les licis corn és, 
guanyar la moció de censura constructiva amb els seus vint 
vots, quan V O S ~ ~  sap perfectament que no es pol pretendre ab- 
solutament res amb una rnoci6 de censura constructiva si 
es tenen a la mA seixanta-vuit vots. 

Dcl senyor k n c t  -1’acabo dc citar-, del quai vostc ha fet 
I’clogi, no em toca a mi, evidentment, fer-nc I’elogi, perb ell 
sap quc te en molts aspcctes tota la nostra consideració, com la 
té vosth, senyor Guliérrez Diaz. Jo no diré aquí el que es diu 
sempre, i és que el senyor Benet, constantment i des de fa 
anys ha estat instrumentalitzat pel PSUC. No. No ho dir& a 
més il més perqiik no ho crec. No ho crec. El que passa és que 
cl PSUC coincidcix sempre automhticamcnt i totalment amb 
el senyor Renel. O bé, si es vol dir d’ma altrit manera, el 
senyor Benet coincideix sempre, auto mi t ica rnen t i tota I men t, 
amb el PSUC. Aixb 6s un fet que hem pogut comprovar tots. 
El senyor Benet és, per tant, i aixb que consti cluc és respecta- 
ble -perh convk que es digui- en democricja, cl scnyor 
Benet és l’home d’una opcih política concreta, d’una opció 
política comunista, de !’opció politica del PSUC. I aqucsta és la 

nostra posicib rcfercnt a la cundidatura dcl scnyos ílenct. Que 
no se’ns el presenti com un home per sobrc clek partits; no es 
tracta de tenir carnet o de no lenir-ne, rcpresenla una opcib 
polltica molt concreta. 

Calalanisnie popular. Senyor Gutiérrcz J . X q  aquest és un 
terna que, si no ho recordo tnalarnent, jn  vhrem debatre vostc i 
jo fa exactament dos anys, dia per dia. Crec quc no  hi hem 
d’insistir. Que el catalanisme sigui popular o no ho decideix el 
poble m h  els seus vots, no vostk ni jo, cvidcntmcnt. 1 cl cata- 
lanisrnc popular, senyor Gutiérre;!, nosalt res -que qucdi clar 
en aquesla batalla dialkcticc? sobrc el catalanisme popular- no 
el podem deixar en les seves mans. Perque la perdua cle vots 
que pot tenir cl seu partit podria ser interpretada com una 
suposada perdua del catalanisme popular, i nosaltres, que Tern 
del catalanisme la nostra rnri dc ser i no cap estrategia cl’al ter- 
nativa majoritiria, aixb no ho podem tolerar, políticament, 
cvidentment, corn vostk compt’enclrb. 

No es tracta quc vostk aquí ens contraposi un nacionalisme 
a un altre, un catalanisme a u n  altre; no es tracta cluc vostk 
digui --avui ho lla tornat a insinuar, ho ha dit clarament, 
cenyit, amb molt més rigor, per0 ho va dir l’aitre dia, en la prc- 
sentacih de la rnoci6 de censura, jo cntcnc que amb una certa 
frivolitat - : ({ Vostc, senyor Pujol, 6s dc Pren-iii, jo també; 
voste és nacionalista, jo també cn sóc, no caldria sinó ... r) Jo 
no sé, senyor Gutikrrc;! Diaz, si vostc ks nacionalista o no, si 
vostk ho diu deu ser-ho, ho va dir [’altre dia, perb que quedi 
clar que vostb parla aquí cn nom d’una opci6 que no ho és, No 
ho és, clarifiquem conceptes. Voste parla ayui en nom d’una 
opció comunista, d’un partit llacional catali defensor --aixA 
sí, ho reconeixem tots- dc Ics llibcrtats nacionals de Catalun- 
ya, perb no nacionalista. Per tant, no contraposem un naciona- 
lisme a I’altre, no vulgui entrar en cl terreny del nacioiialismc, 
estigui en cl scu terreny. Nacionalistes ho soni nosaltres, 
senyor Ciutidrrcz Díaz, i tots aquells que avantposen a qualse- 
vol altra consideració la defensa i la construcció de la seva 
nació. Pcr ccrt, uiia cosa que em va fcr molta gracia, de passacla 
l i  volia donar les grhcies pcryuc I’altre dia va dir que no  sorn 
un catalanisme, un nacionalisme asexiia t Al menys haurem 
salvat cl scxc, per ara, i el bo es que ens diu que no som un 
nacionalistnc asexuat perqui: votem coses que ;I voste, bbvia- 
mcnt, no li agraden : va citar els centres cloccnls, vil citar 
I’OTAN ... Em sembla, senyor Gutikrrez, que el concepte de 
pluraiisrrie politic, cn parlar tant com parla voste d’unitarisme, 
sc li ha desdibuixat una mica. Nosaltres, evidentment que 
votem coses difcrents de vast&, 6s lbgic, i hu dc continuar 
essent aixi per a respectar tots plegats el pluralisme politic que 
hem volgut construir en el nostre país. 

Ens clóna un paper molt breu de la iiiocih de censura; avui 
I’amplia amb una llarga llista de coses no complertes, toma a 
reproduir el debat CIC I’altre dia, repcteix la intcrvencib del 
Portaveu del seu Grup, en aquest debat de les coses fctes, no 
fctes, del quk pensem fer dcl programa, el Govern i el nostre 
Grup parlamcntari es van explicar, es van votar unes resolu- 
cions -resolucions que, per cert, van tenir en molts punts un 
resultat fworable al Govern- i ,  per tant, no es tracta aquí de 
reproduir aquest debat sobre el programa dc Convcrgkncia i 
Unib, perquk liosaltres estem expectants per a conkixer el pro- 
grama del candidat, el scnyor Benet, que ens ha dc venir r? 

complementar la seva crítica i proposar-nos, cídcat de la seva 
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critica, una skrie d’c?ccions positives que espero quc tots els 
Grups i nosaltrcs podrem criticar o poclrem opinar, O podrem 
valorar. 

I’erb vostk, en el paperet d’una pIatiii - i  que consti que 
molt sovinl vost2: ha criticat el Govern que entrava en el Parla- 
ment paperets sense explicar res-, voste, la seva moció de 
censura ks brevissimu. Piirla d’una crisi economica que no 
hcrn mbut vkncer; dcsprés voste ho ha matisat dient que era 
una crisi niundiiil molt dificil cle vencer. Menys mal que ho ha 
matisat, peryue cn el papcret ni ho deia. Parla de la inoperativi- 
lat del Consell, per dretii i per dcsgiwell de I’Administració 
pública, tcma cn el qual ha itisislit vostb wui. 

Parla de la falta de superaci6 dels obstaclcs clcl ccntralisrne 
pcrquk sorn una opci0 minoritiria. 90 crec, senyor Ciutiérrcx 
Ríaz, que p-esentar aqucsta crisi economicíi -que és una crisi 
mundial, que dura ii tot arreu des del I973 - valorant-ne poc 
les d ih l t i i t s ,  corn si, rcdrnent, el Govern cle la Gcncralitat, 
amb I’instrument que és I’Estatrit, la pogués superar, és rí’una 
grm lleugeresa, i parlar del ccntralisme, que 110 hem sabut 
vériccr els obslacles del centralisme, scnse pondcrar les clificul- 
tats i les lentituds de tmnsforrnacib d’un Estat centralista cn 
un Estitt nutonomic, és tnrnhe d’una gran llcugcresa. Jo crec 
que vostk eiis hauria hagut de ju(iar, liauria hagut CIC jutjar 
I’accib de govern de la manera corn s’ha utilitzat l’Estatut, de 
la manera c m i  s’ha aplicat I’Estatut, i com, iiqucst instrument 
cluc és l ’ h t n l u t ,  ha estat utilitzat pel Govern per H construir 
I’autononiia i per a conslruir Catalunya. 

Si volem, podem fer un breu sepis -no vull allargar-mc 
miissi-, perb, en primer. lloc, cn I’Estatut hi ha previstes 
ducs comissions mixtes : la de traspassos i la de valoracions. 
VostC critica la política dc traspassos i .jo crec yiie h t i  eslat tin 
dels mks grans encerts d’aqucsi Govcrn de la Cicncratilat, i, a 
més a més, iiqiicst ks un tema que en debats que hi ha  hagul 
en aquest P;irlament hn estai reconegui per tothom, s’han fct 
moltíssims tsaspassos de gran irnportiiicia; cvidcntmcnt quc 
en  queden, pcrb és que no hem acabat la legislatura, no hem 
acabat cl calendari; hi ha moments en que cls trasliassos van 
millor i hi ha nioincnls e n  quk van pitjor. Ara deia, 1’Atre dia, 
cl Presiclcnt CEC la Gcncralitat, s’hli recmpres una activitat en 
rnatkriu dc traspassos, ha cstat paralitzada ~ lu ran t  ~11-1 tcmps, 
pero, en definitiva, nosaltres heni obiingu t una serie clc tras- 
passos de gr-an iniporthicia, com, per cxeimplc, 1’iCON A, corn 
I’INSALUI 1 i I’INSEKSO, corn I’IMAC, com tot I’enscnya- 
ment, la proteccih CIC menors, com les ciirretel-es, cls 
posts, les edificacions i cls habitatgcs, Iu jcmii tu t, la cultura 
fisicn i els esports, la prcvcncib i I’cxtiiiciO d’inceiidis, i ,  
encara, I‘;t qualre dies, el joc i cls casinos. 

Valtru camissib, la de valoracions : vostks ens han estai 
dient, durant dos anys i mig, que nosaltres eslivern negociant 
ii la baixa, que negocitivern molt malament, que les valora- 
cions estaven molt analament., i a ra  ens trobcm, tot dc sobtc, 
en e1 tema dc les valoracions, amb una esmena socialista que 
signiha una rebaixa de 21 O00 milions -1’aItrc dia, el scnyor- 
Armet, va agafiir iiqui una skrie cle cotnpronisos-, i amb una 
csrnenri que no entcnern, .ia dei G r u p  del PSUC, cluc j o  quali- 
ficaria dc rocambolesca --perqui: és ui1 ;icl.jectiu que utililm 
sovinl i que utilitza per I-L les negociacions del senyor ’Trias 
Fargas i del M iti istrc (1’1 liscnch - , una esmena dc clcvol uci6 
de la 1,lei dc Vdoracions que no sabem quc vol dir; no sabem 

si vol clic cluc s6n altes o que sbn baixcs, pcrb creiem qire 
vostes, amb la politica de critica quc cns han fet constantmcnt, 
volen dir que aquestes valoracions s h  baixes. Escoltin, aques- 
ta unitat entre vostes i els socialistes sobre el tema. dc valora- 
cions potser que l’aclarissin, perque aquest és un terna fona- 
mental, i no es pot dir quk hem fet amb la lluita contra I’atur, 
que hem fet amb la iiivcrsib pública, corn hem creat uns fons 
per a crear llocs de treball ..., no en poden pidar si primer no 
cs liosen d’acord sobre si el tema de les valoracions ha estat 
ben fet B nial fet. Jo crec que la Comissió Mixta de Traspassos, 
senyor Gutiérrcz Díaz, i la Comissi6 de Valoracions han tre- 
ballat molt bk i aquestes són dues feines essencials per a con- 
struir la nostra autonomia. 

EI terna de la llengua i de 1;i cultura. Tols coincidim que 6s 
importanlíssim. L‘articlc tcrccr cns perinct d’anar arribant 
gradualment B uiiii igualtat entrc cls clos idiomes, qiiant als 
drets i els deures clcls ciutadans dc Catalunyii. Evidentnicnt 
que no estil acnbuda la llei de normiilitx/,nciÓ del catali, qtie es ra 
en nqucsl I’ariament, pcrh si que s’tia avuiqat per acci0 de 
govern, sí cluc s’ha wanc;at cn aqucstn igualtat dcls dos i&--  
omes, sense crispar el clima de cotivivkncia cluc hi hi II Cata- 
l unya entre ca tal ano parla t i  l s i cast cl I anopa 1.1 :i 11 Is. 

Tercer canal. Vostk eiis iicusii dc lentitud. Quaní al tercer 
ciiniil, hi ha ~ i t i i i  proposicii, de llci d’ayuest I’arlament prc- 
sentacla ii Madrid, cluc viim votiir tots-conjunlamenl; la varn 
portar :i Madrid; tres ílipulats nostres, entre cts quals n’hi 
havia un cle vostks, la van anar a clcrensar. Per quk ens iiciisa 
de Icntilud, si en acl~iesl tcma hem treballat junts? 

El tenia de la comarcalitmcib, de les lleis biisiques. Senyor 
Gutiérrez Ilíaz, vostk vil. aplaudir quan v m  f‘cr I’articlc 1 O8 
del Reglanicnt que feia unli sCrie de ponencies conjunlcs per 21 

trelxillar conjuntament en la insti tucionalitmcib de CalaIunyu, 
en  les llcis bhsiques; aclueslu de la comarcnlilz.acib Ls iina llci 
d’aqucstcs que estil paralitmda, pcrb aixb n o  es pot dir sense 
parlar del tenia de les Diputacions, de I’anul.l;~ib de la Llei de 
Diputacions, selise parlar cle la Llei de Bases de R&gim Locd, 
que e s i i  en cl Congrés CIC Uiputats, sense parlar CIC les dificul- 
tats de legislar en to t  el tema de rkgim local. i ,  a més, sobrc 
aquest tema, vostk tia de recorclar que, en I’últim dcbat, cs va 
votar una resolució quc diu cluc cl Govern aporti immediata- 
ment la seva posicih en la ponencia conLjunta creada, quc ha 
estat paralitzada I x r  tols plegits i que no ha fct res, i el Chvern 
aportarl‘l -i, aixo, l i  ho dic iira, des d’ayui- aqucst mes d’oc- 
tubrc el seu critcri sobre la comarcalitzacib de Catalunya. 

En definiliva - i  aix0 ho tficrn sempre-, s’ha passat d’un 
prcssupost d’l 600 O00 pcssctcs en I’kpoca cle la Generalilat 
provisionnl, tlc la qtial vosk  era Conseller, a un prcssupost de 
247 O00 milions dc ~icssctcs, i ,  pcr tant, jo crec que aixo vol dir 
traspassns i vol d i r  valoracions. Evidentment, amb errors, 
amb coses que no fimcioncn prou b6, amb valoracions clesigu- 
als, aixb, l i  ho iidrncto, pcrb en conjunt -;iquÍ s’hc? de valonir 
l’obra de con.junt-, aixb, senyor tiuiiérrez Díax, ha 
fu ncioniil. 
i3 tema del desgavell -ayuesln paraula- de la fiincih 

pública. Les paraules, de vcgadcs, cs vat1 dient i van quedant, i 
nosaltrcs, aquesta paraula, la voldriem destruir, per& clcsga- 
vell, scnyor Gutiérrcy, Waz, vol dir, scgons el diccionari, 
desordre complct. 1 jo l i  vull dir quc aixb és fals, no es poden 
crear imatges d’aqucsles que 110 rcsponcn B la realitat. Aixb 
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constitueix -aquest tipus de paraula, sense entrar en el fons 
de Ics qüestions- aquell tipus de desquaiificacions globals, no 
matisades, que ens fan mal a tots i de les quals, si tenim serie- 
tat i si tenim rigor, hem de fugir, no només per a destruir 
aquesta imatge del desgavell, que vull destruir, ja li ho he dit. 

La setmana passada, aquest Parlament va aprovar una resa- 
lució instant ei Consell Executiu a presentar en el termini 
d’un mes la relacih de places de nova contractació dotades 
d’enqa de la Constitució d’aquesta Cambra, assenyalant en 
cada cas les formes de publicitat utilitzades en els concursos, 
així com les persones que s’hi han presental i les proves de 
seleccih efectuades. Una resoluci0 que, a criteri cle tots els 
Grups, 6s realment clificil de complir en el termini d’un mes, 
que posava en dificultat el Govern, i quc el nostre Grup va 
votar, i hi van haver comentaris dient : ho votcu, perir 
després aixb s’ha de complir. Dones E, senyor Gutiérrez 
Díaz, tota aqucsta informacib entra avui, en el dia d’avui, en 
el Ptirlament, i després de les festes de I’hltima sctmana, vol 
dir que aixh, per c? la qual cosa el Parlamcnt collant-nos ens va 
donar un  mes de temps, s’ha fet en quaranta-vuit llores. I hem 
tingut un cspecial interks a fer-ho amb aquesta velocitat inu- 
sitada, i a poder dir-ho avui aqui perclub el que queda molt clar 
és qiic amb dcsgavelt, que vol dir, corn li deia abans, desordre 
complet, no es pot contestar tan rhpiclarnent una pctici6 
d’ayucsta importincia. 12s a dir, (ie ciesgaveii, res. l r m t e ,  evi- 
dentment, és molt lfiure d’cstar d’acord o no cstar d’acord 
amb la política de funció piiblica que fil la Generalitat, la pot 
criticar o no, tenim opcions politiques diferents tr-lrnbb, segura- 
ment, cn la fumi6 pública, pesb desgavell, aquesta imatge del 
desordre, de la desorientació, en un terna tan important com 
la funció pública, per favor, no. il’altra banda, resulta que, 
I’altre dia, en el dehat que vam tenir aquí d’oricntació política 
gencral del Consell Exccutiu de la Generalitat, jo vaig exposar 
alguns principis bisics dcl que em scmblava que havia de scr, 
des de la perspectiva del Govern, la política de f‘uncih phblica 
dc la Generalitat. El nostre Grup parlamentari en vil fer una 
rcsoluci6 recollint aquests principis, que va ser aprovacla per 
iolhom, em scrnbla cluc Únicament amb l’abstencih dels Dipu- 
tats no adscrits dcl CIX, perquk ja havien notificat abans que 
s’abslindrien en tots els temes, i van complir-ho cxcepte, em 
sembla, en una resolucih 

Per tant, aquesta política de la funció pwblica, pctita, modes- 
ta i jo diria que tan modesta corn la que prolwsa el PSOE, per 
exemple, en el seu programa electoral, per6 que es pot reidit- 
zar, va ser votada per tots els Grups parlamcntaris d’aqucsta 
Cambra. S’ha presentat tota aquesta relació, tota la IICstii de les 
convocatbries, tota la llista de la gent que s’lii ha presentat, 
tota la llista de concursos, iota la Ilisia de resultats, i aixh és a 
la seva disposicib. Segurament que hi ha errors, segurament 
que hi ha hlles, pcryuk voste comprenclrh quc, amb 492 con- 
vocati>rics, no tot lmt ser perfecte, perb tindrem unes bases 
sblidcs pcr a parlar de la funcib pública i espero, entre lots, 
dcst‘cr aquesta imatgc, que fa mal a 1 ~ 1  nostra institucib i que, a 
més r-l mbs, és falsa, de clesgavcll de la funció pública. 

Finalment, vostli: ens criticti corn a opci6 minositAria, que ha 
ret unit política de govern trontollant, feble, pcrh nosaltrcs, 
senyor Gutiérrcz Ilíaz, l i  voldrícm dir quc nosaltres sorn aquí, 
en el Govern de la Generalitat, corn a resultat cl’uncs elec- 
cions, Ics eleccions lliures, democrhtiques, clel 20 cic mar$ del 

80, que S Q ~  aquí corn 8 resultat d’un debat d’investidura, en 
el qual varn obtenir els vots necessaris per il tenir el Govern de 
la Generalitat, que vol dir -li ho recordo- la majoria absolu- 
ta. Vosti: ara presenta una moció de censura constructiva, i ,  en 
aquests moments, la majoria absoluta I’ha d’obtcnir voste, és 
a dir, aleshores ja veurem corn s’estahleix aixo de voler gover- 
nar des d’una opció minoritirja o no, perquk nosaltres --mino- 
ritaris o no- venim d’uncs elcccions cn les quals hcm estat la 
primcra forca política de Catalunya, i venim d’una votacid, d’a- 
quest Parlament en la qual hem tingut la rnqjoria absoluta, i 
venim d’una scrie de votacions que ens han permes de tirar 
endavant els pressupostos -i vostk es queixava que no se li 
havia adrnes a vostk cap esmena, i es qucixwa cl’iin corró 
massa sblid-, hem tiral endavant lleis, moltes d’elles per una- 
nimitat, i hem tirat endavant resolucions conseyLikncia dels 
dcbats d’orientació polit ica general. 

Per tant, per acabar, denunciem clarament, des ri’una per- 
spectiva de govern, el carjcter -vost& més o menys ho ha 
reconegut - electordista d’aqucsta moció de censura, perque 
creicm que no es pot presentar una mocib de censura con- 
structiva, que necessita 68 vots, amb sorpresa clc tothom. 
X o m  hi pot haver la sorpresa de tots els Grups si voste amb 
els seus 20 no fa absolutament res, i necessita els altres? Quk 
vol? ¿Fer un cop de teatre que sorprengui ia Cambra? Per 
quk? Si la seva moc5 de censura fos seriosa, vostk, la seva 
primera preocupacib, hauria estat d’oblenir els 68 vots, i vosth 
aixb no ho ha fet, perquk per a voste era molt més important 
l’eefecte teatral, I’efecte electoral ista, Ic? instrumentaíització 
d’aqucst Parlament, que no una altra cosii. Creiem, efectiva- 
ment -ho acaba de dir- que s’lia instrumentalitzat aquest 
Parlament, pensant en unes eleccions generals que telirica- 
ment no tenen res a veure amb aquest X’arlarnent, que no 
tenen ses a veurc amb les eleccions que han de decidir la con- 
stitució del Govern de Catalunya. Tots sabem -¡ vostk, 
senyor Gutiérrei, Díaz, rnks que ningh, perque és candiclat ai 
Scnit- que ¿!questes sbn tines cleccioiis per al Congrks de 
Diputats i per al Senat, i cm sembla que en el scu Grup hi ha 
sis o set Diputats que sbn candidats al Senat, i ,  per tant, l’apro- 
fitament d’aquesta tribunal els deu anar molt bé. 

Dcnunciem en aquesta moció de censura un intent dcsespc- 
rat de recuperacib de protagonisme del seli Grup i cle V Q S ~ ~ ,  i 
una por de la marginacib, per6 no parlem de marginacions 
pelitiqucs ni de marginacions socials - perqui2, per sort, 
aquesta &poca ha passat i no es pot utilitzar ni en contra ni a 
favor-, parlem d’una por de marginació electoral, que és una 
por perfectament vhlidl-i en democricia. Considerem aquesta 
moció de ccnsura corn ~ i t i  error estratkgic, greu, que augmen- 
ta, precisament - i  aixh és el g d  en porteria prhpia-, crciern, 
aquesta marginació. i creiem quc s’ha fet iina sucursalització 
greu del Parlament de Catalunya en aquest debat que tC lloc 
R V U ~ ,  Únicarncrit i exclusivamenl perque el 28 d’octubre hi ha 
unes clcccions generals. 

Nosaltres, senyor Gutíerrez Diiiz, no esteni en el govern 
perqub si, Tenim la legitimitat, que l i  deia abans, de les elec- 
cions i dels vots d’aqucst Parlament. Li volia repetir que ac- 
ccptem perfectamcnt -i no ens toca més remei, a més ii 

mks- aqucst niccan isme parlamentari i que estern cxpectiin ts 
per a conkixer el programa del candiclat scnyor Renet. 

Moltcs grhcies, senyor i’residcnt. 
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(Ei senyor Ribb demcina per pir/m:) 
El Sr. PRESIDENT : Senyor RihO. 
El Sr. RJBO : Si, atenent-me a i’acticfe 65.2 del Reglament 

yuc d i ~ i  : c~qualsevcil Diputat pot dcmanar que es llegeixin les 
norincs dels tlncumcnts que creurii conduents a la il+lustnlcii> 
de ics maiericw, voldria demanar quc es llegís cl text de la 
moci6 de censura presenlada per quinze Diputats del meu 
Grup, per tal C Q ~  el Portaveu que ha parlat en liom del 
Govcrn ha citat textualment frases que no sbn cn aquest text. 

(E/ sci.rynr IIigatu úemana per pm-/w:) 
El SRt. PR13SIDENT : Senyor RigatB. 
~i SR. rmmA : Scnyor President, en tot cas nosaltres 

dcnianaríem respectuosament a la Mesa i ai senyar President 
que es donés lectura a l’apartat 4.1 dcis criteris supletoris del 
Reglamcnt en aquest debat, que parla específkanicnt que no 
hi pot Iiavcr cap tipus de rkplica, i H més voldria recordar quc 
ha estat distribliit ii tots els senyors Diputats de la Cimbra el 
text motivat de la moció de censiiix. 

FIl Sr. PRESIDL1:NT : Senyor Rigati, cviclcntment no hi ha 
rkplica, i el yuc ha demanat cl senyor Rihb no és una rkpiica, 
és demanar la icctura C I ’ U ~  (iocument. 12s evident que la lectura 
cl’aqucst document és potser supkrflua, donat que aquest 
clocunlent ha estat clistribiiit a totes les senyores i els senyors 
Diputats. No ohstunt aixb, com quc el documcnt, com ja s’ha 
dit en el debat, és curt, la Presidencia no VCLI inconvenient 
que sigui llegit, de tnancra que el senyor Sccrelari procedirh a 
la seva lectura. 

El SR. SECRT:‘IiZKI PRIMER : (< 13’acord amb 1’:irticlc 87 
CIC la Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu 
CIC la Generalitat, les Diputades i els Diputats sotasignats prc- 
senlm la scgiicni mocl6 de censura : 

)>La societat catalana esti imrnersa en una profunda crisi 
econhmica, que genera i eixampla CI s desequilibris socials, 
dcteriorant-se al mateix temps la convivhcia cívica. 

,>El Consell Executiu de la Generalitat no ha servit fins 
avui per a fer front a aquesta situació. La inoperancia del Con- 
sell Exccutiu, producte de I’opció dretana que significa el pro- 
jecte encnpguiat pel Moll Honorable senyor Jordi Pujol, i pro- 
ducte de la irracionalitat i desgavell amb que s’csta configurant 
I’hdministració phblica au tonh ica  és la principal causa de la 
progrcssiva frustració del sentiment autonomic al si del nostrc 
poble i dc la desconnexió entre les institucions i les preocupa- 
cions i les reivindicacions de la poblacib. 

>>igualment, cl Consell Executiu, basat en tina opció mino- 
d i r i a  no ha sabut elaborar una proposta institucional autonb- 
mica adreqacla ii la resta de 1’Estat espanyol que contribucixi a 
la superacib dels obstacles del cenlralisme i la construccii, de 
1’Estat de les autonomies, aportant el pes específic que corre- 
spon al poble de Catalunya. 

)>Cal, doiics, UII canvi cn el Govern dc la tieneralitat basat 
en una alternativa que alhora transformi l’autonomia CI’I un 
instrument per fer rront als grcus problemes socials existents a 
Cutalunya i ajudi la democratització i transformacih progressis- 
ta de iu societat espanyola. 

~D’acosd anih les previsions ric 1’Estatut d’Aulonomia de 
Catalunya, i en cuncrct dc I’articlc 87 de la Llei del Parlamcnt, 
del President i de1 Consell Executiu cic la Gcncraljtat, exigim 
la rcsponsabilitat política del Govcrn niitjanqanl la presentacib 
d’una moció cle censura. Complint cls reyuisits del citat article 

87, presentem com a candidat II Ia presidencia de la Generalitat 
1’ll.lustre Diputat senyar Josep Benet i Morell. >) 

Ei Sr. PRESIDENT : Molt bé. I-laveni-se procedit ii la lectu- 
rii conlinuem amb el  deb;tt i ura hi ha la possibilitat d’inter- 
venció sense limitaci6 de temps del candidat proposat ii la 
moci6,l’If-lustre senyor Josep Renet i Morell. 

El senyor Benet té la paraula. 
El Sr. BENET : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, cls membres d’aquesta Cambra que han signat la moció 
dc censura han proposat el meu nom corn a cl-indidat a la prc- 
sidencia de la Gcncralitat, en donar compliment al cluc disposa 
I’article 87 de la Llci del Parlament, del President i del Consell 
Executiu. Em correspon, per tant, introduir la scgona part d’a- 
quest debat. 

La propusta dc la meva candidatura certament in’honora, 
lierb, alhora, fa recaure ciamunt meu una farta, una fortissima 
rcsponsabilitat. Per aixb no vaig acceptar-la sensc una previa i 
profunda reflexib. No CM f k i l  dc decidir-%, factors diversos la 
condicionaven, entre els quals es compti, no vull amagar-ho, 
la proxitnitat de les cleccions a les Corts Gcnerals CIC I’Mat, 
Per6 dos fets decantaren la balan$a; un ,  la cornmemor~ici6 
d’enguany de I’Onze de Setembre, l’iiitre, el debat en aqticsta 
Cambra sobre I’oricntaci6 politica gencral del Consell Execu- 
tiu. Davmt uyucsts fets, davani cl’aquesls dos fets, amb tot 
allb que signitiquen, no rn’era licit de clefugir la meva rcspon- 
sahilitat, com a politic catali que cles cle fa mes de quaranta 
imys és al scrvei del país. Per comoditat, no podia deixar dc 
comptis amb el que crec qiie és el mcu deure. 

La presenlaci6 de la rnocib de censura crec que  és plenaincnt 
justificada. Després del llarg debat parlamentari dc fa uns dies, 
en el qual una part molt important ({’aquesta Cambra crilich 
molt durament I’actuacib de I’actual Govern minoritari i 
monocolor i després que el President de la Generalitat, mal- 
grat aquesta critica, dcclari solemnement que continuaria 
governant com fins itra ha fel, sense rectificar la seva política. 

Quan cn un Parlament la majoria dels parlarnenlaris criliqu- 
cn amb la duresa que es vil fer en ei debat p a m t  un govern 
minoritari i monocolor, i quan aquest govern es nega a rectifi- 
car la poli tica, és procedent de presentar una rnocih de censura 
per tal d’ofcrir al poble I’altcrnativa d’un altrc govcm. krquk  
si no es fa aixi, el resuItat que s’obtti 6s aquest. El govern surt 
greument debilitat i desprestigiat del debat, tant de carli al 
poble catali com de cara. al Govcrn de I’Estal, i aquesta debili- 
tat i aquest desprestigi atempten contra la governahilitat de 
Catalunya. 

Crec, doncs, sincerament, que després del passat debn t par- 
lamentari i tenint en compte els greus problemes que pcscn 
avui sobre Catalunya erii procedent de presentar una moci6 de 
censura, Aqucsta nioci6 dc censura era justificada, ii mbs 
perqui: després dels canvis que han tingut lloc darrerment cn 
la composició dels Grups parlarnenlaris cl’aqucsta Cambra ela 
possiblc d’oferir uila o divcrscs alternatives de govern 
majoritari. 

Scnyores i senyors Diputats, la nostra responsabilitat ens ex- 
igeix que si diem un no radical ii un govern, n’ofcrim un altre. 
No es pot dir {<no>> si alhora no diem usí)> ii una alternativa. 
No es pol dir ~ i i o ~ ,  si alhora no ofcrim al poble de Cataluny:i 
un canvi cn la política catalana. Per tot aixh, he acceptat la can- 
didatura que sc’m proposa, perque, repetcix~, quan es diu 
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{{no aquest <<no )>, cal acompanyar-lo del <<sí >> ii una altra al- 
ternativa. Ara, la presen tació d’aqucst;~ rncvn alternativa no 
exclo”iii la presentacih d’altres alternatives dwant d’aquesta 
Cambra per altres Diputats. La Llei del nostre Parlament ;uito- 
ritza a presentar-ne d’al tres una vegada prcscntada la moció 
original. Els quc diucn {< no>> I I  aqsicst GQVWII minoritari i 
monocolor, acl uest Govern conservador, liei- cluk no han prc- 
scntat una altra dternativa de govern com Ia Llei els autoritza 
a fer-ho?. No es pot dir ((no>) B 13enet, <<no H il Pujol, si aquest 
rebuig no  va acotn~ianyat d’un ({sí )> ii una altra persona com ii 
candidat LI presidir un noli govern de la Generalitat. Vull repc- 
tir, davant la Cambra, pcrquc cxpliyui el sentit de LI meva can- 
didatura i dcl rncu programa, cl que vaig declarar immediata- 
ment cl’haver estat fcta pública Ea rnocih dc censura. Vaig dir  
que si es preseniava un21 alira candidatura alternativa, que 
proposes II la Cambra iin programa coincident en el fonamental 
amb el mcu, rctiraria la rncvu candidatura. hixh no s’ha fel, i 
per aixb avui cm trobo aquí per presentar aquest nicu pro- 
grama i justificar, al hom, la meva prcsentacib. 

El fet, per tant, que la rnocib de censura fos prcscrrtada 
únicament pels Iliputats cl’un sol partit, ha pogut plaurc o 
ciesplaure i, Fins i tot, Ixi pogtil potser rnolcstar algú pcrquk 
amb ella hom s’mticipa ii quelcom que cs pcnsava fcr més 
cndavant, pcrb cl fet ha cstat positiu pcrclui: permet de clarifi- 
car I’actual polílica catalana. Estic segur qtic dcsprés d’aquest 
debat, uclucsta política serii mcs clara i entenedora per nl 
nostrc poble, car cl debat de Icl moció de cemir:i ens obliga a 
tois a dditiir-nos, Aquesta es també una de les r a m s  perque 
he acceptat la candidatu rii que sc’m va proposar. 

AI costat d’cntusiastcs adhesions he rebut moks r-ltacs i 
moltcs criticlucs per havcr acccptat aquesta candiclatura. Se 
rn’hl-1 aiacat pcrquk he acceptat una candiclatura liroposada 
amb la signatura cle Diputades i Diputats pertanyents al PSIJ, 
com si pel sol fet yuc una proposick‘i sigui feta pels mcmbres 
d’aquest partit hagi CIC ser rebutjable per aquells que no cn 
formem part = 

Senyores f senyors Diputats, aquesta Cambra més d’una 
vegada ha aprovat per unanimilal proposks presentades liel 
Partit Socialista Unificat de Catalunya quan  ha cregut que eren 
positives. I’eI que doncs, si jo crec qiie és positiva la prcsen- 
taci6 d’aqucstu moció dc censura no hnig cl’riutoritzar que el 
meu nom hi sigui inclbs‘? Senyores i scnyors IXputrits, cn la 
meva llarga vida política hc participat en moltes accions, si he 
cregut que aquestes accions eren positivcs per al meu pais, 
scnse prcocupaI-mc mai clc qui les Iliinqava. Així, vaig partici- 
par, en I’hssernbka de Catalunya, en idees del senyor Antani 
Gutiérrez. A l’ih-itcsa dels Catrzlans, en idees del senyor Re- 
ventós i a la Campanya contra Galinsoga dirigida pel senyor 
iordi Pujol. No em preocupa, doncs, qui proposa I’acci6, 
només em preocupa de sabcr si l’acció és positiva, repeteixo, 
per al meu país. Aquest comportament polític és precisament 
un dels trets que caracteritzen, scgons jo crec, la cotidiciú d’in- 
clcpcndcnt en política. 

D’altres critiqucs i atacs ha rebut la meva candidatura, sc 
I’ha yualificacla d’inoportuna, d’irresponsalk, s’ha dit que em 
feia perdre la credibilitat que tenia pel meii passat, s’ha dit que 
jo era sacrificat o manipulat pcr un deterininat partit polític. 
Un periodistu, estretument Iligit it la Presidkncia de h Genera- 
litat, i vcll amic mcu, ha arribat ;i escriure en cl diari que un 

dia dir@ el gran Gazid aqucstcs paraules : <<solo me ducle 
que la noble i7guI-a de Josep Benet, que ha tenido que liacer 
todos 10s papeles clel <(auca>>, sc vc~i obligado alin a apui-iir 1111 
poso amargo CICI que podria ser su i i i  timo cií1 i z, H. I ~ c m o r  cie 
vtrus.) lAi8stima cluc ei periodista n o  diu que i’auca en  qui: iic 
hagut de fer tots els papcrs k s  I’aucíi cluc cxp l i a  el rcdrcc;uincnt 
de Catalunya desprcs CIC la clesfcta dc 1939. S’ataca t;inibC: la 
mcva candidatura pcrquk 6s inclosa en una rnocib cic misura 
prescntada un mes abaiis de les eleccions a les Corts Generals 
de I’Estat dcl vinent dia 28 d’octuhr-e. S@ cluc tins i tot alguns 
membres d’aquestu Cambra qLie iwmeixen que li1 mocib clc 
censura és necessriria de presentar-la larnenteri que hagi estat 
prcscntncla n r a  i no s’hagi cspcrr-it a presentar-la després dc les 
elcccions dc Diputats i Senadors que hem d’enviar a Madrid. 
S’ha arribat a dir, pes un ISipuiai, alt clirigcnt d’un pnrtit, que 
el 28 cl’octubre pot ser el veritable vot dc ccnsura contra la 
polít ica conservadora i irresponsable de Con vergencia. 
Senyores i senyors Diputats, IIO, riu i no. El vol  cle censura al 
Govern autononi de Catalunya, sigui quin sigui, nomcs cs pot 
fer i s’lia de fer cn Iri Catalunya au~bnoma, cn cl clos d’ayucst 
Parlment de Catalunya i amb el vot exclusiu dels Diputiits i 
L3 i p u t ad es cl ’aq ues t Par1 1-1 me n 1 I 

L’objeccih cluc alguns oposeii a la presenlacib de la inocib 
de ccnsurii, que inclou la incva c;indidalnra i amb la q u d  
alguns ataquen la mcva acceptacili, diu que la mocih de CCIISU- 

m no s’havia rlc presentar ara pcrquc hi ha convocades elec- 
cions a Corts Gcnerds de ITEstat. Aquesta, l’objeecib, crcc que 
és del tot rebutjable. fik una objeccih quc indica qiic alguns 
cncara no hrin assimilat prou cl cluc reprcsenta l’autonomia 
pcr a Catalunyu. Encara no s’hm acloniit que la politica interior 
de la Catalutiy¿i iiutonoma i ,  pes tant, dcl I’nrlainent ciitali 110 
ha d’estar xupeclitada a la política general de I’lhtat i qiic si 
s’ha de canviar el nou govern autbnom de Catalunya no pol 
dependre, absolutament, del resultat d’uiies eleccions a les 
Corts Ckmmls cle I’Estat o del gnvern quc es rornii postcriar- 
ment a Maclrid, sin6 que ha de dependre, cxclusivamcnl, de la 
voluntat dcl Parlament de C:atalunya i de la correliicih de 
forces polítiques existents en ;quest Piirlainent nostre. 

Senyorcs i scnyors lliputiits, nn suctirsalitzcin nosaltrcs 
niateixos la política catdana, no ens loapitzein nosaltres 
mateixos. Lu presentacili d’aquesta mocii, cle censura, d’acord 
amb el que disposa la Llei del Parlament, i després del llarg 
debat de política gcncral, pot t r i o d a r  n ser derrotada, pot ag- 
raciar o no, perb si quc te una virtut que no l i  pot ser negada : 
ha cstat ~ i n i i  manifestació clarii i rotuncla ci’afirmacib d’una 
politica interior catalaila autbnoma, un rcbuig al siicursalismc, 
un reimig tarnbk de I’autoloapit~ncii). Perquc crec q i c  és així, 
avui, perquc crcu que és així, avui, aqucs! Diputat té I’honor 
d’adre$ar-sc a aquesta Cambra corn a candidat a la Fresidencia 
de la Generalitat. 

U na po I i t ica ca talma au t bno ma, a LI t en t icamen I au t h no ni8, 
IIQ sucursalitzada, exigeix que si aquest Parlament crcu que 
cal canviar cl I’resident de la Generalitat i el Govern no s’es- 
per¡ a coneixcr els resultats electorals del 28 d’octubre ni la 
composició f u t m  del nou Govcrn central. Pot combatre’s, 
cloncs, la presentació dc la moció de ccnsura I la meva candi- 
datura per nioltcs raons; es pot votnr en contra o ahsicnir-se, 
tambk, per moltes raons; pcrb no es pot combatrc la mocib de 
censura i la meva candidatura perquk a Madrid hi hii convo- 



aides unes dcccions. generals, si s’cs plenament conscient dei 
cluc és iim poljtica authticnrnent iiutbnoma ;i C;ituluny;i, del 
que ha de scr un:i politica autkiiticament auibnoma ai nostrc 
país. 

XAI  mcva proposta de goverll i de programa és k t a  tenint 
molt en  catnple la situacih rcal en q u e  es troba Calillunya livlli. 

lots ho sabem 1 rnolIcs coscs no vwi bé. Unit gran part de la 
nostra poblacib viu angoixada pels greus prohletnes que ai‘ect- 
en cls drets més fonamentals CIC la pcrsona humanit, con1 és, 
per exemple, el dret al treball. Rparcixcn o renpareixen acti- 
tuds diverses que amenacen la convivbncia f’ralcrna ti’aquesta 
terra. La situació ccoiibniica, financera i politica de Catalunya 
continua sofrint una progrcssiva cletcrioracih, que no aconse- 
gueix d’aturar la tasca positiva que hom fil cn diversos camps 
de I’activitat del piiis. Ara fa iin any, quan se celebrava en 
aqiiesta Cambra el debat sobre l’oricntacih de la política gener- 
al clel Govern, en examinar la situació en qu6 cs trobava Cata- 
lunya, feia, entre altrcs, unes prcguntes cluc voldria repetir 
avui, ayui, en aquesla Cambra. Ilcia : davant la sitiiacib 
actual, molts ciutadans cs prcgiintcn : que s’hrl fet d’aqueli 
capital enormc cl’cntusiasmc, de fermesa, de fratcrtiitat cntre 
tots els ciutadans de Catalunya, sense distincih d’origcn, que 
hi hnvia cls anys 76 i 77, i que s’cxpressh i ~ d t  especialment cn 
la inoblidable manifcsiacih dc I’Onze cle Sctcmbce de 1977? 
Q u ~  s’ha ret ct’aclucll rcspectc tlmb quk era contemplada la 
política catalana pels r-lltrcs poblcs de I’Estat i ,  fins i tot, pel 
mateix Govcrn central? Quk s’ha fet cl’i-lqucll esperit que va 
fer possible el Govcrn d’unitai nacional durant cl lieríodc de la 
Generalitat provisional ? Certament, n o  hem d’cxiigerar la irn- 
pcirtiincia deis fels csclcvinguts ciLir-ant i a I’cntorn de lli Iliada 
Nacional catalana d’cngmny, ni tampac els esclcvinguts amb 
anterioritat cl’un o ci’al tre signc. I>’iicortl. k r i )  tampoc no liem 
CIC menysvalorar-10s ni de clesconkixer I lur significacib com ii 
sírnplonies defs pcriHs que corrc la convivknciíi fratcrna I 
creadora de tots els cpic vivim i ~rehallc~ii cn fiquestu terra 
nostra, sigui quin sigui cl seu origcn i el SCLI pciisnrnent polític. 
Per6 tots uqucsls ícts exigeixen dc nosaltres, rcprcscnlmts 
clegits del poble dc Caliilmya, no piis 18 polt5mica apassionada, 
sind una rcflcxib scrcml i profunda. 

I’erqiie és aixi eiis ha CIC preocupar inoliíssIm, l iel  cluc té de 
sigt-tificaiiu, que des del lloc: ni& alt de Ics institucirms autb- 
notnes, davant els fcts del passat dia 1 1  hom fes --segons ha 
reportat la prcnisa- nyucsl comcnlrlri : ({ Aqiiests incidents a 
penes n o  tenen Icllcu en cornpat-aci6 ;mil> cls mil anys d’histb- 
ria que representa el sepulcre de Guifré el I’elbs. )) ExprcssiO 
de populisme i ,  alhora, d’oblit CIC la rcalitat actual del nostre 
pais i de la realitat de la triigica histbriu del noslre pohlc; I’ex- 
pressib #una lilnsofia polílica enormement pcrillosa per al 
present i el flit ur de Catalunya, car es torna a caure en un error 
greu, ja comks en el passat : icler-ilitzar C&iIunyii i la seva 
histhria, servi T L i i x i  Catul urzya mítica, icfealillrada, mentre 
s’oblida la Catalunya rcal, la Catnlunya de la realitot de la seva 
historia. Jo j a  sk prou quc el scnyor lJresidcnt de la Generalitilt, 
(Ics dcls SCLIS inicis en la vida pública, ii finals dcls anys cin- 
quanta, ha sentit sincerament i vivamcnt la preocupaci0 pcr 
ui1 deis componcnts d’aqucsta Catalunya rcal (l’wui : la coni- 
liosició de la scva pohlacib. 110 sk prou pcrquk recordo les con- 
verses mantingudcs en aquelIs anys sobre aquesta qijcstih 
cntrc Jaume Viccns Vivcs, l’actuul President dc la Generalitat 

i el Diputat cluc 11s parh. Corn sé prou, per la meva aficib a la 
hislbriq que la fh rmuh  qire tant Ei plau de rcpetir a I’avui 
actual President de Ia Generalitat, per a definir la catalunit;it 
de les persones que V ~ L I C ~ I  en aquesta t e r y  és forvi-1 anterior 
als anys cinquanta d’iiy ucst segle, afort unadarnent. Comprenc, 
doncs, que el senyor Pujol contestbs amb apassionumetit, iimb 
!’apassionament amb quk ho vil ferT al Dipulat scnyor Re- 
vcnths, en cl pmsat debat en el Ple d’i~tqucsta Cambra. Perb 
sentir sincerament, vivamcnt, un prohlcma no vol dir cluc, 
com a politic i com a h o m  de govern, se li &piga o se l i  pugui 
donar solucih. I jo crec sincerament que cl scnyor Piijol, Prcsi- 
dent clc la Generalitat, per més bona voluntrit que tingui, amb 
un Govern minoritari i monocolor, i secretari generiil, al hora, 
ci’un partit polític que rcprcscnta un SCX~QI- molt concrel CIC la 
socictat catalana, no pot donar la soluci0 que cal a aquest proh- 
lema, ho repeteixo, pcr mks bona voluntat i patriotisme que 
tingui. 

Pcr aixo ~ i n  clcls punts fonamcntals i m6s csscncials dcl pro- 
grama de govern que tinc I’honor de prcsentar :i la Chmbra és 
aquest : fer clc la. pobIaci0 cle Catalunya u n  sol poble, amb la 
coi-laboracih dc totes les persones quc viucn en  aquesta terra, 
sigiii quin sigui llur lloc dc iiaixcnvii, respectant els drets de 
totcs cllcs, d’acord amb el que disposcn la Constitució de 
1’Estat i I’Estatut ci’htonomia de Catalunya. La  j;i llarga histb- 
ria de la meva vicla politica, en la clandestinitat primcr i 
després en aquest rkgim dcmocritic, crec quc gnlunt eix quc 
r-lqucst plint del programa que ofereixo cs cornpliri rigorosa- 
ment. Construir una Catalunya autonoma de tols i pcr :i tots ks 
un clcls punts més essencials clel meu programa. Una Calaluii- 
y u  cluc tindrk I’organitmcib social i ccoiihmica que vulgui liz 

ma-ioria de la scvn poblaei6, i cluc, sigui qLiina sigui aquesta or- 
gnnitzacih, per’ aixb no deixarli de sct’ Cutalunya. 

Crec quc iiqucst punl  cal que s’exprcssi cti el meu I)rogl-ama, 
perquk veig amb preocup~~cii~ cl~ie tant CH acl~iexta C;irnbra com 
fora d’clla van ressorgint f‘ilrmiilcs i aclitiids cxcloents que ja 
crbicm (lesterraclcs pcr semprc més en 10 Catalunya actual. N o  
es pol dir que Calalunya se14 aixÍ o no seri. No cs pot actuar 
com si només cxistís tina pari dc la histhriu dc Uiitalunyn, 
aquella quc ens plau o que esiA cl’iicord m h  la nostra ideohgin 
o amb cls nostres intcrcssos de purlit o de classe. Chtalunya i la 
seva historia 6s ~ i n  tot. El nacioiialisriic cuidi  conserviidor 
d’avui p;irla molt cic Prat CIC la Riba, pcrA s’ohliclu sovint cie 
rcct)i*c!ar l’aporiaci6 f‘onamental CIC Prat a la doctrina dcl 
nacionalisme catali. h t ,  homc conservador, home de clreto, 
trencant amb la doctrina del catalanismc conservaclor, cx- 
prcssada principalnier-ii pcr Mahk i 1:Iaqucr i pel doctor Torras 
i RI . I~CS,  que nomes udmelien la p w s i  bilitat d’una Catalunya 
determinada, cl’una idcdogia cletermi tiacla, cscrivi unes ratlles 
que avui tornen a tenir iim gran actualitat davant de certes ex- 
pressi on s cl ’ LI n naciona 1 isnie excloc 11 t .  Pcri m t i  ’ni, scnyol- 
President, de rccordar-les. lleia Prat rlc la Riba : <<Una Cata- 
1 u nya l I i urc pod rd se I dcmocrii t i ca, cat bl ica, l l i u re pcn saclora, 
sense dcixar cle ser catitlana. )) i dcia tamhk : (<Per aixb és 
possible també que un govern o un partit o unii cscoln siguin 
nacionalistcs, acceptin cl principi de la pcrsonalitat catalana i 
crcguin, al mateix temps, que acliicsta personalitat hagi de 
constituir-se limb reis ahsoluts o amb una organ¡tr.aciO socialis- 
ta. SOn conccptes clifercnls que n o  cxclouen I’un a l’altre. )> 

Aquest concepte no excloent del nacionalisme, predicat pcr 
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Prat de la Riba, informa cl meli programa i inspirar; la meva 
accih de govern, en el cas que aquesta Ciimbra aprovi aquest 
programa. 

I-Ie parlat de Prat dc la Riba, cl’un ]’rat de la Riba de qui tant 
es parla avui, perb gairebé sempre superficialment, d’acord 
amb una politica de govern massa sovint superficial. Així, 
avui, quan cs van ;i complir cinc anys d’existkncia de la nova 
Generalitat, comptant els anys de la Gcneralital provisional, 
la lectura dc I’obra de Prat de la Riba, llevat del petit Ilibre Lu 
nacionalilat cuíalunn, encara 6s privilegi dels que tencn les edi- 
cions d’avantguerra i d’aqucl ls que freqüentcn Ics hemero- 
teques. Un govern dit nacionalista, que té dos anys i mig de 
vida, ino hauria hagut ja de proi-noure I’cciicib de l’obra d’a- 
quest gran doctrinari del nacionalisme, que va scr Prat, pcr tal 
cle posar-la a l’abast dels estudiosos i ctcls lcctors d’nquest 
pais? Cal posar a E’abasi del lector d’iivui les obres cle Prat dc la 
Riba, aixl com les d’altres escriptors polítics catalans del 
passat. Cal acabar amb l’absurd que és que d polític d’avui, 
que cl periodista, que I’estudiant, que el ciutadi en general, 
per a con13ixcr aquestes obres s’hhagi de convcrtir en un eriiúit, 
passant horcs i hores ii les hemcrotequcs. Per aixo, u11 dels 
punts dcl meu programa preveu la creació de I’instrurnent 
aptc pcr a promoure i preparar I’crticib dels escriptors polítics 
del pass;il, d’un Roca Farreras, d’un Valeiiti Almirall, d’un 
Mañé Flayuer, d’un Prat dc la Riba, d’un Pere Coromines, 
d’un Tiafiicl Campalans, d’un Rovira Virgili i dc tants altres. 
No podem construir encertadament cl present i el fulur  de 
Catalunya si ignorem aqucst passat. Cal un canvi cn la politica 
catalann, i tinc l’honor de proposar a la Cambra aquest canvi. 
Se’m pot preguntar, per tant : amb quin govcrn vostk es 
proposa CIC fer-lo i dur a terme el seu progama? 

Certamcnt, el procediment en el debat de la moció dc 
censura no exigeix iil candidat proposat quc presenti a la 
Cambra la relació nominal dei govern cluc pensa formar en el 
cas de ser aprovada aqucsta mocib. Pcrh, tanmateix, crec que 
bs necessari que el candidat proposat expliqui R la Cambra Ics 
caracterísliques dcl govern que pensa formar, pcrquk I’cxi t dc 
la realitzaci6, del canvi i del programa depbn del govern cluc 
l’apliqui, no solament del l-’i*csident de la Generalitat. En cl 
cas que cl Parlament rn’atorgu~s la scva confianqa, penso 
formar un govern per a i’any i mig que marica ci’aquesta Icgis- 
laliira. Scri un govern obert a lii participacih cle tolcs les forces 
parlamcnthrics que acceptin de col+laborur directament en la 
rcalitmuih dol programa que presento. Obcrt, per tant, fins i 
tot, a ;quclics f’urccs parla tncntirics que avui, cn aquest 
debat, per fiions obvies, no poden volar la mocili cle ccnsura. 
‘Tambk prcvcig I s  parlicipacib en cl govcrn d’alguncs personali- 
tat indepentlcnts cluc hi aportin llur compctkticia i llur prestigi. 
Vull formar un govern amb una base parlumenlhria imjorith- 
ria, eficar;, prestigiós, que sigiii rebut arnb iI.ILisi6 per la Em- 
mensa majoria de la poblacib cle Catalunya; un govern capaq 
de govcrnar arnb cficicia a Catalunya i dialogar i negociar amb 
ei Govcrn central. En aquest nou govern s’lntcnsificari ci 
caracter institucional dcl Prcsiclcnt de la Generalitat com a 
Presidcnt clc tots cls ciutadans de Cíitalunya. Així s’acabarh 
amb la confusih que tan sovint es crea avui en continuar coin- 
cidint en una mateixa persona la Presidkncia de la Generalitat 
i la secretaria general d’un partit polític. EE govern que proposo 
de formar sera un autht ic  equip de treball en quk els Consel- 

Icrs, no solament tindran una Amplia autonomia per a realitzar 
llur tasca, sinó que, a més, sc’ls reconeixcri, de fet, l’alt lloc 
que els correspon d’ocupar en la societai catalana i que mai no 
ha de ser ombrejat per la personalitat del President. 

Voldria dir també que el govcrn que proposo de constituir, 
si la Cambra m’atorga la seva confianqa, en Iu scva tasca tindri 
molt en compte aquell consell quc un dia donava el gran pa- 
triota que fou Jaume Bofill i Mates. Un consell que ja vaig 
tenir !’honor de recordar, ara fa un any, en aquesta mateixa 
Cambra. Rofill i Mates, davant de radicalismcs verbals i d’actu- 
acions superficials cxternes, cns dcia : (<Czzl no confondre el 
fals radicalisme dc la frcssa dc ics fulles amb el veritable radi- 
calisme silenciós i substanciós dc les arrels quc laboren. >> El 
meu govern, doncs, dedicar8 la inixiniil atenció a la vigorit- 
zacib de les arreis de I’arbre de la pitria, convenqut que si 
aquest arbre no t5: unes arrels vigoroses i profunclcs pot arribar 
a morir. 

Finalment, si la meva proposta rcp la confianp dc la 
Cambra, com a President de la Generalilat faré Ú s  de I’article 
64 de la Llci del Parlament, del President i del Consell Exccu- 
tiu de la Generalitai sobrc la delegacii) de funcions, per la1 
d’accentuar el carictcr institucional d’acluesla Presídhcia. El 
govern que em proposo de formar, com a cmanació que serh 
d’aqucsta Cambra, cornplirri escrupolosament, des del Presi- 
dent ai darrer Conseller, Ics normes constitucionais catalanes 
que regulen les rclacions dcl Parlament amb el Prcsident de la 
Gcneralitat I el seu govcrn. Perquk el bon funcionament cle les 
institucions en un rkgim dcmocritic parlamentari com el 
nostre exigeix quc aqucstes normes siguin escrupolosament 
cornplcrtcs, E no es pot derugir llur compliment amb habilitats 
parlamentaries o amb silencis. 

Per tant, rcspecte total al Parlament, perquk ks la rcprcscn- 
tació de la voluntat potiular. Pcr tant, respecte totnl tarnhk a 
les representacions minori tiiries d’aqucst Pariamen t , tant si 
són Cirups parlamentaris corn si sbn Diputais no iidscrits. 

lbtscr ¿i a1gC1 l i  pot semblar innecessari que aquesta decla- 
r x j b  consti en cl meu progrania úc govern, Lamentablement, 
crec qtic no ho és perque hem vist cn aqucsta Cambra, i ho 
hem vist cn ci passal debat sobrc l’orientació politica dci 
Govern, corn el senyor President de la Generalitat es negava 
rcitcradarnent, anib cl seu silenci, a presenlar a la Cambra Tex- 
plicacih de les causes o raons del canvi de clos Conscllers del 
seu Govcrn, nialgrat que Diputats no adscrits i Portweus cle 
Grups pala me li lar is 1 i reclamawz aqucst a c x pi icacih, rl ’acord 
nmh el dret que la L le i  reconeix als Diputals. Aquesta negati- 
va, la considero realnien1 greu perquk cl senyor President de 
la Gcncrnlitat amb ella va incomplir reiteradament cl qtie dis- 
posa I’article 62, apartat scgon, de la Llei del Parlament, del 
t’residenl i dcl Consell Executiu de la Gcneralitat. Incoinplir 
rci teradamen t , per part del Prcsidcn t, u n  prcccp te concret de 
la Llei del I’arlament, quan li és demanat que sigui aplicat pels 
Diputats cl’ayuesta Cambra, 6s quelcom de molt greu, és qucl-. 
corn de molt més grcu que IIQ pas una desatcncib a la Cambra. 

Finalment, i no pas en darrer lloc, imposa aquesta clcclaració 
meva de respecte a1 Parlament el reiterat incomlilinicnt de 
l’actual Govern de la Generalitat de rcsolucions aprovades 
majoritiriament per aquest Parlament. 

Per tot aixb, no ks superflu ans és molt necessari que en el 
programa que exposo a la Cambra consti aquesta meva decla- 
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ració de respecte al Parlament, així corn la meva ferma volun- 
tat de complir el que disposa la Llei clcl Parlament, del Presi- 
dent i del Conscll Executiu, aprovada per aquesta Cambra. 

El programa que proposo :i la Cambra és un programa 
pensat per al pcriodc d’un any i mig, que és el cluc manca de 
l’i-ictual legislatum, i per a scr dut a terme per un govern obert 
que podríem cl ualificar de concentracib. Ambdues coses, per 
tant, el condicioncn. No ks tampoc un progrumii doctorista. 
Per tant, totes aquelles coses positivcs que esti duent a terme 
l’actual Govern seran continuades, i eis compromisos con- 
trets, d’acorcl amb eis Pressupostos de l’any 1982, absoluta- 
ment respcctats. ks un  programa per a un govern de conccn- 
tracib. Per tant, no proposo un programa CIC cap partit polític 
concret, sin6 un programa que ha tingut en compte els pro- 
grames de tots els partits parlamentaris, i molt especialment 
les resolucions aprovndcs per aquesta Cambra durant els dos 
anys i mig que té de vida. Un programa quc té nioh en compte 
la situaci6 real de la Catalunya d’avui, i molt especiulment de 
Ics classcs populars i de la petita i mitjana empresa. El pro- 
grama, que, si s’escau, haurh de ser clctallat i quantificat en cl 
Govern de concentraci0 que es formi, shspira en cls principis 
que he anat cxpressant en el cucs d’aquesta meva intervencib, 
i es pot concretar en cls punts programitics cluc exposo a 
cont inuacih. 

Priorització i reorientacib de l’awib de la Generalitat en la 
lluita contra I’atur i reindustrialitzacii) de Catalunya. Tots som 
conscients que ens trobem davant d’una crisi econoniica pro- 
funda, d’i-tbast mundial i de llarga durada, diferent de les altres 
crisis que ha soferí la societat capitalista. El model kcyncsih, 
vilid per a la reconstruccicj de I R  postguerra, ha tocat sostre. La 
intervencib de I’Estst, basada cn el control del nivell CIC la 
demanda efectiva i en l’establiment cl’unn politica de rendes, 
mentre el procés d’acuniulacib i de dccisions inversores quecla- 
va en nians de la iniciativa privada, ha creat foqa contradic- 
cions que cns han portat II la crisi prescnt. Si a aquesta rctlcxi6 
afegim l’abasl internacional cle la crisi i les distorsions prhpics 
de I’hcrctrcia franquista, vetireni que I n  sortida de la crisi no c s  
per avui ni per clemi, i que no hi ha fi-jrimulcs tnii.aculoses per 
a resoldre el grmt problema de i’alur. I li estern tols completa- 
ment d’acorrl. I’ero cntre ayuesta constatació de cli ticul tats i la 
impotenci;i i la ncgligcncia hi ha una gran direrkncia. Certa- 
ment cluc ningú avui no pot fer clesaparkixcr i’atur, pero sí que 
pot fcr dc la lluita contra l’atur l’ohjectiu principal d’un pro- 
grama de govcrn i de la scvii iicciir. l’rimer, per a limitar el 
crcixcmcnt de I’atut’, per tal d’aconseguir quc, en unti scgona 
fase, es pugui invcrtir la kndkncia amb augments ncts d’octi- 
pació. S6c conscient quc aixb no ks fhcil, la realitat 6s aquesta 
: :i Catalunya, des tic desembre dc 1980 i1 marg: de 1982, I’atur 
estimat IXI crescut en unes 114 O00 pcrsones, o sigui, una mit- 
j m a  de 7 600 mensuals, 253 Iiersones per dia. Remuntar 
aquesta situacib, repeteixo, no és tasca faci], pcrb precisament 
per aixb cal comciqac des ci’avui, arnh dccisib, amb una ex- 
triaordiniria dccisib, ii fer-ho. Acabo cle recordar una estadisti- 
ca que certament 6s punycnt, perb no diu tota la crua realitat : 
a Catalunya, avui, en algunes comarques, com pcr excmple cl 
Vall&s Oriental i el Baix Llobregat, ta taxa d’aitur supera el 23% 
de la poblacici activa. I aquest percentatge encara potser queda 
curt en la part que correspon a l’atur femení, moltcs vegades 
amagat. 

S6c plenament conscient que la meva oferta programatica 
sobre I’atur, que avui 6s el miijor flagell que s’ahat damunt les 
classes populars i damunt la jovcntut, cstii condicionada per la 
curta durada que pot tenir aqucst govcrn que proposo; només 
un any i mig. Com sóc conscienl que el Govern de la Gencrali- 
tat norn6s disposa dc les C S C ~ S S C S  facultats que li  reconeix 
l’actual Estatut cl’Autononiia de Catalunya. Ximbk, que 
encara manca f a  trmsferkncia dc I’Estat a la Gcncralitat d’ai- 
gunes facultats essencials pcr a combatre I’atur, Un punt fona- 
mental, pcr tant, del meu programa 6s fer tots els esforqos 
necessaris pcrque aquesta situacid, acilbi, i ,  per tant, que el 
Govern central traspassi tot allb que encara ha de traspassar. 
Vull dir que precisament pcrque el Govern autbnom catali dis- 
posa cIe poques facultats per a combatre I’atur, cal fer molt 
més un gran esfoq d’imaginació per a aprofitar-les totes, per 
mks petites quc siguin. Kes no és poc quan es tracta de pdliar 
una tragkdia tan gran com és l’atur. Crec que ha d’establir-sc 
un pla de mesures urgents contra l’atur que reculli i doni 
compliment a les resolucions aprovadcs ja per aquest Parla- 
ment. Aquest pla cal que sigui concretat amb l i 1  coI-lahoraci6 
de les corresponents Comissions d’aqucst Parlamcn t. Els 
grans trets del pla haurien dc ser una política inversora més 
cficrq, més cuordinada i de major abast, juntiimcnt amb apli- 
cació de mcsures urgcnts per 2.1 resoldre els prohlcmcs més 
punyents que es doncn avui a Ics bosses d’atur exislcnls al 
nostre país, i arnh un seriós intent dc rcdistrihuir I’oferta de 
treball : horaris, jubilacions, vacances, hores cxtraorcliniirics, 
etc. 

Així miiteix, perquk la lluita contra i’atur ha de sec un dels 
objcctius prioritaris de la Generalitat, el nostres pressupostos 
de I983 i I984 hi han de concedir la miixima atencih. ‘Totes Ics 
inversions pendents (I en CLIN quc la Generaliiat ha de realit- 
zar, Pla d’Otircs Kibliqucs, Pla d’Obres I Servcis, etc., s’han 
de fer tenint en compte, en la scva contractacii), la lluiia 
contra l’atur. Per a 1983, cls pressupostos de la Gcnerditat 
han rIc contemplar u n  pt’ogram:i d’inversions piibliqucs dctai- 
lat cornarailment per un import global que hauria cic ser d’uns 
60 O00 milions de pcssctes. Aquestcs invcrsions hauricn CIC 
centrar-se cn sectors com l’habitatge, rehabilitacih i obra 
nova, obrcs públiques, carrctercs, ports, cosles, abrcs hidriiu- 
Eiqucs, protecció del patrimoni arquilectbnic, de., extensih i 
millora dels transports públics col-lecti us i const ruccili (1’0 brcs 
per als serveis cokctius : ensenyament, sanitat, cultura, 
esplai, assistencials, etc. 

CaldIA prcndrc també altres mcsurcs, i perquk es puguin 
prcndre ks d’absoluta necessitat accelerar cls traspassos en ma- 
teries com la gcstii, dc i’[NEM i el lyons de Gamntia Salaria!, 
etc. L’objectiu ha de ser continuar la negociacib amb el nou 
Govcrn que cs formi a Madrid per tal quc abans de final d’any 
tols aquests traspassos relacionats amb la poIiticri d’ocupacib 
siguin completnts i amb la corresponent dotació. 

Crec imprescindible que aqucst Parlament, a iniciativa del 
Consell Executiu, elabori proposicions de llei per a presentar- 
Ics a la Mesa del Congrés dels Diputats, per tal d’aconseguir 1:) 
mociificacib de detcrminadcs lleis actualmcnt en vigor, com 
per exemple li1 Llei d’Ocupnciir, d’acorcl amb el que preveu 
l’articlc 34, apartats segon i tercer, de 1’Estatut d’htonomia. 

Respecte a I’atur juvenil, em comprometo a compfir ics 
resolucions aprovades majoritiriament per aquest Parlament i 
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a dedicar-hi la maior atencib. Crec imprescindible que en lii 

lluita contra I’atur existeixi una estreta col~labonicid, entre d 
Govern de iii Generalitat i els ajuntaments. i, concretant-me 
en el trchall comunitari, cal encara més la col~laborr-lció amb 
cls ajuntaments per tal dc millorar-lo i estendre’l tot 
coordinant-lo. 

Crec que la formaci6 cl Catalunya d’un nou Govern que 
compti amb un ampli suport parIamentari i, R mes, amb un 
ampli suport social serh un instrument efical; per a lluitar 
contra aquest flagell que, rcpeteixo, és l’atur. 

He dit, en cornenqar, que ens trobem davant una crisi 
cconbmica profunda, perb aquesta crisi no solamcnt és econb- 
mica, és molt més Amplia. No es exagerat, i s’ha recordat més 
d’uuna vegada en aquesta Cambra, de dir que quan cstem aca- 
bant el segle vinte ens trobem en un tombant decisiu de la 
histhria. I ,  davant ci’aixb, una pregunta se’ns fa angoixosa : la 
Catalunya d’avui, csti preparada o es prepara suficientment 
per fer-hi front? 

L‘any 1979, aquest Diputat escrivia uns mots que crec que 
rcflcctien la seva prcocupacib davant el moment que vivia 
Catalunya en aquells moments en cl camp economic i industri- 
al. Deia així : <<Una altru qiiesti6. A 1’hor.a de construir I’au- 
tonorniu, els catalans han de deixar de viure d’itlusions, i hem 
d’csguiirdar la realitat catalana tal corn és avui. I aquesta reali- 
tat ens diu que CatuIunyu, després cl’haver estat í:i peonera de 
la revolució industrial a 1’Bstat espanyol, cl segle passat, 
desprks d’haver superat la desfetu dc 1939, avui, pcr causes di- 
verses, ha iniciat, corn a poble industrial i dcscnvolupat, un 
procés de davallada que si no s’atura pot tenir conseqLkncics 
fdsals. )) 

i en la meva intervcncib en el passat debat en  aquesta 
Camhra insistia qiic C:ttalunyíi continua pcrdent pes en el 
camp induslrial i en el cainp financer. I que ambdós camps s6n 
c;icla dia més sucursalitziits. Cal, doncs, reaccionar davant 
aquesta grcu situacib. 

Qub cal fcr? Cvidentnicnt, cn un pt-ogt’uma com aquest no 
puc exposar tot el qiic cal dir sobre aquesta qüestió i tot cl quc 
voldriii dir sobre aquesta qiiestici. Perb, almenys, voldria ex- 
pressar dgunes cansideracions que tindrk en compte et7 l’obra 
de govcrri. 

Durrint uns anys hi ha h~gi i t  rccstructuracions salvatges 
d’imporl;ints sectors, subscctors, a vcgadcs encobertes cu- 
fernisticament per’ uns ({ planes de reeslructuración )) cluc con- 
sistien en I’adup(aci6 pini i simple de l’oíkrta, solirctot pel quc 
fa a I’ocup;ició, a la demanda existcnt. Ikduccioiis de plantilla 
han eslat I’Única farina, en molts casos, com s’ha aconseguit 
augmentar la productivitat. 

Darrcranient, aquesta política ha sofert una inllexili 
anomenant-sc de (( reconversi6 iiidustrial>>, amh la qual cosa 
s’ha pretk, en dguns casos, pal-liar els efectes shcio- 
econhmics mks negatius dc Iu rccstructuració. 

Malgrat aixo, els resultats han estat molt similars als anteri- 
ors. TIC fet, I’actual Llci dc RmxmversiÓ és un exemple dc fa 
manipulacii, de qui: podcn ser. objecte les paraules. Crec que 
ens hcm de plstnteiar aquest problema des de Catalunya amb 
una i>ptic;i diferent. I per aixb cal utilitzar tots els instruments 
que proporcionen ics cornpctkncies de 1’Estatut a la Generali- 
tat, amb audicia, irnaginaci6, per tal que el desenvolupament i 
execuci6 a Catalunya dels platis establerts per I’Estat per ii la 

reestructuracih dels scctors industrials, segons preveu, COM a 
competencia exclusiva, d’acord amb les bases i orientacib de 
I’activitat econornica general i de la politica rnonetaria de 
I’Estat, I’arlicle 12.1, tercer, de I’Estatut, sigui I’instrument 
idoni per a la reindustriaiització de Catalunya. Pcrque a aquests 
conceptes csrnentats de reestructuració i de recon versió inclus- 
trial, cal imposar-hi el de rcindustrialitxaci0 de Catalunya amb 
I’ohjectiu de promoure I’aparicib de noves indústries i el 
ciesenvolupament d’altres ja existents per a fomentar el creixc- 
ment productiu selectiu en aquells productes que incorporin 
un alt valor afegit, la qual cosa, juntament amb ci’aaltres me- 
sures de redistrihucib de I’oferta de treball, reducció cl’horaris, 
jubilacions, hores extra, elc., permetria de reduir les altes 
xifres de l’atur. 

Cal veurc la crisi industrial corn un tot, tant clcs de I’oferta, 
adaptaciú de processos, reduccib de costos, ctc., com des de la 
demanda, del nou paper del mercat espanyol, politica corner- 
cia1 exterior adequada. 

La qualificació de la m2i d’obra catalana, aixi corn el mercat 
interior espanyol de 40 milions d’habitants, sbn recursos 
principals a Ter jugar. No hi ha scctors ii tancar en un país de 40 
milions d’habitants. I-li ha processos i subproductes obsolets 
ilo no competitius. Trlnrnateix, no hem d’ablidar mai que la 
desaparació d’una activitat afecta tot el conjunt de les activitats 
del país. La política financera ha d’estar al servei cl’aquesta 
política de reindustrialitzacib. Cal accelerar la creaciij d’un ln- 
stitut Catali dcl Creclit que .iugui un paper actiu i que coordini 
els serveis financers dc Ics Caixes catalanes en tot aquest ob- 
jectiu. Els costos financers s6n avui I’obstaclc mes important 
per al procés de readaptacih industrial. Pcro per z1 aconseguir 
aixb cal una revisió :i fons dels ohiectius i de la composicib del 
Consell ’Assessor de Crcdi t. 

Una altra qiicstió essencial és la de rnaciel laboral. FIctn cic 
concebre unii politica raclicalmcnt distinta a 121 de la CEOE i del 
Foment cle ‘Treball Nacional, mercat negrc de trcbdl, clegra- 
clacih de la qualitat de la mil ~I’ohra, bosses permnnenls d’atur, 
etc., ctc. Al contrari, s’ha de tendir ii una homogeneitzaci6 dcl 
mercat dc trcbidi N partir d’utia proícssionalitzaci6 i fol-maci6 
polivaleiit del trclsallador, que comenci ja a I’cscola i continui 
amb un aprenentatge innovaclor quc contribueixi al ressorgi- 
ment d h n  iiou tipus de Ireballador, amb la ncccssiria ciualital 
tccziica, urnb la neccsshria quali ficaci6 tccnica, coneixcmcnt 
CIC la seva fciria i capacitat d’assimiiacici de nows funcions, 

Tol nixh suposa garantir li les centrals sindicals cl paper que 
els pcr~nca de fer, tant pel que i3 ii la SCVR intervencib cn cls or- 
ganismes tie conccrtacii, : Consell d’EconomEa dc Ciitalunya, 
Coriscll per a la Reconversib dels Sectors incluslrinls -que cal 
crcar abans de l’nny- Conscll de Treball, etc., aixi com la 
seva. actuucib cn els centres cle treball. 

Només uria politica cleciclida de lluita contra I’ntur i de rein- 
dustrialització feta amb la participacii, rlcls scctors socials ini- 
plicats --centrals sindicals i empresarials- i dintre d’una pro- 
gramacib dernocrhtica pot abordar amb u n  mínim de garantiu 
la possibilitat de fer front a la crisi cconhrnica actual, i situar-se 
en les millors condicions de cara a aquest futur  tan dificil que 
ens esperil. 

En aquest esforq les inversions territoriditzades de les 
Caixes d’Estalvis i del sector públic hi han de jugar un paper 
motor. Gal trencar el cercle vicibs de la desinversió i aixo li cor- 
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respon de fer-ho, cn g r m  part, clintrc de la progrzimaci6, al 
sector públic. 

La Gencralitat ira de coordinar l’aetivitat d’aqucst seclor a 
Catalurva nmh Ics prbpics del sector piiblic, autimom i locd, 
vull dir coordiniir aquest scctor estatal amb cls sectors de Cata- 
lunya que siguin propis dcls Iiostres organismes autbnorns o 
locals, invertint en nous sectors tl’interes, sobretot de cara a la 
futura cntradii al Mercrit Comú, rent avanpir cle forma decisivn 
la recerca tecnolbgica. En aquest procks s’ha dc donar prioritat 
a I’aiui a Ics petites i mitjanes empreses, institucionalitzaiit les 
vies de suport d’ayucstn important hase cic I’cstructura pro- 
cluctiw cutalana, espccialincnt pcl qiie fi l  a les trcs grans qlics- 
tions essencials : finanvanient, cxportacib i tccnologia. 

En cl mateix scntit, pcnso yuc s’ha rlc situar cn un  Iirinier 
pla una politica coherent respectc a Ics cooperativcs, extcnsiva 
tamhb ii Ics societats anhninies laborals : política de suport 
tinanicer, tkcnic i dc forrnxib dc quadres dirigents. 

12especic al t e m  CIC l’encrgia, cn el segon volum del 
<<I,librc blanc ric I’energia ;i Cahluiiya)>, se’ns ofereix un 
cletall de Ics uccions ii curt termini 11 einprenclre per la Genera- 
litat, i SC’IIS diu quc {(cs pcnsen rcalitzw en els propcrs i-tnysv. 
SOn cinqumta-cinc rnesut’cs, publicades el dcsembre de 1 98 1 , 
Ics quals, cn la seva gran majoria c n c m  no s’han posat en 
prkt ica. Crec (ple, després rl’estuciiai. les pr‘ioritals, cal íixnr 
-aabans del 30 de novcmbrc- un calenda-i perqui: rcalrncnt 
algunes d’ayucstes mestires mks importants siguin iities estu- 
diades i altres cs comencin a dur :i terme I’iiny 1983. 

AI rnatcix tcmps, cal reviskir Iu previsi6 que se’ns fa cn 
aquest cstudi, scgons Ir? qual I’any 1990 cl 70°% clcl total dc 
I’cncrgiu elkctrica a Catahinya scrh de piuduccih tbrmico- 
nuciear, quan 1-1 I’uny I980 era solament d’un 16%. Davant els 
problemes no resolts d’aquestcs ccntrals, cnl estuclii-lr altres al- 
ternatives hiclrhuliyues, gas, carhh, energia solar i altrcs cncr- 
gies renovables, per tal de cobrir la demanda creixent, i molt 
cspccialnient fer atenci0 al tema de I’estalvi i dc la racionalit- 
m i 6  de 1 5 s  de I’energia. 

La Gcncrali tu t republicana va lcgislar sobrc tres grans proh- 
lemcs seculars clcl catnp catali  : el problerna rlc la tcrra, el 
finanqiment i la capitalitzacih de Ics exl~loiacions agrícoles i 
I’elahoriicih dels procluctes. Avui, ets problemes fnnamentals 
dei camp catali1 s6n l’ordcnació de conreus, la reestrucluracib 
CIC sectors, I’eliiboraci6 i cotiiercialitzacih deis Imductes en 
forma cooperativa, i la capitalilzaci6 de les nostres explota- 
cions. F,n ei marc cluc hu dc ser ticlliest programa pcr un any i 
mig, Ics mesures ii prendre haurien de ser --al meli pnrcr- les 
scgiicnts : 

I!,n cl terrcny de servcis, pmposo la creacib de I’Organisme 
cle Scrvcis Agraris, q ~ i e  vertebri tuti1 I’cslruclura de serveis a la 
pagesia dc Cntnlunya, integr’aiit la cccci~c~~, la capacitacih, I’cn- 
senyameni, I’extetisib i l’assessoramcnt, coordinant la scvii ac- 
tivitat amb la polir ica agrr‘lria yuc fem il Catalunya. Aquest or- 
giinistnc substitu’iria les Camhres Agrhics com ii cstructura dc 
serveis d p&. 

Corn :i instcunicnt per ii incidir cn cl mercat dc terres i en cls 
plans d’ordenaci0 municipal, s’ha de cIcar I’lnstitut clet Sd 
Rústic. Els seus objectius s6n : primer, regular el pr’cu de la 
terra, creur-nc un  fons públic i establir amb nitidesa les plus- 
values, rnitjanpmt cls mecanismes des del drct de tempteig, 
de retracte i d’expropiació -quan es determini- i ,  segon, de- 

f‘cnsar cl sbl agrícola rendible enfront d’~ins LISOS alternatius, 
per la via d’atorgar-li idhtiques prioritats al sbl urbB en els 
plans d’ordenació. Aixo permetria regular els anomenats 
{(horts urhatis >>, clcf‘ensar Ics zmcs niés productives, ordcnar 
millor I’ús dcls recursos riaturals, i de forma especial I’aigua, i 
recquil i briir municipis i comurq ties. 

tambk imprcscindible descnvolupar la Icgislacib cstiital 
en iiiatkria d’arrcndatnents rizstics i de fcwma especial en tat 
all0 que fa rcfercncia a Ics Juntes Arbitrals. 

S’ha de crciir tarnbC la Caixa dc Crkdit Agrícola dc C:ataltin- 
ya, en la qual s’intcgrin --sense pcrdre la seva autonomia- 
les Caixes riiciils i Ics seccions dc crkrlit CIC ics cooperatives 
ugricolcs, amb participacib de les Caixes d’Estalvis i del diner 
liiiblic i privat. Aixb pernietria de milloritr el finanCament de 
les explotacions familiars, procluir efectes iriultiplicadors en lli 
cap i t H 1 i t zuci 0 cl ’aq uel1 es, agl u ti nar cstcuctu rcs mut ua 1 i stcs a I 
scrvci de la pagesia, i recuperar part dcl riincr sortit del ct?rnp 
que va ii les ciutats, i rctortw-lo al camp. 

En matkrin de pesca, cal elahorur la llei d’orderiacici del 
sector pesqucr. Llei complexa, ccrti-melit, perh imprescindible 
si volem salvar el Merliterrnni pcr als nostres fills, Regular les 
vedes, cls tipus dc malles, cl cavallatge de les barques, ck. Cal 
tambk regular la dcfcnsa tic1 1 i t o r d  i impedir la conta ini nuci6 
del mar. I ,  alhora, s’haurii dc rcgular I’estruetura dcrnocrhticu 
dc Ics confraries i de les relacioiis laborals cn el camp de la 
pesca. 

F,n matcria forcstal la tasca clc repoblacib cal i’cr-la amb espe- 
cies que crc’in sotabosc, n o  corn s’esta rent tiiis ara, t~ hnse del 
pi roig, per excmplc. Timmateix, cal iina llci sobre la utilitmcih 
tlcl bosc cremat que itnpcdeixi la cequalificació irrbanistica i 
obligui I’Aclminislracih :i adquirir I n  fusta crernuclii, a cnnvi 
d’uns drets sobrc la finca que li  garanteixin I’cficaq relioblació 
a vint anys vista. S’ha dc fcr, finalment, litia politica cic parcs 
naturals més uvanpida, 

Aqucstes, scnyores i scnyors fJiput;lts, i iqwsts ,  senyores i 
scnyors Ilipulals, són algiins dcls aspectes que cs poden rcal it- 
~ ! a c  en aqticst any i mig cn qui: es creu prcveurc I’existkncia 
d’aquesl Govern si la Cambra L l i m  suport a la mocih de 
cens u M. 

D’altrcs temes, evidentment, podrien ser la llei dc f1n:mpi- 
ment de si nd icais pagesos, la I lci de contractes d’in tcgracii) 
r;imaclera, lli llci cl’aigiies, la llei d’arrcndarnents rhtics,  ctc. 
Tots aquests sirn aspcctcs quc figuren ciitrc aq~tcllcs COSGS 

que cal t i iw cnrlavmt i no n’hem fct esment perquk, per la 
seva complcxitai, segurament caldriii situar-lcs més cnllh d’a- 
qucst any i mig. (I”l.rus~.) 

h i  correspon ara de parlar dcls tcmes coniinguts en cl 
scgoii bloc del projecte progrmht ic  : de la calalariitmcih, CIC 1;i 
defensa de la identitat nacional de Catalunya, del rorncnt cle la 
convivkncia entre tots cls ciutiiclans rl’aquest país i cl’un pro- 
jcctc de politica cultural. 

Aquell gran cscriptor polític catali), tliputnt que V R  &ser d’a- 
qucst Parlamcnt, Vicc-president cl’aqucsta Cambra a l’interior, 
i President a l’exili, Antoni Rovira i Virgili -1’eclicib de l’obra 
del qual també em proposo rt’impulsr-lr si formo Govern-, 
I’any 19 14 vu publicar iin pctit llibre titulat Lcr nucionaliízuuib 
u% Cutalunyu. Fs un llibre que iwui cncara cal llegir pcrquk 
maltes de les idees que expressa i de Ics accions que proposava 
són plenament vilides. A les primeres phgines d’aquest llibre, 



Antoni Rovira i Virgili escrivia : <( L’wccih nacionalitzadora 
dcl nostre poble és la tascii mks important del nostre ideal. Jh, 
així mateix, la més urgent )) Aixo es deia l’any 1914, i iivui es 
pot repetir amb molta més rair clesprbs d’havcr sofert Catalun- 
ya durant gaircbk quaranta anys una poliiica de gcnocidi cul- 
tural, dcsprcs dels canvis revolucionaris en els mitjans de 
comunicacili dc masses i desprbs, també, dels canvis que s’han 
produ’it en la composició de la societat catalana. Per aixb, un 
dels objectius fonamentals d’aquest programa meu es la recata- 
lanitzici6 del nostre país, amb la recuperació plena de la seva 
identitat nacional. 

Aquesta rccatalanitzacib cal fer-la en profunditat, més envi- 
gorint ics arreis que no pas amb la fressa de les fulles, per a uti- 
litzar els mots de la h s e  esmentada de Jaume Bofill i Mates. 
Cal fer-la, per& respectant semprc cl que disposa la Consti- 
tucih de ]’Estat i el que estableix I’Hstatut d’hulonomia de 
Catalunya. Cal fer-la, doncs, respectant escrupolosament els 
drets dc tots els ciutadans dc Catalunya, sigui quin sigui llur 
origen, que cls shn reconeguts per aquests textos fonamentals 
del nostrc Estat democratic. 

En ayucst c m p  de la rccatalanitmció del pais, uila tasca es- 
sencial &, naturalment, la dc la normalització lingiiistica. 
Ilcm de fer un gran esfor$ perqui: a Catalunya arribi el dia en 
que tots els ciutadans i ciutadanes puguin dominar in llengua 
prbpia de Catalunya, cl catali, i la llcngua oficial de I’Fistat, el 
castellic. Cal, doncs, que el Govcrn de la Generalitat ihciliti 
tots cls mitjans iicccssaris perquk al m8s aviat possible sigui 
així. Contribuir a l’assolirnenl d’aqucst objectiu ha dc ser un 
dels punts essencials de I’obra d’un Govern dc la Generalitat i 
ho serh --certament-- del Govern que f’ormaré si la Cambra 
m’atorga la seva confianpi. 

L’obra clc norrniilitzacih Iingiiística cal fer-la utilitzant tots 
cls rnitjrins que cns ofcreixcn Ics noves thcniqucs dc cornuni- 
caci0 de masses. Per aixb em preocupti moltíssim que flns ara, 
per exemplc, no s’hngi disposat d’espai i i  la tclevisii) I ii la riclin 
per a facililar el concixcment de k i  llengua catalaria a Ics per- 
soiics cluc pel seli origen s61i castellanoparlants, 

Tot el q ~ i c  cl nou Govern es proposa de fer cn cl camp de la 
nornxilització l i  ng‘ilistica scri fel, per la transccndcncia que 
pot tcnir, rnanlenint una  estreta rcluci6 amb cl Parlanien t. Al 
servei d’aqucsta normalitzacib cs creari I’inslitut o ccntre de 
norrnaíitzacii, lingiiística, de ciiiieter interclepartamcntal que 
tindrri les competbncies següenls : 

a) La di rcccib tkcnica del progrma de: normalització 
Iingiiistica clc la Gcncralitat. 

b) El seguiment dcl programa de tiorrnalitzacib lingüistica, 
amb facultat d’intcrvenir en tots els casos en quk liquest pro- 
grama sigui vulncrat o s’apliqui inclcgudamcnt. 

c)  Yasscssoramc~i en rna t &ri :i dc normal i t zacib 1 i ngii is t ica, 
tant en I’Adminislraci6 piiblica com als particulars. 

d) EI manteniment i iii coordinació cIeIs scrveis existents o 
que es puguin crear per ii la normalització de I’bs pljblic dc la 
llengua cataluna, entre els quals cal recordar cl servei de 
traduccions. 

e) La coordinació de les seccions que facin realitat, com 
mana I’Estatut, quc I’aranks serB objccte d’cnsenyament i 
d’especial respecte i proteccih. 

L’ohra continua de norrnalitzacid, lingüistica exigeix, 
pcrque sigui eficaq, una accib paral4ela de foment dc la can- 

vivhncia entre tots els ciutadans de Catalunya. Ayucsta acci0 
s’ha de proposar de facilitar, no solament cl coneixement de la 
llengua catalanu als ciutadans que no la coneixen, ans també el 
coneixement de la histbriii i de la realitat del pais, que avui 6s 
també la seva terra i ser; la terra dels scus fills. 

Un punt que considero csscncial per a millorar la conviven- 
cia és faci1 i tar el coneixemen t a tots cls ciutadans de Catalunya 
de l’aportació important que persones vingudes d’al tres terres 
i els seus fills han fet a la Catalunya moderna. 

Voldria remarcar que en aquesta actuació cn favor del 
foment CIC la convivencia, cal comptar molt especialment 
-pperquc obtingui cls resultats que volem- amb la coflabo- 
rac% dels nostres ajuntaments. La col-laboracib municipal, 
gosaria dir, és essencial per al seu kxit. Cal que tots ens cane- 
guem millor, per tal de conviure millor. El coneixement, 
per& ha de ser mutu. Per aixo també es fwi un esforq per tal 
de facilitar que a Catalunya es conegui millor la cultura i la 
tolal realitat dels pobles d’on han vingut tantes i tantcs 
pcrsones. 

La normalització lingiiistica s’ha de fer, evidentrncnt, a 
través de I’escola i dels mitjans de comunicació, perb no hcm 
d’oblidar que s’ha de fer, sobrctot, a través tarnbk dels ajunta- 
ments, com deia abans. Els ajuntaments hi tenen un paper es- 
sencial i,per aixb, sense la seva col-laboraci6, la normalitzacib 
no recixirii Em proposo, doncs, de treballar en aquest camp, 
en una estreta colhboracib amb tots els municipis de Catufun- 
ya, molt especialment, corn 6s natural, amb aquells qiic tencn 
nuclis d’imrnigraci6 mks importants. 

Pcrb pcr tal de realitzar aquest projecte de recatalanitzaci6, 
de nornialitzacii, lingüíslica i de foment de la convivencia, em 
~ ~ U ~ O S O  dc dcrnanar a la Cambra que I’irnport actual destinat II 

la normalització lingüística es mul tipliqui per deu. 
AIgii pntscr cliri que aquesta xifra 6s exagerada, lcnint en 

compte Ics possibilicr-tts de pressupost CIC la Catalunya mtono- 
ma. No h o  crec pus així. Aconseguir la normalització lingiiisti- 
ca és quelcom d’esscncial pcrque la nacih catalana no mori. 
Per tant, cal fer tot el que estigui al nostre abasl i e n c m  més 
en aquest c a m p  No oblidem que si la tusca de normalitzacib 
no es fil amb profunditat, dedicant-hi tots els esi‘orqos i cabals 
neccssaris. Si 110 hi ha aquests recwsos, pot crear situacions de 
f rus tmi6  i dcsl‘inim. Pot ser, fins i tot, coniraproduent malgrat 
la bona voiuiztat d’Laqueiís qui la dirigeixin. 

Twnbk, en cl camp dc la llengua, un dels punts essencials 
del meu programa és la defensa de la unitat de l’idioma catah 
cn t oks  les terrcs en quc es parla. Crec que, des del Govern de 
la Generalitat, es pot fer molt més del que s’ha fet fins iira en 
aquesl punt. I ho hré. 

IJn Govern presidit pel Diputat que us parla ha de dedicar 
una atenció molt especial al camp de la cultura. El scrvci de la 
culturii, en gencral - i  clc la cuitrira catalana, cn particular-, 
ha estat un dels objcctius als quals he dedicat una bona part dc 
la meva vida, I perque és així, avui, ( ~ W I J ~  tinc I’honor d’expo- 
sar davant d’aquesl Piirlament de Catalunya els grans lrets del 
programa cultural que ofereixo a la seva consideració, no puc 
deixar CIC recordar quc no és pas la prinicra vegada que ofe- 
reixo un programa de politica cultural al país. Precisament, cl 
1966, vaig tenir la satist’acció d’organitrar unes Jornaclcs d’Es- 
tudis celebrades clandcstinamcnt a I’Amctlla del Valles. 
Quatre de les pcrsones que hi van assistir avui sOn Uiputals 
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d’aquesta Cambra, i una d’elles President de la Generalitat. 
En 12-1 ponkncia que hi vaig prescntar, titulacia <( IA cultura 

catalrina, CIC la supervivhin at redrqament H,  recollida 
clcspr&s en un llibre, vaig exposal- el que jo creia que erit la 
situaoi6 cultural ii la Catalunya d’iilcshores, i propusavii un 
arupli pla de política cul tural. Clrec que ics consideracions que 
fcia en aquella ponbncia, i cl progratlla qllc hi pl-opos:-Ivli, sbn 
encara, cn Eioila part, vhlicls avui, i, pet’ tunt, el iic tingut cn 
compte cn cf moment d’clnlmar aqlrcsil programa. En aquella 
ponencia rccorrl;ivu que II-t cultura calalnna vivia aleshores 
unes horcs cruciiils, i, després d’cx~~osar com havki pesat 
sobre fa cultun~ catalana la desfeia dt=I 1939, i com gr8cics, SO- 

bretot, al sacrifici cl’alguns clels noslrcs intel-lectuids havia so- 
breviscut, dccfarrwn : <<Amb xobrcviurc, tatimaicix, no n’hi 
ha prou. Ilom pot sobreviure en unii llarga agonia cluc con- 
ducixi Icntnmcnt 1-1 iiiiii ~nori ccria. Pcrqik la nostra cultura i el 
nostrc idioma visquin i s’afirmin -cct:,ntiniiav;i dient- en 
~ n e s  circuiistimcies ndverscs tan dificils com les fictuals, cal 
qiie nosaltres rcditzem u11 esror~ cxi raordinari, més gran 
cncarii qiic el que l iom ha fet per wscgurar-ne lli su y~ervivencia 
c lurmt  aqucsts darrers vint-i-cinc anys>>. 

Fkrivia un dia Antoni 1Covi1-a i Virgili qiie, cn ccrts mo- 
ments de la vida dels pohlcs, circumscri itrc’s als liniits I I O I . I ~ I ~ S  

equival it arrupir-se diiztrc la caixa dc morts. Avui poclein assc- 
gurar cluc cls aitainns eiicara vivim en LUI d’aqucsts moments 
crLicials, l iel que fa al rnanlenirnent de la noslra. c~il lura. Cir- 
cumscriure’ns, doncs, a fer un csfor~; norinal, no realitzar 
i’esfoq cxlniorcliniiri que exigeixen Ics circumstheies equi- 
valdria ii mor i r ,  ii desapar6ixer. 

Som, els caidans, capaqos avui CIC fer aqucsl edorq? Jo crec 
que sí, jo crec cluc et1 soni capilvos i que disposem, fins i lot, 
dels mitjans necessaris pcr a reexir. 

Rixo es deia I’any 1966, i la crcntivitat cultiiral calalimi) dels 
anys seixanta, una d k a c i a  que crec cluc passari a la histbria clc 
Catalunya com un dels moments caldnns mks creatius dels 
temps moderns, vil rhiostrar qiie era possible de fcr cl q ~ i e  
demaniiva, reditzant cn el camp cultural I’est‘ort; quc cxigien 
aleshores les circunistimcies. Avui, amb I’autonomin, les cir- 
cuinstincies ens s6n incomparablemcnl mbs fiivorablcs. 1’ei.b 
l’cstbrc; crcatiu quc cal realitzar en el camp cult~iral és igual- 
ment necessari, perque, a1 costat de les circiimsthncies inoll 
favorables que hi ha avui, n’hi ha dtrcs dc noves que amena- 
cen I’existbncia de la cultuni catalana, raclicalincnt catalana, 
pero alhora oberta al mbn i a tots els corrents universals. 

Aqucsl esfor$ collcctiu qiic cal fer exigeix de la Gcneralitat 
un esfbrq econbmic. frer iiixh, proposo que cn el pressupost 
del 1983 cs mul tipliqui per tres el percentalge que e n  el pr’cssu- 
post d’engumy es dedica al camp cultural. Aquesta proposta, 
certament, no és cxagcracla. 12s equiparar ei nostrc esforq 
econbmic ni servei de la cultura --el que enguany ha fet, més 
o menys, el Govern autiinoin ci’hskadi. 

b3 programa que  ofercixo en el canip cultural tampoc n o  6s 
rupturisla; vol rccollir -i ,  per t m i ,  continuar- tol allh dc 
positiu que s’ha fet fins ara a la C:onselleria de Cultura o cluc es 
té preparació, per6 vol també rcctificar tat alli> que cal rec- 
tificar, i ,  per sobrc dc tol, vol propnsiir un pro-jcctc ciillurnl 
global a1 pnís. 

1-lcm de rccordar que I’kxit CIC la politica cultural de la Man- 
cornunitat prcsirlida per Prat de la Riba va ser del:ut, prccisu- 

rncnt, al i‘et que propodi un projecte adequat a les necessitats 
fonamentnls del país, un pro,jecte global, també adequat a les 
possibilitats Iegds i a la capacitat econbmica de l’organisrne 
que presidia. Inspirati t-me, doncs, en I’exernlile dc Prnt de la 
Riba, recorchl cls proiectcs i Ics realitzacions tlc la Gcnerali- 
tat republicana, i tenint cn coniptc ]’opini6 cxprcssiidu per les 
institucions i les persones que treballen CII cl camp cle líi cultzi- 
ra, ctri proposo de prescntar a la Uomissih CIC Cultiira de! Piirlii- 
ment, ;ibans que s’aciibi aquest període de scssjons, per tal cluc 
sigui examinat i ,  després, tingut cn compte en la preparacib i 
la discussi0 dels pressupostos del 1983, Lln prgjccte global de 
politica cullural. Aquest projcctc tinclrii corn a hase el mhxim 
resliectc n la llibertat de crcacib artislica i ciilturd, i facilitar 
I’excrcici dei dret que tots els ciutadans tenen ii la cultura. 

El projecte conternplari la Iirohlernitica de I’alta cultura cn 
la Cahlunya d’wui, qiicstih sobi+c la qwl priciicarnent no  s’ha 
fet res durant aqucsls anys C I C  la nova Gcncralitat; pcr tant, 
previ als assessoraments 1mmdcnts, rcsi tuari a l’horii en que 
vivim I’lnslitut cl’Estutlis Catalans, f‘utirliil l’aiiy 1907 i que tia 
sobrcviscut, gricies al NOI csf‘or~ de molt pocs, als intcnts 
d’anorreut--]o, primer durant ei pcrioclc de la i)ictadura dei 
Gencral ]’rimo de Mivera, clcsprks sota ei r c g h  clcl gencnd 
Franca L’lnstitut d’htudis Calalans ha sobrcviscut i la scv:i 
tasca I i ha mcrescut el respecte i I’agra‘imen t dcls cntalans, 
pcrb ara cal que es resitu’i cn cl nou ~crnps que vivim, per H 

poder cotitinuar servint I’altn cullura catulana i el concixcmcnt 
i la clifiisih rl’aquesta cultura arreu del món 

T m b é ,  en el  camp clc I’alta cullura, cm proposo de plante.j¿ir 
I’estudi de la creació d’una institucii) que, Iligridn, cviclent- 
ment, amb I’Institut d’l%tuclis Caidans i amb el Consell Inter- 
universitari CalaIB, o amh un organisme semblant, tingui uncs 
funcions cquivalerits a les qiic 16 el Collkgc tlc 1;rancc. Natur& 
mcnt, a d a p h k s  a la nostra realitat i ;-I Ics nostrcs neccssitals i 
possi hi l i  tats. Aq iiestn i nstitució siipraun i versi th ia  possibilita- 
ria quc personalitais cientifiyues catalanes, la compcthncia 
tecnica i científica dc Ics quals és reconeguda per iolliom, i 
que per raons diverses - i ,  moll especiulment, per trebaIlar a 
l’cstranger -, no cnsenyen en les nostres universitats, 
poguessin dedictir uiia part -o tol el seu temps, en rdguns 
casos- a donar cursos superiors als nostres postgracluats 
universitaris. 

Penso cn Josep Lluís Sert, en Joscp Ferrater Mora; en cl 
que fins tira ha estat Diputat, Joan Orb, cluc cns ha hagut de 
deixar; Manuel Sacrislhn, que tamb6 ha hagut d’ahandonar 
aqucst país; en cl fisic l,luís Se], I’economista Anclreti Mas, el 
rnctgc Vicenq Navarrro i tants cl’altrcs, i tants d’altres ... Una 
institució que facilitaria també que hi poguessin donar cursos 
als postgraduals altres personalitats científiques eskangeres. 
Crec que avui, al servei dc I’alta cultwríi catalana, liem CIC 
comportar-nos amb la mateixa imaginaci6 creativa dels homes 
que coi-laboraren en I’obra cultural del teinps de l’mt de la 
Riba, ut7 Josep Pijoan, un  Antoni Rubib i Llucli i -per que 
no dir-ho- tainbb un Eiigcni d’Ors. 

Un altre punt important de la mcva proposta culturd f i  
rcfcrbncia a la histbria dc Catalunya. Scrnprc cluc LIII poble so- 
breviu a un intent d’anorrcament o c? una gran Iragedia, les 
seves institucions fan un gran esfort; per escriiirc la scva histh- 
ria, perque la seva histbria no continu’i csscnt la d’clls, lrcr 
dir-ho en mots de k t i r n m ,  i pcrclui: aquesta histbria pugui scr 

~ . . .. . . .. , - . .. . ...... ... - ~~ - - 
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coneguda de les noves generacions. Malgrat la Generalitat res- 
taurada, s’ha dedicat molt poca atenció institucional a rccupe- 
rar la historia de la Catalunya contcmporhnia. Crec que cal rec- 
tiiiair aquest comportament; per aixo, cn el meu programa de 
govern, proposo d’iniciar immediatament l’cstudi de la 
creacih il’~in centre o d’un institut d’estudis sobre la histbria 
de Cutalunya. Aquest centre clucdaria encarregat de crear, 
també, el museu cl’histhria de Catalunya, que tant es troba R 
mancar en el nostre país. 

Un lloc prefercnt té, en el meu programa, la pomaci6 dc la 
major participacib popular en les activitats culturals. Cal fer un 
gran esfr>rG pcryuk les cIasscs populars puguin accedir i1 la 
cultura ii la qual tenen dret. Per aixb, entre altres propostes, 
en el meu programa, hi ha la de promoure la creacih de casals 
cle cultura als barris de Barcelona i ;i les comarques, quan no hi 
hagi entitats semblants, així com I’ajjut als centrcs cultur d 1 s ex- 
istents. Cal aj-ljLiclar i estimular les iniciativcs culturals yuc sor- 
geixen arreu del país, i les associacions culturals quc hi ha, 
moltes de les quals -i aquest és el seu homr- cs mantingue- 
ren amb remesa durant cls temps dit’icils dc la persecució cul- 
h r a l  i lingiiistica. 

‘iot el quc dc positiu faci en aquest terreny ¡’actual Govern, 
scrh mantingut, i ,  idhuc, millorat, pero cal actuar planificant 
els ?juts, globalitzant-los cl’iicorcI amb les necessitats rcals de 
la Catalunyii avui. En aquest sentit, tal com ha estat aprovat 2.1 

les Jornades Municipals de Cul tim celebrades recentment, cal 
garantir I’autonomia de les entitats i grups creadors i difusors 
cfe cultura. 6s a dir que, enfront dc la possible arbitrarietat de 
les subvencions, cal preconitzar una políticli de canvcnis. 
També Faig meva la conclusió d’aquestes Jornades Municipals, 
segons la qual cal elaborar un pla nacional d’infrastructures 
culturals conjuntament amb els municipis de tot Catalunya. 

La politica cultural que proposo de realitzar tindri molt en 
compte les necessitats mcs urgents de la ciiltura catalana cn cls 
seus diversos aspectcs. Política és decidir sobre prioritats; pcr 
tant, quan es doncn casos cotn el de I’Arxiu Municipal de Vic, 
un dels millors tresors del patrimoni histbric catalh, que ens 
envejaria qualsevol país, i que continua instaNat, malgrat la 
bona volmtat dels SCUS conservadors i del matcix municipi, 
en unes condicions totalment inacceptables cn un pois 
modern, que comporten un risc permanent i evident de de- 
struccih, cal que, abans de certes subvencions i abans de certes 
adquisicions, es resolguin situacions tan preocupants com 
aquesta, 

He fet csment abans de les exprcssions culturals dels ciuta- 
dans CIC Catalunya que han arri bat d’altres terres d’Espanya. El 
Govern que cm proposo de formar vctllari pcrqub aquestes 
cxprcssions ocupin el lloc que els correspon en la nostra socic- 
tat, i contribuira al seu manteniment i foment. Perqui: sigui 
així, demanach la col-laboració dels Governs autimoms de les 
Comunitats d’aquests pobles. Una pulilica cultural ha de ser 
pensada per al temps en qub vivim. Massa sovint, quan es 
parla de la política cultural, quan s’estan fent plans, sembla 
que els estiguem fent per a una Gitalunyii de comcnqamcnts 
d’aquest segle. Per aixb’dic que cal proposar accions culturals 
cluc no són pas les mateixes quc es van proposar en el temps 
de la Maticornunitr-tl, perque avui, davrtnt de la rcvolucib que 
ofcrcixen els rni\jans de cornunicaci0 dc masses, aquestes 
resten cn un segon lerrne. Avui, una llengua i una cul turii quc 

no disposi al seu servei, totalment, per exernplc, CIC la televisi6 
i de la ridio, són una cultura i una Iíengua amenacades de 
mort. No ens hem d’enganyar. Ilcr aixh bs tan preocupant ~ L I C ,  

durant aquests anys de Generalitat, no s’hagi fet pricticr-imcnt 
res perque firncioni la televisi6 catalmi autbnoma, Per aixb és 
tan preocupant, també, que avui, en molts indrets de Catalun- 
ya, encara no es pugui escoltar ni una paraula en catal& a la 
ridio, Ot1 rectificar radicalment aixb, i amb tota la fermesa dic 
quc aconscguir ripidament una televisilj i un8 ridio catalancs 
serh un dels objcctius fonamentals del meu Govern. 

En parlar de la ridio, no puc oblidar I’existkncia dc Ics 
rBdios municipals, que estan fent una tasca tan efectiva per a 
xostar la informacid, dels municipis als administrats, al costat 
d’una tasca important també en c1 camp cultural, en molts 
casos. L’existkncia d’aquestes rridins s’ha dc salvar, i jo crec 
yuc hi ha mitjans tkcnics per a aconseguir quc contimiin íenl 
cl seu servei al país, i el Govcrn de la Generalitat pot legalitzar- 
Ics, Cal resoldre aquest problema, i em proposo de resoldre’l 
fworahlerncnl als interessos deis nostres abjuntamcnts. 

Una qüesti6 que, desgraciadament, no pot cstar absent d’un 
programa corn el mcu, que vol trcballac sobre la Catalunya 
real, ks li1 de I’analfabetisme. Dol de dir-ho, i diré encara més 
1 m’avergonycix de dir-ho, pero cal dir-ho, pcrqub hem de 
rceonkixer la realitat per tal de transformar-la. A Catalunya, 
avui, hi ha un nombre molt important d’analfabcls conrcssats, 
i un nombre cncnra superior d’analfabets no confessats. 

Una xifra, per exemple, en l’rjltirn cens municipal cie la 
ciutat de Radalona, una ciutat de 230 O00 habitants, 1 X O00 
persones es declararcn analfabets totals, un 7 o un 8% de la po- 
blaci6 total d’aquesta ciutat, de Badalona. E aixo, en uila Cata- 
lunya que esta a les envistes dc l’any 2 000, que ncccssita ur- 
gentment participar en ¡’actual revolucio tecnolugica, no pot 
ser. Sabem prou el perque d’aqucst analfabetisme, les seves 
causes, perh, siguin quines siguin les seves causes i el pecquk, 
la seva existkncia és un fet que no pot deixar indiferent a cap 
ciutucli responsable, i ,  per tant, a cclp Diputat o Iliputada cl’zl- 
quest Parlament. Cal eradicar I’analfabetisme de Catalunya, 
cal fer un esforc, el que calgui, per facilitar als ciutadans que el 
pateixen la possibilitat real d’alliberar-se d’aqucst mal que so- 
freixen, del qual, certament, ells no sbn responsables. 

Vull recordar ara que amb la constitució dels rkgims auto- 
noms en els territoris de Tlcngua catalana, amb els seus corre- 
sponents gaverns autonorns, s’iniciari un nou periode de col.- 
labornció en cl camp de la cultura a les Illes, al País Valencii i 
al Principat, que hnura de concretar-se, en certs casos, cn 
iicords, dels previstos cn la Constitucib, entre les Comunitats 
hutbnomes. Em comprometo, cloncs, a dedicar a aquesta 
qiiestib la rnixima atenció. 

N o  puc cstendre’m més, per rab de temps, en el mcu pro- 
jecte de Iiolíticu cultural, per6 aqucst rncu projecte de política 
cultural c-bl 1966 i els principis quc he exposat, crec que garan- 
kixen que aquest projecte que ofereixo scri molt distint, en 
alguns canips importants, al projecte dc J’xtual Govern de In 
Generalitat, tant en els aspectes exkrns, tant en els aspcctcs 
exposats ciim en altres aspectes sectorials. 

Vull dir, pcr acabar, que en els camps del llibre, del teatre, 
del cincrna, de la música, de la cunqb, cle Ics arts plistiques, 
etc., maniincire tot all0 quc s’ha fct i que estigui d’acord rimb 
I’esperit #aquest programa cultural, pero es corregiri dlb que 



no hi estigui d’acord, i es fari tot el quc no es fa i que calgui 
fer, d’acord amb l’esperit que informa aquest programa. 

Abans d’acabar aquest capítol de la meva exposici6, vull dir 
uns mots sobre la politica culturul de la Generalitat cn reEaci0 
amb cls municipis i ics Diputacions. Cal assegurar una millor 
coordinació de Ics activitats culturals entre tots aquests orga- 
nismes, i cal resoldre m b  decisió i sense demara els prob- 
lemes que hi ha en el camp culttird entre la Ckncraliiat i Ics 
Diputacions, cspecialmcnt amb la Diputació Provincial de llar- 
celona, sobretot allb y ~ i c  fa referencia a les institucio~is i activi- 
tats culturals procedents de la Mancomunitat i de In ticnerali- 
tat republicana, així com resoldre també amb dccisib i sense 
més demora els problcmcs que en el camp cultural hi ha entre 
la Generalitai i I’A.junlament de lhircelona, csliecialmcnt 
aqueíls que plantegen I’existbnci:~ tlc determinats serveis 
municipais cluc :i aquest ajuntarnen t correspon de fer legal- 
ment, i que cls ha fet firis ara, suplint durani anys i anys 
I’abandb cluc en el camp cultiiral, com cn tants d’altrcs, tinguc 
respecte a 13mcIona i rcspccte it Catalunya. 

Crec que la prcrsbnciii d’iin Govern de la Generalitat 
d’implia concentració pot contribuir clecisivamcnt a la solucib 
de tots aquests problemes. La realització d’aquest programa 
cultural exigeix 1:) col.laborc?ció de t o m  Ics personcs que tre- 
liallen en el camp de la cultura. Sigui quin sigui llur pensament 
politic, no podem clcixar ningii al m q c ,  no hi poden haver 
exclusions. L’excinple tan citat de I’actuaciO de Prat cle la Riha 
en convocar tothom a p-ticipar en l’obra ctiltiiral de la Manco- 
munitat serh scguit escriipolosameni. 

Voldria acabar aqucst capítol del nieii progr’mia amb uncs 
paraulcs enormement signilicatives, hmbé de Rovira i Virgili, 
quc YH escriurc I’any 1932. 13eferjnt-se ti Ics possibilitats 
d’accib cultural en cl lemps de la Generalilat rcpuhlicana, 
deia : ~I_)cls catalans deph la rcpeticii!, i la rcpetici6 a més 
gran escala, del rnicaclc CIC la Mancomunitat. I’cr la virtut clcl 
principi iiacionul, pcr la intelligcncia i persevcrmc;a d’Enric 
Prat de la Riba, del patriotisme de quasi tots eis grups politics 
de Catalunya, aquella Niancomunitat sense fzicullals propies, 
sensc hisenda, sense dclegacions, es convertí en un important 
itistrument de govcm, en u n  centre vital de la Imsonalitat 
catalana, cn uila forpi constructiva a l  servei de I u  unitat de la 
terra i de l’idcal de la nacih. Mai no s’ha bastit enlloc, amb tan 
poques pedres, un  bell i tan vast i tari solid edifici. Foti gairebé 
un rniracls: bíblic d’un món crcal dcl n o - r c s ~ .  Serem avui 
capacos de fer-ho tambk? I k  vastes, senyores i senyors Dipu- 
lais, depkn. 

Em referiré ara, molt breument, pcrque no puc cansar ja 
més la Cambra, a la part programiiticn qiie fa rcfcrcnci:i a les 
prcstacions socials que cal fer. adequades ii les ncccssitats dels 
ciutadans. Una de Ics fot-mcs més directes cle connectnr Ics 
institucions wtonbmiclues amb les aspimioris populars 6s 
mitjanc;ant la potenciacih d’un conjunt dc. prestacions socials 
de I’anonieiiat salari indirecte. T o h m  recorda encara I’obra 
cle 121 Gerieralilal republicana, la qual, malgríit les interrupcions 
cluc patí cn el scu luncioiiarncnt, va posar Ics bascs cl’utiii 
rcfortna del sistema ec1 Licaliu, cl’un IWU scntit de l’assistencia 
soci;il, i cle I’iis del icrritori, ctc. Fh aquest camp, doncs, 121 

nova Gencriditat IM de fcr tarnbk u t i  gran csl‘orq. Thident- 
nient, i’censenyament ha CIC ser un dels grans inslruments al 
scrvci dc I rccl rcc;anicri i 11 aci o nal dc Cala 1 un  yi, cl’ u 11 a Cat i11 un - 

ya per a tots; per tant, ha de mcreixer la més extraordinhria 
atenci6 de qualsevol govern catali Crec que en aquest carn13 
cal proposar I R  creacih d’un consell de la universitat i de la re- 
cercíi, per a I’cxigkncia dels traspassos de les universitats. 
Aqucst organisme, a més de proposar una política univcrsitiria 
i de recerca des dc Catalunya, nbcrta a totes Ics innovacions i 
col.laboracions de la resta d’Rspanya i del món, hauria cle plm- 
tejar globalment Ics propostes que iiccessita el nostre país en 
aquest camp; estaria format per unti representació de les 
mateixes universitats, l’hstitut d’fistudis Catalans, cls ccntrcs 
de recerca propis i traspassats, i també per represcntants dcls 
treballadors i dcls cmpresaris. 

Proposo de presentar al I’arlament un pla d’actuaci6 en cl 
sectar públic de I’cnscnyanient, per tal d’ampliar-lo i de 
millorar-la. Així mateix, proposarc l’immediai deshloqucig de 
la Proposici6 de Llei sobre la Normalitzacib Lingiiística; nego- 
ciar amb e1 Govern cle Madrid els criteris per a una llei sobre 
basc en I’ensenyamcnt; presen tar un  proiccte cle llei sobrc 
I’eduració permanent cl’adults, IUOI t especidmcni per ii erndi- 
car I’analfahetisrnc, al qual abans m’he referit, i pcr ii assegiirar 
per a tothom els estudis bisics. Presentar cl prqjccte de llei ad- 
equat :I Catalunya sobre l’educacib dels infants amb deficien- 
cies tisiqucs, psíquiques i sensorials; prcseiitar el projcctc CIC 
llei sobre csitcris en el financ;ament de l’ensenyamcnt, i ,  molt 
cspecialmcnt, sobre recursos públics destinats al sector privat. 

En el camp sanitari, proposo quc el Govern elabori un pro- 
jecte cle llei d’administracib institucional de la sanitat, i un 
altrc projecte de llei sohrc cls serveis socials. ?hmb6 proposo 
de presentar a la Cambra un projecte de llei d’higienc ali- 
nientiria, que rcalment protegeixi els ciutadans dels atemptats 
conlra la seva salut i quc, alhora, fomenti la col.laboracib de 
1’Administracib amb cls Imductors d’alirncnis pcr tal cl’iijudar- 
10s ii produir, distrihuir i vendre aliments en Ics mks bptimes 
condiciolis per a la salut clels ciut:idms. Proposo tarnbk que el 
Departament de Sanitat i Seguretat Social aprorundeixi i clcsp- 
Icgui scnse cap retickncia tot alIb contingut i previst en et 
Mapa Sanitari aprovat pel Ilecret del 7 de gener de 1980, tot 
adoptant un seguit de mesures rnitjanqanl decrets i ordres yuc 
ja des cl’ara han d’anar integrant en I’assistkncia prinih-ia cls 
prngrmies generals i sectorials de la prevenció i pronioci0 CIC 
la saliit, sensc oblidar, evidentment, Ic? complexa per{) necessii- 
ria integraciri dels serveis dc la salut mental en tina única xarxii 
d’assistencia. Cal prepac~r lanibc, al mcs avial possible, un 
mapa dels serveis socials per tal de poder proccdir a Iu territori- 
alització i munici piilitzacid, d’aquests servcis. 

En cl camp de l’esport, cal lluitar, corn cn part ja s’esti ien[, 
pero cat fer-ha amb molta rnks intensitat, per 1211 de salvaguar- 
dar i clesenvolupar Ics compctkncies que ens reconeix 1’Estatut 
i quc volen ser-110s rctallades, Pcr tant, cal aconseguir, i jo crec 
cluc cn aquesta Cambra lothom hi esta d’acord, la derogr-lcih 
inimediata del llecret de I’rcsidbncia dei Govern central dcl 
passat 31 d’agost, que atempta contra els drets dc la Catalunya 
autbnoma. Cal tarnbi: prcscntar al I’arlament de Catalunya la 
llei gerieral dels csports, i prornt)ure les normes per a la pro- 
rnocib de I’esport escolar i de base. Cal i titcnsificar els aiuts als 
clubs esportius mateurs, i cn la política esportiva de la Gcnc- 
ralitat es tindri inolt en compte la col~labnrwih amb cls ajunta- 
menis. Proposo, ii m6s, que es faci el mapa de Ics instatlacioris 
esportives a Catalunya per tal de podcr racionalitzar la con- 
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strumib d’aqucstes installacions. Finalment, en aquest camp, 
em proposo de donar ple suport, des del Govern de la Genera- 
lital, al projecte de celebraciii dels Jocs Olímpics de 1992 a la 
ciutat de 13arcelona. Evidentment, en aquest capítol caldria in- 
cloure el tractament de moltes altres qüestions, moltes d’clles 
importantíssirncs, relacionades amb el seu titol. No puc 
allnrgar-me més, perb, per no Cmsiir la Cambra. Tanmateix, 
vull dir que la nostra acci6 dc govern, també en aquestes qiies- 
tions, s’inspirari en els principis que informen aquest pro- 
gt*;irna; R aqucsts principis, pcr tant, i com a cxcrnple, s’adap- 
tara la nova politica c11 un camp tan important corn és ei dc 
I’ccologia, com és el de lajoventut. 

IIcm dit divcrses vegades quc cal actuar des del Govcrn 
amb declsib, pcro cal actuar encara amb mks decisi6 quan cal 
resoldre problcmes greus corn cls que pcscn sobrc alguns 
nuclis dc poblacib de Catalunya com, per exemple, cn ccrts 
poligons d’hiihitatge, com és Ciutat Hadia. No és tolerable per 
més temps que mentre el Govern de la Cieneralitat i cl 
Govcrn central no es posen d’acorcl a completar els traspassos 
i les cot’rcsponcnts dotacions, dotzencs de milers cle ciutt-idans 
dc C‘atdunya visquin en unes condicions que no podem ;id- 
metre que existeixin ii la nostru Catalunyii iiutbnorna. Cal 
resoldrc aqucsts problemes herclals del Govern franquista, i 
cal donar-los fa solucici exigint CIC I’Estat que els resolgui 
econbmic;ttnent, que aporti el seu ajut econbmic ii uns prob- 
lcmcs que amb el seu mal govern, en el passal rkgim, va crear. 

171 punt quart d’aquest lirojccte pr-ogranihtic és dedicat al 
cluc podricm anomenar << Critaliinya eníot-a H. 1 Gris ara, he 
parlat d’una p2u.t de programa que fil refetencia, en  llenguatge 
dcl temps dels noucentistes, a la <<Catalunya endins H .  Ara 
volclria dcdicar un nltrc capítol del programa al que fa referim- 
cia, sobretot, a una politica de Cataluiiya enfora. Un capítol 
que considero moll important perquk cstic convcnqut que una 
C;itd~iiiya iiutbnotna replegada en ella mateixa, en el món 
actual, acah:iria I)royincialilzant-sc. Vull parlar, en primer lloc, 
rlc la politica del Govern de la Generalitat respecte al ccln.junt 
de l1Esl;1L 

Vivim avui en un  Listat yuc té una Constitució ohcrta a les 
autonomies; no podem oblidar mili que si a les Corts consti- 
tuents es va aconscguir que la possibilitat constitucional de les 
alitonomies cs corivcrtjs en realilat, va ser, molt esliccialrnent, 
pcrque el poble de Calalutiya, i també cl cl’lkskacli, evident- 
ment, i cn incnar grau Galiciii, vam tiiantcnir, desprks de la 
dcsíkta dc 1939, amb sacriíicis, moltes vegades, tant r? I’interi- 
or corn a ]’exili, el combat per II recuperar l’autonomin quc l i  
havia estat arrabassada per li\ violencia. Catalunya, en aquclls 
temps dificils, va cstar ii I’avanigumh dcl combat lies un Estat 
autonoinic i democrit ic : rccordcm, per no anar més lluny, 
cls anys seixanta i els primers anys setanta, amb el Coiisell de 
1 kmxs Politiques de Catalunya, hrgan unitari dels partits cata- 
lans, i rccordcm, molt especialment, I’Assemhlca de Catalun- 
ya. L’ac~uacih d’aqiicsts organismes milaris no es va lirnitirr al 
tcrritori de Catalunya, ans es va estendre a tot cl territori dc 
I’Estat; aquests organismes vim tenir, al hora, una política de 
cara a i’intcrior de Catalunya, i una política de carii eníim, 
aclrer;ada a preparar la construcció del nou Estat democritic i 
autonoinic que havia clc su hslituir el rkgim agonitzant del 
dictador. 

En recordar aquests fcts cal fer dues constatacions : prim- 

era, que Ic? gran forqa de Catalunya davant cls pobles dc I’Estl-tt 
en aquella hora provenia del fet que el poblc catalb i Ics seves 
organitzacions clandestines es presentaven units; 12-1 unitat, ii 
més de fa rab, fou, en aquell temps, la gran foqa del nostre 
poble. Segona constataci6, la nostra forqn provenia tamb6 del 
fet que el nostre poblc cra r? I’avantguarda cn la f’ormulacib 
d’un nou model d’EEstai dcrnocrhtic i mtonomic : Catalunya, 
aleshores, cra considerada corn ii capdavantera i model a 
seguir. Aixo era ahir. Quk passa ara? I ,  per que passa‘? Avui 
-no ens hem d’cngmyar- hem de constatar quc  Cutalunya 
ha perdut molt del seu pes en el conjunt de I’Estat, i cal rccupe- 
rar aquest pes, i no el recuperarem si no canviem radicalmcnt 
de politica en aquest camp. Aquest canvi exigeix, en primer 
lloc, substituir I’actual Govern monocolor i minoritari per un 
govern catali que tingui un ampfi suporl parlamentari i social, 
perqul: s’ha mostrat, per la seva niateixa naturalesa, inca pa^ 
d’cvitar aquesta phrdua de forp  de Catalunya a nivcll d’Eslat. 
Aqucst canvi cxigcix també que el nou govern rfc la Gencrali- 
tat tingui una política nova de cara al Govern de l’F,stat, molt 
distinta de la que fins ara ha tingut l’actual Govern. 

lJna altrri constatacib que crec que haig de fcr 1 el Ciovern 
actual no ha defensat de cara a Madrid una visis> global catalana 
de corn liavia de ser intcrprctat el títol VI11 de la Constitucih, i 
per tant, cle COM havia de ser contru’it I’kstat de les mimo- 
mies. fi,s mks, i’actual Govern dc la C;encraiitat, CII IIOC de pre- 
veure cls perills que cs congriavcii c~ contra de la tiostra inter- 
prctacib autonbmica dc la Constitucib, i dc preparar-nc la de- 
fcnsil, es rnostrrj indecis i sovint suhstitui l’iacci6 institucional 
cluc tcnia cl dcurc de fer per actuitcions que eren obra dc sim- 
ples dirigents del partit que li  clóna suport, que moltes vegades 
semblaven nieres improvisacions. 

El nou govcrn catali hauri clc canviar radicalment de com- 
portamcnl, i ho farh. T pcr tal de fer-ho, prestaril una gran 
atencih als tenies constitucionals, espccjalment als relacionats 
amb la construcció de I’Estat de les mionornies i, més con- 
cretaincnt, com és natural, a la intcrpretaci0 de 1’Estatut d’Au- 
tonornia ctc Catalunya. I pcrquc sigui així proposo la creació 
d’un centre d’estudis autonomics, relacionat amb els correspo- 
nents departaments de Ics nostres univcrsitats. Aqucst centre 
hauria de complir una triple fiincib : 

a) CankI isi aprofuiidida cic Ics possi bii itals iztilonbrniques 
cn el niarc de la Constitucib i de les lleis orginiques de l’l:stat 
i ,  cn aquest mateix scntit, l’estucii comparat de tots els Esta- 
tuts vigents a I’Estat i del seu funcionament institucional. 

b) Intercanviar proliostes i expcrikncies amh totes aquelles 
realitats autonhrniques i fcderíils d’nrrcu del món, nio11 espc- 
cialment amb les quc reflecteixen una  realitat nacional semb- 
lant a1 fet cutali 

c) Crear un cos d’arxiu clocurnental sobre els lcnies autoni)- 
mics i federals cl’arreu del m6n. 

b,s evident que la t a s a  cl’aquest centre impulsaria també la 
investigació i la puhlicacib d’estudis sobrc q u c s t u  temkticu. 

En aquesta Cambra s’ha parlat moltes vegades que cal millo- 
rar el contingui de 1’Estalut d’Autonomia. ks evident que cal 
aconseguir-ho i estic segur que toles les senyores i els senyors 
Diputats de la Cambra hi cstan conformes, Amb sinceritat he 
de d i r  que el procediment pcr la1 d’aconseguir-ho cn cls temps 
que corren i en cls que hom pot preveure que viurem, el carni 
complicat i arriscat de la reforma de I’Estatut, previsi en el 
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Títol IV clcl maleix i s t r i tu t ,  n o  cs ei amí inillor. Crec, c11 

canvi, cluc es pot ucoizscgufr Li  nil llora dc l’actud llstatrlt 
d’Autoiwmia per mitja de I’uitlclc 1 S O  de l;i Constitucii), cluc 
vii ser previst precisament pcr a mil1or;ir i :iiiipliar cl contingut 
dels Estatuts Autonbmics serisc necessitat d’utilitzar el trlkiiiit 
complex de Iu rcihrma cst rit u t i i k t .  i’w a i x 0  proposo d’iniciar 
iiiiniccli:it;iment I’estudi cl’ac~ucsta ini li oi.;^ I arnpiixi0 tic1 
nostre ilstat L t l  pcl ca i i i  cle l ’ ~ ~ I c i c  150 de li1 Constitucib. 

Aqucsta mil lora  Ixi cl’anar adrc~adn ii aconseguir dos oljcc- 
tius : 

Primer, I’íissol i tncnt de totes aquelles compcthcies que 
avui es conteinplcn ;-I d’rdircs I!,statuts pcr ( l a ~ ~ ~ u n t  clcl nostre 
soslrc auionbrnic catali. 111 traspis de ~ O V C S  compctbncies, so- 
bretot en miitkrics 011 I’accib clcl Govern avui 15s rn& riccessi- 
sia, pcro tambl: més clcsguarni(la con7 sbn, pcr- cxcmple, Ics I-c- 
lacioiis laborals i altrcs. 

h,a iiieva proposta a u t o n h i a i  a nivell d’listut, dins l’cntcsiz 
íonanientul en el niarc del títol V I  11 CIC la C‘onsiitucici, comportn 
la finalitzaci6 clels tnispassos. N o  és simplenieiit u tia qiicstib, 
establerta cii I’Estatu t, dc fixar el calendari. (:al recordar en 
aquest sentit qric cl Icrmini pcr ii l a  lixacib dcl calendari finí 
abans dc I’cstiu dcl 1982. 

Per a poder csclarir Ics possibilitats q ~ i c  cns dóna t’I!statut 
cal una doblc tasca de revisi0 clels tritspmsos aconsegiiits i dc 
ncgociuci0 clefiniliva del que esth per’ icr. Molis dels traspassos 
reditmts íins avui cleixeri aspectes subslancials pcr dcíinir, o 
clucden supediiats u tiornics alicncs 1-1 I’Eslat ut. No cs tracta 
d’ohrir U I I U  rencgociacib total, perb si cluc cal enconiiiiiiir a la 
Comissi0 Mixta, sotii la supervisi0 del i’arlamcnt, C~LIC elabori 
un cmjunt cle proposles quc ens pcrnictrien cn lii n-ríjoriíi dels 
canijx arribar nl sostre estatutari. En alguns ciisos, aixh signifi- 
carh tkirn’tik la currcsponcnt iniciativa legislativa i dc govcrn. 

Igualmcnt hcm de rcirnpulsar, amh toics Ics nostres mer-  
gics, Ics divcrses ponhcies que perniclin en cl termini mbs 
brcii possible aconseguir els t raspassos Iiendents, sohrelo t en 
mntbries tan importants com sOn les qiicstions relocionat-les 
amb I’atur, la políiicii econhrnicíi sectorial, la justícia, la Uni- 
versitat, etc. 

I per enfortir al inlixim tot aqucst procés of’crcixo la rcconsti- 
tució dc I;\ Comissió Mixlu, la part catalana, amb la participaci6 
de tots els Grups partamcniaris d’aqwstii Cambra. Aquesta 
C ~ i n  hra ja va corki xer tina proposta semblant per bocii dc 
l’iictual Prcsiclcrit CIC la Generalitat en el seu discurs d’iwcs- 
tidura. Estalvio :i tots vostes analitzar les vicissituis ~iolit iy~~cs 
partidistes que impediren impartir, acceptar uyuell objectiu. Si 
que vull subratllar, pcrb, yuc la liroposia no cra prou clara i 
traiisparcnt (les clcl rnorneii t cluc anava acompanyada cl’cle- 
ments de f’acto i nncgociables. 

Res nies l luny dc la meva intcncib quc una utilitzacib sccth- 
ria de cap chrrec o institucii). I’cr aixh iipel-lo ;i tots cls Grups 
parlamenturis q ~ i e ,  per damunt cl’aquelles discbrclies ja 
passades, s’aplegtein per iiconseg uir aquest objectiu I Objcct iu 
q ~ i e ,  wpeteixo, 110 implica solameni un íicil, rhpid i potser 
pr’opagancIístic final del procks dc negociacib, sinb, cspcciul- 
ment, iinn aproi’undicla :inidisi CIC totcs Ics possibilitats quc cns 
d6na I’iktatut i trn reiliinipncnt de totcs aclucllcs qiiestions 
que no hem acanscguit IE que estan encara lnasw conclicin- 
naclcs pcr passades negociacions. 

‘riirnhé, CIC cuca Catalunya enfora, cal xonseguir unli con- 

vEvhcEa fixtcrna entre Cnta1uiiy:i i tots els poblcs cluc intcgccn 
I’Estat. Cal suhstiiuir el conccptc ortcguiii de <<coníieviincia )) 

pcl dc la convivkncia fiiiterna- I’erb per tal d’aconseguir cluc 
zlqiresta convivkncia GS convcrteixi en una realitat 6s imprcs- 
cinditile que uiis E iitlrcs potiles es concguin millor. Cal, I~OIICF;, 

que la t‘ealitut de Calafunyit, amb la scvii Flcngua i cdturil, 
sigilili conegudes II Madrid i cn lots els altres pobles CIC l’l:,slat. 
I’ncilitar aqucsta concixenqa és nhligacih dcl C;t~vcrn CIC la 
Gciieralitat i tamhi: clcl Govern ccntnil, d’acorrl amb I’articte 
tctccr i l’article 149.7, de la Clonstitticib. 

En complimcnl d’aqucsla obl Egaciii em proposo d’iniciw 
negociacions anrb el fu tur  govern central quc es formi dcsprks 
tlcl 28 cl’oclubrc pcr tal cluc i\ Maclrid cs cremi, enlrc la Gcncrdi- 
t;kt i i’Estat, una llibreriu oberia al piiblic qiie sigui un r iutht ic 
centre de dilirsih rle la cirltw-a cscrita a Cutalunya. Així mateix 
em li ro poso 11 ’ i 11 ici a r negoci aci on s pe i-q LI e I :i te 1 cvi s ib es tat al 
ciediqui ~ i i i  espai a I‘er conbixer iirrcu cl’lispatiya les activitats 
cuilurals dc Catalunya i dels altres pobles amb llengua i culturi~ 
prbpics. 

Vull recorclar ct que hc cxposat més d’una vegada, t m t  ni 
Senat COIIJ ii aquesta Cl;irnbra : els dcures clc I’bktut espanyol 
cle reparar- cls danys que a la llengua i cultura catalmcs vaii l‘m- 
se-li durant cl regim anterior cn riuni prccisamcnt d’acluest 
Lstat. Aquest deure dc rcparacib no I’hcm rl’obliclar mai i ha 
d ’ e s t~  semprc liresent en les ncgochcions nostres anih I’l?slat 
cn C E  camp cultural. llins CIC molt poc tcrnps qucciari constitLii- 
ciri la lolalitai dc Ics Comunilats Auti>nomes. Cddrh, dnncs, 
cluc el C~ovcrii catalii iniensifiqui la sew política de colMo- 
r x i 0  rimb totes ellcs, utilitzant cl yuc  prcvcu l’article 142.2 dc 
la ConstitLici6. Una polilica de realitats i no vcrbalista, t’ls 
acords i convcnis quc prcvcu aquest precelitc constitucional 
hauran de rea I i t za r- sc, so hre t ot , arn I> aq ucl I es C3o rn 11 ni tats 
Auti>nomcs, :imb cls poblcs de les quals ens Iligiieri I’idioma, 
la cultura i la histbria. 

La nostra realitat nacional, de dimensions mlu’idcs perh 
amb unti fiirta especificitat, ha dc scr concguda :i I’cxtcrior i 11a 
de ser tinguda en compte, a l’hrwa de la prospccci6 cfc HOVCS 

rórmules de coldahoracih i d’organitzacih en tse els pohles. A1 
mateix Icmps, Iicm de ser capaqos de seguir atentament tots 
aquells renbrnens intcrnxionals que, hé per la seva dimensiii 
cul tural Linivcrsal, bé pcr la s w e s  implicacions polítiqiies o 
cconbniiclues, eshn ufectant o afeclclrari el h t u r  de la nostra 
comunitat nacionnl. Molt coiicretc?ment vull dcrir-mc iils 
instrumcnts que c d  crcar per a la prqjeccih exterior CIC la rcali- 
tat catalana, sobretot la llengua i la cullura i el seguiment de 
les comunitats europees, ja sigui cn la seva vessant ccmoniica 
-Mercat Corni1 - com polílicu - Parliimcnt iiuropeu. 

LH projecció cxterior no pot scr concchuda només d’una 
íorma riillach, indiviclualitzada o puramcnt propagandística CIC 
les nostres peculiaritats més o mcnys folklbriques o gastroni>- 
miclucs. l?,s bo qiie inipulsem totes aquelles iniciatives punlu- 
als cluc facin arribar arrcu els valors de C‘i~talunya. Pcrh des CIC 
les institucions nutonbmiqucs i en el m r c  de Ics nostrcs com- 
pctbncics calclrli la fotimcntacib cl’tjrgans propis o cti concert 
amb altres instilucions per a realitzar aquesta f’uncib. I ic dit i 
hc rcpctit més cl’una vcgada que la nostra Catalunya autbnornr-1 
no íuncionarh si no la iristitucionalitzein. 

1% així cluc proposo u n a  política que rccordant la iinatgc 
dels nostres C Q ~ S U I ~ ~ ~ S  s’iidreci a la localitzacii, de punts d’irrn- 
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diacii, dc la cultura i la realitat calalana, I-[em d’aprofitar totes 
Ics liossilititats constitucionals i cstatuihries pcr ser presents 
cn aquelles iniciatives internacionais on cs debatcn i cs coinu- 
niquen les realitats culturais. ks necessi~risi una politica de 
moslrador obert al inOn. 1 una eina molt irnportant ha de ser la 
tascu dels agregats culturals de les urnbaixades de l’lXat cs- 
panyol. Cat exigir que aquests agregats culturals coneguin la 
realitat cult~1r.d cntillana perque puguin scr t m b é  rcpresen- 
tants ii l’cxterior. 

Com reconeix la Constitucib s’han cfc protegir i fomentar 
Ics diverses reulitats Iingiiísticliies i culiurals. Per aixb proposo 
un concert polític amb els brgans corresponents perque 
itquests agrcgats, COSSOS diplomitics i consiilats, siguin tambi: 
un pont de relacib i de difiisió dc Catalunya i11 mim. 

Ilcpen tarnbi: de In nostra bona entesa i col+litboraci6 amb el 
govcrn ccntrd i divcrsos dels seus ministeris eixamplar la 
nostra participacib cn les negociacions sobre I’ingres al Mcrciit 
Comii. I cn aquest proccs cl Parlament, la Comissi6 crcada ad 
hnc, cal quc treballi cstrctamcnt lligada amb els representants 
dcl Goirsell Executiu. En aquest sent i 1 proposo LI na propera 
sessi6 informativa al si d’una comissii, parlarnentirin per ii fer 
halanc; CIC la situacih cii el moincnt ncluul. 13e la mateixa 
íorma, calciria estab] ir una constant col.lahoraci0 amb cls 
brgans rcctors de l’economia calalanii, molt especial nient arn b 
nyuells consclls de reprcsentacih triparlida, govern, patronal, 
sindicats, com ara els de reconvcrsió. 

Cal tarnhC: que estiguem niolt atcnts íi la institucionalització 
política d’I<ucopa, Per una txmdii, ,¡a comptem amb una curia 
perh rica histbria d’intercmvis cl’cxpcribnciii amb altres comu- 
nitais ~~itbnoimcs I federals, i aquest és un camí que cal conti- 
IICINL Per dtra, i.ecorclcm els contactes .ja cstablcrts arnl:, cl 
l’arlanienl curopcti. En cll cs contctnpten corn un fel actual 
els poders wtonbmics i fetier;ils, i cnldrli inknsj llcar aquests 
contactes per tal cle ses presents corn a observr-lclors, en tri 

niesura qiic avenci cl procés cl’inkgracih de 1’F:stiit cspmyol al 
Mcrcat Comú. Pcrb vull  cridar I’atcnció molt concrctamcnt 
sobre una proposta yuc pot ser dccisivn per ii la nostra pasti- 
pacib ii I?uropa. Tots vostks saben qirc ja s’csti debatent la 
Iu tu ra sol uci O cl ccto ra I q u c asscgu rarA la rcp rcse 11 t izc i 6 d i rccta 
i proporcional dels parlnment¿iris europeus. Ayuesta elecció es 
li) n iirncn la r i  cn ci rcu mscr i pci oi1 s c lec t ora 1 s q u c re 61cc t i r an  Ics 
ciivcrses realitats polítiques. i+ en aquest sentit que cal iniciar 
íotcs les gcstions per aconsegcrir ~ L I C  Calalunya sigui una cir- 
cuniscripcib europca i quc el nosire poble clegcixi els seus rcp- 
sesentants cn I’brgan parlanientari dc la Linitat europea. 

No voldria acahx aquest aparlat referit a cl’icstioiis interna- 
ciunals sense al - ludir  al gr;m oi~jeetiii tlc la put i del dcsarinn- 
rncnt. Existeix una llarga Iradicib dc pacifisme actiu ;i1 si del 
nostre poblc. Jlivcrsos dels nostres tcxtos Ibnuriien~als n’han 
ikt esment al llarg de la historia, i així tambk es cita en el 
preiimbul del nostre Estatul cn parlar cici repcctc pcls drets i 
llibertats de tots els poblcs. En la meva proposta cal contem- 
plar unli voluntat icrrnri i decidida dc continuar aquelh traclici0 
en la linia dels pronunciaments del Prwlament dc Catalunya en 
contra dc I’ingrés de I’Estat cspanyol i1 1’CXAN i B fivor cle les 
Iliberkts arreu. 

No vull mxbnr aquest capitol dedical n parlar de Catalunya 
enfora sense dir unes paraules dc rccorcl a aquclls catalans que 
viucn fora de la pittria. En LIII discurs d’un candidat a la pre- 

siclencia 110 hi poden mancar. Crec que el nostre govern ha de 
dedicar una atcnció molt cspecid :I aquells catalans i als sciis 
fills. Alguna cosa, molt poca cosa, s’ha fet; cal fer moll més. 
131s Iliputats qiic visqueren cls anys trenta rccordem aquclles 
emissions de rklio dedicaclcs als que s’anornenwvem aleshores 
{tels catalans absents de la pr‘itria. )) Cal Iorniir a restablir tzncs 
emissions de riiclio semliants. Cal iicgociar amb el govern ccn- 
tral pcrqu& la ridio estatal, que cs de tots i dc 101s els pobles 
d’Espanya, rctransmcti aqucstcs emissions. Cal també arbitrar 
altres mitjans per 11 mantenir Ics relacions amb aquests ailalans 
que no podem obliciac 

I ~ ú l ~ h  apartat d’aqucst prqjcctc programiitic és la inst i tu-  
cionalitzacih de Catalunya. 

Totes les encrgies i aspiracions qtie el poble de Catalunya ha 
gcncrxi cn la seva llarga lluita per l’autogovern avui han de 
cristal.litzai* cn unit continiiitat instihicional, segons les previ- 
sions cie \a Constitucib i (ie i’F,statut. e s  legítim quc cactnscuna 
de Ics diverses forces polítiques dercnsi cl scu projecte i la seva 
visi0 pel que I‘a a la forma com s’ha d’expressar la lliure clcter- 
minaci6 del poblc de Catalunya. Avvanc;ada l’aprovacih dels 
nostrcs textos suprems -la ConstituciO i I’Estatttt--, ayucsts 
s6n cls marcs polítics clins els quals cal clcscnvolupar cl nostre 
procés institucional. Com diu el preitnbul tlc l’l<statut, 
({liqucst és I’expressió de la identitat coilectiva cle Catulunya i 
deílneix les seves institucions>>. I mks enlli, en el scu article 
scgon, proclama quc <<la ticneraljtat és la institució en yuk 
s’organitza políticament l’au togovern de Catal uriya o. Les 
institucions autonbmiqucs de Catalunya shn, cloncs, part de 
\’Estat, i com ii tals, cal fomentar-les, defensar-les i c ixmpln r -  
les, per hl que l’autogovcrn, la busc cle Iu sobirania del pohle, 
sigui dotat d’un vcritahle poder polític. I ,  a més, per dcfinicib, 
10 caractcristicri essencial de l’au toiiomia és la potcslat Icgislati- 
va del Parlament. Aixi, la prirncra clüestih ;i referniar és cl 
papcr cabclal del Parlument de Catalunya, que reprcsenta el 
poblc dc Catdunya i exerccix la potestat legislativr-1, q m v a  els 
pressupostos, impulsa i controla I’acciO politica i dc govern. 
Pcr tant, com ja he dit abans, aclucst progratzia de govern 
[indri com a ronament Iíi realitat inqiieslionable del piiper dcl 
Purlament, de formi nio1 t cspccial en Iu seva vessali1 legislali- 
vil, tan oblidada i mcnystinguda en aqucsls dos clarrers anys i 
mig. 

Sota Ics prcssions dc Ics estructures ceiitralistes, cluc es 
resistcixeri a la instauraciii d’un autk i t ic  Estat CIC les Au tono- 
inics, s h n  alcat seriosos olistaclcs al normal Fiinciomimcn t 
legislatiu del l’arlament. El f‘jcil recurs sovintcjat al Tri buna1 
Constitucional cs converteix en una manipulacib tim1 tes 
vcgarfes dc la Constitucih, pcr h i  cl’aconscguir una pnralitzcib 
directa de \‘acci6 legislativa dcls rcpresentanls del poblc de 
Catalunya. Perb cal d i r  t m b b  que un Conscll iixccutiu quc 
renuncia il la iniciatiw Icgislativa contribueix, potser, malgrat 
la seva prbpia voluntat, a degradar la instituciii par~ament~~ria. 
IJn esquema pluriparlidista t im  equilibrat coni el sorgit CIC les 
clcccions dcl 20 dc mar$ de 1980, en el qual c;tp partit o coa- 
lici0 nn té un:\ majoria absoluta r )  cstahilitzacla, requereix un 
conjunt dc propostes de consens parlamentari que ajudin a 
potenciar Ics inicilitives legislatives. Si 110, corrcm el greu risc 
de convertir la Cambra solamcnt en LIII h b i t  CIC clchat, Ics 
rcsolucions dcl qual quedin ernpan tanegadcs CII la inopcrh- 
cia, fet cluc cs pot agreujiir amb el pimgressiu aliiznyitment de la 



institucib respcctc al conjunt dc la poblaci0. 
llri la incw lm)posta cl l’ariarncni hu de ses I’cix ccrltrai de 

la politica aiitanihiiica. i-:l Consell Uxccutiu ha cie inantcnis la 
ruks d iNmi  trmsparkncia dc les SCVGS Fuiicions enfront del 
Parlaiment , i x i  1 itant una i n [or macih mnslr\n t de totes les 
scvcs iniciativcs amb el rnixiin respecte pcr ii la tasca dels 
13iputals, als cl~ials cs cieu c11 i i t i a  elemental relacib CIC confi- 
m q n  i dc: rcspotisalililal polÍticam Així mittcix, el pcs mbs ini- 
Imrhnt CIC I’xciO dc govcrn s’ha C I C  prcscnlar sota la fbrrna 
cl’inicialiva legislativa, debalenL les divcrses opcinns i si ntetit- 
mnt iotes les posicions cti el procks d’claboracih tle ics lleis. 131 
recurs del dccrct o altres tipus de normillives executives lla CIC 
ser sernprc UII  coimplcmcllt --d’al tra banda, rieccssari - CIC la 
iniciativa legislativa, pero no pot preteiiclre mai CIC suplir-la. i 
aclucsi con*junl de factors i ci’iniciativcs dcl 1’;ularnent ha de 
recollir les aspiracioris i prcocupacions dc la poblacih, la qual, 
al seu torn, cal qiic et1 sigui inlbrtnnclit; cal tnantcnir tmhb, 
pcr t m t ,  un cstret i conshint lligam dcl ParIument amb cls SCUS 

rcprcscntiils. 
Per I*iions semblati ts, li1 iristit uciotid i tmcib CIC l’au t ononiia 

hauria d ’ i m pl ¡au. I ii con s t r ucci li (I ’ LI t iii  Acl m i n i s t I X  ¡i, pú bl ica 
eficient i modcrna l i 1  servci dels ciutadans. La Generalitat dis- 
liosa nvui de clcscnes CIC milers CIC funcionaris irmsferits, 
ccdils o contractats. N o  cxis poclem liinitar ii rcbre’ls sense in- 
tcntar dc corregir els clci‘cctes i irracionidiiats d’altres &poques 
dc I ’A rl ni i ii is t raci O. <.’i11 11 n a A cl tn i 11 i s t raci ¿‘I pi1 bl ica ca 2 alan a. i n- 
clcpeizdent, qaralií?cadri, rcglaincntacla i transparent, q ~ i e  rics- 
terri la  incficikncia i el clientelisnic. 1311 aquesta direccib, 
caldri combinar niesuIcs cie refbrtna attministi.aliv~i itmb pro- 
tjniines de limnacih de la fiinci6 piiblica, especidmctit mitja- 
nqan 1 I’I*:scola r l ’ k l m i  nislrl-iciri h” l i  ica. Aquestn, (1 ire proposo 
q uc est uhl ei x i 11 igams it in  41 I a LI ni vers i tat , t I a ci’acl repir- se 11 1 
pcrlccciotiamcnt i reciclatge dels tirnciomtris dc la General ¡tat 
cspccialment per ;iI personal de IIOV:~ incorjmiici6. I2’I~scola 
no pot scr conce buda sola [nen t com u11 cctiire d’al ta cspccial i 1- 
mcih o dc cursets moll dispersos, sin6 cluc, albs el  nivcll i cls 
dei’cctcs dc 1’Ad ininistraci6 actual, cal posar h f l s i  en la tasca 
CIC formacib. I ,’I+hxjtn d’Aclministrnci6 Pública ha ct’estar 
tambk al servei cic la íormacih dels l’uncionaris municipals. 
L’l~scoln cl’htlminisll.ncih Pública ha de ser una eina cficiq cn 
la construccih cle l’Arlninist1wi6 tiovii ii C“ita1irnya. 

Dins la funci6 piiblica, hcm d’estiiblir un proch clar i unifi- 
cat de seleccih CIC personal, amb irmsparencin i rucionnliht cn 
els iioinenat-nents clels ciirrccs de corn:indatiicnt, establint l’ccs- 
truct ~ t r a  jer;jrquica pr’oiiorcion~~d~~ i xlicnt i\ caclw orginisme. 
Cal scr cspecinhnent C E I T ~ S ~ S  CII la pu blicital i coneixcmc1zL de 
Ics convo~atbrics rlc proves de scleccib, CII I’atrihucih j u s ~ a  
dels llocs i cle les plnccs, si 6s possi2)Ie diris Ics previsiotis cle la 
Llci de Mcsiui.es [Jt-gents, amb la participilcih dcl matcix per- 
sonal en cls brgiins de iwttrralwi lbcnica. 

i.Jn dcls camps en  clu& cm proposo de tcnir uiia c i m  especial 
6s 61 del pcrsono 1 transícri t. Si adoptkssi m u ixi posici6 dc 
inenysprcii, dc m e l  o de rebuig cnvcrs aquest conjunt dc Tun- 
cimiiris, correríem cl gravissirn perill de multiplir:ur res i sh-  
cics i aprolitndir u n a  clivdh dins cle I’AdminislsitciO. Cal 
donar unil utilitx.aci0 normal i eyuitatiwi al pcrsonal timsí‘erit 
pcl- a oc~lplir qualsevol ciirrec, comcnqani pcls ctc coinatidu- 
ment. Tota pcistcrgacib o supedit;icih al pcrsonal contractal o 
de prctcsa major contitnqa, no solament significa ~ina discrimi- 

nacih, sin6 quc afegeix noiis costos a I’Acfmiiiistmci6, al 
mateix tcmps que comporta clcsaprofitar les atpaciiacions i 
I’ccxpcrikricia dels qui portcn molt anys de tasca en I’Admiriis- 
traci0 p’iblica. 1:;s urgent ucahar amb el desplegnnlcnt clc la 
Llei cle Mcsures Urgents i prcscntar, riiitjaiiqani Ilci, les pliin- 

t illes orghiiqucs, tal COI’L-I pi*cveu la Llci de kessLlpostos de 
1082. Per íiiiit, cm propustr de fer-ho. ‘ienini CII co~npte ics 
liinilacioris dc I’xtual legislacib, cal iiizpulsir un pro& efectiu 
per a anar posani els fonameirts de la reprcscntativitat del per- 
sonal de 1’Aclmi nistracih. 

Des d’un alir;i perspectiva, hem CIC platitc,jar la dcsnpuricib 
progrcssiva rtc les pnrts (te I’Administracici ccnlral cluc corre- 
sponen ii compcikncies i funcions traspassrdes per tal d’xse- 
gurar el bon funcionament poliiic i cconbtnic, evitant la dupli- 
caci h de cost os i la i r rnci on B 1 i t 1-1 i adm i p1 i st Tali va. L’Rd tn i n is- 
trncib central ha d’impulsar un doble procks d’cnfortimcnt de 
l’Arlministraci6 a u t o n h i c a  cn els cnmps cluc l i  sbn propis, i 
de reduccib dels organisimes cluc vim essent sti hstihiits. Jacs i l i -  

gerencics directes de l’Adininistcacii> ceiitriil ii l ’ i im bit de la 
Generalitut han dc dcsaparbixer. L’accib dels governs civils o 
Ics relacions clirccles amb els ri,iuntaiiicnts s’hm d’ilnar substi- 
tulnt per I’assumpcih i I’cxcrcici de compethcies pcr la Getic- 
rnliht. La Gcnernlitltt ha dc ser, :i la vcgoda, ~ i n  poder polític i 
uiia Arlministracii> m b  compethieies prhpies i plenes i Iu 
forma nomd d’cxistkticin clc I’I%tat :i G:i1alunya. 

1:organitzacih dc la c;eneraliLat, u 1 1  í‘er-h de Ibrtnu desccn- 
tralitmla amb ;~lencih cspccial a iiiis poclcrs locals qirc han de 
ser I‘orls i autbnoins, basats en cls municipis i Ics comarques. 
X.A Gctierulitiit n o  ha de reproduir cls modcls a d n i  trislnititrs 
centralistes, sinb qttc s’ha d’iirticular mi t:, les cstruclurcs 
locals i l imi t a r  I’Adminisi t-aci6 prbph amh cls rnhx im respcclc 
als clrcts i Ics fiincions prbpies rlels municipis. L’au toriornia 
in LI ti ic i pa 1, pr i nc i pi cons u hs h n  ci a I de 1 ’a u ton o 11 i ii tcr t-i to r i a I, 
s c r i  ciif‘ortich si des dcl Conscll J :XCCU~~LI  de la  C;cneralitnt 
s’iisstitiicixeii totes les cotnpetkncies que hil cceiit I ’ l l s ~ u i  en 
materh cle rkgim local, si s’exercei xcn aquestes compctcncies 
cn WI ampli sentit descenlr~iliIz;lclor i CN prolcgeixcti cls eris 
locals de tot;\ agressi0 (1 limitacih :i les seves funcions. I’s fiilsri 

la tlicoioniiri que planlegen alguns entre ;i+junliiments feliles i 
una nutonornia i‘orla. I :ad:iscuna dc Ics Aclminisir.acions ha 
d’estar capacitada i clotad:i pcr D ~ C S O ~ ~ I ’ C ,  al scu nivcll, cEs 
prohlcmcs púhlics, csscnt :i Cat;dunyw la Ckmralitwt cl vbrtex 
de cooi*din;ici6 i de girantiu del desenvnlupamenl correcte de 
I’ A d m i n i st rilci 6, peri) sem prc respec t an 1 1 ’11 ti toiaom t ;i i l i  LI n i ci - 
1x11. 

IJ’atl-ih~ici6 deliniiiw de 1’1>rclcnació dcl tcrritori i i  la Gcnc- 
ralitat I)CI’ tal cluc aqucstr-i di t-igcixi lu f’orr-na d’oi-ganitmr cl país 
i la clist rihitcih tcrt-itoriat dcls rcciirsos piiblics Iicrmctrk dc: 
gilatitqjas I’ctifortitmicnt dcls aLjun taments i Ics pcrspcctivcs 
d’una nova organi tzacih tcrriiurkil. F,ls aiuntimenlx han de ser 
dot;its de rnks :iuicFtiomia, de tnh ct>mpetbnci;i, dc rnh 
rccu r s c ~  ccon b in i cs. L ) ’ d  ira txm da, 211 Par1 arncn t hciw d’E rn pu I - 
sii I‘ u li ii nova orga t i  i t mi 6 po I i i i co- a c l  m i n i st rii t iva, cl LI c pe rmct i 
sw pcr’ar I’actual fragrncntnci6. hi iiqucsla perspectiva cal 
situat‘ Iu corn;malitzacih de Chtaliitiyii, cls orgunisrncs dc 
cooperncih amb els municipis i Ics comarques. En aqiicsla 
nova reorgani~z¿~ciO territorial dc Catiilunya cal tenir en 
comple que si I%arcelona és el clip i casal, no ha CIC convcrtir-se 
mai en el cap rnonsiruOs C1’un:i Catalrrnya amb uncs 
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comarques depauperades. Per tant, proposo que el nou govern 
yuc es pugui presentar al Parlament, cn el termini de sis 
mesos, presenli un projecte de llei municipal de Catalunya. 
Així mateix, proposo que prcsenti a la Cambra cl projecte de 
llei d’organitzacib i divisió territorial dei nostre poblc, tcnint 
ei1 compte Ics opinions dels municipis i les realitats comarcals. 
Tambk czil presentar cl lmjectc del pla territorial de Catalunya. 
Ih-dmenl, cal proposar que en I’organismc mixt Caixa- 
C;eneralitat, cluc intervé en la concessih de crcdits als ajunta- 
ments, hi participi una rcprescnlacii) dcl poder municipal. La 
seguretat ciutaclann ha de ser una de Ics grans preocupacions 
d’un govern catab autbnom, i ho scrh si aquesta Cambra 
m’atorga la confianp. Pins aril, ben poca cosa s’ha fet des de 
l’actiral Govern de la C;cncrAitat en aquest terna, que tant 
preocupa els ciutadans d’aquest país. Cal, doncs, rectificar de 
política, i em proposo (ic rectificar-la. Em proposo, doncs, quc 
cn aquesta qiicstió es doni total compliment al que disposa 
I’htatut d’nutonomia de Catalunya. proposo que la poli- 
cia autbnoma es converteixi en realitat sense mcs demora, per 
tal que, actuant en colhiboració amb les palicies municipals i 
amb les forces d’ordre piiblic de I’Estat, asscguri al mixim 
possible Ir-l seguretat ciutadana. Pcro aquesta scguretat, cal 
assegurar-la k n t  front a una cielinqü6ncia cada dia més sofis- 
ticada - i  permcteu-me I’expressió. Pcr tot aixb, proposo que 
el nou Govern estudii immediatament la creacih d’un Jnstitut 
de Scgurctat Ciutadana a Catalunya, dcl qual dependria I’Esco- 
la clc Policia, en la qual rcbricn formació, en seccions distintes, 
la policia autbnoma i la policia municipal. L’csforc; que alguns 
ajuntaments de Catalunya han fet en  ayucst camp per tal dc 
millorar Ir? segureiai ciutadana cn el scu territori, iiugmcntant 
el nomhrc c-lc policies municipals i organitzant millor els seus 
scrvcis, és cerlament notablc. La importincia avui d’aquestn 
policia municipal és, doncs, molt grrln. Per aixb, proposo que 
en la Junta de Seguretat de Caialunya, composta paritirifiment 
per rcprcscntants del Govcrn central i de  la Generiilitat, el 
Govcrn autimom ccdcixi un dels seus llocs, dcls llocs que li  
corresponen, a un representant dels municipis catalans, 

Complenien ts inclispcnsables per I I  la plcna insiitucionalit- 
zaci0 de Clatnlunya són aquellcs previsjons legislatives conl- 
inguclcs :i l ’ I3lalut  que encara no han estat endcgadcs. Pro- 
poso, doncs, e11 Ixinier lloc, phitq:jar al h r lament  la lici sobre 
el síndic cle greugcs i ct nomeníiment d’aquesl ctirrec. 

Finalrncnt, cn l’rirea de justicia em propr)so d’aconsegiiir cls 
obieciiiis segümts pcr tal de completar el quadre instilucioiinl 
CIC la justícia a Catalunya : 

a) kicionaiitzar i donar m j o r  cficiencia 21 la planta juEIiciai 
cle Catalunya, amb la modi ficaci6 dc les demarcacions actuals. 

h) Donar una major funcioniilitat i eficicia il l’xhinistrxib 
clc justícia a Catalunya, niitjanGant I’exercicI immediat de Ics 
facultats que reconcix I’Estatut en el seu arlicie 18.3. 

c) Exercir immediatament ics facultats quc reconcix ai 
Govcrn de la Generulitat, I’article 22 de I’Estntut, cn cl que fa 
referencia ii la convocutbria de concursos i oposicions, per tal 
de cobrir Ics places vacanis 1-1 Catalunya de magistrats, jutges, 
secretaris judicials i altres persones al servei dc I’i~fministraci6 
de Jtistícia. 

d) Assumpció plena de les compethcies cI’cxecuci0, que 
en rnatkria penitencihria, reconcix a la C h w a l  i tat l’article 
1 1  . I  de l’htatut. 

e) Assumpcib també de les facultats quc I’Estatut reconeix 
a la Generiilitat en el nomenament de notaris i de rcgistradars 
de la propietat i rneruintils, en l’articlc 24 de 1’Estatut. 

f3 Constitució del Tribunal Superior de Justícia de Calalun- 
ya, d’ac~rd iimb el que preveu E’article 20 de I’Estatut. 

F,,n definitivu, senyores i senyors Iliputats, corn i1 conclusib 
dc Iri meva intervencib, voldria resumir en cinc grans cczrnps 
l’actuacib que proposo : primer, 121 lluita contra I’atur, pofítica, 
econbmicii, industrial i agriria; segon, la catalanitzacih dc la 
nostra. societat, en un clima dc convivkncia; tercer, el dcscnvo- 
Euparnent cl’un pla de prestacions socials; quart, I’acciO institu- 
cional, a nivell d’Estat, i la pmjeccib exterior de la realitat na- 
cional catalana; cinquk, la pleiia insti t ucional i tmci0 CIC 
Ca ta I un ya . 

Ida majoria d’ayucstes propostes no signifiquen pas un gran 
augment de despeses; en molts CIISOS, prhcticamcnt, no hi ha 
augment de despeses. Són, perh, goso dir-ho, una excepció les 
que fan seferkncia a la lluita contra l’atur i a la polílica cultural, 
especialment pel que fa a la normalitzacicj lingijística. Per?) 
aixo és així peryue aquests objectius rcclamcn, certament, de 
la nostra societat un esfor$ econbmic extriiordinari, perque 
sOn csscncials per a la supervivencia del nosti‘e poble, Aquest 
esforG, per& crcc que és perfectament assumible per la Gcnc- 
ralitai, sense haver d’augrnentar la pressi0 tributhria, si cs mil- 
lora, corn cal millorar, la gestió rccaptatbria dcls impostos 
cedits, així com la valoracib dcls traspassos, i es fixa el Iwccnt- 
atgc de participació en els impostos estatals i es racionalitzen 
millor les dcspcscs de l’Administraci6 pública. Aixb no 
exclou, obviarnent, un nivell més alt d’endeutarncnt, clins els 
límits fixats per la Llei Orghnica de FinanGamcnt cle Ics Comu- 
nitats Autonomes. Senyor President, senyores i scnyors Dipu- 
tats, he exposat a la Cambra el perquk he acceptat ta canciiclatu- 
ra a la Presidkncia de la Generalitat, el programa de govern 
quc proposo i els trets caracteristics del Consell Exccutiu quc, 
en  el seu cas, formaria si la rnoci6 de censura mcresqués I’a- 
provaciii d’nqucst Parlarnen t. 

Amb aquesta cxposicib crcc qiic hc complert atiih el incu 
dcurc. Ara correspon a la Canihra debatre el progrnrna, i de 
dcc idi c Espert> aq ucst debat co 11 fiaclame n t pc rq u ti est i c coti ve- 
nGut que aportari criteris i suggeritments que poden millorar el 
programa qiie presenlo. Estic obcrt, per tant, a Iecollir i a 
estudiar-los tots pcrquk estic segur quc pocíran enriquir i coili- 
pletar aquest programa exposal que, per respectc al len-ips 
cl’aquesta Canibra, no ha pogut ser cxposat amb l’amplitud i el 
detall quc hauria volgut. 

Espero també quc el debat que scguiri ii aquesta exposicib 
clarificarii la política catalana, conlri buir i  a l’estudi de n c m s  
propostes de govern que iijiidin a sofucionar els greus prob- 
lemes del nostre poble, i també cstic segur que aquest clcbat 
contribuiri LI donar una mica més cl’esperanGa i unii mica més 
de confianc;a al noslrc poble. 

Senyor Prcsidcnt, senyores i senyors Dipulats, grkics per la 
seva atcncib. 

El Sr. PRESIDENT : Senyores i senyors Diputats, d’ricarcl 
amb el previst cn les normes cstablertes per a aquest debat, in- 
tcrromprcm ara la sessió. La sessió continuari demh al matí, a 
dos quarts d’onze. 

Se suspkn la sessió. 
(Srin i r a  quarts i quatre minuts de úues ~ C I  migdiu.) 
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mana de cada trimestre natural, sigui quina sigui la data de subscripció dins aquest trimestre. 

2. - La tramesa regular clcls exemplars de subscripció cornenqara en rebre’s I’import corresponent i la tiulllcta de 
subscripcib degudament emplenada. 

3.- El subscriptor que no renovi la subscripció abans del venciment ser& donat de baixa; tan bon punt es rebri  l’im- 
port de la renovació es reprendri la tramesa clel Diari, pero scnse dret als exemplars no rebuts. 

4. - L,‘Admin¡straciÓ del Diari pot modificar en qualsevol moment el preu de subscripció, el qual tindrh efectes, per 
als subscriptors ja donats d’alta, a partir de la primera renovació de subscripció. 

Nom ............................................................................................................................................................................................................................................................. 

carrer ................................................................................................................................. num. ........................................................................................................ 

telkfon ................................................... població ............................................................................................................................................................................. 

districte postal ........................................................................ 

desitja subscriure’s al DlhRI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, d’acocd 

amb les condicions impreses adjuntes, a partir del dia ................................. de ..................................................................... de ............... 

fins al 3 1 de desembre de 198 ............................ 

Amb aquesta finali tal, i amb data ......................................... de ............................................................................ de 198 ............... envia 

per ................................................................... núm. ........................................... la quantitat de ................................................................. pessetes 
(gir I1a16 i l i  porlotior) 

............................................................ .................... .............. dc .......................................................... dc I 98 ............ 

Signa tu r;i 

DIARI DE SESSIONS DEI, PARLAMENT DE CATALUNYA, Palau del Parlament, 
I%rc de la Ciutadella, Barcelona-3 

___  -_ .- - -- - 

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENI“ DE CATALUNYA 
Edici6 i subscripcions: Servei de Puhlicacioiis del I’arlamcnl de Catalunya, Pdau del I’arlrlment, Parc de la Ciutadella, 13arcelona-3. 
’Tekfon 300 64 13. Subscripcih anual: 2.500 pessetes. Número solt: 60 pessetes. 
Irnprks Wr Multitext, Dipulacib, 113-3 15, Raccelona-15. IXp. I ,eg. 13-27.966-811. 


	Llista DSPCP: 


