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Segona reuni& Lu sessió es repren quan manquen quatre minuts per a les onze del mati. 
En ei debat sobre la Mocih de cemura al Cornell Executiu de la Generalitat, presentada pel G. p.  del PSUC, intervenen, d'acord amb 

el Reglament, primer de tol, els següents I .  Srs. Di'tats no adscrits que han demanat de prticipar-hi: Lorcu b. 33361, I-lidukn (p. 
3337) i Ardiaca b. 333 7). 

Tut seguit pren ¡a paraula 1'H. SK Conseiler de Política Territorial i Obrm Públiques, en nom del Govern (pa 3339), i després ho f a  el Ili'- 
tat no adscrit 1. Sr. Guillén, en nom seu i d'nltres Diputats de la seva cundicib (p. 33423. 

Aleshores comencen d'intervenir ek representants dels diversos Grups parlamentaris I. Srs. Cañeilas, pel G. p.  de Centristes (p. 3343$, i 
Hortalb, yel G, p.  dEsquerra Republicana (II. 3346). 

Tot seguit pren la paraula 1". Sr. Conseller de Cultura, en nom dei Govern (p. 3349) i després intervé el representant del G. p. del PSUC, 
I. Sr. Fmtus (p. 3350). a qui replica 1". Sr. Conseller de Treball 6.3354) 

La sessiú se suspdn a dos qerdrts i dos minuts de dues del migdia i es reprh a tres quarts i onze minuts de cinc de la tarda. 
En nom del G. Socialista, pren la paraula el Diputat I. SK Rmentós b. 3355), i en nom del G. p.  de Convergknciu i Uni6, el Diputat 1. SK 

lligata (D. 3358); intervé després el M. IJ. Sr. President de la Generalitat (D. 33601 i, Jnalment, ho fa el candidat a la Presidkncia, 
1. Sr. Benet, el qual respon totes les intervencions que i'han precedit (p, 3366). 

Atks que, d'acod amb el Reglament, ara poden iníervenir de nou els representanls deis Grups parlarnenraris, ho fan els I. Srs. Diputats 
Hurtah, pel G. p. d%querra Republicana (p, 33 711, RibÓ, pl G. p,  del PSUC (p. 33 721, i, des de 1 ksd ,  Martin i Tcwl, pel G. 
Sociaiisíu b. 33 74). 

La sessib se susph cd dos quarts i sis minuts de vuit del vespre. 

Tercera i darrera reunib: Es rep& la sessió a un quart i deu minuts duna dei migdia. 
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El Sr. PRESIDENT : 13s reprbn la scssiú. Continuem cl 
debat amb les intervencions dels representants dels Grups par- 
l a rnc~  taris perb, previament, d’acord amb el Reglament, 
donsui*em la pariula a diversos Diputats no adscrits que han 
deninnat tarnbk de participar en aquest debat, que evident- 
ment ks un debat d’espceial relleu. 

TC la paraula el Diputat scnyor Marii Lorca per un temps 
rniixim de quatre minuts. 

1’1 Sr. L O K A  : Senyor frcsident, scnyorics, des quc fou 
convocat el preceptiu debiit sobre l’orientacih de la po1itic;i 
Eeneral del Consell Executiu per ai primer Ple després de les 
vacances parlarncnthries, vaig tenir cl temor que aquest, en 
comptes de ser u11 debat seribs entorn de la problematica real 
de Calalunya, podia esclcvcnir una mixa de rcssonincia dcls 
posicionaments de caire pe-electoral de les diverses forces 
polítiques reprcscntades en el si de la Camiira, donada I’actual 
conjuntura politica de caire electoral. 

Tal com es va desenvolupar el debat, milgrat que l’ombra 
del 28 cl’octuhrc V R  p h a r  a! llarg d’aquest; tot semblava RS- 

senyalar que la H bomba )) pre-electaral no esclataria. Peco no 
fou així. Com si es tractés d’una pel-licula de suspcns, a I’últim 
moment esclati. Considero que clavant aquest perill, cl de con- 
vertir el debat en una cadena de mitings pre-clcctorals, hauria 
estat millor seguir i’exemple cfels C Q I I I ~ M I ~ S  del Parlament del 
Pais Rasc, que viin ajornar pes ii temps millors el dcbat sobre 
I’acció de govern del seu Consell Executiu; d’aquests? manera 
cs varen estalviar que des dels escons sorgis la ternptacih d’cn- 
cetar abans d’hora la campanya electoral prbpianient dita. 

Vull aprofitar el breu temps de que la mevii condició dc 
Diputat no adscrit independent em perniet de disposar per tal 
de fer en vcu alta una reflcxió cntorn CIC la rnocib de censura 
que avui es dcbat; reflexió que, a causa de la necessrliria brevc- 
tat no poclrB entrar sinó a l’entorir conceptual do l’csrnentada 
maci6 de censura. Malgrat que sbc plenament conscient que cl 
Grup parlamentari del I’SU, en presentar aquesta moci0 dc 
censurli, feia formalment un ús cl’un decret piirlamcntari rcco- 
ncgut pel nostre Iieglament vigent, he de dir quc no cstic 

cl’acord amb la prucedkncia del seu Ú s  en Ies actuals circurn- 
stiincics. Considero que ara com ara no es donen a aquesta 
Cambra Ics condicions objectives pcr a entrar en uti debat 
d’aquestii mena. 

Estic plenament convenqut que la gent del carrer, que viu 
portcs enforii d’aquesta Cambra i que amb el seu vot ens vil 

atorgar la scva confianc;u pcryub la representéssim, cl quc vol 
és que entre tots ens preocupem dels problemes concrcts que 
caclascfi pateix cada dia en la seva prbpia vida, i no pas que 
entrem en unii mena dc combat poljtic cle caire priorithriament 
partidista, convertint així iiqucsta Cambra en un i< Price >> 
(Remor de veus.) 

Cal que enlre tots no oblidem yuc la politica és un joc del 
qual clepkn la vida dels nostrcs conciutadans, els qui crec que 
es mereixen el mhxirn respecte pcr piui nostra. Aquí no vcnirn 
a distrcure el personal (remor de veus i riaiiml; aquí venim a Ter 
pais. 

Considero que unii rnocih de censura en aquesta Cambra 
s’ha de presentar sols quan es donen dos condicionants : el 
primer, que es consideri que t’actuacih del I’resident de la 
Generalitat i del Consell ExecutiLI posen cn perill Z’autogovern 
clc Catalunya, i el segon, que es consideri que aquesla valo- 
mi6 crítica de li1 gestió del Conscll Executiu, iimb c l  scu Presi- 
dent 211 front, 6s compartida pcr la tnaioria absoluta de la 
Cambra, conclici0 aquesta indispcnsibk perque aquesta pugui 
prosperar i el President dc la Gcncralitat i el Coiisell Executiu 
hagin de dimitir o negar-los, el I%arlamcnl, la seva confianqa. 

Si nu es dancn aquestes ducs condicions, encara que regla- 
menthriament sigui scmpt’e lícit presentar una moció de censu- 
ra per una desena part dels Diputats, considero que política- 
ment no és procedent ni seriós fer-ho, ja que el nostre Regla- 
ment ofereix tot un ampli ventall de possibilitats a fi que els 
Diputats puguem expressar la nostra disconformitat amb I’ilc- 
tuació del President de la Generalitat i del Consell Executiu. I 
en el cas que ara cstein debatent, crcc sincerament que no es 
donen realment cap dels clos ingredients que hc comentat, rab 
per la qual, i sense voler entrar en un temerari judici d’inten- 
cions, molt em temo que la presentació d’ayuesta mocih cle 
censura pugui obeir mes a tina determinacib de caire electora- 
lista que no 1x1s a una seriosa anilisi concreta de h conniuntuni 
concreta d’aquesta Carn hra legislativa en relació arn h I’orien- 
tacih política del Consell Executiu. 1 abatis d’csgotar cl meu 
temps i dc cloure aquesta breu inlervcncib, aprofito lier ii 

anunciar a la Cambra, que, tnalgrat el meu rcspecte ii la 
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figura d’aqucst vell lluitador per la causa catalana que és en 
Josep Renet, votaré en contra cle la moci6 presentada. 

Ciricies, senyor President; grkies, senyores i senyors 
U i p u t a t s. 

E1 Sr. PRFZIDENT : Té ara la paraula el Diputat no aclscrit 
senyor Francisca I-Iidalgo, per un temps mhxim, també, de 
quatre minuts. 

i51 Sr. I-IIDALGO : Señor Presidente, señioras y sefiores 
Diputados, hoy nos encontramos en un Plcno de autkntico y 
especial refieve por la irnportancia que tiene en sí mismo el 
motivo que 10 ha hecho posible, y por la poca frecuencia con 
que suele ocurrir, aun cuando la moción de censura sea una 
acciÓn parlamentaria de legítima utilizacibn por parte de 10s 
micmhros de una Cámarrl, un instrumento que el Legislativo 
puede y debe usar contra e1 Ejecutivo cuando aquél crea que la 
acciÓn de gobierno de éste no es la adequada, cuando haya que 
criticarla, cuando crea que hay que carnbiaria; por tanto, sin d-  
vidar la importancia del motivo, hemos de considerada una 
a c c h  normal, por infrecuente que sea. 

La mocibn de censura que estamos debatiendo ha nacido, 
en parte -y después veremos en qué cantidad-, desvirtuada 
al haber coincidiclo en el tiempo con una situación ciertamente 
especial; estamos en campaña electoral. No quiero entrar en si 
la intencibn de yuienes la han presentado ha sido ésa O no, 
seria emitir un juicio de intenciones evidente para el que no 
tengo datos. Pero la realidad es que 10 parece; la realidad es 
que han coincidido en el ticmpa la moción de censura y Ja 
campaña electoral, campafia electoral para el Parlamento cen- 
tral, que no debiera influir, pero que condiciona. Y es por este 
hecho que la responsabilidad política que supone presentar 
esta moción queda un poc0 en entredicho, u al menm plantea 
en el inimo dc una parte de 10s miembros de esta Cimara una 
duda y una pregunta : iha sido oportuna su presentacih? Tal 
vez no, y tal vez este grueso cartucho -permitanme la expre- 
sibn- se qucdc s610 en salvas. De todos modos, algo sí obten- 
dremos de este debate : servirh para clarificar posiciones políti- 
cas mils profundamente. 

El primer objetivo de la moción de censura es definirse re- 
specto a la política que el Ejecutivo realiza; la posición del PSA 
es clara y está nítida, el Gobierno Pujol no fue investido con 
10s votos del PSA, y, a 10 iargo de 10s dos años y meclio que 
gobierna hemos expresado nuestro desacuerdo con su política, 
nuestra oposicibn, y en el aún recientc debczte general sobre la 
orientacibn politica hemos vuelto a manifestar nuestre dcsa- 
cuerdo y nuestras críticas, csencialmente en 10s siguientes 
puntos : su proyecto de Cataluña no coincide con el nuestro. 
En su proyecto de recuperación nacional, una parte de 10s ciu- 
dadanos de este pais ha de perder, en beneficio de ofros, y 10s 
que pierden son 10s andaluces. Su política econh ica  y social 
no es coincidente con la nuestra, porque 10s que safen per- 
diendo son 10s trabajadores, las clases populares. Su política es 
la del hecho consurnado, que cendicionn y coarta la labor del 
Parlamento y sitrlra al ciudadano ante situaciones antc las que 
poc0 o nada puede hacer y, por últirno, no es precisamente la 
politica que ayuda a un entendimiento, a una convivencia paci- 
fica y enriquecedora. 

Está clara, por tanto, mestra oposicibn, nuestro desacuerdo 
con la política del Gobierm actual, pero una m o c i h  de censu- 
ra constructiva no es sólo la crítica al Gobierno actual, sino 

tarnbién la elección de uno nuevo, dc una nueva politica. Ayer 
escuchamos las lineas rnaestras dc esa dternativa, expuesta 
por el candidato, el ilustre señor Josep Benet, con el que en 
muchos aspcctns, en una gran cantidad, el PSA coincide; si no 
absolutamente, al rnenos sí muy mpliamcntc, y no VOY a refe- 
r h e  a eso. En otros, seguirnos teniendo seria dudas que es- 
perarnos nos s e m  disipadas en este debatc. El sefior Benet nos 
hablaba ayer dc un Gobierno de unidad, de concentracih. IEl 
PSA estaria vetado en ese Gobierno o, por e1 contrario, podria 
formar parte de &I? iSeria escuchado y llamado en iguales con- 
diciones que el resto de 10s partidos parlarnentarios, o seguiria 
estando, corno hasta ahora, discriminado, olvidado o apar- 
tado? En el programa de normalizacibn del catalán, Lse re- 
spetaría la opción individual a aprender o no, a usar o no el 
catalin, a pesar de que el Gobierno pusiera 10s medios ade- 
cuados, de cualquier persona, sin distinción alguna? iSe respe- 
tará la opción de 10s padres a elegir la lengua de la ensefizanza 
para su hfjo, entendiendo que la otra lengua oficial le seria en- 
sefiada tarnbién? &Se permitiría que el conocimiento o no del 
catalhn fucse de alguna forma o en algun momento irnpcdi- 
mento parit accecler a las puestos de trabajo? iSe considera 
que la normatización del catalán consiste en rebajar el uso del 
castellano en lugar de aurnenhr et del catalhn, en igualdad con 
el castellano? 

En el campo de la cultura, el reconocimiento de las otras 
culturas no catalanas, ¿se entiende sólo como la organizacibn 
de rnuestras, exposiciones o cualquier otra manifestacih en 
colaboracibn con las instituciones de las Comunidades A u t b  
nornas, o, par el contrario, como un apoyo e impulso decidido 
a la labor de las entidades culturales y recrcativas que ya traba- 
jan en Catahfia, sin dirigismos y clhdoles entera libertad? En 
la triplicacibn del presupuesto de cultura, ¿se contemplaria 
una partida para subvencionar las actividades y labor de esas 
entidades, sin exelusioncs? 

Y, por ÚItirno, ireconoeerían el candidato y su Gobierno 
que en CataluAa existe pueblo andaluz, asi como otros 
pueblos, que viven y conviven con el catalin, y que se encucn- 
tran socialmente integrados en Catahfia, pero con una idcnti- 
dad y forma de ser y costumbres distintas? 

EI Sr. PRESIDENT : Senyor Bipu tat, ha passat ja,. . 
El Sr. HIDALGO : Acabo en seguida, señor Presidentc. 

Ayer no5 complaci6 enormernente que el llustre sefior Benet 
hablara de 10s catalanes que están fuera de la patria, y que en 
su programa contemplara medidas para ello. Es 10 que el FSA 
ha conternplado siemprc y ha intentado hacer para 10s 
andal mes. 

Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señores 
y xñoras Diputados. 

El Sr. PRESIDENT : Té ara la paraula, en nom propi i de di- 
versos altres Diputats no adscrits, el Diputat senyor Pere Ar- 
diaca, per un temps maxim de vuit minuts. 

El Sr. ARDIACA : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, en el debat que va precedir el que ahir varen 
encetar ets Diputats Antoni Gutiérrez DÍaz i Josep Benet, 
amb replica del senyor Conseller de Governacib, ja vhrem ex- 
posar el nostre criteri i la nostra posició enfront del Molt 
lionorable senyor President i del seu Consell de la Generalitat, 
Alb que ahir es va dir aqui per ajustificar la rnocid, de censura, 
nomltrcs ho compartim gairebé totalment. Els Diputats del 
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Partit dels Comunistes dc Ci-ttalunya insistim que tota l’actitud 
del partit o coalici6 en que recolza el Molt Honorable senyor 
President de la Generalitat, 18 coneepci6 amb que governa a 
Catalunya i el suport a la UCD en totes les mcsurcs de tipus 
econbmic i de rcstriccib de la llibertat i dels trets sindicals, així 
com la votació a Favor de l’ingrhs ii I’UTAN, pel que fa a la 
seva actuació a Madrid, tot aixb ha fet que nosaltres diguéssim 
<(no>> ]’altre dia, i quc ho tornem R dir avui. Creiem que aixb 
queda ben clar. 

Tmmatcix, corn deia ahir el candidat a la Presiclencia, no es 
pot dir ({no)) si, com a conseqükncia, no es diu H S Í H  a una 
altra cosa, ({No es pot dir a Benet, no a Pujol -deia-, 
sense presentar una altra alternativa. )> Aixb, per a nosaltres, 
posa immediatament una qiiestib de la qual no pensem dema- 
nar explicacions als candidats. Les explicdcions, les demanem 
mes avial als autors de la moció. Ahir, el Diputat Gutierrel: 
Diaz encara ens parlava d’unitat de tes forces d’esquerra, perb 
aixb no sona gaire, o gens ni mica, i m’explicaré més endavant, 
amb el Govern de concentraci6 o d’unitat en qu8 després es va 
fonamentar la intervenció del candidat. 

Nosallres ens preguntem quk vol dir {{unitat de les forces 
d’esqwerra,) quan aixb ho diuen els dirigents del PSUC. Vol 
dir que els dirigents del PSUC decideixen i les altres forces ho 
han d’admelre sense ni drct a opinar? Ahir, Cutikrrez Diaz va 
dir que té la ferma convicció yuc en el Parlament es pot comp- 
tar amb seixanta-vuit vots. I per quk no els va consultar, abans 
de presentar la moció? La unjlat d k c i 6  no es una cosa que es 
pugui aconseguir a toc de trompeta, per carismatica que sigui 
la trompeta (Rialles). hixo, més aviat la impedeix o la dificul- 
ta, o la retarda, i la moci6 m6s aviat sembla un afany de reacci6 
davant la seguretal que en aquestes proximes eleccions per- 
dran una bona part de l’electorat que vol votar autknticnment 
cornun ista. 

14’altra banda, com deia abans, nosaltres trobem una nota- 
ble contradicció, gairebé antagonica, entre el plantejament de 
la necessitat d’unir les forces d’esquersa i el plantejament de 
nou govern i de programa que ens fa el candidat a la Presidkn- 
cia. Aquest ens parla d’un govern on siguin tots, sense ex- 
cloure ningú que no s’autoexclogui ell mateix, i ,  a més a més, 
un govern on cada Conseller farB alIB que ell entengui que és 
més convenient. Creiem que un govern d’aquesta naturalesa 
seria inviable totalment, i no usem una expressi6 més rotunda 
per respecte a la persona del candidat. 

Nosaltres no sorn enemics, per sistema, d’un possible 
govern d’unitat de totes les forces nacionals, de dreta, de 
centre i d’esquerra. De vegades es creen, en la vida dels 
pobles, situacions especials; per exemple, en els diversos 
piisos europeus, durant la Segona Guerra Mundial, sota la 
invasió nazi, O bé en el cas de I’OLP i dels libanesos en la 
guerra, justa, de defensa nacional contra Israel, O bk del poble 
&EI Salvador contra la dictadura, o nosaltres mateixos, en la 
lluita contra la dictadura franquista. En aquests casos, I’interks 
nacional passa a un primer pla, per damunt de les diferkncies 
de classe i la coincidencia general és possible i necessaria. 
D’ací, la gran representativitat que varen tenir I’RssernbEea i 
el Consell de Forces Polítiques de Catalunya. 

Fora d’aquestes situacions especials, l’cxpcrikncia ens en- 
senya que la unitat de tots, el consens, el govern de concen- 
tració que no responguin 1-1 objectius concrets ben determinats 

i ben clars no afavoreixen sin6 la dreta politica i I’oligarquia 
dominant. I, lbgicament, COM es pot veure en I’estudi de la 
transicib, produeixen desencís i desconfiatqa en la poblacih 
trehalladora i en cl moviment popular, que no veuen cap de- 
fensor conseqüent dels seus interessos i de les Seves 
reivindicacions. 

Per tot aixb, nosaltres no podem estar d’acord amb la pro- 
posta de govern quc ens fa el cancliclat a la Presidkncia; amb 
tot el respecte que sentim per la seva persona no podem apro- 
var una proposta que, volent o no volent, s’assembla, com 
una gota d’aigua a una altra, al govern d’unitat que el PSUC 
reclama des que va sortir del Govern provisional. 

Nosaltres considerem un greu error i un greu dany a la 
necessirlria unitat de les esquerres tornar a formulacions corn 
{{govern de concentracih )) o {{de participació >>, que ara es 
demana a Madrid, com ahir el ({juntos, podemow, d’hdalu- 
sia, que semblen voler dir : <<feu el que vulgueu, pero deixeu- 
nos-hi ser>>. Aixo no és serihs i nosaltres no ho volem. 
Nosaltres entenem que avui la soluci6 que necessita Catalunya 
i la que necessiten els pobles d’Espanya estB en i’esquerm, en 
la unitat de les forces d’esquerril i en un programa d’esquerra, 
i cada forca ha de tenir, senzillament, la represcntacib que li 
atorguen els electors. Perb en el programa que se’ns ha presen- 
tat, nosaltres no donarem suport a cap programa que, en parlar 
de la crisi i de l’alur forcós, no plantegi ben clarament que es 
pronuncia a favor d’un subsidi cl’atur, de duraci6 indefinida, 
per a tota persona, dona o home, jove o adult, que no trobi 
feina; creiem que aquest subsidi ha d’ésser equivalent al salari 
mínim i incrementat segons les carregues familiars. 

La veritat és que tots els partits parlen de crear ocupació, 
perb cada dia són més els sense feina. La mateixa Constitució 
parla del dret al treball i ,  fins i tot, del deure de treballar, perb 
les xifres oficials ens parlen de dos miIions de treballadors 
sense feina a Espanya -350 000 a Catalunya, més de la meitat 
dels quals no compten amb cap subsidi. Cal assegurar el sub- 
sidi i prendre les mesures adequades per a arribar a assegurar 
la plena ocupació. Al nostre entendre, aquestes mesures estan 
en la línia de canviar la fiscalitat i fer que els pressupostos es 
basin en l’impost directe fonamentalment; i ,  al mateix temps, 
com també ho dkiem en el debat anterior, cal nacionalitzar la 
banca, els serveis i les grans empreses monopolistes; cal sortir 
de I’OTAN, cal dedicar a coses Útils el diner ara previst per r? 
armament. Així es podran trobar els mitjans per a reanimar 
l’economia i aconseguir de veritat la plena ocupacib. 

D’altra banda, entenem que la LOAPA no ha de prosperar, 
i ens dol que els partits autoanomenats parlamentaris, entre 
els quals hi ha el PSUC i Convergkncia i Unió, es posessin 
d’acurd, precisament ]’Onze de Setembre, per a no parlar-ne. 
Aixb ens demostra, potser, que els enfrontaments verbals 
entre el catalanisme popular del PSUC i el nacionalisme 
burgis de Convergkncia i Unió no sempre són tan durs com a 
vegades solen sernbtar. Nosaltres atenem al moviment nacion- 
al que s’expressa, fonamcntalrnent, a travks de les associacions 
de ve’ins, cul turals, ecologiques, esportives, de dones, juve- 
nils.., En elles es manifesten els catalans, els ciutadans de 
Catalunya tal com són, Sense diferencies ni discriminacions 
pel lloc de naixenqa o per la llengua que parlen o per les ex- 
pressions culturals diverses de que cadascú és portador. Con- 
siderem indispcnsablc mantenir la defensa clel dret d’autocle- 
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terminació de Catalunya, que, a parer nostre, a mig termini, 
no es conforrnarh amb la fórmula d’Estat de les autonomies i 
haurh d’ésser un Estat federal. 

Per tot aixo, nosaltres no podem resoldre la contradicció, 
com ens ho demanava el candidat a la Presidkncia. Nosaltres 
diem no a Pujol, perb no podem dir sí a la proposta de Benet. 
Volem dic no en els dos casos, i no hi ha cap altra forma de 
fer-ho : hcm de recórrer a l’abstencib. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : En nom propi i de diversos altres 

Diputats no adscrits té la paraula ara ... Ah! El senyor Cullcll? 
L’i-lonorable senyor Conseller de Poiítica Territorial tk la 
pa rau 1 a. 

OBRES PÚBLIQUH : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, voldria exposar, en nom també del Govern --i sens 
perjudici que durant tot el debat altres Consellers expressin 
altres aspectes dels que jo tocaré-, avui, ara, aquí, la nostra 
posici6 enfront del programa de govern del senyor Benet, per 
tal d’ajudar, des de la nostra optica, a centrar també el debat i 
donar a conkixer a aquesta Cambra quk és el que pensa el 
Govern de la Generalitat en aquests moments del programa 
del senyor candidat. 

Senyor candidat, voste sap que en politica les diferencies 
dels posicienaments polítics no lenen res a veure amb l’amistat 
ni amb I’estima personal. Jo l i  Iiaig de dir que em dol, senyor 
candidat, després d’haver-lo escoltat ahir molt atenlament, 
després d’haver escoliat ei seu contingut, el contingut del seu 
discurs d’ahir, haver-mc d’expces~r avui en els tcrmes amb 
quk ho hauré de fer. Em dol, com s’ha dit abans aquí, pel seu 
passat i pel que voste representa o ha representat a Catalunya. 
Hauria estat molt més fhcil, senyor candidat, podcr sortir aquí 
i enfrontar-se amb un programa de continguts dif‘crents, amb 
un programa alternaliu cn el qual la controvkrsia hagués estat 
sobre un model diferent que vosik hagués presental. Senyor 
candidat, vostk no ha prcsentat programa, vostk ha presentat 
un conjunt de mesures que, sincerament, no passen ni un 
examen de setembre. 

Senyor Benet, candidat dels comunistes a la Presidencia de 
la Generalitat, sovint vosti: ha criticat el Govern de la Genera- 
litat de mitificar Catalunya, de parlar d’una Catalunya abstrac- 
la, de parlar d’una Catalunya sense problemes, de parlar d’una 
Catalunya irreal, de parlar d’una Cataiunya milkniria, perb 
vostc, ahir, aquí, quan va sortir, senyor candidat dels comu- 
nistes, tampoc no vit posar ef dit a la nafra i no va saber explicar 
una política que resolgués els problemes fonamentals que avui 
pateixen els ciutadans de Catalunya. Vostk no va explicar seri- 
omment quina era la política de com es podia solucionar I’atur 
-com espero explicar després-, vostk no va saber explicar 
una política concreta i seriosa sobre el transport, dcl qual 
també va parlar; voste no va parlar d’una politica seriosa de 
l’habitatge, voste, en definitiva, vil fer un discurs amb més 
citrrega vcrbalista que no pas amb continguts programhtics. 

Li haig de dir que em va sorprendre el seu discurs. fil seu 
discurs, senyor Benet, és un discurs que un cop extreta In 
llavor racional de la ganga --i ho dic amb una terminologia 
que l i  pugui ser útil-, 1’Gnica COM que en queda són les 
paraules. Senyor Benet, voste ha fet un discurs que prctenia 
tenir una gran amplitud ternlitica i ,  fins i tot, una enormc am- 

EI Sr. CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I 

plitud. Ha tocat des del problema de l’atur al possible paper 
catalanitmdor dels agregats &ambaixada, des de ]’objectiu de 
la pau a nivell mundial a arreglar els arxius de Vic. Ha esmen- 
tat dinou projectcs de llei, sense dir si sbn del Parlament o del 
Congrés, i proposa la creaciú de vint-i-un consells, instituts o 
juntes o centres. Voste, senyor Benet, ha confeccionat des de 
posicions rnoralitzants una tirallonga d’accions a portar a 
terme sense cap rigor, senyor Benet, Sense cap serietat, Sense 
justificar-les ni sense saber ben bé per quk les deia. Un pro- 
grama que, al nostre entendre, té uns oblits greus, és contra- 
dictori i, fonamentalment, poc seriós. I una cosa més greu, 
senyor Benet, un programa involutiu des del punt de vista na- 
cional i involutiu des del punt de vista social. 

No és seriós que un candidat a la Presid&ncia, amb un pro- 
grama de seixanta-tres phgines, dediqui lina ratlla a la protecció 
del medi ambient, dues ratlles a la política sobre la joventut, 
disset ratlles a la sanitat, seguretat social i serveis socials -que 
dóna la casualitat que només representen el 55% del pressu- 
post de la Generalitat. No és seriós que un candidat a la Pre- 
sidkncia ens digui que s’han de negociar amb el Govern de 
Madrid els criteris per a una llei sobre bases de l’ensenyamcnt, 
Quk vol dir negociar amb el Govern de Madrid‘? 1No és aixo 
una tirnitacib estatuthia de l’article 15 de l’Estatut, senyor 
Benet? No és seriós que es parli d’un projecte de llei sobre cri- 
teris en el finanqarnent de I’ensenyament -que crec que és 
una liei orghka, senyor Benet-, sense dir-nos si financari 
totes les escoles que reuneixin determinades condicions, si 
concrelament finanqara el preescolar o no, si finanqara o no el 
batxillerat, i, si ho pensa fer, d’on traurh els diners, scnyor 
Benet? 

No és seribs que es parli de la construcció d’una Admiris- 
traci6 pública eficient i moderna i eviti pronunciar-se sobre 
una skrie de ternes; no els posaré tots, uns quants, senyor 
Renet, unes quantes preguntes fonamentals quc els funcio- 
naris estan espcrdnt. Volen saber la posició dcí candidat aiter- 
natiu a !a 1)residencia. Com preveu la unificacih del regim retri- 
hutiu deis funcionaris de ]’Estat traspassats i dei personal propi 
de la Generalitat, als efectes de fer possible que a igual treball 
es pcrccbi igual sou? ¿O b6 si creu que és preferible respectar 
escrupolosament toles les situacions que ja v h e n  donades en 
el niomcnt del lraspis dels funcionaris‘? Si creu, senyor Benet, 
que s’ha dc donar realment una igualtat en la retribucib dels 
funcionaris traspassats i eis con tractats, d’on pensa treu rc els 
diners per a fer aquest increment? Per@ aixb no es diu a 
I’hhora de parlar de la funció pública. 

No 6s seriós, senyor Benet, que es parli d’un programa de 
catalanització basat en un programa cultural de l’any 66, per 
bo que fos el de I’any 66, per formidable que fos. Pero voste, i 
sobretot el Grup que l i  dóna I’aval, que sembla que té I’ex- 
clusiva de1 materialisme científic i de la concepcib cientifica de 
la societat, com a mínim han d’admetre unii cosa : que les con- 
dicions objectives del 66 són molt diferents de Ics condicions 
objeciivcs de I’any 82, i ,  per tant, 110 es pot dir quc el programa 
cultural que vostk pretkn implantar avui, si obté la canfirinCa 
d’ayuesta Cambra, es basari o ti ndr i  fonamentalment els 
requisits que voste pensava ii I’Amctlla del Vall&s, I’my 66, 
quan no tenia cap responsabilitat de govern, i aquestcs cstwen 
molt lluny. 

Nn és scribs, senyor 13cnet; no es serihs que digui que abans 
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de fi cl’any es realitzaran una sBric de traspassos. Escolti’m, 
senyor Benet, aixo és el que fli mal. A voste, que l i  preocupa 
tant per qui: han passat t’lquestcs coses, perqui: I’Onzc de 
Setembre cfc I’any 80 hi havia tanta gent, o el 77 hi havia tanta 
gent, ~1 la manifestacii), i ara n’hi ha menys. ks aixo el  que fa 
mal, ks aixb el que desmoralitza, 6s aixo el que frustra : pro- 
metre al poble quc a final d’any estaran fets una serie dc iras- 
pissos, quan vosth sap quc aquests traspassos no podcn estar 
fets, per una cosa molt clara, perguk hi ha eleccions, pcrquk, 
com a mínim, el Govern es constituir& a primers de novernbrc, 
perqui: els directors gcnerals no estaran constitu’its corn a 
mixirn fins rz finals de novembre, perquk s’ha de constituir la 
nova Comissi6 Mixta, perqui: la nova Comissió Mixta ha de 
negociar aquests traspassos, perquk quan la ctmissió mixta 
traspassi s’han de fer després de les valoracions.. , Senyor 
Renet, abans de final d’any ni un traspis voste fa& de tots els 
que ha prornks en aquesta Cambra. 

I si no fa ni un traspiis, senyor Benet, vostk aleshorcs 
tampoc no pot prometre que fari, per exemple, quan parla de 
!’atur, una nova oferta dc treball, modificant horaris, modifi- 
cant jubilacions, modificant una serie de qiiestians, perquk no 
tindrh els instruments, que no hauran cstat traspassats. Pcr 
tant, senyor Henct, aixh no és scrihs, que voste, sincerament, 
vingui i ho expliqui a la Cambra. No és scrjbs, scnyor Benet, 
que ens digui que en aquest any i mig de govern que a vostk li 
queda etis presentari el Pla Territorial de Catalunya. A trnvés 
de quina llei, senyor Henct? A travks de la Llei del Sol, com si 
fos un pla director, o a trivés de la llei de q& aqucst Parlament 
va dir  que es dotaria, que bs la llei de politica territorial -yue 
la presentarem- i que, en dcfinitiva, ha cle ser I’instrurnent a 
través del qual es faci aquest pla territorial? A travks de quk, 
senyor Benet? lk clcíinitiva, no és amb un any i mig que voste 
pot realmcnt prcsentar aquest pla teritorial. 

NQ es seribs, tampoc, scnyor Benet, que es parli de la regu- 
laci6 dels horts urbans a través de la. creació d’un institut -un 
d’aquclls vint-i-un-, cle I’InstÍtut Catalh dcl Sbl RÚstcc. 1 no 
ens diu rcs -quan diu que rcgulari els horts ur lms- dels 
lirohiemes sanitaris a qub fan referkncia els horts iisb:ins, no 
ens diu res, fins i tot, tlc problemes de codi civil, d’ocupació 
suhrcpticia dc tcrrcs; no ens diu rcs, en puclar d’aquesta regu- 
laci0 dels horts LII*~JNIS, de t’encobriment que hi ha al darrera 
d’aquests horts urbans d’urbanitzacionx i cle parcelhcions 
il.lcgals. No 6s scribs que vostk no ens digui aixb, scnyor 
Henet, no és scribs. 

Na és seribs que es parli CIC la pkrdua de pes de Catalunya 
COM a conseqükncia d’un govern monocolor i no es faci una 
anilisi del que va representar també el Govern d’unitat. Aquí 
hi ha Diputats que estaven amb mi a la Comissió Mixta durant 
el Govern d’uunitat. Aqui hi ha Diputats que estaven amb mi 
asseguts a la taula de negociacions de la Comissib Mixta de 
Transferbncics i anhvern H Madrid, i l’altra part no es presenta- 
va, senyor 13enet, 170 cs presentriva i aquí hi havia un Govern 
d’unitat. No hi havia aquest ]ICS, hi havia un pes molt fort, 
pero, en definitiva, la p d u a  ja s’havia produ’it. 

No és scribs perque és confusionari i no respon a la realitat 
que es digui - i  s’ha dit  des d’aquí- que una de les solucions 
pcr c? I’atur 6s que un govern de concentració, ja el soluciona 
perqui: té més forgit. Senyor Benet, agafem xifres, scriyor 
Henet, niinieros. Vostl: va dir u1 diari <{ja sC: que sortiran i cm 

faran aritmktica )), perb cs que de vegades I’aritmktica és fona- 
mental per a poder demostrar i no enredar la gent. Senyor 
Benet, el desembre del 76 hi havia 73 O00 desocupats ;i Catli- 
lunya; el 77, 100914; el 78, 153 307; el 79, 196981; el 80, 
240 338; el 81,298 000. Vol mirar les taxes d’increment? Les 
taxes d’increment mks grosses són de I’any 78, amb una taxa 
d’increment del 51%; l’any 79, amb una taxa d’incremcni del 
28% Anys de govern d’unitnt, senyor Benet, anys de govern 
d’unitat, anys de forca, anys de govern de gran suport. 

No és seriós tampoc, senyor Benet, dir que dc la reindustria- 
litzacib li Catalunya, amb l’nobjectiu de promoure la peticib de 
novcs indiistries solucionarj també o qjudari el problema de 
I’atur. No és seribs, senyor Benet, pcryuk, en definitiva, que 
suposa aixo. Suposa, vosti: ho diu, noves indústries amb una 
composició capital-trcbalf alta, noves indústries intensives en 
capital i ,  per tant, amb poc treball, i ,  per tant, indústries que, 
en definitiva, no tindran un efecte important sobre l’atur. 

No 6s seriós desqualificar Ics polítiques dc rcconversió in- 
dustrial i no dir, per exemple, si el Govern de la Genemlitat ha 
de retirar o no ha de retirar els seus representants dels plans de 
reconversió que s’estan donant a Madrid. No ks seribs i ks 
eshr mal informat quan el dia 27 de setembre un dels sindicats 
majoritaris a Catalunya expressa públicament en una nota a 
(<La Vanguarda)} que estan cl’acord amb els plans de recon- 
versió. NQ és seriós, senyor Renet, que un Diputat dcsconegui 
aixb, no és seriós, i menys si aquest Diputat vol ser President 
de la Generalitat. 

No Ls serihs parlar tl’una redistribució -ja ho hc dit 
abaiis-, de I’oferta de treball quan no es tenen aquests  me^- 

nistnes. 1 no és seriós, senyor Benet, venir aquí i ,  pcr no 
indisposar-se, supasern, amb possibles avaladors dels seus p1.o- 
grames, no parlar de la Llci Organica Harmonitzaclora del 
Procks Autonhic .  No es seribs, senyor Benet, alixb. No és 
seriós, i perqui: el conec Ii dic que no és seriós i no l i  dic que 15s 
deshonest. Perquk no es pot fcr, no es pot fer una  cortina. dc 
film --cluc diuen vostks- cl’aquest tcma. Vostk no va dir  res 
del que pensawi fer si vostk obtenir1 la confiarga d’aqucsta 
Cambra, no va dir que pensava fer amb la Llei II que pensava 
demanar a la gent que ocupés en el Govern sobre la Llei 
Orginica del Procés A u t o n h i c .  I no és seribs, senyor Ijenct, 
no parlar aqui, ii I’hora de dcrnanar l’ajjut de diferents Grups 
parlamentaris, de les discrepincies que hi ha entre dos passi- 
bles avaladors de la seva candidatura en la Llei de Valoracions. 
1 no explicar al país, corn solucionari, voste, aquestes dis- 
crepincies, en ser President amb un Govern que tindra 
aquestes contradiccions internes. J no és seriós no parlar del 
Fons de Compensacib Territorial, que pot*comprarnetre la in- 
versi6 pública a Catalunya, a qui: vostk, com a candidat, 
pretén donar un paper destacat en la creacib dels llocs de tre- 
ball. 

iconeix el senyor candidat a la Presidkncia quc cn el 
Congrks dels Diputats hi ha un projecte dc llei aplicat ja als 
prcssupostos generals de I’Estat per a 1982 dit del Fons de 
Compensaci6 htertersitorial que suposa I’afcctacib del 40°h1 ric 
la inversió real de i’Estat amb una distribució territorial que as- 
signa només el J ,8  cl’aquesta a Catalunya? Coneix el senyor 
nenet que, aquest Fons, en comprendre exclusivament la no- 
inversi6 suposa precisament reduir les dotacions prcssupos- 
tirics pcr c? les grans irees rnctropolitanes, on coincideixen elc- 
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vats deficits d’equipament i d’inti’astructura amb un elevat 
nivell d’atur com a conseqüencia de la crisi industrial i quc, 
dect¿i, doncs, Catalunya, i quc l’esmentat projecte de Ilci tk ei 
suport ple, alrncnys, d’un dels Grups parlatnentaris al qual 
suposo que es dirigia la scva oferta, senyor Benet? Coneix el 
senyor candidat que en el projecte de fons de compensacib, a 
incloure en el proiecte de llei de pressupostos generals de 
I’Estat per al 1983, aprovat pel Cansejo Superior de Política 
Econbmica y Fiscal, amb I’oposicib dels reprcsentants de 
I’actual Govern de la Generalitat, s’assigna una inversió nova, 
per exemple, a carreteres -per a la qual vaste deia quc s’havia 
de fer un programa especial- transferides a la Generalitat 
només de 290 milions? Coneix el senyor candidat que, en 
matkria d’habitatge, I’esmentat projecte implica assignar a 
Catalunya per a 1983 tan sols el 6% de la inversió prevista a 
nivell estatal‘? 

Quant a la valoració dels traspassos i al fixament del percent- 
atge de participació dels impostos estatals, cal preguntar-se 
també si el candidat té coneixement que estA pendent d’apro- 
vació al Congrés dels Diputats a Madrid el prqiecte de llei que 
els estableix, projecte dc llei dificilment millorat, Únic o quc 
ha merescut d’un Grup parlamentari, al qual també el candidat 
ha sol4citat el seu vot, una esmena que comporta una impor- 
tant i transcendent reducció de la valoraci6 establerta, i, d’un 
altre Grup, el que prensenta el senyor Benet, una esmena 
també ii la totalitat, de la qual no se sap exactamcnt que és el 
que ens diu? 

Senyar Benet, V Q S ~ ~  ens ha dit que el seu programa no 6s 
rupturista. Miri, perdoni, el seu programa en fa línia abans 
denunciada d’aplegar vots, no sols no és rupturista, sin6 que 
ks involucionista. EI seu programa, gens seribs, jo crcc que 
p re th  i podria crear seriosos problemes al país. 

El senyor Benet, senyores i senyors Diputats, sembla que 
vol reduir la inversió pública a l’estil dels programes dc I’ano- 
menada majoria natural. Diu que creark un fons de 60 O00 mi- 
lions en obrcs pljbliques. Senyor Benet, s’ha llegit els pressu- 
postos? El capítol VI més el capitol VII de I’any 2982 sbn 52 
O00 milions de pessetes. ili ha una emissió dc deute p6blic a 
I’Institut Catali del Sol de 2 SO0 milions de pessetes. Hi ha 
una inversi6 dels Fcrrocarrils de la Generalitat de 5 O00 mi- 
lions de pessetes. Total 59 468 milions de pcsscks, enguany, 
I’any 82. No li compto I’emissió de dcutc, senyor Renet, no li  
compto I’cmissió de deute, emissió de deute a part. Senyor 
Benet, vostk ens proposa, corn a solució per I’any 83, 610 000 
milions de pessetes, de pessetes corrents, per sota del que ja 
ha invertit el Govern de la Generalitat, del que aquest any ha 
previst el Govern de la (;eneralitat. 

Senyor Benet, li ho he dit abans, les seves nost81gies 
d’onzes de setembres passats, vostk que es pregunta per quk la 
gent ja no vibra corn abans, vostk que diu que la gent té la frus- 
tració, potser aqui en pot tenir la resposta, El poble, senyor 
Benet, esti tip que li diguin que s’ha de lluitar, -aixb sí, deci- 
didament- contra I’atur creant fons de 60000 milions de 
pessetes que j, existeixen o que sbn inferiors als que ja exis- 
teixen en reditat. Perque suposo, senyor Renet -perque en 
tot cas, aleshores, el seu programa, a més a més de poc seriós, 
vimbé seria incoherent en ell mateix per dintre-, que no es 
traciíí d’un fons especial suplementari, perquli: darrera, en les 
filtimes pigines, vostk ens diu que I’incrernent d’ingrés, 

I’incremcnt de despesa és petit i es pot finanqar ii tnivks d’unu 
millora en la rcaptacib d’impostos, no mai a travbs d’un incrc- 
ment CIC pressió fiscal. Enlloc, ho repeteixo, del programa no 
es diu que aquest sigui un fons especial, sinó que s’entén que 
s’aagrupen Ics inversions per un valor de 60000 milioiis de 
pessetes. 

Senyor Benet, jo crec que, aqui, potser les seves múltiples 
ocupacions de Diputiit, de Senador, etc., fan que vostk no cs 
pugui realment llegir acuradament els pressupostos, ni llegir, 
potser fins i tot, el mateix Butlleti Qfiuid &I Parlament, en tant 
que també ens presenta en matkria legislativa alguns projjcctcs 
de llei que estan aprovats per unanimitat per aquesta Cambra. 
Vostk ens diu, per exemple, quan parla d’un projecte que jo he 
posat entre cometes -no és el titol que vosti: li dóna; l’hi he 
posat jo, aquest títol entre cornetes : <<la llei d’uttlització del 
bosc cremat)). Vostk diu : <<molt de compte, que aixb no 
pugui ser declarat urbanitzable>). Escolti, I’article 21 de la Llei 
de Disciplina Urbanística aprovada per unanimi tat per aquesta 
Cambra i el Decret en el qual es desplega aquesta Llei, que ha 
sortit j a  en el Diari Qficial de la Generalitat, especifiquen que 
tot aixu que vostk proposa respecte als boscos esta re& per 
voste, senyor Benet, per voste, per aqucst Parlament --entre 
ells per voste. 

Senyor candidat, amb tota la cortesia parlamentaria, hi ha 
una novetla que jo vaig Ilegir quan era jove, que a mi em va 
impressionar, que és la d’ Eizcro i l’infinit. No pateixin perqui: 
ara vostks ja no sbn stalinistes, no, no ... (Remor de veus.) 
Aleshores, Arthur Koestler deia que I’intel.Iectual, l’historiu- 
dor és un home que pot anar operant amb sistemes d’equa- 
cims, a la pissarra put anar fent sense treure miii I’incbgnita, 
sense solucionar, sense donar vator a la << x n. Pot anar fent OP- 
eracions, anar passani d’un terme a I’altrc, cap aquí, cap alli, 
pot anar fent, sense <i despejar )) li1 incognita, -tn’hauria cle 
dir com es diu aixb de (i despejar la incbgnita L,  dillar la incb- 
gnicu, Alar la incbgnita. El polític no, senyor Benet, cl polític 
ha d’aillar la incbgnita, ha de trobar el valor de la incognita. No 
cs pot anar passant d’un tcrrne a I’altre, anar fent simplifica- 
cions, i per aquí sí, per  alli no. El liolitic ha de trobar quin 
valor, a Última hora, té la {(XR 1 jo crec, scnyor Henel, que en 
el fons del fons aqui ha expressat, ha vingut a exprcssar ui1 

rosari de bones intencions, un rosari de projectes que no tciicn 
ni un lligam entre ells, no són scriosament res. Alglj que ha 
parlat abans que jo ha dit que no es veu exactament quina es 
P’altcmativa que proposen, i en alguns casos, empitjoren el 
que s’esta fent. 

Dic, senyor Henet, que, realment, aquest, el mes de setem- 
bre -temps d’ex&mens-, aixo és un suspens, senyor Renet, 
un suspens que significa repetir curs. De tota manera, el seu 
curriculum bo fa que jo intenti fer la repesca, senyor Benet 
(Remor de veus.) ’I i ,  cn aquest sentit, m’agcadaria que em can- 
testés concrctarnent quatre preguntes. 

Una ja I’he desenrotllada. Aquest pla dels 60 O00 milions, 
aquest fons d’acupació, aquest fons de lluita decidida contra 
]’atur, corn el pcnsa finmqar? fi5 ei mateix o BS un Tons espe- 
cial? Primerii pregunta. Segon, si Bs un altre, com el pensa 
finanpr. 

Segona qiiestió. Corn pensa finanqar, en tot cas, I’incremcnt 
dcfs 1 1 O00 milions de pessetes que suposa el seu programa de 
cultura i, evidentment, sense qirc es retirin, per excmple, les 
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esmenes del Partit Socialista i del PCE a la Llei de les Valora- 
cions. ks que ho pensa fer a chrrcc, pregunto també, del 
capitol I ,  dc personal‘? si ho pensa fcr a través del Capitol I, es 
a dir, de despesa corrent, cr>m pensa aleshores f inanpr  i estab- 
lir la igualtat de rcinurieracians entre funcionaris de la Genera- 
litat i els transferits i els contrdctats? O no ho pensa fer, aixb, o 
no ho pensa fer? 

I, finalment, senyor Benet, també m’agradaria que em 
digués quk vol dir cxactamcnt una major eficbcia recaptadora, 
en termes iambk seriosos, amb la major brevetat. 

Aixo, bisicament, és el quc des dcl puni de vista sectorial, 
del que és tarnbk el Departarnenl, creiem que ofereix aquest 
programa. Un programa que no té bisicament cap novetat. 1 
un programa quc en el que hs nou introdueix empitjoraments 
en el que 6s el programa del C‘ rovcrn, 

El SK. PRESIDENT : Continuant e! debat, després 
&aquesta intervencih cl’un representant dei C’rr>verii, 02 la 
paraula, en nom propi i d’alguns altres Diputats no adscrits, 
i’Il-lustre Diputat senyor Santiago Guillén. 

El temps maxirn dc: la seva intervencib ha d’ésser quinze 
minuts. 

El Sr. GUILLhN : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, quinze minuts per a dir tantes coses com hauríem de 
dir són tan pocs, i ,  sobretot, pensar que, un cop haurem 
parlat, no tincircm oportunitat de tornar-ho a fer, si és que 
algú no es fica molt amb nosaltres, cs tan arriscat que un vold- 
ria mesurar moítíssim les pat‘aules i ,  sobrctot, clernantlr dc la 
seva cordialitat que vulguin fcr un ticte de fe en la nostra cordi- 
alitat a l’hora cl’intcrvenir peryuk, de cap manerii no voldríam 
continuar una guem que veiem Ilanqada. A mi s d m  fa dificil 
ara posar-me aquí ii enraonar després de sentir aquest discurs 
tan agressiu -m’ha semblat agressiu. Jo voldria cluc nosaltres 
pogukssim explicar-nm m b  claredat, amb concreciú, amb 
precisió, sense anar amb embuts, al gra, que es diu, perh amb 
tota la cordialitat. 

Podríem dir que nosaltres -encara yiie les apnrcnccs no ho 
semblin-, seguint el símil futbolistic d’ahir al mati, d’aixh, 
en diriern un partit amistós, pcrquk el de. debo vindri el mes 
de novembrc, probablcmcnt, i, en aquest partit atnistbs, 
nosaltres, com m molt, podríem ser Brbitres, perb em temo 
que, corn que sorn petits, ens haurem dc quedar en linicrs, uix- 
ecarem la bandereta -aixb és el que pensem fer ara-, i paria- 
rem, sobretot, de regles dc joc, perclu8, per sl nosaltres, el 
partit de debo és al novembre, tat i que als amistosos, de 
vcgadcs, es donen cops dc peu, empentes --aixo tothom ho 
sap tarnbk. L‘aficib s’anima sobre la marxa. 

Nosaltres no doiiarcm suport a la rnocil, de censura, ens ab- 
stindrem, i ens abstindrem perquk aquesta moció que té dos 
clcmenls, ~ i n a  cerisura i una proposició de candidat, davant de 
les ducs qüestions, nosaltres ens abstenim, Ens abstenim 
perque 1-10 veiem possible donar un trsi )> a la proposta que ens 
fa el candidat Benet i tampoc no podem dir <<si>> a la politica 
de govern i al programa que ens ha fet conkixer fil poc, la set- 
mana passada, el President P~i~jol. Nosaltres, sense entrar en 
profunditats -perqui: el temps ja queda clar que no ens ho 
deixa fer-, diríem cluc hi ha un prograrnn en la intervenció 
dei candiclat Ilenct, veiem amb espcranqa que hi hagi gent a 
C‘unvergcnciii que finalment ja ens ha e n t k  quan diem que 
volem precisió i concreció --aquestes sericn les posicions del 

Conseller Cullell avui-, precisi6 i concreció quc ell demana a 
aquest estudiant de setembre que ks en Benet, Nosiiltres 
demanaríem a veure si les pogucssin anar aplicant la proxima 
vegada que presentin un discurs programitic, i estic segur que 
en aquesta línia que ell ha explicat els sortira en la línia clara i 
concreta que nosaltres estem demanant des d’aqui, sense re- 
sultats fins ara, al President Pujol. Hi ha hagut aquí un debat, 
hi ha un debat, que tot i que es vulgui fer veure el contrari, té 
un nivell, perquk sí senyors, hi ha un candidat i hi ha un pro- 
grama, un candidat que no 6s el nostre, un candidat respecta- 
ble, que respectem, hi ha un programa que existeix i que jo 
diria que guardem, perqui= potser ens pot ser ljtil en molts dels 
seus punts el mes de novcrnbre. 

També hi ha altres coses; jo diria que tambk hi ha una pol& 
mica, i una polemica en la qual tornem a repetir Ea posicib 
nostra : si us plau, parlem de1 que fem i no parlem tant del 
que som. La polemica d’ahir de l’il-lustre Diputat MaciA Ata- 
vcdra consistia a veure qui era i qui no cra nacionalista. I 
nosaltres diem que no és la qüestió pertinent. Ho vam dir i ho 
repetim, i diem que, amb aquesta mena cle fórmula, no ens en- 
tendrem, perquk nosaltres no podem entrar en aquesta batalla, 
que és una batalla que queda al marge, que no és pertinent. 
Nosaltres ciiriem que si Catalunya, el nacionalisme, s6n atri- 
buts dels quals pot tenir l’cxclusiva, la patent, el senyor PuLjol, 
cl senyor Iknel -tots respectables-, Catalunya, aleshores, si 
en tenen la patent, ja no ens interessa Si és quelcom que ks 
per damunt dels partits, som-hi, perb si 6s per damunt dels 
partits, la veu de Catalunya, no la té un scnyor O un altre, ni 
unes referencies histbriques, la ti: aquest Parlament, variat, 
variablc, plural i quc s’expressa amb els seus vots i s’expressa. 
amb Ics seves majories. Per a mi, creguin-ho, i crec que aques- 
ta ks la poski6 ciarissima del iiosire Grup, tots els cent trenta- 
cinc Diputats són dc la mateixa classe, shn tan bons, perque 
tots són expressi0 de la veu múltiple i pllrral del pobie de 
Cat al u nya. 

Potser jn fbra temps -i aixb ho dic a títol personal i per 
donar-me II entendre i explicar-me mijlor- quc en les prbx- 
imcs oportunitats en qu& cs plantegin nous candidats o di- 
versos candidats a la Prcsidhcia de la Generalitat, tambk hi 
hagués, jo diria -i ho dic a tall personal, per entendre’ns, 
sense que ningú no es molcsti, sense que jo parli de discrimi- 
nar ningb-, candidats que tinguessin quaranta anys, per ex- 
emple, que no tinguessin passats historics, que no es presen- 
tessin amb carismcs, que vingucssin amb autobús al Parlament 
i que portessin un programa per fer feina; aixb potser també 
&a bo. No dic que haguks de guanyar, aquest candidat, i 
tampoc no vull desqualificar ningú que tingui més edat, vold- 
ria que tothom tingués [’esperit jove, tingués l’eedat que 
tinguks, i tingués un esperit obert i mirés cap endavant. Potser 
ja sorn prou adults a Catalunya per a poder-nos pagar un candi- 
dat a cap dc govern que tingui quaranta anys -mmodkstia a 
part, 6s la meva edat, unit mica més (Riul/es..) 

1 ara diem, més seriosament, quant a aixb Últim de la meva 
edat, que nosaltres volíem mirar una mica més enlli, perqub, 
de debb, diem que aixh ks un partit amistós, i diríem, v m  dir i 
diem que no posarem en crisi el Govern dc Catnlunya durant 
el període electoral, i aquesta és la nostra posició. Aquesta és 
la nostra posició, i diem també que aixb no vol pas dir <tespe- 
rcin a veure el resultat dc les elccciotis~. Aix4 ha aparegut cn 
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algun diari posat en boca d’algun dirigent politic. Jo estic segur 
que no ho han dit així o, almenys, no han pogut pensar-ha 
aixi. Perque dir <<esperem el resultat de les eleccions>) fóra 
una altra cosa. Nosaltres diem : esperem que passi la tensib 
dcl clima electoral per parlar d’uns pactes parlamentaris soiids, 
que el clima electoral no afavoreix. Ara, ({esperem el resultat 
de les eleccions>) no ho pot haver pensat, estic segur que 
ninglj no ha ha dit de deb6 en aquesta Cambra. Perquk dir 
aixo fbra tant com dir {(esperem si el Govern Pujol continua 
comptant amb el suport del Govern de Madrid o no hi conti- 
nua comptant>>. Senyors, aixb no val. Aixb no val perquk, 
potser sí que hi ha comptat i potser si que, a falta d’una majoria 
suficient en aquesta Cambra, el Govern Pujol s’ha trobat amb 
el suport d’un ajut extraparlamentari, en podríem dir, que fbra 
en aquest cas e1 Govern de Madrid, i potser, d’aixo, jo entenc, 
vostes poden donar-me’n aiguna informaci6, perb aixo no pot 
continuar així, i no hi continuar& si serveixen d’alguna cosa els 
vuit vots dels Diputats del CDS, el Centre Democritic i Srxial 

Per aixo, nosaltres no diem <<esperem el resultat de les elec- 
cions N ; diem ((esperem que passi el clima electoral )r, perb no 
permetem -i jo interpeilo ara, aquí, a tots els parlamentaris 
catalans de tots els partits catalans que sorn en aquesta 
Cambra- que el Govern de la Generalitat sigui un subpro- 
ducte del Govern que resulti de les eleccions a Madrid. 
Nosaltres hem de muntar les majories aqui, hem de muntar 
els pictes aquí, dins d’aquesta Cambra, amb els Diputats 
d’aquesta Cambra; aixo sí que és l’expressib i la veu de 
Catalunya. 

Els Diputats del CDS sorn un fet nou en aquesta Cambra. 
Aquí hi ha gent que diu : <<els temps canvien, les majories 
s’haurien de repensar ... )> EE que estA passant és que hi ha vuit 
Diputats del CDS que tenen unes actituds que s6n noves, i 
aixb --no és un secret per a ningú- canvia les aritmetiques 
d’aquesta Cambra. I una de les coscs amb quk estern clarament 
d’acord els Diputats del CDS 6s que no permetrem una me&- 
nica que continués fent creure que un Govern qualsevol, 
tenint el suport dcl Govern de Madrid, podria ser viable sense 
una majoria estable i permanent. Aixb, aquesta abskncia de 
majoria estable i permanent, és un mal per a Catalunya. 
Aquests suports extraparlarnentizris, com jo en dic, sempre 
acabaran representant una factura per a Catalunya, i la pagarem 
entre tots. Potser ja l’hern pagada. 

Després de les eleccions, desprbs que passi aquest periode, 
hauríem de tenir a punt, senyores i senyors Diputats --aquesta 
és ia nostra posicib-> un govern que comptés amb una majo- 
ria estable basada en un pacte tben concret, amb un programa 
ben determinat, programa que encara no existeix. Un govern 
reflex de la realitat social del pais. Un programa d’actuacib 
pactat. Nosaltres diem --i hi donarem suport amb la forca dels 
nostres vots- que exigírem aquest programa i aquest pacte 
amb o Sense la preskncia del partit que avui dbna suport al 
Govern, Cunverghncia i Unib. I diem que iant si hi és corn si 
no hi és -tot i que diem que preferiria que hi fos, i més i tot, 
preferiríem que prenguks la iniciativa, per alguna cosa és al 
Govern-, perqui! massa vegades hem reclamat i demanat 
una cosa. que veiem que no se’ns acaba de donar, i pcrquk, so- 
bretot, ens temem que la rutina o la inkrcia pogués portar a 
plantejar, a partir del novembre, la situaci6 del Govern, a 

partir de situacions d’equilibri Madrid-’Bai=celona. Nosaltres in- 
sistirem en aquest programa, insistirem que és un programa 
per a un govern fort que faci front a la crisi economica i social, 
a la crisi autonbmica en una veritable linia agressiva de passar 
a l’atac, d’harmoni tzar i’Adrninistraci6 central, tan desharmo- 
nitzada, la pobra, en relaci6 amb Ics autonomies, un programa 
d’autentica renovació cultural. i em voldria permetre, dintre 
d’aquesta renovació cultural introduir una petita pinzellada 
anecdbtica, perb important. Potser massa vegades hem cregut 
que una manera de potenciar la consciencia nacional a Cata- 
lunya ks fer un gran esfor$ de recuperació historica, corn si 
I’ensenyament de la historia avui, en ple final del segle XX, fos 
encara aquella eina que havia estat en la Revolució Francesa 
per a crear una conscihcia nacional. Aixo, ho demostren els 
fets sociab i segur que no ks una novetat per a molta gent, 
avui ja no funciona així, i I’eiament més característic, o un 
dels més característics, per a actualitzar i refermar Ia conscikn- 
cia nacional d’un poble són els mitjans de cornunicaci6 social 
i, al seu nivell, la premsa, la radio, la televisib i, potser, amb Ea 
vida i amb la imatge de cada dia que donen d’un mateix poble, 
aquests elements sbn molt mks importants que una formaci6 
acadkmica d’una historia més o menys patriotica, i potser 
I’oblit institucional que tenim, la manca de política cultural en 
mitjans de cornunimcib que doni al professional d’aquests mit- 
jans un estatus menys arriscat, menys de jugar-se les IIenties 
cada dia, com ens sembla a nosaltres que esth passant avui, 
fóra, segurament, un gran pas per a una afirmacib cultural 
catalana -dic aixb a tall de pinzellada i sense exhaurir el tema, 
Sense cap mena de dubte. 

Senyores i senyors Diputats, acabo ja recordant quina 6s la 
nostra posició. Ho repeteixo : és una posició cordial, no 
&bem, si més no, amb qui ens haurem d’entendre després, el 
mes de novembre, per  tant, no ens podem enfadar amb ninglj. 
(rialles). Nosaltres voldríem, aixb si, deixar clares unes regles 
de joc, i que aquestes regles de joc quedessin clares, no com 
una agressi6 contra ningú, sinó corn un llenguatge sense 
segones, un llenguatge directe. 

Les regles de joc, per a nosaltres, sbn que puguem tenir un 
Govern fort, que tingui un suport parlamentari fix, no depen- 
dent de la lluna, sinó fix, basat en un programa, i que aquest 
suport sigui interior del Parlament i no exterior. Que aquest 
pacte es íaci en termes precisos, amb xifres, i que, si us plau, a 
l’hora de parlar-ne i a l’hora de conversar, parlem tots els 
Diputats de tu a tu, no en funció del que sorn, sinó del que 
fem i volem fes per a Catalunya, que és una cosa que per a 
nosaltres queda per damunt dels partits, de tots els partits, que 
tt5 una expressi6 en la diversitat d’aquest Parlament i de la 
seva prbpia majoria. 

Moltes gritcies, senyores i senyors Diputats. 
EI Sr. PRESIDENT : En nom del Grup parlamentari de 

Centristes, té la paraula el Diputat senyor Anton Cañiellas. 
El Sr. CAFIELLAS : Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, ei debat que té lloc avui no entrava en els plans d’al- 
gunes forces potitiques catalanes, com ks el cas o l’exemple de 
Centristes de Catalunya-UCD. No entrava en els nostres 
plans, perquk considerivem que els debats del Parlament de 
Catalunya no havien de convertir-se en una controvkrsia eíec- 
toralista. Havíem tingut ja un debat sobre politica general la 
setmana passada, i, per a nosaltres, aquest debat era clos. Tan- 
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mateix, la mocii, de censura que se’ns va proposar corre ei risc 
de transformar-se en un acte més de la campanya electoral que 
encara no ha comenvat oficialment. La moció de censura que 
ha estat proposada pel Grup Comunista ens ha estranyat perb 
no ens ha sorprks. Ens ha cstranyat perquk procedeix d’un 
partit que, fa poques setmanes, havia compartit el pa i la sal 
amb Convergbncia Democratica en l’anomenat front an- 
tiLOAPA; semblava pal& que convergents i comunistes pos- 
seien criteris comuns sobre politica autonornica, i es proclama- 
ven aliats en la defensa &un determinat enfocament del terna. 
No cns sorpren, perb, la moció de censura, si tenim en compte 
qiic la credibilitat d’czyucst heterogeni front comú resultava 
molt escassa; la preskncia deis seus membres, tan diversos 
entre ells, nom& es justificava per raons d’estratkgia partidista. 
I cls interessos permanents de Catalunya, la imprescindible 
visii, (!’Estat que requereix la qüestió no eren els vcritakles 
motius del Ilanqarncnt públic d’aquell front de vida tan 
efimera com els fets xaben de confirmar, 

El portaveu dcl Grup Comunista clel Parlament i el mateix 
candidat a Prcsident feien esment ahir, en les seves interven- 
cions, del critalanisme popular COM a quelcom d’oposat al cata- 
lanismc conservador, atri hu’it a Convcrgbncia. Quan comen- 
cem a adjectivar ei catalanisme o la dernocrhcia, comcncern a 
perdre la democricia i el catalanismc. Només hi ha una 
dcrnocricia, sense adjectius. Quan sentim parlar de dernocri- 
cies populars ja sabem que qualsevol scmblanqa a una 
cicmocrhcia és pura coincidencia. Es aquest i’inconveiiient de 
rcstringir el significat de termes que tenen un contingut ampli 
i entenedor, acceptat per tothom. De Catalunya, només n’hi 
ha una, i el mateix es pot dir de 121 democrkia; sobren els ad- 
jectius que compleixen la missi6 poc agstiicla de reduir. el patri- 
moni de tots a una propietat privada d h n s  quants. 

El PSU i Convergkncia, des cl’anglcs bcn diferents, coinci- 
deixen cn aixo : tenen un sentit patrimonial de Catalunya; la 
visio de Catalunya que els 6s prbpia hauria d’esdevenir la Catla- 
lunya de tots, com si aixo fos una cxigencia voluntarista o un 
mecanisme dialectie d’obligat acompliment. 

Per aixo deia jo la setmana passada que I’actual Govern de la 
Generalitat continua considerant que Catalunya és? o que 
hauria de ser, un bloc monolitic, amb uns interessos i amb uns 
plantejaments uniformats. Quan la teoria del bloc monolitic 
pretén convertir-se en praxis, rcsulta que sempre hi ha un bloc 
oposat i contradictori, que sorgeix amb una pretensió identica 
perb oposada, 

La maci6 de censura i la defensa que n’han fet, tant ahir e1 
candidat a President com el portaveu del Grup dels Comu- 
nistes, demostren prkticament aquest fet; la pretensió d’atri- 
buir a u n  partit la representació exclusiva de Catalunya provo- 
ca que altres partits o grups s’aixcquin també a favar de sacra- 
litzar la seva prbpia imatge cle Catalunya. 

La realitat, scnyores i senyors Diputats, és ben diferent. 
Catalunya posseeix una configuraei6 plural i multiforme, poc 
disposada a deixar-se monopolitzar pels aspirants exclusi- 
vismes polítics. La moció de censura presentada pel Grup 
comunista intenta aprofitar I’oportunitat del moment electoral 
que vivim. No desvetllo cap secret si afirmo que ni la més can- 
dorosa de les illusions del Grup Comunista els permet creure 
que q u i  i ara la seva moció conqueriri ei suport majoritari d’a- 
quest Parlament. Precisament, aquesta reconeguda inviabilitat 

de la proposta del PSU és un senyal preocupant d’irresponsll- 
bilitat politica. Ni el moment pre-electoral, ni el programa es- 
bossat pel candidat a la Presidkncia de la Generalitat no pcrmc- 
tcn la més rninima esperiinp dc triomf d’aquesta mocib. Perb, 
tanmateix, hi ha un fet innegable, i vull creurc que involuntari 
: el Parlament de Catalunya csth essent utilitzat com a caixa de 
ressonincia de polkmiques partidistes. La instituci6 quc ha de 
ser I’eix vertebrador de l’au tonomia catalana, I’organisme en- 
carregat de debatre i de crear les lleis que estructurin i atorguin 
vigkncia real a les nostrcs llibertats col.lectives, ha estat in- 
strumentalitzada conjunturalment. Aprofitant la possibilitat 
obcrtit dels textos legals, se’ns planteja una moci6 artificiosa, 
mancada de viabilitat, que, en realitat només serveix, potser, 
per a perjudicar la credibilitat institucional del Parlament de 
Catalunya. 

Per aixo, resulta paradoxal que, en la dcfcnsa de I’oportuni- 
tat d’aquesta moció, el Diputat senyor GutiBrrez Diaz afirmés 
que el seu partit e n t h  que la presentació d’aquesta rnocib de 
censura no 6s sols una expressiÓ dc coherkncia, sinó també un 
element d’estitbilitat i de prestigi de ’Ics nostres institucions 
democrhtiques. Resulta sorprcnent que s’aafirmi, com a quel- 
COM positiu pcr al prestigi del Parlament, la presentació tes- 
timonial i electordista d’una alternativa inviable, que serveixi 
de propaganda institucional al programa politic d’un partit en 
plena pre-campanya electoral. 

Una prova més del que dic sbn els records del Diputat 
senyor Gutiérrci! Diaz, quan feia referhcia a I’Assemblea de 
Catalunya i a d’altres organismes o entitats en vigBncia en una 
&pom de lluita en contra de la dictadura, o en una &poca pre- 
dcrnocritica. La nostilgia del possible bloc nacional popular, 
antiga formulació comunista que avui apareix revesticla de 
Govern de concentracib cn paraules del candiclat a b s i d e n t ,  
no tE: rab de ser en un Estat de clret, amb unes autonomies in- 
stitucionalitzades per la Constitucib i cl mateix Estatut d’Au- 
tonomia de Catalunya. 

No és aril el moment de governs d’unital quan hi ha una  
clara majoria de ciutadans que han fet una opció ben diversa 
de la que propugna el partit que ha presentat la moci6 dc 
censura. que denli votarem. El Grup cie Centristes de Gatutun- 
ya vol afirmar amb clarcdat que no caurem en el parany artifi- 
cial al qual se’ns voldria portar als Grups que ni hem proposat 
la moci6 dc censura ni formem part del Govern CIC la Generali- 
lat. Aquesta moció no ens obligara a modificar el que ja varn 
expressar amb motiu del debat de la setmana passada. Mante- 
nim ia nostra posició de desacord amb les omissions consta- 
tades en la política aplicada fins ara pel Consell Executiu, 
omissions que es van fer paleses a la Ilarga intervenciú del 
President de la Generalitat, el proppassat 21 de setembre. 

Manifestem, així mateix, el nostre desacord bhsic en les dis- 
torsions i les interpretacions exclusivistes que les paraules del 
President contenien explícitament i implícitament. Exigim 
que el Govern de Catalunya faci cara a la seva responsabilitat 
politica i compleixi els requeriments que hem exposat molt 
clarament en aquest Parlament. Cal rcconkixer que la moci6 
de censura presentada pel Grup comunista es pot convertir en 
un ha16 cl’oxigen per a una politica com la seguida fins arn pel 
Consell Executiu. La proposta comunista, condemanda al 
frachs, podria servir per a concedir un altre termini d’aparent 
suport a una politica gastada, incapac; d’afrontar amb creativitat 
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els greus problemes que pateix Catalunya, i que cau molt 
sovint en verbalisines inoperants i en l’oblit de la realitat quc 
cal reformur amb profunditat. 

Si la rnocib de censura noniBs xonsegucix al seu f‘iivor els 
vots previsibles, la scva derrota seria fhcilment interpretable 
com una victbriil clel tiovcrn actual. I, en certa forma, cl 
Govern hauria d’agrair aquest faci1 triomf al Grup dels Comu- 
nistes (remor dc veus), els quals s’hatirien beneficiat, així, d’un 
protagonisme impossible d’aconseguir per al tres mitjans. 

El Grup de Centristes de Catalunya considera que I’llrnica al- 
ternativa viable en aquesta opcib és I’absteticib; una abstenció 
cohercnt, amb un significat ben especific : ens abstindrem 
perque, en primer lloc, es tracta d’una moció tictica d’un 
partit que busca exclusivament potenciar la seva imatge. La 
proposta vetllada d’un Govern d’unitat, i la instrumentaiit- 
zació de la figura del catiditat a la Presidkncia no aconsegueix 
amagar el fons thctic de I’operaciÓ. A causa d’aquesl cnrhcter 
tictic i partidista no entrarem cn cap andisi detinguda, ni del 
programa exposat ahir ni de la fragil defensa que ha fet el por- 
taveu del Grup Comunista de I’oportunitat, o m@s aviat, cald- 
ria dir de i’oportunisme de la moci6 de censura. La clara invia- 
bilitat de la propasta i la seva evident manca d’oportunitat ens 
obliga a eximir-nos d’entrar en aquesta milisi, per tal  de no 
caure en una instrumcntalització politica, que rebutgem. 

Tmmat eix, voldríem apuntar unes breus consicleracions 
sobre dos punts ben simptomhtics del programa cic govern ex- 
posat pel candidat a la Presidkncia. El primer aspecte fa 
referkncia a la manca de quantificacions cconomiques de Ics 
amplíssimes propostes que conté. Un pla d’inversions pii b- 
liques de 60 O00 milions de pessetes, la multiplicació per deu 
clef pressupast destinat a la normalització lingüística, el fet de 
multiplicar per tres cl pressupost de cultura, revcfen un uto- 
pisme només excusable per la bona voluntat, innegable, de 
qui ho proposa. D’an haurien dc sortir aquests recursos? Qui 
hauria de pagar directament o indirectament aquestes inver- 
sions? LR resposta nom& n’és una : incrementant la pressió 
fiscal directa o indirecta, serien els ciutadans els qui haurien 
d’aportar els diners necessaris per a una politica tan generosa 
corn mancada cie reaiisme. 6s evident quc es produiria una 
burocratització gegantina per tal de clotar de personal els nom- 
brosos centres, entitats, institucions, orgmismes o ens di- 
versos que conte el programa exposat ahir. Tanmateix, ni amb 
un voluntarisme gegantí podrien assolir-se Ics fites esmen- 
tades en un any i mig de temps, termini mixim de la legislatu- 
ra. Aquest 6s el segon factor que volia afegir : no hi ha una 
quant i ficaci6 adequada dels recursos fi nancers necessaris, 
perir tampoc no hi ha  una perspectiva realista del temps dis- 
ponible. En conseqüencia, aquests dos elements, per ells sols, 
desqualifiquen del tot el programa de govern del candidat pro- 
posat pel Grup dels comunistes. 

Quin és el sentit de la nostra abstenció, senyores i senyors 
Diputats? Significa, primer de tot, no permetre quc el Pirla- 
ment de Catalunya sigui uiilitzai en benefici d’intcressos 
sectorials, amb el greu desprestigi consegüent, desprestigi que 
recau sohre la institució partarnentiria i sobre Catalunya 
mateix. Significa més que una rnocib de censura, no és el 
mBtodc adequat pcr tal d’aconseguir les reformes que exigim 
en la política global de la Generalitat. Exigim una reforma de 
política, un tarannH integrador i autkntiament defensor dc 

Catalunya, peru també exigim que la coalició fins ara gover- 
nant, Convergencia i Unió, faci cara a la seva responsabilitat 
politica fins al final, i faci honor a les seves obligacions envers 
els ciutadans de Catalunya. En I’actual correlació de forces es 
tracta de dur termc un canvi, pero no d’utilitzar recanvis 
inadequats. 

La nostra abstenció de vot no csth wvalant la política actual 
del Consell Exccuiiu. Deia, fa un moment, que aquesta rnoci6 
dc censura pot arribar a tenir un efecte vigoritzador del 
Govern catali, interpretant la previsible derrota de la moció 
COM a suport entusimsta dc i’actual Consell. 

Res més lluny dc la nostra intenció : considerar que no és 
aquest el moment adequat per a plantejar una altcrnativa és 
quelcom ben diferent a donar suport a un Govern que ha 
manifestat carencies tan clares com Ics que sovint heni denun- 
ciat aqui els parlamentaris de Centristes de Catalunya. 

En un altrc moment, en unes altrcs circumsthncies no 
necesdiriarnent llunyanes en el temps, si no s’atenen les 
nostres demandes cada vegada mes urgents de canvis profunds 
en la politica del Govern, cs molt versemblant que la nostra ac- 
titud sigui tamb6 diferent. 

Per itixi), constituiria una equivocada interpretxib del 
nostre vot d’abstencih considerar que afavorim el continuisme 
en una gestii, tan controvertida i amb tan pocs resultats opera- 
tius com 6s ara l’actual Govcm. 

Quan arribi el moment adequat, ningh no s’ha de sorprendre 
que I’actitud critica del Grup de Centristes de Catalunya, que 
fins ara s’ha tradu’it en un suport imprescindible per 21 la super- 
vivkncia del Govern, doni pas al suport d’una reforma d’orien- 
taci6 política del Govern, més d’acord amb els interessos reals 
de Catalunya. 

Ningrj no se n’hauria de sorprendre, pcrquk els avisos que 
hem fet darrcramcnt han estat nombrosos, públics i fonamen- 
tats. De vegades han estat interpretats com a henevols, tocs 
cl’atencib o COM a intents dc pressionar sense més 
conscqiikncics. 

La presentació de la moc% de censura del Grup Comunista 
ens d6na I’ocasib -no valguda, per cert- de reiterar que no 
acccptem la política patrimonial exercida pcl Consell Executiu 
i pel partit que cl representa. 1 si aril la nostra abstencih fa que 
no es produeixi una crisi de Govern, aixb no condiciona ia 
nostra actitud futura de voluntat de modificar una política BU- 
tonbmica amb un programa coherent i realitxabie i amb una 
filosofia política in tegraciora. Les eleccions generals que tin- 
dran lloc abans d’un mes no han d’afcctar per forp la política 
catalana. Tanmateix, és inevitable que hi hagin conseqükncies. 

Una d’elles seria, precisament, la de possibilitar una volun- 
tat amb credibifitat democratica quc estigui en condicions de 
rectifica les carencies fins aril constatades en la gestió cle 
l’mtual Govern cataih. Aquesta voluntat nova hauria de donar 
proves suficients de responsabilitat politica, abandonant de 
forma definitiva el taranni de reivindicació permanent que tan 
sovint ha pcrjudicat els interessos reals de Catalunya i ki seva 
governabili t at. 

S6n a la vista de tots els resultats d’tquesta politica de reivin- 
diciicih permanent, de buscar enemics on no n’hi havia, i de 
crear-los quan ni els teníem ni ens reien falta. L’exclusivisme 
politic, l’cnfocarnent patrimonial dels afers pÚb1ir;s necessiten 
vitalment crear hostili tats improductives i tambk necessita 
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aquiesckncies silcncioses i sotmeses ai clictat del poder. 
La modi ficaci6 necesshria de I’actual politica del Govern 

catali no arriba a ceclucri r mi su bsti tució dels actuals mcm- 
bres del Consell Exccutiu, si 6s que el Consell assumeix dc 
realitxar Ics reformes ain b prorunditat, que hem reclamat i 
quc continuarem exigint, I les reformes que proposem han de 
tenir en compte que el prinicr deurc del Govern de Catalunyii 
consisteix a garantir la convivkncia pacificu cn el si CIC la 
Comunitat catalana. 

Resulta, senyores i senyors Diputats, molt il.lustratiu que 
aquesta voluntat de convivcncia pacífica hagi estat I’iitiica 
resolucih aprovada per unanimitat en  I’mterior sessi6 dei 
Parlament. ks molt cloqücnt cluc tots els Grups fralítics hagin 
volgut rebutjar els excessos constatats dmcrament a nivell CIC 
carrer. Aquesta ctrnvivkncia paciiicn hii dc ser la conseqüencia 
lhgicrt d’una política constructiva i entenedora, integradora i 
dcsprovc’ida dc sectarismcs. Una política quc no pot consistir a 
determinar per Decret quina ks la imatge de Catalunya que l i  
convé o que li agrada al partit en cl podcr. Una politica quc no 
posi et1 discussib el qiic úcs de semprc: ha estat un fet corri- 
provable íi Catalunya, l’cxistcncia cl’una sola coniunitat m b  
expressiotrs cu I turals plural istes, amb i’espccte, tolerincia i es- 
timncici a Ics clifcrkncies, i atnh ctmcikncia plena cluc Catalun- 
ya IIO 6s cl feu cl’un partit o d’uns sectors minoritaris, sinb la 
tasca comuna que ens uneix a tots i cluc no acceptarem inai 
que es posi cntreclit, ni des de fbra dc Catalunya ni des de Cnta- 
lunya mateix. 

Quan I’opció és incorrecta, quan la simple negativa o I’atir- 
rnació sensc matisos no poden servir com a única resposta, 
s’irnposa, senyores i senyors Diputats, I’abstenciO. En aquest 
sentit, la dccisib del Grup de Centristes dc Cntalunyii consti- 
tucix un smyd  molt clar de cohcrbncin amb el que hem atiat 
manifestant des clcl comenptmcnt d’aquesta legislatura. 

IJspero haver deixat bcn clar tambb qiic no teníem cap 
intcrbs especial q ~ i e  s’híigi prorluil aquesta imprcvista pmlon- 
gaci6 dcl debat de política gcncraí iniciat la setmanil pass:ida. 
No obstunt aixb, aquesta niocib de censura, inoportuna i 
mancada dc viabilitat, representa LIII anunci contundcnt quc 
per raons i motius divcrsos ha aparegut j a  el punt  cl’inflexi6 
d’una politica com ha eslat la del Govcrn cati i l i  des de I’nbril 
del 1980. S’lra iniciat així de manera formal el proces de recon- 
sideració d’~uns objectius imprecisos i d’unes prktiqucs polí- 
tiques que s’han manifestat poc capac;os d’estimular i cl’inte- 
grar I’enorrne potencial dcl nostre poble. Per aixh resulta ob- 
ligada la rcctificaci6 de les actuals rnuncances, una política 
agriria definida, una Administració pi bl ica eficaG, una volun- 
tat clara de convivhcia pacífica, per citar només trcs 
cxeni ples. 

El nostrc vot cl’abstenció vol ser, senyores i senyors Elipu- 
lats, una aportaci6 constructiva als objectius politics que con- 
siclercm imprescindibles i um-l voluntat de continuar fent 
possible la governabilitat de Ciitdunya, d’~corcI amb les lispira- 
cions Inrzjor-i tiiriiiment cxpressades pcl nostre poble. 

Mol tes grhcies. 
E1 Sr. PRX311317,NT : I3n nom del Grup ci’Fhquerra 

UI Sr. i-IORTALA : Senyor President, senyories, 1 
blicana, tc la p:iraula el 1 XpLitat senyor Joan i-Iortalk 

k p ~ 1 -  

nor- 
niativa vigcnt sobre aqucsta qiiesiib fa que la mocih dle censura 
sigui constructiva. hs a dir quc, en el que honi podria anome- 

nar un sol acte, es presenti la censura i el candiclat. hixb, tan- 
mateix, no impeclirh pas quc, en exposar la posició dd Grup 
parlarnen tari d’Esquerra Republicana, cm refereixi, separada- 
ment, a una i al tra qüestib. 

I vull fer-ho així lier dir, des d’un bon cumenpmcnt, que, 
pel que fa al vot, nosaltres diem <{no>> a la moció de censura i 
innnteniiii una actitud d’csccpticisme sobre cl programa i cl 
candidal, tot valorant, aixb si, molt positivarnen1 i amb tot el 
respecte que es mcreix, e1 senyor Benet, com R vell lluitador 
per Ics llibcrtats de Caialunya. 

Per quk Esquerra Republicana desaprova en si mateixa Iu 
moci6 de censura? Per descomptat que dcrnanar la responsa- 
bililat politica del Govern mitjanvant una moció de censura és 
quelcom perfectament lcgitim i reglamentari. Ara bb, al Grup 
parlamentari d’I3squerr.a Republicana, li resulta dificil d’en- 
tcndrc l’oportunitat de la presentació, justament cn aquests 
dics, d’una tal moció de censura. E, aixb, per dues raons, cntrc 
d’altres. Primer-’ pcrquk acubem de sortir d’un clcbat de politicii 
general, on s’han fct uncs critiques al Govern i ,  consegiient- 
ment, s’ha aprovat una &ric dc rcsolucions, algunes d’cllcs CIC 
Ics presentades pcl PSUC:, Diputats del qual Grup parlamctz- 
tari han signat la moció dc censura. I, segon, perqui: ara eskm 
-i en aixb la setmana passada tots viircm coincidir- en un 
període dc temps piuticularmcnt singularitzat, tal com és el 
propi cle la pre-campanya electoral ii les icgislatives de Madrid, 
i, atesa aquesta singularitzacici, hi caben considerxions, tal 
vegadri cl’oportunisme, cic protagonisme, dc puhlicitat, 
d’elec toral i m e .  

Fins aquí la qücstih. Nosaltres diem ( (HO))  ii la moci6 de 
censlira i mantenim -com he dit- un escepticisme cnvers el 
programa i el candidat. 

Per q ~ i e  aquest esccpticismc? i3-n referir6 al programa, cvi- 
dcntmcnt. El senyor 13cnct ahir va fcr un21 cxposicii) relativa 
sobrc una acci6 de govern, partint d h n  principi gcneral, d’iitla 

consicieraciii C~LIC podrícm anomenar CIC base filosbfica. Vostk, 
senyor 14cnet, vol construir una Catalunya iiutbnorna de tots i 
per ii tots, i ,  certamen t, aqucsta tam bk cs una aspi racib nostra i 
em fa I’efectc -ggenh-icarnent porlant - que de tots els Grups 
cl’aquesta Cambra. Ara bé, scnyor llcnct , un programa de 
govern, des d’una perspectiva d’opcrativitat, 6s una relaci6 
entre fins i mitjans, i, en aquest sentit, a nosaltres ens scmbla 
que, cn el seu programa, aquesta. relacih no estii prou 
com pcnsacla. 

Voste cnurriera els objectius a aconscguit; la majoria dels 
quals els compartim plcnament, pero, en canvi, qucclcn dins 
d’ma zona ombrívola els procediments, els mitjans, cls 
i.ccursos, en dcfinitiva, per a aconseguir-los. I sense la deguda 
conjugxió entre fins i mitjans un programa de Govern cs 
transforma en una rnerii declaracib de principis, per i rnportmt 
que aquesta sigui. 

Feta aquesta consideració de carictcr general, eni raré arn en 
els punts substantius que defineixen cl seu programa, perquS: 
entenc que tot esfort; --i el seu programa és fruit dhti gran 
esforc - rncreix una consideracib. 

En primer lloc, el tcrna de la política cconomica. Vostk, 
scnyor Benet, fixa com a ohjcctiu fonamental de Ics correspo- 
nents accions en e! carnli de l’economia la lluita contra l’atus. 
Pcr dcscomptat que eslern totalment tl’acord amb aquesta 
oricntxió. Ara E, corn s’instrumcnta la corresponent polili- 

~ . . - _. . . . . . . . . . . .. . - . .- .. . . . . ..... 
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ca? Ja sé que, solucions miraculoses, no les té nin& malau- 
radament; pero, com s’instrumenta la politica corresponent? 
Avui -em sembla a mi - estil hrnpliament reconegut, dins els 
ambients cloctrinais a usanqa, que i’atur o bé és la causa de la 
crisi, o bé n’és la conseqücncia, i, scgons Iíi considerac% que 
se li doni, les mesures són ben diferents. 

Jo m’inclino a pensar que en aquesta crisi, llarga, profunda, 
dolorosa, molt singular Iarnbk, ]’atur 6s una conscqükncia 
d’aquesta, I si I’atur 6s unit conseqükncia, la corrcsponcnt 
política correctora s’ha de centrar en el tractament de Ics 

Crec, des d’aquest punt de vista, que en economies del 
tipus com la nostra la causa de l’atur -en estricte sentit 
tehric- no és altra que la manca d’invcrsió, almenys en una 
perspectiva a curt tcrmini. Cal, doncs, preguntar-se per que no 
hi ha invcrsib, per que no es produeix I’estalvi generador d’in- 
versib? I tot aixo porta a un conjunt d’accions dintre d’una 
economia interrelacionada, que abracen des dels modes de 
produccib fins a la branca comercial, des de la clarificació del 
mercat de treball fins a les quanties del tipus d’interks, des de 
la problernitica de les relacions laborals fins a la mateixa natu- 
ralesa del sistema fiscal, i etc. i el problema aquí, ara, és, perb, 
sobre tot aixb : quines cornpethcies tenim? 

Aleshores, uteses aquestes restriccions, no es pot cnf’ocar 
només -em sembla a mi- el problema de I’atur per la vessant 
de la inversió pbblica. Les polítiques d’estimul --sobretot a 
Catalunya-, senyor Benet, de la invcrsib privada srjn del tot 
neccsshrics, i li haig de dir que en el seli programa, sobre 
aquest particular, i\ excepció feta de la petita i mitjana empresa 
-a les quals tothom fa referimcia- poca cosit hi ha de suggcr- 
cnl, fins i tot l’enumeracib de la politica industrial correspo- 
nent és escarida, donant una explicitacii, a les qüestions rela- 
tives a les reconversions i reestructuracions sectorials des d’un 
punt de vista més aviat generic. En canvi, cn els termes rela- 
tius a I’agricultura, vostk, relativament, comparativamcnt, hi 
té una dedicaci6 important : fixa objectius. Nosaltres pensem, 
pero, que nornbs fixa objectius, peryue -i  aixo es important 
per a fer la tasca diaria d’un govern- a curt i n mitja termini, 
scnyor Benet, els eixos principals -almenys al nostre criteri - 
de la polítki agriria no s6n altres que incrementar la rendibili- 
tat de les explotacions i millorar les condicions dc vida de les 
zones rurals. Ja sk que aixo és generic, per& en aquests mo- 
ments, aixb, atks tol un conjunt de normes de 1’Estat i del 
mateix Govern, passa per un entrellat de coses, i operativa- 
ment passa, ara, per conkixcr In incidkncia quantitativa que a 
Catalunya tenen <( 10s reales decreios)} 1200/1981, del 22 de 
maig, i 200/1982, del 15 de gener, aixi com, en aquest sentit, 
una cow sovint oblidada, que és el ncccssari trmpis, I’urgent 
lriisphs a Catalunya de 171RA, és H dir, de I’Inslitut de Relacjons 
Agriir ies. 

El fet yuc vostk vulgui crear un organisme de serveis agraris 
com a substitutiu de les Cambres Agraries es un altre tema, 
possiblement molt important, que afecta, perb, no la reoricn- 
laci6 de la política agraria, sintj la democralil;raci6 d’aquestes 
institucions que, com vostks saben, és una de les preocupa- 
cions més vives que, de temps en@, té Esquerra Republicana. 

Parlant també del sector primari, senyor Benet, i només de 
passada, la qiiestió d’instrumentar una llei d’ardenacib pesqu- 
era serh quelcom molt necessari, perb, novament, on són les 

causes. 

compethcies? Ens pertoca, tal com estableix l’article 9.17 de 
I’Estatut, la pesca en aiglies interiors, és a dir, de cup f i  cap, la 
cria i la recollida de marisc, apicultura, c a p  i pcxa  fluvial i 
lacustre. L‘orclcnacib del sector s’ha de fer d’acord amb el 
desplegament dc la legislació basica de t’Estiit. 

El segon punt substanliu del seu programa, senyor tknet, fa 
ref‘crkncia a la catalanitat. Varem entendre, en aquest scntit, 
que vostk volia establir dues linies bisiques cl’actuació. D’un 
costat, la normalitzacib lingiiística; de I’nltre, el foment dc la 
convivencia. Plantejava, mentrestant, tot un conjunt d’accions 
ben meritbries : defensa de la unitat de l’iidiorna catalh, polen- 
ciacib de I’Institut d’Estudis Catalans -que, corn vosli: sap, 
Esquerra Republicana ja va comenqar en els prcssupostos 
d’engwany - , creacib a Catalunya del que cn el país veí ds el 
Collkge dc France, establiment d’un institut d’histbria a Cata- 
lunya, lluita contra l’analf‘abetisme, més estrictes relacions 
amb les corporacions lacals, ctc. PcrB entenc que les bases sub- 
stantives - i ,  alhora, diferencials- del seli programa, en 
aquest particular, són les ja anomenades de la normalitzacib 
Iingiiistica i foment de la convivhncia. Doncs, hi=, lligada 
aquesta última estretament a la primera -i no cndcbades 
vostk ens deia que conkixer-se millor farh que convivim 
millor- resulta que la instrumentació -que p r e t h  scr difc- 
rencial- de I’acció de govern que voste planteja en aquest 
camp és de tipus quantitatiu, és de ics poques quantificacions 
que apareixen en el seu programa, i aixo no 6s que sigui una 
crítica, senyor Benet, no cal que els programes, en principi, 
siguin de sumar, restar, multiplicar i dividir, no cal. El que 
passa és que, de tant en tant, convenen les xifres per a anar 
orientant la corresponent acció de govern i I’entem que 
d’aquesta acci6 poden tenir els qui l’escolten o els qui la 
sb freixen. 

Doncs, bé, en aquest punt, vostk va fer una puntualització 
quantitativa, i concretament fixava la seva orientucih en el 
camp de la catalanitat -pel que fa a la normalització lingüística 
i a la convivkncia, a la convivimcia, i no pas <wmllcvanciu H ,  

COM tarnbB vosth va dir en relaci6 amb I’atribut orteguih- 
amb unes multiplicacions d’unes partides pressuposthies. 
Vostk vol multiplicar per deu els recursos pressuposiaris per a 
la normalitraci6 lingüística i multiplicar per tres els correspo- 
nents recursos en el camp culturril. El pressupost d’enguany, 
pcl que podrícm dir-ne estrictament H normalitzacib lingüística 
>>, disposa d’uns recursos aproximats de 175 milions, i tota la 
Direccib General de Potítica tingüístim, de 332. Agafant 
aquesta xifra corn R significativa, la multiplicació cluc vostk 
proposa vol dir que en els pressupostos de 1983 --com a 
mínim- les dotacions en qüestió serien d’uns 3 O00 milions, 
i ,  aixi mateix, cluc els 3 500 milions aproximats que t& el 
Departament de Cultura passarien a 10 500. hixb implica, 
d’ac~rd arn h aquests desitjos, que es produiri relativamcnt un 
dbficit d’uns 10000 milions de pessetes que s’hauriin de 
treure d’algun altre lloc, pcrqub I’cstriiclura del pressupost ja 
és establerta. Unes partides, doncs, quedaran coixes. Convind- 
ria saber cap on s’orientw la reducció, o, al contrari, senyor 
Henet, l cs  que vostk, en liquest particular, pcnsa acudir al 
recurs de I’cndeutament públic? Aquest és un camí perillós, 
un camí perillós. En qüestions com Ics que ara considerem, 
i’endeutament públic és un camí perillós, perquk els deutes 
s’han de tornar, i ,  si Ia inversió dels recursos corresponents no 
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s’uhica en activitats econhmicamcnt reproductores d’ing- 
ressos, resulta que, a la llarga, les corresponents devolucions 
comporten gairebi: sempre increrncnts de la pressib fiscal. 

Incidentalrncnt, molt incicientalmcnt en aquest c m p ,  en 
aquest scgon punt, en aquest aspecte CIC la catalanitat, vull 
d i r4  també, scnyor Benet, quc iihir vosfe es vil referir ;\I 
sctiyor Sacristih. Penso que vol dir 61 professor Manuel Sa- 
cristhn i J,uztin -primer, professor, pcl que fa :I mi mateix; 
després col.lcga, i sempre mestre cn el camp de iiz seva espe- 
ciaíitat científica. Doncs, 1x5, el doctor Sacristlin continua 
essent professor dc la Facultat de Cihncies Econimiques i Em- 
prcslirials cle la Universitat de Barcclona, la qual, per a aquest 
any, l i  ha concedit un permís per a realitzar una estada a 
Mkxic, on impdrtirh conferh ies  i treballs de la seva espceiali- 
tat. Pcrb el doctor Sacristhn no ha pas renunciat H la p l a p  de 
aitcdrhtic contractat cluc t15 a la Facultat, almenys fins ara, que 
jo shpiga -i he cle saber-ho, perque sbc cl dega d’aquesta 
Fm,ll tat. 

Passaré ara a considerar aquells aspectes més genkrics clins 
del marc de les institucions, iiqirel les qiicstions relati ves, majo- 
ritiriament rclativcs, a rluk vostk es va referir com {(de Cala- 
lunyn enfora)), i ho vit fcr dintrc 115u17a doble vessant. Perh, 
d’cntrada, et1 aquest punt li volclria fer una consicierricih gen&- 
rica, Vostk es lamenti de la pbrdua de les anomenades iiccions 
unitirics, i es lamentA també d’un rctrocks en I’avantguiwia 
de les idees --yiicstions aquestes tan genu’ines a Catalunya ara 
fi.t uns anys. Sobre la clüestib segona caldria, potser, una llarga 
cliscussib, perb sobre el terna dc la perdua del concepte de 
I’acció unithria ha d’adrnetre, senyor Benet, que Ics circum- 
stincies s h  diferents, que eis temps han canviat. L‘acci6 
unitiria tenia sentit quan cs tractava dc lluitar dintre d’un 
rkgim d’opressih pcr aconseguir Ilibcrtats perdudes, Establert, 
tanmateix, un sistcrna democrhtic, és obvi que els esforGos es 
dispersin, fruit d’un plurdisrne que justament enforteix el 
taranni democrhtic de les noves institucions. 

3s per aixo que, en circurnstincies norrnitls, el normal sigui 
el phii*alisinc, i la unitat cl’accib només yued;i relcgada ;i situa- 
cions extraorclin~iriament anormals, il situacions d’cxcepciona- 
litnt. Amb iiClLiesta perspectiva, a nosaltres, clcs c1’Esqucn-a 
Kepublicana de Calalunya, per exemple, ens cosla ci’cntenclre 
--erb ho acceptem- qiic molts deis Grups d’aquesta 
Cambra considerin que el marc coinpctencial de I’Estatut no 
és enterament satisfactori i, tot i aixi, no s’aclhcrcixin a. pro- 
postes dc reforma. Ens costa d’cntcndrc, per6 ho acceptem, 
ho admetem. Corn cns costa d’entendre, perb també ho adme- 
tem, el quc vostl: vil dir en nquest sentit, en aquest punt, i ens 
costa d’entendre, pero ho admetem, la proposta, sobretot 
tractant-se de qui es tracta, dc quelcom tan tebi i a la vegada 
tan bellugadis, es1 cI scntit de voler reformar I’Estatut per la 
via 150, punts 1 i 2, de la Constitució. 

En aixo, senyor 13enet, sí cluc hi ha una profunda discreph 
cia. Com vaig exposar fa pocs dies, tot un conjunt cl’accions cle 
govern bhsiques pcr a consoliclar alhora cl nostre marc institu- 
cional i la corresponent accih politica es troben en bona part 
paral.litzadcs o disrninuiclcs corn n conscqiihncia d’unes com- 
pctcncics imprescindibles i que no tenim. Per a fcr possiblc 
aquestes actuacions cal, 211 nosLre critcri, aconseguir acliiesles 
competkncies. Ara bk, a ra  he, conscients cluc cls vents q ~ i e  aril 
bufen són dificils, vhem clcmanar una reforma de l%statut, 

no maximalista, sinó molt adequada a la realitat del moment. 
Vhrern demanar que es pugui disposr a Catalunya d’iiclucll 
sostre estatutari que ja tenen altres Comunitats per a detcrmi- 
nades materics i que nosaltres no tenim. I aixo ho vr)líem fer, i 
calia fer-ho, creiem nosaltres, per la via clcl Títol IV cle I’Esta- 
tut, i no mitjanCant I’article 150 de ln Constitució. Perqui: 
aquest article, el que bisicament fa es permetre que les Corts 
generals puguin atribuir compctkncies, o bé que 1’Estat les 
pugui delegar, perb aixb es fa per una llei a les Corts tic 
Madrid, sensc que els catalans hi tinguem intervenció. I ,  
senyor Benet, una llci ara s’atorga i una llei ara es deroga. 
Nosa1 tres clcmanAvern contundkncia cn el plantejament o, 
millor dit, garanties, pcrque, com vaig explicar la setmana 
passada, els procediments de l’artide 56 dc I’Estatut oferien 
aquestes garanties precisament pel recurs del r e f e r h h n .  

Lamento, senyor Benet, molt sincerament, aquesta dis- 
crcpincia en qiicstions que nosaltres creiem - n’cstcm conve- 
nGuts- tan fonamentals per a Catalunya com s6n Ics propies 
d’anar bastint el nostre marc d’mtogovern, anar-lo hastint i 
anar-lo consolidant. 

Per la resta, senyor Iknct, en relació amb cl que vosli: ha 
anomenat {(Catalunya enfora )), dins d’aquest marc institu- 
cional, vull d i r 4  salament quc estem ci’acorcl amb vosth que 
els agregats culturals fessin, ii través dels consuhts, prornocib 
dc Catalunya, si bé ara mateix no veiem corn influir perqui= 
xtui’n d’aquesta manera; dir-li també quc cstcm d’acord amb 
les seves propostes sobrc I’administracib de justícia a Catalun- 
ya, perb que, ara corn ara, no veiem com es podrA fer, atesa la 
normativa pcndcnt sobre el poder judicial dins dc I’hrnbit dc 
l’ktat, i clirdli, en fi, senyor Benet, que per a obrir una llihrcria 
a Mxlricl no cal reformar I’Estalut; de fet, no cal ni que hi hagi 
Esfiitut (Remor úc ve?us.) 

Senyor Benet, li ho he dit al comenqament : e1 seu pro- 
grama --i no tinc cap mena d’escrixpo1 en dir-ho- és ui1 pro- 
grama extens i treballat, ks un programa dignc, N o  sé si és con- 
vincent; 6s un programa digne, pcrb parteix d’uns supbsits 
que no ens sembla realment que es pugui dur a terme, 

Vosti: parteix, pel que fa al finanqiirnent -ens sembli1 a 
nosaltres-, que disposem d’uns diners, cl’uiis recursos quc 
realment no ienirn. 1 3 1  segon lloc, políticamcnt, voste 
pressuposa que a Madrid hi hmrh una predisposició que aime- 
nys fins ara no hi ha estat. I, en tercer lloc, pe1 que fa a les corn- 
petencies, vostk dóna a entendre com si ja la reforma que 
nosaltres demanem de I’Estatut, i firis i tot més, ja hagués 
estat feta. 

Al comenpment m’hi he referit, senyor Renet : un pro- 
grama és una conjunció entre fins i mitjans. Els fins, meritoris, 
lloables, podem perf’ectarnent acceptar-!os; els mitjans no s’hi 
veuen. I també ho he dit al comenpment, quan en un pro- 
grama no es d6na aquesta conjuncib entre fins i mitjans, I’enu- 
meració dels fins fa que aquest programa sigui substantiva- 
ment una declaracih de principis, de bona fe, meritoria, irnpor- 
tant, perb, al cap i a la. fi, tina dcclaracic’, de principis. 

I aquestes sbn, senyor Benet, Ics consicleracions hhsiques 
que en aquest espai dc temps 110 limitat sinó taxat, ei Chup 
d’Esyucrra Republicana, amb tota la corlcsia parlamentiiria i 
amb tota la considerricib cap a la seva persona, li ha volgut f‘ct: 

PCT acabar, permet i’m una considcracih adclicional. d o  crec 
quc per a ccmvencer s’ha d’estar prkviament conven~ut.  Vostk 



ahir cns va dir que s’havia prestat a ser candidat a la Presiden- 
cia, dins d’iiqucsta moció cle ccnsura, peri, que, si se’n pre- 
sentés algun altre, vast& hi renunciaria, Obria, per dir-ho aixÍ, 
la veda a les niocions dc censura en ciiseada. Aixh donava, 
almenys al meu entendre, una certa setimió que no hi havia 
la contundkncia suficient per 8 tirar endavant un programa, 
sembliiva com si digués : <<Bé, a nosaltrcs el que ens intcresw 
és que hi hagi un altre President de la Generiilitat que no sigui 
el senyor Pujol. )) El canvi per al canvi. h r d  estil de moda, aixb 
del canvi, senyor Benet. El canvi per al canvi. Nosaltres, 
senyor Benet, senyor President, senyores i senyors Diputats, 
diem sí a1 canvi, sempre que sigui un canvi per a millorar. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : L’Honorable senyar Conseller de 

Cultura té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE CULTURA : Senyor President, 

senyores i senyors Diputats, en nom del Govern, voldria con- 
testar alguns dels aspectes del discurs programitic del senyor 
Benet, perque, quan un discurs programatic com el que ahir 
ens va llegir ct Diputat que aspira a ocupar la Presidkncia de la 
Generalitat dedica prop d’un terc de la seva extensih íi ternes 
de política cultural i lingüística, sembla obligat que el Consel- 
lcr de Cultura es dirigeixi a la Cambra per tal de fcr comentaris 
i planlejar qiiestions. 

Aquesta extensió relativa del discurs, que pot semblar ex- 
cessiva quan es planteja una iilternativii glohil dc govcrn, és 
explicable per la condicib del Diputat senyor Benet, preocupat 
de temps per la cultura del seu pais i pel fet que el senyar 
Benet deu haver considerat que un dels avcn~os m@s impor- 
tants del Govern de Catalunya en el pas de la Generalitat 
provisional a la Generalitat estatutiiria, el 1980, fou, entre 
altres, la constitucib del Departament de Cultura, amb un 
pressupost que s’ha anat incrcmcntanl d’una manera substan- 
cial any rera any, i sobretot el gran enceri que fou la creaci6 de 
la IIircccii> General de I’olítica Lingijistica. Fou necessari que 
un govcsn nacionalista accedis a la Generalitat pcrquc aixb fQs 
realitat. El Diputat senyor IUcnct posa dc manifest cti aquests 
pdgrafs  les hores i hores dedicades a Ilanqiir idees encami- 
nades a dotar la nostra cultum d’unu bibliografia Ú t i l  ii la invcs- 
tigaci6 i a la clivulgacib de la realitat i de la historia rnk recent 
cle Catalunya. 

Tot escoltant-lo ahir, em retrobava als darrers mesos de 
1961, quan amb un company cns disposhvem a crear una nova 
editorial. Ell ens fcu a mans un projcctc de col-leccid, que 
havia elaborat conjuntament amb l’actual f’resident de la 
Generalitat, cl Molt Honorable senyor Jordi Pujol, alcshorcs ii 
la presó de Saragossa. Jo vaig prof~ssionalitzar-me corn a 
editor a partir d’aquell moment, i sempre he considerat la col.- 
labaracih i el consell de Josep Benet com a fonamentals. No é,s 
que sempre coincidíssim, Recordo que quan vaig editar la tesi 
cle Jordi Solc-Tura, dedicada a l’esludi clc Prat de la Riba, la 
seva opinió no em fou excessivament favorable. I quantes 
vegades m’havia repetit el senyor iknet, com ens féu ahir, la 
necessitat cl’editnr les obres de Valentí hlrnir¿dl, de MaiC i Fla- 
quer, de Prat de la Riba, cle Pere Coromines, de Rovira i Vir- 
gili, i tants d’altrcs! Amb els arnys-io matcix vaig Ter corn a tcsi 
de llicenciatura I’edici6 crítica dc l’obm esparsa de Pere Coro- 
mines, i al mateix scnyor Benet l i  vaig cncarrcgar I’edici6 dc 
I’excelknt obra licriodistica de Rovira i Virgili, aril fh quatre 

anys, i cspcro que un dia aixb pugui ser una realitíit, També 
recordo el seu encoratjament en la tasca que, a piirtir dels 
mateixos anys seixanta, dúiem a tcrmc en !a difirsilj del Ilibrc 
catali, lasca que comport8 per primera vegada la prcscncia 
permanent cie rens editorials catalans a I l i  breries de Madrid, 
tal com iira pmpugna novament el senyor Benet. Totes 
nqucstes idees que I’amic Diputat exposi o deixi entreveure 
en el seu discurs són una prova del que ja sabíem, del seu 
tnranna intellcctual i de la seva vocació d’investigador de la 
realitat historia i cultural de Catalunya. Pcrb tot aixb no 
forma piwt d’una exposicib de les g m s  línies d’un programa 
de govern. 

Per tant, per damunt d’aquestes reconfortants incitacions 
intelkctuats, caldri esbrinar quina 15s la proposta prograrnitica 
afternativa del candidat senyor Benet en el camp de la cultura. 
Ja he vist que afirma que no és doctorista, perb algunes Iinies 
mestres sembla que haurien de divergir prou clarament de la 
política de I’actual Govern per a justificar el canvi que se’ns 
proposa a1 cim dc la mixima institució política de Catalunya. 
Vcjarn . 

Ens parla del projecte cultural quc ell redactA pel gener del 
1966 per a unes jornades d’estudi que tingueren lloc n I a casa 
de Fklix Millat i Maristany, a I’Arnetlla del V:iIlBs, en uns anys 
de clandestinitat, on la supervivkncia era priorithria i on cl re- 
drqament cs veia possiblc, pero scnsc poder-nc precisar ni 
quan ni com ni fins on. 1 inspirat en aquest projecte de fa setze 
anys, ens anuncia un futur projecte cultural global, del qual 
ens diu hcn poca com. Ens parla de la restitució de I’lnstitut 
d’htudis Catalans als nous temps en quk vivim; de la crea& 
d’iuna institució amb funcions equivalents al Collegc de 
Francc; de la crcacih d’un Centre d’Estudis sobre la f-tisthria 
de Catalunya; de la crcació de casals de cultura. 

Aquests pocs avenc;os del futur projectc cultural global 
contcncn importants indeterminacions que m’agradaria que cl 
senyor Benet precisés, Com pot intervenir el Govern de Cata- 
lunya en l’org:initz,xib c) en la reorganitzacii, de I’lnsti tul  d’iis- 
tudis Catalans, que és, cies del 1976, una instituciú amb per- 
sonalitat jurídica prbpia i amb un iirnbit reconegut pel Reial 
Decret que l i  d6na aquesta personalitat, que cobreix tots els 
territoris de llengua i cultura catalanes, scnyor Benet? I2Insti- 
tut ja no és una dcpcndkncia del Govcm corn ho í‘ou en kpocn 
de la Mancomunitat o de la Generalitat republicana. Evident- 
ment que el que si que ha de fer el nostre Govern, i el de les 
illes Balears, i cl del Pais Valencih, és dotar-lo de mitjans mate- 
rials, cosit que fa el pressupost d’cnguany amb aportacions cluc 
surncn 50 milions dc pesscks, i, sobretot, atorgar-li el miixini 
de respecte i la mhxima consicleracii). 

Ens parla d’ajuts plunificcats i concertats als centrcs culturals. 
Perb, com ha clc ser la política d’ajuts als centres cultuniis i la 
sew planificaci6 i la forma dels corresponents convenis per tal 
que sigui diferent del que estil fcnt actualment el Departament 
de Cultura? Li serveix de modcl, polser, ei conveni signat 
entre I’Atcneu Barcelon& i cl Departament de Culturii, o els 
dos-cents seixanta convenis signats amb :!juntaments clc tot 
Catalunya‘! Ens podria precisar igualment, el candidat senyor 
Benct, quines formcs de suport p c n ~  dotiar a les expressions 
culturals dels ciuttidans ds: Catalunya cluc han arribat de la 
resta d’Espmya diferents de les que actualment ofereix el 
Ikpartamcnt de Cultura? Creu que el conveni amb entitats 

DIARI DE SESSIONS / P-Nirm. 1 12 / SESIÓ PLENARIA Núm. 51.2 i 3 / 30 setembre 1982 3349 
I -. . .- - - -. ~”. . -.- , , ” ~ - _. 

.- - - ~ --.-. ~- - .- -_ ~... - , -. - - -- ~ _- . -., - ~ 



-- - 
DIARI DE SESSIONS / P-Núm. 112 / SESSI6 PLENARIA Núm. SI .2 i 3 / 30 setembre 1982 

~ -II....I_I_I-.I__...___----.___ ^ - - _ _ - - - - - - ~  

3350 

corn el Grup d’Accib Tcatrol de 1’1 Iospitalet, o les associacions 
dc veins de Sant Roc, de Badalona, i CIC Ciutat Hadia, no es 
troba clins li\ linia que ell propugna? I, encara, en quin mktode 
de coneixement de la realitat cultural dcl país cs basari el 
scnyor Iknet per tal cl’cstablir, com ell demana, una política 
de prioritats? Ho dic pcrqub és ben simptom8tic que la que es- 
menta com :i nccessiial rnks urgcnt -la instaHaciÓ de !’Arxiu 
Municipal de Vic-, ks obvi que es tracta 11’)unii necessitat ja 
resolta, per tal com ja fa inem que, per un XOKI entre ci 
Departament cle Cultura i 1’Ajuntament de Vic, la Generalitat 
esth construint ti la piirt alta de la casa Balmes d’aquella ciutat 
-que 6s propictat de la Generaliíat- la instablacib definitiva 
de I’Arxiu Municipiil de Vic. 

Res no sabem de la seva politica de biblioteques, d’arxius o 
de muscus, dc conservacib i rcstauracib del nostre patrimoni 
arqui tecton ic, d’i nvest igacions ary ueologiques, cle promocib 
del llibre i del disc i de suport 51 lu indiistria editorial, del video, 
de la premsa general o cornarcal, del teatre, de música i de 
cinematografia, de protccci6 a la cultura triidicionai, d’estimul 
a la can@, a les arts plAstiques, i tants altres aspcctcs. D’alguns 
cl’aquests camps diu, simplement, que mantindri tot el que 
s’ha fet i el quc estigui d’acord amb I’esperit d’aqucst futur 
programa cultural que ens anuncia, pero que corrcgiri cn cl 
que no estigui d’acord. 

Senyores i senyors Diputats, tot aixb significa, tir. fet, que el 
discurs programatic clel candidat senyor Benet no estableix ni 
les línies mks bhsiques del seu programa en la major part dels 
amhits culturals. Fins i tot, quan s’anuncia que triplicari el 
pressupost de cultura, jo l i  pregunto : per quk només el tripli- 
carli? I el triplicari de manera igual en el capítol de personal, 
com en el de despeses, carn cn e1 de subvencions o en el d’in- 
versions? O potser ho ha calcdat arn b proporcions diverses, 
de manera que el  resultat global és el triple c l d  pressuposi 
actual? Fn  aquest cas, m’agradaria que el candidat senyor 
Denet ens expliqubs la inetodologia utilitzada per ii aquest 
Ci lCUl .  

Ara voldria, per acahar, fer algunes consideracions i pre- 
guntes sobre la part del discurs qiie parla dc politica lingljistica. 
Voltiria iclarir, d’cntracla, que politica lingiiistica 6s molt més 
del que rcalitzii la Direcci6 General de Política Lingiiística. 
Tota la polític;[ ~I’enscnyanmt, des dei r’eciclatge de rncstres a 
I’ensenyament del catali a les escoles i als inslituts i la mateixa 
catalonitzaci6 de i’enscnyarnent, bs molt m@s, pressupostiria- 
ment, que la part atribtiicla ii la Jlireccib Gencral de Política 
LingUíslica, i probablement molt més que aquesta multipli- 
cació per deu quc ell dcmann. i en el niateix Ikpartatnent de 
Cultura les subvencions al llibre catalh o a les versions catn- 
lanes de pel-licules o al teatre en catala tarnbk són quantitats i 
s6n accions importants, i no caldria dir que en totcs les Consci- 
lcries es fa politica hgüisticr?. 

B1 candidat senyor nenet reconeix que s’han fel coses en el 
carnli de la normalització lingiiistica, i qiic el quc cal ks mante- 
nir el que consicicra positiu i rectificar o suprimir cl cluc no ho 
sigui. Pcsh aquesta vcgacla tampoc no ens acíarcix X I I ~ S B  en 
quB consisteix la novetat del seu pryjectc alternatiu. Potser ho 
és la crcacih de l’institut o centre de noi-malitzacib lingiiistica 
que propugna? Aixb no es ben hi una novetat, pcrqu6 forma 
put dels prcccptcs cle la Proposició dc Llci conjutlla per a la 
Normaliixació 1,ingÜística presentada pels Grups d’aquesta 

Cambra, que ara es troba en t r h k  0 6s potser la novetat la 
seva afirmacib reiterada que cal fer la tasca de normalitzacib so- 
bretot a través dels ajjuntaments? Com que 6s així com es fa, i 
aixi ho disposa clararncnt la llei del pressupost del 1982, quin 
tipus de colhboració amb eis ajuntaments propugna el Dipu- 
tat scnyor Eknet diferent del que actualment s’efectua? 

Senyol-es i senyors Diputats, CM costa dc veure quina és I’& 
ternativa que ens presenta el candidat en politim cultural i en 
política lingüística. Potser les respostes a les preguntes que he 
anat fent, ens ajudaran una mica a fer-nos-en chrrec. 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, moltes 
grhcies, 

El Sr. PRESIDENT : En nom del Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat té la paraula. ., 

El Sr. RU3b : Ei Diputat senyor Francesc Frutos. 
El Sr. PRESIDENT : Té la parada el Diputat senyor Frari- 

cesc Frutos. 
El Sr. FRUTOS : Molt I-Ionorable senyor President, 

senyores i senyors Diputats, la mocib de censura presentada 
pel PSU ks oportuna i plenament cohcrent amb les posicions 
polítiques que hem defensat histbricament, i moit especial- 
ment als darrers anys, els comunistes catalans. Posicions polí- 
tiques en els camps econbrnic i social, en I’institucional, en el 
cultural, en el de la unitat dernocritica i nacional, en la política 
d’Estat, en la lluita per la pau i el desarmament. No és- per 
tant, una actitud precipitada ni oportunista. La nostrit tasca 
politica en el Parlament avala suficientment la coherkncia de 
la nostra proposta. No creiem que es puguin buscar altres 
motius que els que deriven d’una an2disi aprofundida de la 
situació política i social a Catalunya i arreu de I’Estat, de la 
manca d’alternatives des CIC Catalunya en aquestii situació, dc 
la manca cada cop més evident d’un projecte nacional i de 
progrés que uneixi i no separi el poble de Catalunya, que sigui 
fermcnt d’esperanqa colkctiva, i no clc disgregació i dc margi- 
nacib. 

Per a nosaltres, per al PSU, s’han en& els llums d’alcrta 
que reiteradament hem anunciai. en relació amb prohlemw no 
resolts i ,  cosa que es m6s greu, sense perspectiva de resducib. 
Avui és més evident que cn cap moment d’ayuesl immcdiat 
passat el xoc entre les aspiracions, les reivindicacions i les in- 
quietuds populars i la manca cl’un prqjcctc polític nacional que 
globalitzi l’acci6 de govern en el terreny econbmic i social, cul- 
turat i institucional. Sembla que anem R tombs, que els efectes 
dramatics de la crisi economica siguin irreversibles, que no hi 
hagi altra alternativa que esperar, com va dir el senyor Pres¡- 
dent, que CAUSBS externes, socials i tkcniques, ens portin el 
mirwle. Tal fatalisme, no el compartim. I no podem acceptar 
que el fuet de la crisi colpegi cap cop niés fort els treballadors i 
sectors populars sense cercar cap alternativa, sense fer pro- 
postes d’autogovern i d’Estat cluc redrecin la tendkncia, que 
aturin aquest impuls negatiu. No ens podem crcuar de h q o s  
mentre l’escepticisme obrc un fossat cada cop més profund 
entre sectors amplis del poble i les institucions nacionals cata- 
lanes, mentre el poble assisteixi impotent a la manca de resolu- 
cions als SCUS greus problemcs i contempla com s’obre pas 
I’cnfrontarncnt civil i el trcncament dc la convivcncia 
dcmocritic2l. 

No podem acceptar passivament que es desenvolupin Ics 
concepcions més corporativistes, indivicluids i colnlectives, i 
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esmicoli a poc a poc la conscikncia nacional i social perdent ter- 
reny dia a dia els sectors que s’havien incorporat en un llarg 
procés a la vida nacional catalana i que ara,  en sentir-se margi- 
nats, comencen a creure que I’autogovern, l’autonomia no 
són un instrument vilid. 

No podem acceptar que, tot just encetat l’autogovern en 
I’etapa actual, aquest pugui esdevenir rhpidiiment un ens ab- 
stracte per a molta gent i que tants sacrificis de tanta gent es 
puguin perdre per manca d’un projecte vertebrador de la socie- 
tat catalana, per manca d’alternatives sbcio-econorniques, per 
una política cultural i lingüística de poca volada, per manca 
d’una visió d’Estat, per la incapacitat de preveure i de progra- 
mar, continuant com fins ara amb la políticja suicida de qui 
dies passa, anys empeny. 

No podem acceptar la decadbncia sense tan sols haver arribat 
a la plenitud d’una obra nacional construi’da amb tot i per tot el 
poble, i volem donar suport a totes les propostes de previsió i 
programació en tots els aspectes de la vida cconbmica, social i 
cultural, car, estem convencuts que preveure i programar és 
aprendre de les experihncies, situar els elements fonamentals, 
comprendre la realitat i donar alternatives concretes amb per- 
spectives de futur basades en un projecte de progrés, en la 
voluntat d’aacció política global envers un veritable canvi. 

Vosths ens ofereixen, corn a alternativa, resistir, ja vindran 
temps millors. Resistir és necessari. Sí, senyors del Consell Ex- 
ecutiu. hs necessari sempre que s’identifiqui resistencia iimb 
una política creadora, ambiciosa en les propostes, capq d’es- 
bsinar les causes dels problemes i de donar-hi alternatives. Prc- 
veure i programar vol dir per al PSU, i d’aqui neix la nostra 
proposta i el suport a Josep Benet, ésser capaqos d’oferir una 
acció de govern coherent amb els principis de reconstruccib 
nacional de Catalunya. Fer que aquesta frase sigui alguna cosa 
més que un estogan publicitari i es converteixi en un element 
de transformació que organitzi voluntats en una tasca que exi- 
geix esfort; i sacrifici, perb que és Ímprescindibic si volem 
avanqar cap a una sucietat mes justa i solidaria. Creiem que no 
es pot continuar en la situació actual, que cal una reconversió 
de la política catalana, abans que els problemes sense resoldre 
i sense perspectives de fer-ho devorin les possibilitats de l’au- 
togovern, de la dcmocracia i de les llibertats. Aquí esth breu- 
ment exposada la filosofia de la nostra política i I’explicaci6 
d’una moció de censura i una proposta cle President, plena- 
ment coherents amb I’anhlisi que fem de la situació. Ni oportu- 
nisme, ni demagogia, ni gratuitat. Una proposta possible i 
nccessiria. En acceptar Josep Benet la proposta de candidat a 
la presidkncia de la Generalitat fa de nou un acte de servei a la 
comunitat catalana i creiem, sense ptulhncia, que, més enllh, 
vol contribuir també a la construció d’un estat democrhtic soli- 
dari i amb capacitat per a donar vies de solució als problemes 
historics d’Espanya i alternatives als problemes actuals. 

Cap afany electordista no ens mou al PSU i a Josep Benet a 
presentar una moció de censura i un calididat a la presidhcia 
de la Generalitat. Potser ja abans, el PSU o algun altre Grup 
d’aquesta Cambra hauria d’haver-la presentat. Creiem, perb, 
per la nostra bancla, que aquesta ha estat una actitud responsa- 
ble, donant temps al President i al Consell Executiu per a fer 
la seva tasca. Entenem que cls condicionaments objectius, 
procés democritic i autonomic encetat, la crisi, etc., aixi ho ex- 
igien. iIem tingut i tenim un escrupolbs respecte al joc i a les 

normes dcrnocrittiques portant la nostra crítica 310 més enllh 
dcl que era possible i aconsellable en una etapa constituent. 
Tot i no haver deixat en cap moment d’expressac les nostres 
crítiques i alternatives. Aquesta actuaci6 és també coherent 
amb la política &unitat democratica que hem practicat sempre 
i que volem continuar practicant. La proposta de govern del 
candidat a la presidencia coincideix amb la política unitiria del 
PSU com hi ha coincidit en altres moments en que entorn 
d’aquesta política s’han aplegat voluntats ideolbgiques i pro- 
gramitiques diverses. Creiem que ara és possible i necessari 
que així sigui de nou. 

L‘Últim debat de política general prccedit de dos anys i mig 
de gestió dei govern conservador ens ha fet decidir plenament. 
Fa dos anys i mig es va constituir aquest Parlament. Dos anys i 
mig és un temps prudencial perquk el poble de Catalunya 
notés els efectes positius que sobre la vida social té la recupe- 
racib de la capacitat de govern, tot i les dificultats de posar en 
marxa l’autonomia i superar les actuals agressions i entrebancs 
que simbolitza especialment la LOHPA. Dos anys i mig en 
que els projectes legislatius de política econbmica i social, in- 
dustrial, agrAria, cultural, etc., han tingut temps per a configu- 
rar en la conscikncia popular la impressió que les coses, mal- 
grat les enormes dificultats derivades de la crisi economica i de 
societat, d’cndegar un sistema democritic i autonomic, estan 
cornencant a canviar gracies a I’wtogovern. 

Creiem, sincerament, que esta creixent molt ripidament 
una altra impressió en sectors amples del poble de Catalunya 
que l’autonomia no és un instrument pcr a canviar les coses, i 
aixo ks un element extremament perillós que exigeix I’anhlisi 
mes objectiva. i la recerca de solucions. Nosaltres, francament, 
després del debat parlamentari Últim estern convencuts que 
aquestes solucions no poden venir de l’actual Govern de la 
Generalitat i que cal, per tant, formar una aItra majoria de 
govern capac de donar veritables alternatives al conjunt de 
problemes plantejats. Un govern que sense por i cercant el 
suport del Parlament i de Ia majoria dei pobfe de Catalunya, 
representat en aquest Parlament, sigui capaq de fer tota I’accib 
de govern que t’actual Consell Executiu no ha fet i que no té 
voluntat de fer. Un govern que en la sevit accib urgeni i eficac;, 
en els principals ternes, aixequi de nou les expectatives en el 
pobIe de Catalunya, un govern que, en definitiva, acompleixi 
les resolucions d’aquest Parlament. I creiem que el PSU t6 una 
autoritat plena per a fer aquesta rnocib, per la seva coherkncia 
historica amb els plantejaments nacionals i socials, per la seva 
política democrhtica i nacionai unithria, per la seva contribucib 
especial -i  vostes ho saben, i el senyor Prcsident més que 
riingh- a la construcci6 d’una Catalunya realment de tats, 
sense discriminacions de cap niena. 1 creiem que Josep Benet 
simbolitza més que ningú, o almenys tant com el que més, per 
la seva historia al servei de Catalunya, per la seva concepció 
d’una Catalunya de progrés, per la seva vocació i prhctica 
unithria aquesta alternativa. 1 aixb ho ha demostrat en la seva 
histbria, perb ho proposa ara també en el seu discurs polític, 
en el seu programa, discurs que, independemcnt de les resolu- 
cions que prengui dcrnocrhticamcnt ei Parlament, seri un ele- 
ment polític fonamental per a entendre la realitat catalana 
actual i per ii prendre posicib sobre aqucsta realitat. Programa 
que toca molt clarament i justament els principals problemes i 
que dóna alternatives possibles i necesshrics. Programa que 
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pot endegar una dinarnica social i cultural que estimuli real- 
ment les capacitats i voluntats dels homes i dones que des 
d’angles ideaiogics diferents coincideixen en un projecte de 
reconstrucció nacional de Catalunya, en tots els terrenys i en 
la realització prictica, no verbal, d’una política que faci realitat 
el (< som un sol poble n, cl ({sorn una naci6 D. Programa que 
situa els principals problemes i d6na alternatives; programa 
que 6s coherent amb la cmstruccib d’una societat solidhria 
entre si i amb la resta de pobles d’Espanya. Un programa amb 
vociició universalista, un programa de govern i una línia poiiti- 
ca d’actuacib que s’adreqa a posar dempeus el treball i la solida- 
ritat de tots els qui vivim i treballem a Catalunya. Programa 
economic, social i cultural, institucional i legislatiu, d’acció 
politica de la Generalitat i ei Parlament cap a 1’Estat. Una acció 
de govern coherent amb un projecte nacional imprescindible 
per a la pervivhncia de Catalunya corn a poble, una opcib de 
govern ef icq,  en concret, quant a les tasques de cada dia; IIQ 

6s un projecte excloent, vot sumar E R  forgi conjunta de pro- 
jectes democritics i progressistes diversos, tot i les diferencies 
programiitiques, estratkgiques i ideologiques. Una acci6 de 
govern que, estretament relacionada amb el poble, recuperi la 
credibilitat d’aquest cn les institucions autonbmiques i cerqui 
la participació popular dihria en les seves tasques. Una acció de 
govern que recuperi el pes de Catalunya en la politica d’Estat 
fent una veritable politica institucional dTEstat, que negocii 
amb forp quan calgui, que expliqui amb claredat i sense 
embuts on som, que fem, per que fem unes coses i no unes 
altres, que és possible fer i qui: no 6s possible i quines s6n les 
mons objectives o entrcbancs que ho impedeixen. 

Josep Benet, aquest home d’unitat, coneixedor de la realitat 
catalana, fermament arrelat a la lluita nacional, dcfensor dels 
drets dels treballadors en situacions difícils i sempre, és 
I’home que avui necessita Ciitalunyn per a sortir de l’atzucac 
cn quh ens trobem, Josep Benet de nou ens planteja una accib 
democrhtica i nacional amb esperit unitari. Ens planteja un 
programa que no és una alternativa comunista a la crisi generd 
cluc patim, senyor President de la Generalitat, sin6 una accib 
de govern viable i inajornable amb la qual certarncnt, cls 
comunistes coincidim perquk creiem que és adequada per a 
I’etapa actual. I ens planteja quc aixo ho podem fer entrc lots 
els qui tenim una conccpcih dcmocritica i autonbrnica no ex- 
cloent de les forces politiques i socials, quc són representatives 
cl’un ampli sector cle la societat. Josep Tknet ens proposa un 
programa d’aprofundiment de la dcmocrhcia i I’iiutonomia, 
ilemocrkia i autonomia, no com a conceptcs sobrestructurals, 
sinb que abracin el conniunt de 121 vida social i econbmica i amb 
voluntat d’estimuhr i organitzar la participaci6 dels ciutadans. 

Josep Benet no diu en cap moment que el preocupa coincidir 
amh Convergkncin i Uni6, amb Centristes, com el senyor 
President va afirmar que el preocuparia coincidir amb el PSII. 
I s  a dir, es reafirma corn a factor d’uunitat dernocrlttica de Cata- 
lunya i 110 corn 8 element de divisi6 de Catr~lunyii. Si, senyor 
Prcsdieni. Vosbi es dirigcix a una imiiginiria societat catalana 
iclil.lica i sense idcals, que no existeix, i el senyor Benet es vol 
dirigir a la Catalunya real, la del Valles i la de la Vall d’Arm, la 
de la Garrotxa i la del Jlaix Llobregat, una Catalunya que I6 
idcals i sentit hisloric cap enclavant. Aquí rau, pensem, la gran 
diferkncia entre els programcs i l’accib de govern dc Con- 
vergencia i Unió i els projectes del calidiclat n lii presidbncia de 

la Generalitat. 
Quk es planteja el programa d’acció de govern de Josep 

Benet? Molt senzillament : prioritzar i orientar tota l’acció de 
govern contra l’atur, reindustrialització, programa econbmic 
democsitic. 

En segon terme, política de catalanització i convivencia 
cívica que elimi els actuals ferments de disgregacib i margi- 
nació social i cultural. 

En tercer lloc, promoure un nivell de prestacions socials 
necessari i possibie en aquestes circurnsthncics. 

En quart lloc, politica institucional a nivell d’Estat, institu- 
cionalitzaci6 de Catalunya. Aquests cinc camps de l’actuacib 
de govern toquen i es proposen actuar amb urghncia sobre els 
problemes més punyents de la societat catalana i doncrr alter- 
nat ives que, n’estem convenquts, aplegaran voluntats diverses 
i promouran el desig de participacib i corresponsaahilitzacib 
d’una amplíssima majoria del nostre poble. Dels treballadors 
en actiu i dels treballadors sense feina, dels joves i les dones, 
dels pagesos, dels professionals i els intel-lectuals. Perque no 
és un programa que encongeixi per la seva concepció maxima- 
lista, ans al contrari, ks un programa capaG de mobilitzar 
voluntats per la seva ausleritat, lluny de tota retorica, per la 
seva concepció global entrellaGada i coordinada. Preveu i pro- 
grama veient I’accib de govern corn un tot articulat, tant a. 
nivell de Catalunya corn envers 1’Estat. Quina gran diferkncia 
amb la segmentaci6 a quk ens tk acostumats el Consell Execu- 
tiu actual. 

L’atur és, senyores i senyors Diputats, sens dubte, el prob- 
lema número 1 de Catalunya i d’Espanya. Aquí ha cstat reco- 
negut per tots els Grups parlamentaris. Aquest problema que 
neix de la crisi econbmica estructural i de llarg abast que 
pateixen el conjunt d’economies mundials, té una concrecib a 
casa nostra molt més greu que en els paisos consolidats institu- 
cionalment i amb llarga trajectbria democrhtica. Per a simplifi- 
car, podriem dir que tenim una crisi rnks greu que en altres in- 
drets i quc no tenim ni iniciatives politiques, ni instruments 
institucionals per R fer-li front, que la coincidkncia de la crisi 
economicu i social, amb u n  procés de construcció democratica 
i autonbrnica exigeix creativitat propia, no esperiu que les 
grans coordenades mundials ens solucionin els problemes 
sin6 tenir iniciativcs i propostes. En el nostre cas, a nivcll 
catalh i a nivell estatai. 1, aixb, ens ho Iierrneten 1’Estatut i la 
Constituci6, certament de forma insuficient i parcial en el cas 
de l’Estatut, perd quc 6s un instrument important si no ens 
paralitza el temor o, si no ens subordinem, COM s’ha fet fins 
ara, ii concepcions clcpcndents per interessos de classe a les 
grans línies estratkgiqucs que emanen dels centres rectors de 
I’economia capitalista miindial i de I’cconomia capitalista de 
1 ’Estat 1 

En primer lloc, cal prendre consciknciu que més de 300 mil 
aturats registrats, seguramcnt més de 400 ini1 reals, són una 
xifra darrera In qual s’arnaga la disgregació, I’escepticismc 
d’hornes i doncs, de joves i majors de 45 anys que veuen corn 
la societat els nega iin lloc en el treball, una prcskncia activa i 
creadora en la vida social. Aixb no són circumsthcies noc- 
mals, Catalunya en aquests moments no viu unes circurnstlin- 
cies normals, i recordo de passada que ii la midoria de paisos 
curopeus hi ha governs de coalicib, de concentració, d’unitat- 
del que es vulgui dir. 
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El candidat a la presidhcia no vol aclucar ci ulls com ho fa 
el Consell Executiu i el Presidenl davant els fcnbmens que 
s’estan produint a Catalunya especialment a les zones més cas- 
tigades per la crisi i l’atur. La configuració dc ({ghettow de 
mishria ccotibmica, social, política i moral, la disgregitció de la 
societat catalana, el  dcsrnembramen t de la classe trcballadora 
entre actius i alurats, treball negre i submergit, l’aparicib i el 
clesenvolupament de fenbmens quc s’expressen a travks de la 
frustració i la crispacib col-lectius, cada cop mbs amplis, major 
resistencia al procés d’integració en una sola comunitat, etc. 

El candidat, i ens ho planteja sense falsos dogmatismes, ans 
al contrari, amb el rigor i la eoherkncia que li són propis, i amb 
alternatives possibles, ens planteja tota aquesta temhtica. El 
programa que ens proposa és una acció economica, social i cul- 
tural que trenqui la subordinació que hA tingut Convergkncia i 
Un% fins aqui, respecte al Govern central i als poders econb- 
mim factics del Foment, de la CEOE, en ternes on es podria 
haver fet molt. IJna subordinació que s’expressa clarament en 
la manca d’iniciatives en els camps dc la programació i Fa reirr- 
dustrialitxacib, de I’irnpuls legislatiu a nivell d’Estat, en una 
acció per I’cquili bri sectorial i territorial impulsant la iniciativa 
de govern a Catalunya i cap a I’EEstat, que I’actual Govern de la 
Generalitat no ha volgut impulsar, segurment perque aquesta 
iniciativa hauria xocal amb interessos econbmics i polítics que 
Convergencia i Unió no vol ctuestionar. ks a dir, hi ha hagut i 
hi ha encara una acció de Govern que no governa, que es 
limita a gestionar i no sempre per a millorar i’anterior. De 
vegacles la una política triomfalista en la qual se’ns presenta 
Catalunya corn a model per a Espanya i quasi per al mbn i quan 
realment es pot fer des de Catalunya una aportacib interessant 
i creadora, en lemes de cabdal imporhcia, s’invoquen les 
limitacions, com si aquestes limitacions poguessin excusar la 
parAlisi politica 

Scnyorcs i senyors Diputats, així no anem enlloc. Cat que la 
lluita contra M u r  per a la reindustrialitzacih conegui un re- 
plantejament a fons, tal com proposa en el programa de 
govern el scnyor Renet. Prendre conscikncia dels problemes i 
actuar. Donar prioritat de govern a totes les Conseileries de 
forma coordinada a la reindustrialitzacib, al manteniment de 
la població ocupada, a la creaci6 de nous llocs dc treball, R l’im- 
puls legislatiu. 

Donem suport a les propostes de Josep Benet, les defensem 
perquk s6n una aportació important a una veritable concepció 
de govern en els temes econbrnics, socials i culturals. Som 
conscients de les dificultats, perb ens neguem a acceptar la im- 
pothncia com a forma d’acluacib del Govern. Som conscients 
quc la solució a la crisi i I’aiur exigeix temps i molta acció, 
pero s’ha de comenqar amb ucgbncia i voluntat de servei, amb 
cautela i responsabilitat, pero sense por I’acciÓ per temor als 
errors. Aquests es poden corregir, pero el cofoisme i I’iiutosa- 
tisfacció porten a tornar a caure en el mateix error, una vegada 
darrera l’altra. 

Ens cornprornctem a defensar justament amb tots els qui es 
vulguin coresponsabilitzar amb aquesta política que la lluita 
contra M u r  sigui una constant prioritat de I’acció de govern, 
de tot el Govern, no d’una Conselleria amb bona voluntat, 
perb sense programa global. Que la Direcció General de Pro- 
gramació Economica funcioni; que es desenvolupin les corn- 
p e t h i e s  que contemplen 1’Estatut i la Constitució en matkria 

industrial i laboral; que el sector públic sigui un instrument 
d’iniciativa i d’irnpuls de l’activitat economica, col4aborant 
amb la iniciativa privada i respectant-la; que les forces socials 
participin en un programa, que sota la responsabilitat institu- 
cional del Parlament fixi els objectius i les formes en un pla a 
desenvolupar pcl Consell Executiu; complir totcs les resoh- 
cions del Parlament cl’una manera immediata; impulsar una 
política industrial que aturi I’actual procés de desinduslrinlit- 
zaci6; aplicí-lr una politica financera al servei de la industrialit- 
zacib, amb la cseacib de 1’Institut Cataih del Credit i amb una 
revisió a fons dels objectius i de la composicih del Consell As- 
sessor del Credit; hornogeneitzacib del mercat de treball, amb 
una formaci6 adient, que, iniciant-se a l’cscola, segueixi I’a- 
prenentatge innovador; participació de les centrals sindicals en 
aquesta tasca; la presentació del Pla de Mesures Urgents 
contra la crisi, mesura aprovada temps ha en aquest Parlament 
i reiterada en els darrers debats; una acció quc lligui industria- 
litzacirj amb cscacib de llocs de treball i desenvolupament de la 
infrastructura -sservcis socials cal-lectius, habitatge, preser- 
vacib del patrimoni wquitectbnic, etc.; una acció de govern 
econhmica, social, legislativa, que és una necessitat inajorna- 
ble. Donem suport a I’impuis que se’ns planteja em cl programa 
del candidat en el camp de la catalanització, la normalització 
lingüística i convivbncia cívica, i estem convenquts que així 
recollim I’Íntima i profunda aspiracib de la majoria de catalans, 
catalanoparlants i castel fanoparlants, als quals volerq fer arri- 
bizr amb tota claredat la proposta programatica de .Toscp Ilcnet 
en aquest tema, perquk no sigui manipulada per la demagbgia. 
Qui, amb un esperit democriitie, no voldril que hi hligi una 
plena catalanitmció rcspcctuosa dels drets individuals i col-lec- 
tius que garanteixen 1’Estatut i la Constitució? Qui es negari 
al coneixement ampli de la nostra realitat histbrim i cultural? 
Qui no voldri que es facin conkixer Ics aportacions que han ket 
al nostre patrimoni histhric i culturd persones vingudes 
d’aaltrcs terres? Qui no voldrh que cn aquest afany reconstruc- 
tor de la nostra comunitat, al costat d’una politica social i 
econbmica. de lluita aferrissada contra les xancres de l’atur, hi 
hagi una accib de govern decidida i elicaq contra I’annalfabc- 
tisme, i que doti ia normalització de la llengua i el desenvo- 
lupament cultural, sense discriminacio, dels recursos 
neccssaris? Qui no voldrh que Catalunya, scnse triomfalismes 
ni exclusivismes de cap mena, emparada en la unitat 
democritica del scu poble, dcfcnsi una visi0 global de I’Estat 
democritic en construccib? Que Catalunya vulgui tenir el seu 
pes i faci una aportacib important a la construcció á’una Espan- 
ya democrhtica i de progrés? Que Catalunya aixequi la seva 
veu amb forqa en cls grans temes de l’Estat, amb una visió 
solidiria i fraternal amb tots els pobles que el configuren? Qui 
no voldri que Catalunya defensi, basmt-se en les seves millors 
tradicions i en les decisions d’aquest klrlamcnt, una política 
de pau i de desirmarncnt, de convivencia i de dirileg entre tots 
els pobles? Qui no vddrh que es desenvolupi una política dc 
prestacions socials en tots els terrenys de 121 vida social i cultur- 
al, que cobreixin tes necessitats creixents de la població, amb 
una clara polilica de revaloritzacib de la despem social enfront 
de la despesa sufirflua i consumista? Qui no voldrh que el 
Govern de la Generalitat tingui una clara política d’impuls de 
tot el que significa oferir marcs de participació als joves en les 
seves múltiples activitats, a les dones marginades, moltes 
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vegades, del treball i de la vida social, els homes i les dones 
que, després d’havcr donat el seu esforc rlurmt toia la vida, 
tenen Ics carkncics mcs derncntals? Qui no voldra institucio- 
nalitzar Catalunys, clotar Cstalunya de les lleis estatiithries que 
permeten de fer una gran tasca, d’acord amb Ics neccssitats 
mks peremptbrks clc construccib d’un pais de treball, tic cultu- 
ra, cle progrés? 

Sabcm que iiyuests política exigeix rigor, fernma i unitat 
dcmocritica. El rigor que vostk, senyor President de ia Gene- 
ralitat, no tk, la fermesa quc els manca pcr interessos Egoistes 
de classe; la unilat demacrhtica que vostcs estan esmicolant, 
quan encara és necessiria per a ia reconstruccii) nacional de 
Catalunya. Ei rigor, la ferrncsa, In unitat dernocrhtica que ens 
planteja el prugmma de govern cle Josep I3cnet. Programa amb 
el qual coincidim, si, senyor Alavedm; hi coincidim, perqui: és 
un programa coherent, viable i necessari, en tot cas, el més 
complet, seribs i responsable que s’ha presentat en aquesta 
Cambra, i el scnyor Benet parla com a candidat a la Presidkn- 
cia, nu 6s al Govern encara, 1 coincidim arnb Josep Benet i 
amb el seu programa com hi hem coincidit histbricarncnt quan 
cf PSU, partit nacional i de classe, amb una llarga hisibria al 
darrera, amb la preskncia política i la capacitat de sacrifici dels 
seus homes i les seves doncs, lluitava a Catalunya per objectius 
de democracia, d’autonomia i de progrks semblants. €3 senyor 
Alavedra, que es veli que esta legitimat per a donar patents de 
nacionalisme, diu que el PSlJ no ho és, No volem cntrar en 
aquesta discussi6 que ens p h t e j a  de nou l’apropiacib indegu- 
da -seria de jutjar per Convergkncia i Uni6 de Catalunya corn 
a patrimoni exclusiu del seu partit-, per6 sí que li  volem dir 
que, com a mínim, si un senyor Conseller de la Generalitat 
vol parlar e -  catedm, ha d’aprendrc la histbria del nostrc poble. 
Si així ho fes -i el senyor Jordi Pujol el podria ajudar- sabria 
quan i corn va ncixer el PSU, arnb quins pressupostos nacion- 
als i socials, i quina ha estat la seva trajectbria al llarg d’ianys, 
en que ctis hauria agmdat quc el senyor Alavedra hagués estat 
amb nosal tres defensant Catalunya en moments certamcn t 
dificils. Una lluita en la qual -i cocar:i yue el senyor Alavedra 
tambk ho ignoni - Josep Renct V R  ocupar sempre un lloc en GI 
primer rengle. Nosalires no caurem en la mesquinesa inútil de 
convertir aquest Parlament en I IOC d’atac contra les fornracions 
politiqucs i la seva problemitica. Ilcixem per als qui no saben 
jugar net la dcsqualificació personal i els judicis cl’intcncions, 
peryuk confiem que, lard o d’hora, Seran les propostes con- 
stcuctives dc milloraiment i de progrks, els arguments poli tics 
raonats els que guanyaran sobre la ciirciisra conservadora que 
cobreix I’acci6 de govcrn de I’actual Prcsidcnt de I n  Generalitat 
i el Consell Executiu. I vostks també ho saben. La seva pretesa 
prepotkncia és fruit --’estern convmquts- dc la seva intima 
angoixa. EE senyor Culiell ha sortit en aquesta tribuna accelerat 
com un toro jove en sortir a la pfap (remor de veus), amb argu- 
ments prefabricats dei cantell de ¡a demagbgia, i A part del fet 
que ha Ilanpt un reguitzell de preguntes que només podrien 
ser respostes a tr&s d’una acció dc govcrn, ha comes, entre 
d’aitrcs, dos grossos errors, propis d’un afeccionat a la política, 
pcrb no d’un home de govern, i, menys encm, d’un Conseller 
d’un Ilepartament tan important com el de Política Territorial 
. Ha citat, per crear equivocs, diversos projectes de llei que ha 
dit que estan a les Corts i quc afecten l’autonomia de Catalun- 
ya. A part que, respecte a la majoria d’aquests projectes, hi ha 

posicionanien ts diversos dels Grups d’aquesta Carn bra, 
sembla que el senyor Conseller ignora --i 6s molt fort que ho 
ignori, no hi ha res m@s atrevit que la ignorhicia- que tots els 
projectes de llei, quan hi ha una dissoluci6 de les Corts queden 
anul-lats, i ,  si algú els vol rcssucitar, he far& després del 28 
d’octubre i després de casar-se el 29 d’octubre. Senyor Cullell, 
vosti: que 6s home jove i encara l i  queda temps per a llegir 
moltes noveHes, amb qui es penm crisilr després del 28 ci’oc- 
tubre? Es divorciarh de la UCD, que és la impulsora d’aquells 
projectes de llei? Es casari amb el PSOE, que tarnbk ha partici- 
pat en la LOAPA? La LOAPA que, per cert, és al Tribunal 
Constitucional i, principalment, per iniciativa nostra, dcl 
PSU. Fcrqui: el senyor Roca, Reca i Junyent, senyor Cullell, 
no volia recurs previ, i volia --suposem que, en nom de Con- 
vergkncia i Unió- esperar a les eleccions i deixar, pcr tant, 
que es promulgués la llei. O potser es casarh amb en Fraga, el 
de la majoria natural, per tal de tenir-ne un, de ni& amic a la 
Presidkncia del Govern. Senyor Cullell, sap quantes línies 
dedica el senyor Pujol al medi ambient, a la joventut i a la 
seguretat social en el seu discurs -i és el Presidcnt del 
Govern de la Generalitat? En dedica menys que el senyor 
Benet. Com no n’ha dedicat pritcticament gens a I’acció de 
govern dirrant dos anys i mig. Suspcngui, doncs, tarnbi: el 
senyor Pujol, que sembla que fins ara estA aprovant els 
exhmens gricies a les (( chuletas H (remor de veus). 

Estem convenquts que, com nosaltres, pensen molts altres 
catalans que, en aquest moment, voldrien que les finestres del 
Parlament s’ohrissin de bat a bat perquk arribks aquest debat 
directament als seus barris, pobles i comarques, a fi de conkix- 
er amb exactitud qu& planteja cada partit en aquesta Cnrnbra. 
Coneixement fit per randa quina ks la proposta constructiva 
-que és el que exigeixen-, profundament democrhtitica i au- 
tonomista, profunclament solid8ria, que ens ha fet aquest gran 
patriota, aquest home tan arrelat al nostre poble i als seus prob- 
lemes, que es diu Josep Benet i Morell, i a qui cl Grup parla- 
mentari del PSU tB l’lionor de donar el seu suport. 

En conclusici, senyor I’residcnt, senyores i senyors Dipu- 
tats, el discurs del candidat a la Presidkncia és ple CIC propostes 
suggeridorcs, de temes no tocats pel Parlament i pel Govern, 
és tot un programa, s6n temes nous, que inspiraran -n’cstem 
convenquts- la tasca. dcl futur govern de Catalunya, qualsevol 
cluc sigui la seva composició. El programa presentat úernostra 
palpablement que l’alternativa de govern és possible en aqucs- 
ta Cambra. La majoria formada en la sessió d’investidura es 
avui més feble i inestable que mai. Ca1 un nou govern. En tot 
cas, cl mes coherent scria que tots cls Grups parlamentaris eiis 
plantegkssim si, políticament i parlamentiriament, el Govern 
de la Generalitat gaudeix encara de la confianqa dcl Parlament 
de Catalunya. 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, moltes 
gricics. 

E1 Sr. PRESIDENT : Té In paraula 1’Honorable senyor Con- 
seller de Treball. 

El Sr. CONSELLER DE TREBAIL, : Senyor President, 
senyores i senyors Diputats, saben quin 6s el drama del senyor 
Benet en aquests moments? (semor [/e veus) Bs que e11 no es 
prescrita de candidat a les legislatives i ,  per tant, el verbalisme 
sobre l’atur no li va. La seva pretensió és una altra i intenta fer 
un programa sobre I’atuc Dic aixb perque, sobre I’atur, o es 
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pot constituir una causa seriosa i rigorosa de convocatoria na- 
cional o es pot convertir en un verbalisme completament 
rlemiigogic. 1 el senyor Benet sap, perqui: ho ha estudiat, que 
Ics possibilitats que té Catalunya -i així ho reflecteix cn el. 
seu programa, en seu discurs- són limitades. El pcirrier punt 
CIC jmticla que ell fa : <<tenim unes cornpethies limitadcsn. 
I el senyor Renct diu : H i ,  a més, com que s6n limitades, hem 
de posar-hi tota la imaginacib del mbn, perquk qualsevol inici- 
ativa cn aquest sentit ha dc ser recollicla amb tota la capacitat 
cl’un país que vol incidir sobre aixo}). Evidentment, el senyor 
Benet, davant d’aquest punt, clels 316 000 parats que hi ha en 
aquest rnomcnt, en dades del mes de juny, no hi pot fer 
dernagbgica, no hi pot fer dernagogia i no hi pot íer verbalisme 
i no ho f a  I que és el que fa el senyor Benet a I’hora de presen- 
tar el seu programa? Diu <{imaginacihn. I la seva irnaginaci6 
consisteix a buscar una redistribució dels llocs de trebell, 
buscar una reclisiribució i una racionalitat en les hores extra, 
en la pluriocupacib, etc., i ell sap que aixo només es pot fer per 
I’article 83,2 de I’Estatut dels Trebaliadors, en el qual totes les 
institucions sindicals i patronals del pak amb una determinada 
representació, quan es posen d’acorcl en l’ambit d’una Camu- 
nitat Autbnoma, aixb pot obligar ai conjunt dels treballadors i 
dels empresaris del pais. Nombs tenim aquesta arma per ii in- 
tentar concertar, Evidentment, jo vaig anar escoltant amb 
molia atencid, quina era la seva alternativa real, no la verbalis- 
ta, no la demagogica, i vaig anar repassant cada una cle les 
seves mesures, i, aleshores, jo entenia que, quan ell demanava 
aquest tipus de mesures de redistribucib de la feina real en el 
pais, ell havia de pensar forqosament en la capncitat de concer- 
taci6. Perb m6s endavant, en el seu discurs, quan resulta que 
iil voltant d’una taula s’han d’ajuntrtr les institucions repre- 
sentatives del país, es a dir, Comissions Obreres, UGT i el 
Foment del ‘ h h a l l ,  per a intentar concertar aquesta major 
racionalitat a Catalunya, el que se l i  acut al senyor l3cnet és 
desqualificar alguna d’aquestes institucions. do li  vull pregun- 
tar : si realment volem fer alguna COSR sobre l’atur a Catalun- 
ya, si realment volem donar cotes de racionalitat, si, des d’un 
senti1 global de President de la Generalitat, es creu amb capa- 
citat moral dc convocatoria, li voldria preguntar si una clesqua- 
iilicació d’una de Ics institucions -pensi eI que pensi. Perb la 
presa de posició política clavant d’una de les institucions 
necesshries per a aquesta conccrtacib és corn la que ell va dir, i 
ho llegiré textualment : {< heni de concebre una polilica radi- 
culment distinta de la CEOE i del Eomcnt del Treball Nacional 
: -dos punts, i aquesta 6s la politica que ell defineix 
d’aquestes institucions- mercat ncgre de treball, degradació 
de la qualitat de la mi d’obra i bosses permanents d’atur)}. 
Aquesta 6s la definició d’una de les institucions que ell, 
nccessiriament, si vol incidir en aquest punt, liauria d’haver 
convocat al voltant d’una taula per B arribar a la concertació. 

Senyores i senyors Dipu titts, les noslres compctkncies són 
molt limitades -i ,  aixb, ho hem estat dient tots des d’aquí--, 
pero tina capacitat de convocatbria, una capricitat d’assumir 
l’atur corn una gran causa nacional de Catalunya, és aquest el 
cíimi? Jo voldria que el senyor t3enet, atesa la imporlhncia quc 
dóna a aquestes persones que estan a M u r ,  vingués aquí i ex- 
pliqués si aquest 6s el camí dc dcsclramatitzar, si aquest 6s el 
carni del possibilisme, si aquest es el canií d’intentar Ter a Cata- 
lunya una acció contra l’atur, concreta i determinada. 

Voldria fer ref’erkncia també a un dels altres jicints qut; 
planteja el senyor Benet en la seva frasc : <{ .. . intentar clonrir 
resposta a través de mesures concretes, no a través de defini- 
cions maximalistes, no a través cj’anilisis macroeconhiques 
internacionals, sinó R través de donar resposta a aquestes per- 
sones, de les quals la Generalitat @s mancada, aquest intent de 
vertebrar un dilileg entre els ajuntaments i la Generalitat>>. 
Tots vostes saben que, cntre les poques CQSCS que s’han ret, 
perb que han estat reals i funcionen -i  aixo ho diuen els prota- 
goriistcs de tot aquest pla que estern fent- hi ha l’ocupació 
comuni taria. 

Jo voldria preguntar al senyor Benet, ja que POSA -i en aixb 
coincideixo amb ell- com a prioritiria l’atencib a aqucsts 3 I6 
O00 ciutadans, si la concertació entre els ajuntaments i la 
Generalitat, en aquest sentit, s’ha de reduir hicament i cxclu- 
sivament a l’ocupació comimitiria. Si no podem, a travk 
d’aquesta interrelacib institucional d‘ajuntamen ts i Generali- 
tat, tal corn esta proposat, i, donada la importincia de la 
qüestio, el senyor Henet ho ha dc conkixcr, a veure si es pot 
obrir en un ventall molt mks ample on, des de Catalunya, es 
pugui constituir aquesta xarxa de contencici als efectes dc la 
crisi, si podem establir aquesta xarxa territorial, &atenció I de 
mesures concretes en l’hmbit comarcal, Perquk, si realment el 
cluc fa el senyor Benet és reduir aquesta relaci6 d’ajuntaments 
i Generafitat únicament i exclusivament a l’ocupaci6 comu- 
nithria, el senyor Benet no planteja les coses, al meu entendre, 
amb la imaginació que es necessita, tal corn estan planteiacles 
avui, i tal corn s’estan negociant avui. 

Si a I’hora dc parlar de l’atur n’hem de piutar en concret, si a 
l’hora dc parlar de l’atur avui hem de parlar á’aquests 316 O00 
ciutadans, no podem anar parlant en qiiestions genkriques, 
sinó que hem de donar cespostcs a partir de la nostra poca capa- 
citat en aquest sentit, i en la nostra capacitat de tot el que vagi 
sortint imaginativament dels diversos plans, saber-los recollir, 
no desqualificar els interlocutors del pais per quk si, j a  d’entra- 
da, amb un intent programatic de partit, sin6 intcnlar retrobar 
la reconciliació, la vertebracib de les forces socials del [ Y ~ S  a 
través del dibleg, i intentar que les institucions no únicamcnt 
facin iiccions puntuals, sinó que les institucions autknticament 
polítiques i administratives dcl país puguin suplir allb que els 
traspassos no ens donen, 

Voldria mber si aquesta obertura 8 la conccrtacib rcalmcnt li 
afavoreix les manifestacions que ha fet o la reducció cle la cola- 
laboració C;eneralitat-ajuntarnen ts finicament i cxclusivarnen t 
a l’ocupacib c o r n u n i t h .  

Moltes grhcics, senyor President, senyores i senyors 
I 1  i pu tat s. 

El Sr. PRESlDENT : Senyores i senyors Diputats, inler- 
romprem aquí el debat, i reprcndrcrn la sessió aqucsta tarda il 
dos quarts de cinc. 

. 

Se suspkn la sessib. 
(La xelriii .se suspkn a ths  quarts i cios minuts de dues dei migúiu 

i es ivprkn u tres quarts i onze minuts de cinc de JCJ /arda.) 
El Sr. PRESIDENT : Es repren la sessió. En nom dcl Grup 

Socialisca, t@ la paraula I’Honorable senyor Joan Reventbs. 
El Sr. REVENTÓS : Senyor Presidenl, senyores i senyors 

Diputats, em correspon fixar la posició del Grup Socialista 
davant cf’aquesta moció de censura. Crec, perb, que la meva 
obligació és, en primer lloc, fer una nova reflexió sobre la 
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situació política rz Cataliinya.En el debat de la setmana passada 
tots hem constatat la gran debilitat del Govern que presideix 
el senyor Pujol. Vull assenyalar que els socialistes estimem 
que la primera causa de clebilitat del Govern sbn els grans 
dkflcits en la scva tasca, els greus errors politics dei President. 
Ambdós els venim denunciant de fa temps. 

També les relacions cntre ei Govern i d Parlament han 
estat una altra causa de clebilitat i dc fragilitat. Si seguim la 
marxa dels esdeveniments, és ficil de comprovar els altíssims 
costos polítics que comporta la lbgica d’un govern minoritari 
recolzat en suports exteriors, costos que han afectat el funcio- 
nament democritic de les institucions, introduint-hi vicis dis- 
torsionadors corn el de les negociacions al marge del Parlament 
i ,  sobretot, la infrautilitzacib d’iiquest, Amb& expressen un 
doblc temor : bé el de perdre suport per a I’aprovació de les 
lleis, o bé córrer el risc d’haver d’amputar lleis corn a sobre- 
preu al suport exterior, 

Podria citar-ne molts exemptes : el retard en I’aprovacib 
dels pressupostos, la sort final de la Llei de Finances i dcls 
avals, el deute pGblic modificat per pactes amagats que impedi- 
ren fixar les prioritats d’objectius de I’cmissió. 

Nosaltres, els socialistes de fa temps que anem denunciant 
els vicis distorsionstdors en les relacions d h n  Govern minori- 
tari amb el Parlament i el seu resultat. 1 quin 6s ei seu rcsdtat? 
Cafehliment de la Generalitat com i.1 institució. 

En iniciar-se aquest nou període de sessions, s’ha creat una 
situació nova. El dispositiu estrategic de la política del Presi- 
dent Pujol, que era ben senzill -dono suport al Govern 
d’UCD, rebo suport d’UCD en aquest Parlament-, s’ha 
acabat. S’han trencat les ducs aliances. A1 Govern ja no l i  dóna 
suport cap majoria estable, cap front conservador, cap alianqa 
conjuntural. En una democricia, e1 Govern a qui ningú nu 
d6na suport estable crea una situacib d’incstabilitat parla- 
mentaria que a nosaltres ens coHoca en primer pla el problema 
de la governabilitat de Catalunya. Als socialistes ens preocupa, 
aquesta governabilitat. Sense govern, el pais no funciona. 
Aquesta ks avui la responsabilitat mes gran del senyor Pujol, 
el qual, entestat a mantenir fórmules que estan esgotades, cstB 
situant les nostres institucions en un cul de sac. 

En algunes intcrvcncions s’ha al-ludit, . relacionant-hi el 
debat d’avui aquí, en aquest Parlament, a les properes elec- 
cions generals. Vull ésser molt clar en aquesta qüestih : les 
eleccions generals, al Parlament, les municipals, s6n eleccions 
a institucions diferents, tenen formes de representació difer- 
ents, peri, tanmateix és una irresponsabilitat negar que les 
eleccions generals no influeixen gens en la politica catalana, o, 
i k s  que ei pncte arit esgotat entre Convergencia i Unió i la 
1JCD no era unit expressib d’aquesta incidenda? Unes dec- 
cions són sempre un punt de referimcia, d’obligada reflexió 
per a tots els partits catalans; és evident que no modificaran la 
correlació de forces en aquest Parlament, que reflecteix la 
voluntat del nostre poble, expressada en les eleccions del 
1980, i és evident també que ha d’ésscr el Parlament de Cata- 
lunya, en l’cxercici de la seva sobirania i competencies, qui ha 
de decidir la millor sortida a una solució d’esgotament, c2 la 
fórmula de govern quc fins ara ha presidit el senyor PujoE. 

Respectem les institucions, pero també la realitat, i com ha 
dit algun membre qualificat del Parlament, tota I’elecció 
reveia un despiaqament de l’orientació pública que tots 

haurem cle considerar. 
en aquesta perspectiva que contemplem la moció de 

censura presentada pels Diputats comunistes. La nostra esti- 
mació ks que aquesta moció se situa fora del context de la via- 
bilitat. Na planteja bases tle viabilitat, tant r? nivell de candidat 
com de projecte polític. En proclamar la inviabilitat del candi- 
dat v d l  fer-ho, com tants altres Diputats ho han fet aquest 
mati, expressant el total respecte i consideracih que ens 
mereix, tant com a pcrsonu i com a politic, cl senyor Josep 
Benet. Amb ell ens uniren en el passat moltes eoincidkncies. 
En un passat més prbxini i ara, ens separen divergencies im- 
portants. La seva presentació corn a candidat a president no 
surt de la voluntat explicitada per diferents Grups parlamen- 
taris que poden constituir una majoria en aquesta Cambra, 
surt de la presentació feta per un Grup parlamentari, el del 
PSU, cl del Partit Socialista Unificat de Catalunya, pel qual, 
Josep Benet, encaKal8 la llista ác la candidatura en aquest 
Parlament. Com a projecte politic aquesta moció no és una al- 
ternativa, tant des de la perspectiva de I’arilrnktica parlament& 
ria -els quinze Diputats que la subscriuen no representen 
una alternativa de govern per a Catalunya-, com també per 
les motivacions que la impulsen. En aquest sentit, valorem 
que s’ha fet un mal scrvei al Parlament en presentar aquesta 
moci6, donat que la seva motivació no 13s introduir canvis ni 
crear una majoria estable per al govern de Catalunya, sinó que 
expressa una preocupacib electoral o una tradició de política 
testimonial que, previsiblernen t, fari que aquesta moció acabi 
en una ankcdota. Aixh no 6s bo davant els ciutadans de 
Catalunya. 

Considerem també que la msci6 se situa en el Ienips de 
forma inoportuna, en coincidir amb el pcriode d’eleccians a 
les Corts generals. Tenim davant una crisi profunda en el 
Govern de I’Estat, a la qual, a travks del sufragi, el poble indi- 
car& el carni i les solucions que vol emprcndrc. En aquestes cir- 
cumstancies, incrementar la crisi amb la no-govemacib de 
Catalunya 6s afegir, pel pes de Catalunya, un nou factor d’ines- 
tabilitat al sistema, i tots sabem que la democricia i l’autono- 
mia són encara molt febles, 

Encara una altra consideració entorn de la rnocib de a m u r a ,  
aquesta de carhcter procedirnen tal, o de costums parlarnen- 
tiries : neix de la constataciú que ha estat presentada per uila 
minoria minoritjria, sense haver fet cap consulta prkvia a cap 
altre Grup; aquesta tritjcctbria no 6s l’habituat en el que sbn 
els costums parlamentaris, redueix l’abast de la moció a un 
gest. Les ofertes o propostes de converses posteriors, a toro 
passat, no desvirtuen que ens trobem simplement davant un  
gest que revela la manca de rigor i cuherkncia en fixar-se objec- 
tius parlamentaris pels qui han plantejat la moció. 

Ida politica, a més d’una questii, d’interessos i principis, és 
I’art dei que és possible en el moment adequat. Algú, crec que 
el mateix candidat , expressava I’eventualitat que s’haguks pre- 
sentat una moció alternativa, dient que en aquest CBS s’hwria 
retirat; el nostre Reglament ho preveu. Senyor candidat, una 
moció alternativa a una moció de censura constructiva hauria 
estat tant COM un acte reflex, i un acte reflex no pot ésser, en 
politica, un acte positiu. Les iniciatives politiques a tots 
nivells, i més quan són d’ampli abast, els socialistes les deci- 
dim nosal tres mateixos, fixant-ne els objectius, escollint-ne el 
moment, l’abast, i ,  aixb si, fent el treball necessari perquk 
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prosperi. El seguidisme na forma part de Ia nostra practica 
polit ica. 

Ara bé, el debat sobre aquesta mocih ens permet d’insistir 
en una reflexió de crítica al Govern del Prcsidcnt Pujol, Deia 
en el debat de la setmana passada que el fracis fonamental del 
Govern Pujol enfront de la crisi economica ha estat la seva in- 
capdcitat per a afavorir, a Catalunya, la concertacib de les 
forces socials; aquest frncis afecta la seva credibilitat, perquk 
és el reflex més clar d’una política que no té en compte grans 
sectors del poble de Catalunya. Perb hi ha un altre aspecte del 
tarilnnh i de la gestió de l’actual President que vull aril assenya- 
lar : la manca de reflexos democratics, i aquesta manca es 
rnanifcsta de moltes maneres. Per exemple, és un fet que no 
s’adrqa a nosaltres, els socialistes; un president del govern 
pot dir <<jo no formaré govern amb v o s t b ;  el que no pot dir 
és <<jo, amb vostes no hi compto>), i menys quan aixb es diu 
en el si del Parlament. No es pot menysprear cap sector de 
I’opinib pública catalana representada en I’brgan superior de la 
nostra representació nacional, que 6s aquest Parlament e ks 
també oblidar que som una dernocrhcia parlamenthria, quan 
s’expressa dient : mixb ho diuen vostes, que són Diputats, 
perb no m’ho diu el poble>>. Compte, amb el que hi ha darrera 
d’aquest pensament. Tal vegada sigui la manca de sensibilitat 
democrhlica la que cxplica actituds com la d’exercir 61 poder 
amb una visió privatista; la de tenir Catalunya com a patrimoni 
propi, exclusiu i excloent, la de practicar com a hibit politic la 
concessib de patents nacionalistes, repartint certificats de cata- 
lanitat, ignorant que la nació ha som tots, i aquesta mancanca 
potser ens expliqui I’obcecacib de no veure la realitat d’un 
govern minoritari, que ens ha portat, des d’una fragil majoria 
mecinica, a l’actual cul de sac. 

President Pujol, tara vosth esta en minoria, i en aquesta 
situació ens ha de dir com continuari governant. En el debat 
de la setmana passada vostk expressava una voluntat política : 
el continuisme, Ens deia : <<continuar& governant com I’any 
1980, corn en el 81, COM en el 82 >>. Aixo esclcve impossible i 
ho sesi més a mesura que passin eis dies. ¿Que no se n’adona, 
que tots els sectors de la Cambra critiquen la seva gestió de 
govern? iQue no sap el significat de les votacions que s’anun- 
cien per rl demh? ¿Que no se n’adona, repeteixo, que esta en 
minoria? I ara, ¿que pensa fer? Per aixo, precisament per 
aixb, vull deixar transparents les posicions sociaiistes. La 
nostra és la voluntat de redreqarncnt del govern de Cataiunya; 
aquest redreqament, senyores i senyors Diputats, és una 
qiiestib molt seriosa, que exigcix mktodes seriosos i responsa- 
bles : un debat previsiblement llarg, positiu, conflictiu i ,  ho 
repeteixo, responsable. Cal anar a una majoria alternativa, 
implia i sblida, que permeti una nova política a la Generalitat. 
Cal treballar fins iz la constitució d’un govern fort amb un 
ampli suport parlamentari; encara hi sorn a temps. Les nostrcs 
no  són visions limitades a interessos dc partit, són posicions 
adrqades a construir una majoria estable a Catalunya, que 
eviti el desgast, ei desprestigi de tes nostres institucions, que 
redreci la penosa situació a quk ens ha portat el Govern de 
Convergkncia i Unió, mitjanqant la fixació d’un conjunt d’ob- 
jectius concretats en un ventall de realitzacions a complir en la 
resta de la legislatura; realitzacions que scrveixin i que recullin 
les aspiracions de la majoria del poble pcr a a s d i r  la miixima 
identificació de lot el poble de Catalunya amb I’autonornia, la 

qual cosa voldri dir que hem rccupcrat i enfortit els nostres 
nivells de convivkncia. 

Aquesta orientació comporta ineludiblement el restabli- 
ment del protagonisme del Parlamcnt, i la total i escrupolosa 
aplicació de les seves resolucions pel Govern, i un impuls de 
l’activitat legislativa que es correspongui amb les necessitats i 
urgencies que sent el nostre poble. 

sbn, 
evidentment, un programa socialista per at govern de la Gene- 
ralitat; són, tan sols, un llistat de realitzacions que creiem que 
s’hauricn de complir per a la rcsta de la legislatura. Les fixem 
en cinc eixos, i en citaré algunes a títol d’exemplc, 

Primer : un canvi d’orientacib en la politica economica del 
govern, situant l’atur corn a objectiu fonamental, impulsant 
una legislacih de foment de I’ocupaciÓ, direccionant la inversi6 
pública en funcib priorithrisl de Ics bosses d’atur de les 
comarques de Catalunya, coordinant les posi bilitats que ofc- 
reixen les Caixes d’Estalvi com a instrument financer al servei 
de l’economia de Catalunya, en especial en Fwor de les petites 
i mitjanes empreses, creant un Institut per a la Reconversió i 
Promoció Sectorial, amb participacib del capital públic i Ics 
institucions financeres, i representació de les forces socials. 

Segon : definir una organitr~cib polítjco-administrativa de 
Catalunya, basada en la coordinaci6 d’esforqos entre el Consell 
Executiu i els ens locnls, en el ple respecte i afermament de 
I’autanomia municipal, fixant fbrmules estables dc relació 
amb les assmiacions de municipis per al desenvolupament de 
la política pressupostiria; una política de funció pública que 
emeti una doble administracib, seleccionant amb criteris ob- 
jectius i mktodes transparents, els millors homes i dones de 
Catalunya, per a cada responsabilitat; I’elabració d’una alter- 
nativa de descentralització administrativa de Catalunya que 
superi la centralització de Barcelona en el marc provincial i 
defineixi un nou marc administratiu que potenci‘i Ics 
comarques. 

Tcrcer : un projecte de política culturiil f lingiiktica presidit 
it tots nivells per una actitud integradora, amb la conscikncia 
d’cstar posant en cada moment, i a partir de tols, els maons 
d’una veritable comunitat nacional. 

Una política claru de normalitmció lingüística, també en la 
recuperacih de la llengua catalana, com I’elemenl central de la 
reconstrucció nacional, fixant-nos COM a objectiu avanqar vers 
l’equilibri de I’exercici del dret i del deure, cl’cmprar i conkixer 
les IlengUes catalana i castellana, de manera que tothom ac- 
cepti I’ús de les dues lleng‘lies i arribi a conkixer-les. 

Una politica d’ensenyament que, atenent l’infmt en la seva 
llengua habitual, introdueixi a la llengua catalana com la llen- 
gua vincular de I’ensenyament i garanteixi el coneixement del 
catali i dei castell&, combatent frontalment la separacib dels in- 
fants per ra6 de llengua. 

Una política cultural oberta als corrents del r n h ,  no tancada 
en ella mateixa, i ridicalment democritka, que garanteixi 
l’accés dc tots al patrimoni cultural i estableixi les condicions 
que facin possible la realització de la capacitat creativa de cada 
persona. 

Quart : potenciar al rnixim l’autonomia de Catalunya sobre 
la base d’una reflexió, hmplia i majoritirja d’aquest Parlament 
en relaci6 amb el que aixo signififi? i corn es pol concrctar amb 
la clcfensa estricta dels continguts estatutaris completant la 

Les orientacions politiques que tot seguit cls diré 



politica de Eraspassos per tal d’assdir ei nostre sostre estatu tari 
ii I I n k  Imu tcr tn i 11 i .  Lkscn vo 1 LI piir LI iiri lrol i t ica cl ’asso 1 i i 11e nl 
del mi‘ixi tn sl’autotnomia possible, arn b iraspiissos dc carn- 
pethicies cstatrils que per hi SCVA caríictcrística fos ncccssu-i j 
convcnicnt cluc l i1  gcsti0 dels quals cori-espmgucs nls cns 
lociils. 1 ksenvolupir  la llci CIC traspasses a 1 )ipuiacions- 
C;cncralitat sobre la base tic Ics possibilitats yuc of‘crcix Iu 
seli t bncia de I ‘ h i  Er u rial Con fit i t uci c m  1 .  i n i c i cl ’u t u  po I i t i ca per 
a csiimar, des dcl punt de vista del millorament de gestib, 
quines compctcncies cluc coi-respotien :i I’h cim in is t r r~ i6  de 
l’llstat cs juslificahlt: i Liti1 qiic siguin Iraspassades a Catalunya. 

1 cincluk : la rcprcsn tic la irnalgc de Catalunya cnwrs 1%- 
panya, restaurant la Ibgicit dcls contactes institucims del 
Ciovcrti cfe I’Estat-Govern de la Generalitat, en lloc tlc Ics reln- 
cims entre partits. Rccupcrar per a C:;ilalunyit el paper de cap- 
clavantcra cn el procks de cnnvi de 1’lstat centralista a I’T.<stat 
cle les Autonomics. I’articipar cn la volunlat clc tenir ~ i n  paper 
dirigent cn els organismcs de coordinació aiitonbmicu, cvitant, 
pcr tant, 1’~iliamcnt. Potenciar des de (htalunya una visi6 cor- 
recta de soliclaritat, d’word iinih ds principis constitucionals, 
priiicipis que scin dcl i‘cdcralisme i evitar la politica dc greuges 
compuratiiis sorgits des d’al tres nacionalitats o regions. 

i ,  a i’últiiii, voluntat de participar en el pro& de modernit- 
nacici i reforma CIC I’Lstat com a element indispensable per a 
cvihr  cluc (les de la visi6 del centralisme tradicional pugui 
qiiest ionar-se I’autonomia des de l’hptiai del seu majnr cost 
econbmic. 

Senyores i scnyors Diputats, he fixat, en tcrrnes quc crcc 
quc són clars, la nostra posicib politica. Amh ei que ;icaho dc 
dir queda justificada la posicib d’abstencib daviint la nioció dc 
cciisura que avui dcbatcm. I Xc al-ludit poc U I  programa del 
senyor candiclat. Nosaltres estem d’xord en els plan tcjaments 
crítics a la política de Convergencia i IJniÓ cluc ens feia ahir, 
ahms d’exposar el S ~ L I  program;i. 

F,l scu progt’ama bs un esforl; consiclerabk, ben intencionat, 
que nosaltres estimem cle recollida de programes tfc tnts i 
d’arreu. Ibodríeni dir-li que, en part, és cl nostre programa; no 
tat, perb en liart si. Podríem dir-li també que l i  falta un f i l  
comluctor, qtie és deseyuilihrai cn molts ptrnls, q ~ i e  hi ha 
j x i  n i s  cn cls quals no hi estern cl’rtconl, que caldria csttidiar Ics 
re per cu ssions pressupost liries d’aques t transf‘o rinan t- 1 I) en 
xií‘rcs. Per;), coin he dit abans, aquest no és el problema. 
Avui, en aquest debat, tcniin el problenia mal planlejal. 
IJcspr6s cl’escolar cl candidat diem si a la scvii crílica al 
Gaverti dc Convcrgkncia i Unió, perqu& és corrccta, i diem no 
a Eu seva pro~wsta, pcrquk 6s inviithlc. No 6s Lili ~ c m a  ci’equi- 
clistimcics, no 6s aixo, ni dib a~trc, sini) tot ei contrari ( K m w  
dct wlrrs.). L’erh iio compliria el nieu clcurc si no irisistis cn el fet 
qui: aquest no ks el problema, i per aixb, torno ii iirlrcqar-mc al 
President dr: la C;cncralitat, Scnyor I’resiclcnl, amh el seu con- 
tinuisrns, amb la scva política coiitiiiuish invidde qI.ialse- 
vulla sorticla orientada a eii(krtir Ics nostres institucions. 
Quines hiphtcsis i rcspostw es plrinteLja vostb, pcr a la govecna- 
bililat íuluru dc Ciiialuiiya? ‘T’urd o c1’hoi.a ens h a d t  dc donar 
l.~spOsL¿i, COf71 m k s  wial millor. 1 ,il llosira tcsposta ks dal+:L 1% 
ncccssita ui1 rillre (;ovcrii, cs neccssila una a l t ra  p o l í h .  I’s 
neccssita un progrnma difereni. Qwin esteni arribant a una 
sittiaci6 lírnit, cliiati cs planttjii en ternics dc governabilital, 
quan es plnntqia en lermes dc cienincrici;i parlamcritiiria, a tots 

ens correspon d’ai‘reiitar Ics nostres responsabilitats, pero, 
rnks ~ L I C  ningii, ;i qui la té per damunt cle tots el I~residcnt 
C ~ I I I  li Iirimcr. servidor. clcl poble CIC Catalunya. Si hcrn arribíil ii 
iin CUI-CIC-S~~C, i no  cn dublii ningii que hi sorn, q i i  ti: I;\ rcspoti- 
sahilitat ha dc prcndrc aquella opcib quc doni sorticlri a la crisi. 
Aquesta és la grati servitud riemocrAtiui, aquesta és In rcspon- 
sabi I ital cle lot governant. 

G ricies. 
111 SR. PRESIDGN‘I‘ : En riotn del G r u p  parlnmenlari CIC 

Cotivcrgknch i IJnib tk la ~iaraula el l l i  putai senyor Bigali. 
EI SK. 131GAl’A : Moll i Iononihle senyor l’rcsiclenl, 

senyores i scnyurs Diputats, ahir, cl nostrc Grup parlamentari 
va cscoltar amb molta atenció cl programa dc govern cxplicat 
pel candidal senyor Benet i, lclnibk, cal dir-ho, amb el rcspcctc 
que aI nostre O r u p  mereix la persona del Diputat senyor 
Henet pel que hil significat i encara significd per al nostre pais. 

I’erh avui sorn aqui pcr ii discutir i valimr positivarncnt o 
ncgaliviirncnt un progratila que ens prcscnta u n  caiidiclal, 
--en nquesl cas, el senyor Benet- a la prcsidbncia cle la Gcnc- 
ralitai de Catalunya. llcr ii nosaltres, per al nostre Grup, som 
(lavent cl’un programa que respon a mes bones intencions dcl 
candidiit senyor Henet; nosaltres diricm quc 6s un programa 
que respon al propi taranni del cimclidiit, en el qual, pcrb, no 
trobem cap tipus d’innovacib, que no supct’a cl prograim actu- 
nlmcnt vigent i posat cn prictica del Govern de la Generalitat, 
i entcncm que, cn tot cas, no aporta gran cosa, com clcsprés 
vcurcrn, clcs d’un punt clc vista imaginatiu, ctcs d’un punt de 
vista dc treballar, de fcr unii acci0 política sobre  li^ realitat 
catalana. El matcix candidat, senyor Henet, sembla que ens ho 
vulgui dir ii I’inici dcl seu diseitrs quan ,¡a ens anuncia a I u  
Cambra dicnt : << no ks  un Iirogt’arna rupturista )$ i ,  dcsprks cns 
diu 1 { I ~ O  cumpliré cl prcssupost cf’cnguany fins a final d’any 
)>, i, cn tot cas, és un programa pcr a cl’aquí un any i mig. I’u la 
sensacih, com ha dit molt bc un senyor Diputrit aquest mati, 
que 6s u n  programa que, d’cntrr-lda, ja no té el propi convenci- 
mcn t del candidat, del Diputat Senyor I3cnet que l’exposa, 
perquk, en tot ciis, dnrrcm d’aqucst programa, hi ha u n  altrc 
tipus cl’accib política que vil més enlli dcl mateix plantejment 
del programa ctc govern cluc p r ~ p ~ ~ i i  ci lliputal senyor Renct. 

Pcr tant, la seva prop~sti i ,  per’ ii nosaltres 6s uila proposh ii 

la qual, per si mateixa, manquen continguts reals i, a m6s, 
renovadors. Per Ics seves prctcses propostes programitiques, 
en principis cle gran ambigüitat, i també pcrquk no ens ha clari- 
fical encani, en cap sentit, com i de quint? rnanerii ho pensa fer 
ei Govern que cns ot’crcix. 

Ens trohem, doncs, davant &una proposla quc no ks més 
que unii presa de posici6 gcnkrica, internporal i for-m -wtn 
desprbs vemem-, en molts dels scus aspecks, de la realitat 
tnatcixa dc Catalunya. 

En nom clcl meu C; rup  parlarnen tari, per i1 no repcti r alguna 
de ICS inicrvencions i algima dc: ICS preguntcs que s’han rei en 
el triinscurs rl’iiqucst matí i il les quals, e n c m  fins en ircliicst 
rnonicní, cl Diputat senyor Iknet, candidat a la prcsidi=ncia CIC 
la C;cnenililat, no ha donat resposta, jo volclria resumir cn tres 
scctors principals 1;i mevii intervencib, que I‘an rckrcncia p i -  
mertimcnt, a la iluila contra l’atur; cn scgon lloc, al cluc ell 
aiiomcixi, cn el seu discurs, el saleri indirecte -prestucions SO- 

cials- ¡, C I ~  tcrecr lloc, al que podríem iinoinenitr el paquet in- 
stií ueionai, la insti lucionalitzució. 
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Quant a Ia lluita contra l’atur, en el discurs del candidat 
senyor Benet, també d’entrada ja s’autalimita reconeixent Ics 
propies limitacions de 1’Estatut i les prbpies limitacions que es 
tenen per a poder tenir una actuació de govern directa i positi- 
va sobre aquest greu problema de I’economin catalana. Ens 
parla de limitar el creixement de l’atur i d’invertir la tendencia 
amb augments nets de l’ocupació, perb no ens diu com, ni de 
quina manera, ni amb quins instruments. Ens diu que se’ns 
traspassi tot allb que necessitem per a. poder lluitar eficaGment 
contra l’atur, pero no ens diu com, ni de quina manera, ni amb 
qui, ni com s’ha de negociar. També ens parla d’un pla de me- 
sures urgents contra l’atur, que no quantifica, que no concreta. 
Ens parla d’un pla d’inuersió pública, corn s’ha dit aquest 
matí, de 60 O00 milions de pessetes que, en tot cas, no sabem 
si és el que hi ha en aquest moment. En el mateix pressupost 
de la Generalitat, senyor Benet, ja puja, corn s’ha dit aquest 
matí, aquest muntant de milions de pessetes, o ho és, precisa- 
ment, un nou pla d’inversib pública, en tot cas, voldriem que 
se’ns digués amb quk es compta, amb quins mitjans, amb 
quins mitjans compta, senyor Benet. En tot cas, expliqui’ns si 
és amb més endeutament, augmentant la pressió fiscal o si és 
dins del mateix pressupost de la Generalitat, en aquests mo- 
ments, el muntant de 60000 milions, com s’ha dit aquest 
matí, ja est& posant en prhctica, esta executant I’actual govern 
de la Generialitat. 

Ens ha parlat també de la coklaboracib i la coordinacib del 
treball comunitari entre el Govern de la Generalitat i els 
ajuntaments. Només li  preguntaríem, al senyor Benet, quk 
s’ha de fer mes del que es fa? Perque, en tot cas, aquesta cola- 
Zabaracib, aquests convenis ja hi s6n i, á’acord amb I’experikn- 
cia que hi ha &aquests darrers anys, funcionen efjCament. 
També ens ha dit el senyor Benet que Catalunya perd pes in- 
dustrial, que perd pes industrial 1 comercial; ens ha dit que e11 
vol ahvorir la petita i la mitjana empresa, no ens ha dit com, 
amb quins instruments, amb quins estimuls, amb quin clima 
favorable, senyor Benet, per a afavorir precisament l’activitat 
de les empreses, i, després, com si fos una pedra miraculosa, 
la pedra filosofal de tota la seva argumentacib de la lluita 
contra l’atur, ens surt amb aquest concepte de la reindustrialit- 
zació oposada a la reconversió o a la reestructuració dels sec- 
tors industrials. 

I ,  com si volgués acabar tot aquest paquet de lluita contra 
l’atur i de la política econbmica i industrial a Cataiunya, en sis 
línies, ens diu concretament, només una política decidida de 
lluita contra l’atur i de reindustrialitxació, feta amb la partici- 
pac5 dels sectors socials implicats, i dintre d’una programacib 
democratica, es pot abordar, amb una maxima garantia la 
possibilitat de fer cara a la crisi econbmica avui i situar-nos en 
millors posicions per a un futur. 

Candidat senyor Benet, que vol dir voste amb aquest con- 
cepte de reindustrialitzacib, que per a voste ks dinamitzador, 
dinamitmdor de l’economia catalana i que, per tant, ens ha 
d’ajudar a mantenir lluitant contra i’atur? Que vol dir progra- 
mació demacratica? Ens agradaria que ens ho expliqués. Al 
camp, hi faré una refcrkncia només per ii dir que, en tot el 
probiema del camp, hi ha un reguitzell de projectes de llei, 
aixb si, amb tots els seus noms i cognoms, perb no ens diu els 
seus principis, els seus objectius, i, en definitiva, no ens defi- 
neix una política agrhia global. 

Aixo sí, ens pitrla d’un Institut Catali del Sol Rústic, que no 
quantifica, i que no ens diu, precisament perquk aquest Insti- 
tut  Catali del Sbl Rústic ens diu que és per a crear un mercat 
de la tem,, pero no ens diu ni ens quantifica el que pot signifi- 
car d’incidkncia rcal a la pagesia i només esmenta els seus as- 
pectes formals. 

En definitiva, senyor Benet, voste no defineix una política 
agriria global per al camp a Catalunya. hixb si, i11 final ens diu 
: {{recuperar part dels diners sortits del camp per a anar a la 
ciutat i retornar40 al camp)). Com es fa aixh, senyar Benet? 
Hi ha també un gran oblit en tot aquest paquet, precisament, 
de la política econbmica i comercial de Catalunya. Jo no hi he 
sabut veure, senyor candidat, cap referkncia al cornerq, que ks 
molt important, com vostk sap, a Catalunya, precisament amb 
la modernitzacib necesGiria que ja s’esth fent de fes estructures 
comercials, i tampoc no hi he vist, el nostre Grup tampoc no 
l’ha vist, cap referkncia a un dels sectors més importants de 
Catalunya, corn és el turisme. 

Vostk, senyor Benet, en un moment del seu discurs, diu : 
(<no hem de caure en una Catalunya mítica i idealitzada)>, i 
aixb ha feia per contraposar, i deia: <<per no oblidar la situació 
real del país)). 1 resulta que el senyor Benet, en el seu pro- 
grama, precisament, també anomena el salari directe o les 
prestacions socials, i es deixa fets tan importants -o en parla 
Sense desenvolupar els principis orientadors d’una politica 
d’acci6 de govern- com és el camp de l’ensenyament; aixo sí, 
ho defineix corn un instrument bhic per al redregament de 
Catalunya. I ens parla d’un pla d’actuació per a ampliar-10 i 
millorar-10. Entenem que deu ser per a millorar la qualitat de 
l’ensenyarnent. Ens agradaria, senyor Rcnet, que ens quanti- 
fiqués i ens digués els principis d’aguest pla, precisament d’ac- 
tuació per a millorar i ampliar -per a millorar, sobretot- la 
qualitat de I’ensenyament. No ens parla de la formació profes- 
sional ni de I’ensenyarnent especial. Ens agradaria que cm 
diguks, senyor Benei, quina és la seva política educativa en cl 
camp de I’ensenyament. 

Per6 més greu @s, encara, en d camp sanitari. Tres ratlles. 
J a  s’ha dit aquest matí que, precisament, la sanitat significa el 
55% de3 pressupost de la Generalitat. No ens parla gens ni 
mica de quina política sanitiria, hospitalhia, d’assistencia 
primiria, Perb també -encara més greu, senyor Benet-, si 
és que parla de presentar un programa que no sigui, com voste 
deia, <(idealitzat )) O d’una <<Catalunya mítica>>, sinó per un 
programa per a Ia Catalunya real, ni una sola paraula, senyor 
Renet, sobre la problemhtica de les persones grans, el que en 
diem H tercera edat n, ni tampoc de tota la probiemhtica dels 
disminu’its fisics i sensorials que, en tot cas, aixo sí que per a 
un programa de govern és molt important, tenir en compte 
aquests sectors socials que estan subjectes, avui, a marginació. 

Quant a un altre aspecte, que 6s el dels desequilibris territo- 
rials, només ens diu que si, que es farh una llei, una llei d’orde- 
nici6 territorial; no ens parla del problema de les comarques 
en regressió, de com, precisament, evitar la regressib 
d’aquestes comarques de Catalunya; millorar les seves 
comunicacions, la seva infrastructura i equipament social; 
corn estimular en aquestcs comarques les iniciatives en el 
camp industrial, en el camp agrari i en el camp turistic. I 
tarnM, senyor Benet, una altra greu mancanpi : vostl: ens ha 
parlat de la joventut, perb només ens ha parlat de la joventut 
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quan feia ref‘erkncia ii I’atur juvenil. Com pensa incorporar la 
joventut de Catalunya, amb cl seu proiagonisrne, al seu pro- 
grama dc govcm? 

Hi ha un tercer punt, que és el que he anunciat, que 6s el de 
la inslitucionalitzdcib, en In qual volclriu destacar, en nom del 
meli C h i p  parlamentari, tres o qualre punts que em semblen 
essenciiils per a la instituci~nalitzaci16,~~i~ de Catalunya. Vostk Ih 
rcf‘erencla, en cl seli discurs, senyor Renct, a la policia autonb- 
inica; demana la seva creació i la seva necessitat. No cns en 
defineix les funcions ni com es financa. Ens parla voste de 
recomarcalització. Que vol dir amb la recomarcnli tzacib? Ens 
agradaria rnks que ens exposés quins criteris, quins principis, 
pcr rz voste, senyor candidat, sciiyor Benct, hauria de tenir la 
ftr tura llei ci’organitzacih camarcal de Catalunya. Ens parla 
vosík de la lici municipal i no ens en diu els principis bhsics. 
Ens esmenta el fet -i creiem, el nostre Grup parlamentari, 
que 6s molt important- que hi hagi una circumscripció elec- 
toral en el Parlament europeu per a Catalunya, perb vosti: no 
ens parla cl’una altra llei bisica d’aqui al final d’aquesta legis- 
latura, CQITI és la llei electoral catalana. Dels traspassos, ens 
diu quc s’han cle traspassar tots, i, en canvi, fa volunthrianient 
-hem d’entcndrc quc voluntkriament- omissib de qualsevol 
refcrkncia a les valoracions i a la problemitim piantejada, pre- 
cisament, en les valoracions dels traspassos, que poden condi- 
cionar, i condicionaran en el futur, qualscvol política i acci6 de 
govern. 

Esteni, doncs, senyores i senyors Diputats, clavant d’un pro- 
grama carregat de bones intencions, no quantificat, diríem 
que poc elaborat -ja n’hem esmentat les mancances- i poc 
concret. En un moment de la seva intervencih ahir, senyor 
Benet, si no ho recordo malarncnt era al principi, vostk va dir 
 no em preocupa qui proposa I’accib --es referia a qui 
I’avalava perqul: vosth es presentés, precisament, com a candi- 
dat en aquesta tnocib de censura-, deia - ho repeteixo : (< no 
em preocupa qui proposa l’accib, només em preocupa de saber 
si bs posiliva)). Nosaltres entenem, senyor Benet, que en 
aquest w ha errat, s’ha equivocat en la seva apreciacib i en la 
scva acció. No estem davant d’un programa coherent, clar, 
concret, iaalista i ,  per tant, viable. Estem davant d’un pro- 
grama que no és una alternativa avui al del tiovern de la Genc- 
rditat, i que si no ho és hem d’entcndre que estB 211 servei 
d’altres interessos inbs immediats, mbs conjunturals, més par- 
tidistcs, més electoralistes, els quals voste, scnyor Benet, ha 
ajudat i propicial. 

Per tot fiixi), pel que vosti: ha dit, pel que no ha dit, perqui: 
íins en aquest moment no ha resposl totes les preguntes que 
sc li  han fet aquest matí en el transcurs del debat, per les man- 
cances -per Ics mancances, ho repeteixo- del seu programa 
dc govern, i, en tot cas, també, per la manca de convenciment 
i la fcblcsa del seu programa, nosaltres, el Grup de Convergen- 
cia i Unib, votarcm en contra del seu programa, clc voste com 
a candidat, i ,  pes tant, de la moció de ccnsura. 

Moltes grhcies, senyor President, senyores i S C I I ~ Q ~ S  

Diputats, 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula cl Molt Honorable Presi- 

dent de la Generalitat. 
El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT : Malt 

EIonorable scnyor President, senyores i senyors Diputats, he 
de dir per comenqar que el discurs que ahir ens va fer el Dipu- 

tat senyor Renet em va produir una certa perplexitat. Una per- 
plexitat deguda al fet que jo, realment, esperava un discurs 
més diferenl, és a dir, un discurs i un programa més diferent 
dcl programa que csth duent a terme el Consell Executiu de la 
Generalitat. Després de tantes crítiques, de la setmana abans, 
justamcnt; clespr6s de tantes critiques, també fora del Parla- 
ment, jo esperava un  discurs rnks agosarat, potser, més -ja ho 
he dit abans- diferent. I no ha és, c o s  que desprks, ben pen- 
sades les coses, és bgic que no ho sigui, perquk tot i que hi ha, 
evidentment, en el discurs del senyor Benet, algunes coses 
que rcquereixen explicació, si és que volem que el discurs 
sigui coherent -i algunes d’elles importants, molt importants; 
esperem que ens contestari, per exernplc, les preguntes que 
ha fet, especialment les que ha subratllat mbs, el senyor Cul- 
lell, per veure fins a quin punt, realment, hi ha coherencia en 
el discurs-, perb deixant de banda aquests punts que cnciira 
cstan pendents de resposta, deixant de banda aixh, el que hi 
ha, evidentmcnt, en el discurs del senyor Henet, com és lbgic, 
em sembla a mi, és un intent, corn havia de ser, de fer un pro- 
grama de govern. Eogic. Bs cl que corresponia. I ,  per tant, 
aleshores, t otcs les crítiques, algunes demagogies, alguns plan- 
tejaments rcalment molt diferents cauen per la scva base, 
pcsquh una cosa és criticar, una cosa és escriure articles pern- 
sant que mai no s’haurh d’aplicar el que es diu en aquests art¡- 
cies, i una alira cosa ks  presentar un programa de govern, quc 
el senyor Benet m’imagino que sabia que no havia de veure’s 
obligat a aplicar, pcrb que, de fet, ell -i em sembla correcte 
que I10 fes- l’hwia d’intentar fer com si l’hagubs d’aplisar. I, 
és clar, aleshores resulta que és un discurs que un vil llegint, 
que jo ahir a la nit, després de sopar, me’l vaig llegir amb tota 
calma -me l’havia cscoltat amb molta atenc&--, pero ahir el 
vaig agafar, me’l vaig puntejar, me’l vaig subratllar, i vaig 
quedar parat, vaig quedar p m t 5  perquk en aquell discurs no hi 
vaig trobar cl que a mi em semblava ..., que no hi vaig 
aprendre rcs, per dir-ha aixi, o poca cosa, algunes coses sí, i 
rn’agrxkarh després, si ve a tomb, de subratllar-ho, pcrb, de 
fet, de carli, sobretot, R aquests grans ternes en quk jo podria 
pensar cluc hi hauria. alguns suggeriments, algunes iniciatives, 
algunes propostes que, realment, podrien ser innovadores re- 
specte al que esta fent el Govern de la Gcneraiitat, em vaig 
trobar, sincerament, que quedava curt. Vaig quedar parat de 
veure que nosaltres Eiem molt més de2 que proposava cl 
senyor Benet (Remor de veus i rialled 

Bé, el que passa és que jo ja sé -i el senyor Benet lambB ho 
sap- que ei que discutim en aquest Parlament avui és una 
altra cosa, C Q S ~ ~  que em sap una mica de greu pel senyor 13enct, 
i per mi mateix, que cm veig més obligat que no pas altres 
Diputats que han intervingut a cenyir-me al que és I’objecte 
d’aquest debat. Aquest clehat és una moció de censura con- 
structiva, en la qual, a partir del moment que el candidat ha 
prescntat el programa, hem de dir que ens agrada i qui: no ens 
agrada dei programa. EE que passli, senyor Benet, és que 
aquest programa, que a mi m’interessa i que a voste li interes- 
sa, no és i’objectc del debat. De Fet, no ho es. T voste, que ha 
escoltat qtentarnen t les intervencions de tanls i tants porta- 
veus, ho sap prou bé, i ,  si algun dubte en podia tenir, la penii- 
ltima intervenció, la que ha fet ei senyor Reventós, li ho deu 
haver acabat d’aclarir del tot. No és aixb, no és aquest l’ohjec- 
tiu del debat. 
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Els objectius del debat sbn diversos. D’una banda, hi ha 
hagut un intent de guanyar protagonisme per algun sector, 
cosa que 6s legitima. Hi ha hagut la voluntat, també per aquest 
sector, d’arrabassra la bandera de t’oposicib, la bandera de la 
iniciativa política a algun altre partit. Hi ha hagut també, hi ha 
també, el desig d’insistir, per algun sector també, que hi hagi 
un govern a Catalunya que no sigui un govern format per Con- 
vergim& i Uni6 -almenys que no sigui un govern format 
només per Convergkncia i Unib-, jo m’atreviria a dir que, en 
tot cas, aquesta critica, ara per ara, no es podria fer en nom del 
que es diu tan sovint, contradictbriament, de Ea feblesa, 
perquk nosaltres, el Govern de Convergencia i Un%, durant 
dos anys i mig ha fet una política, i en rkgim parlamentari quan 
un govern fa una política durant dos anys i mig se li poden dir 
moltes C Q S ~ S ,  perb no se li podrh dir que sigui un govern feble, 
sobretot quan se’l critica tant perque fa una política que és la 
seva politica. 

Fins i tot crec jo que, en aquest sentit, el critica més del que 
es mereix, en el sentit que diu que fa només la seva política, 
que fa una política excloent; que no és veritat, perquk, si la 
fes, ¿com podria tirar cndavdnt en un Parlament en el qual el 
Govern no 6s més, no te directament més que la minaria més 
gran, pero que no té la majoria? Pero, en tot cas, queda dar, i 
hi pot haver el desig, naturalment molt legítim i dernocritic, 
que hi hagi un Govern que no sigui només de Convergencia i 
Unió, perb per unes altres raons, ara com ara, de les que de 
vegades s’han explicat. 

De tota manera, jo he de dir, i sentint potser una mica al- 
gunes de les crítiques -que també faig meves- del protago- 
nisme o de l’efectoralisme, etc., per& de tota manera, una 
cosa positiva si que la te, aquest debat. Tk una cosa positiva ... 
en té més d’una probablement, perb jo vull subratllar des de la 
meva posició de President de la Generalitat, i amb un intent 
d’expressar-me en termes al més institucionals possible, que 
té un fet positiu. Jo recordo que un dia, parlant amb un Dipu- 
tat, molt respectable, molt respectat per mi, socialista, sobre la 
LOAPA, cwidcntment des de posicions diferents, elf i jo, em 
dcia : <(En darrer terme, malgrat la LOAPA -que ell veu 
menys greu quc jo-, de tota manera, hi ha una cosa que conti- 
nuarem tenint, i aquesta cosa, tard o d’hora, pesari, que és 
que Catalunya, si volem, tindri sempre -vit dir exactament- 
un diilcg polític diferent. M Bé7 es bo que Catalunya, a rnks de 
tenir un Estatut, i, si 6s possible, un Estatut no loapitzat, 
tingui un diileg polític diferent. I, en aquest sentit, admetent, 
perquk jo també ho crec, que hi ha hagut components d’electo- 
ralismc i de protagonisrne en el sentit polític i legítim de la 
paraula, aquí hem fet avui un dideg politic que no es trasllada- 
ble a altres indrets d’Espanya, i, aixb, jo, carn ii President de la 
Generalitat, malgrat els aspectes negatius que pugui tenir 
-que bbviarnent els té,, no cal pas dir-ho- iina moció de 
censura, per més constructiva que sigui, alxh, jo, corn a Presi- 
dent de la Generalitat, aixb concretament, jo ho subratllo COM 

u11 fct positiu. 
De tota manera, tornant al que dkicrn, senyor Benet, 

perque, evidentment, jo farc un debat referinl-me a vosti:, 
senyor Benet -cosa que molta gent no ha fet, perb jo si--, jo 
cl centraré en el que és la moció de censura, que, en aquest 
moment, vol dir discutir, aprovar o rebutjar el seu programa. 

Nosaltres hem intentat -nosaltres, vull dir el Consell Exe- 

cutiu i els partits que el componen i que li  donen suport - cen- 
trar el debat en allb que propiament, en teoria, si més no, el 
debat havia de ser. Per tant, a demanar aclariments, a denun- 
ciar inconsisthncies, a repassar les coses que vostk proposa, i 
ens hem trobat, jo ara repeteixo que fins i tot ahir a la nit, 
explicacions amb un to una mica casolh, perquk així era, 
doncs, quan ho vaig llegir, vaig anar puntuant i subratllant i 
numerant totes aquelles coses, vaig quedar parat de la quanti- 
tat de coses que ja fem, per& voste en va dir moltes, i va re- 
sultar que moltes, evidentment la majoria de les coses que 
vostk proposava, ja les fem. Perb, en fi, aqui ens voldriern cen- 
trar. Ahir hi va haver un Diputat que em va dir : {{D’aquest 
discurs d’een Benet, en copiareu moltes coses. >> No cal, ja les 
fem. No vult dir que el senyor Benet ens les hagi copiades, 
perb ja les fem. Peerb, de tota manera, tornant al que dkiern, 
nosaltres intentem centrar el debat en aixb : demanar aclari- 
ments, denunciar incoherkncies, con t radiccions, inconsist kn- 
cies, a denunciar que d h i  ha moltes, aixb sí, hi ha moltes 
vaguetats o bones intencions, diguem-ne, sense fibra -sense 
fibra, vull dir, sense autkntics estris, sense autentics instru- 
ments per a ser dutes a terme. Per exemple, he quedat molt 
parat, senyor Benet, de tan inconcret, de tan vague i de tan tan 
tan modest que és vostk quan parla de I’atur, perque jo, de 
vostk, i venint la moció de censura de qui venia, jo esperava, 
realment, amb un gran interes els seus suggeriments. He 
quedat molt parat de les vaguetats que vostk exposa quan parla 
de les petites i mitjanes empreses, i he quedat molt parat d’un 
punt d’ingenui’tat -que sempre 6s bona la ingenu’itat, per& 
de tota manera, no sé si tanta- quan vostk parla dels tras- 
passos que farh d’aqui a tres mesos, o de la rapidesa amb que 
vol impulsar el Tribunal Superior de Justícia. Naturalment, 
ws tk  no ha tingut la prktica del poder, del poder des de la 
Generalitat que jo he tingut; comprenc que voste pugui pensar 
que ies coses sbn fhcils, que tot és hufar i fer ampoiles ... No ho 
sún; hi ha moltes i moltes dificulats, perb vostk que 6s historia- 
dor, si que, corn a mínim, corn a historiador -potser no tant 
com a Folitic, perb corn a historiador- ha de saber que ara i 
abans, i tantes vegades, en situacions que voste coneix per- 
fectament corn a historiador, totes aquestcs coses aparentment 
tan facils, no en tenen absolutament res. 

Bé, el cas és que, corn l i  deia, senyor Benet, que quim vosth 
va exposar el seli discurs -que jo valoro perqui: jo també I’hc 
feta l’cxperiencia, mks d’un cop, d’intentar explicar un pro- 
grama complet de govern, i sé com 6s clc dificil i COM es de 
llarg i de pesat per a qui el diu i per als qui I’escolien, ja ho 
comprenc-, perb desprks d’haver sentit el seu discurs, vaig 
quedar, com li deia, mks aviat perplex. I he estat esperant in- 
tervenir -per altres motius també, perb, a més, per aqwst- 
fins al final de tot, amb 1’csperml;a que el debat m’aportk 
dades, m’aportés fins i tot situacions anirniques cluc em per- 
metessin fer un discurs entrant, no dominat per aquest punt 
de morositat i per aquest punt de perplexitat, corn li deia. No 
ha estat així. El debat ha estat molt interessant pcrb el debat 
ha anat com sabiem que havia d’anar; corn sabicm que havia 
d’anar ara i aquí. ks a dir, els Grups han f‘et el posicionament 
que ara i aqui em logic que fessin; s’ha dut a terme el que 
també és Iogic que es faci, que és una acci6 ú’crosib de I’Exc- 
cutiu i dels partits de l’Executiu, i de desmarcamen t. Tot aixo 
és Ibgic, tot aExb sempre amb Ia idea o, almenys, diguem-ne 

I- 
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amb el tel6 dc fons que el dehdt autkntic no @s aquest, fins i tot 
amb la referencia que aquest ks un partit amistós, i els partits 
amistosos no apassionen excessivament. En tot cas, si aquest 
es u11 partit amisth, vol dir que algun dia haurem de tornar a 
jugar el partit i ,  aleshores, de clehb, amb eis punts en joc, com 
es diu aril. Doncs bk, el diii que higim de jugar el partit de 
debb, ja el jugarem. 

De tota manera, ks la meva obligació aturar-me, intentant 
superar, ho repeteixo, aquest ambien1 en el qual el que menys 
preocupa la gcnt -i perdoni i em sap greu per vostk, ja sap a 
mks COM i’aprccio i corn me i’cstimo-, doncs, aquesta idea 
que el que interessa no és el discurs, jo he de fer algunes obser- 
vacions, perque correspon al Presidcnt de la Generalitat con- 
testar per cortesia, ho repeteixo, no solament per all0 que en 
diuen cortesia parlamentaria, que és una fórmula de bona edu- 
cacib, simplement, sinó per afecte i ,  a més, per exigencia 
política, jo l i  he de contestar, encara que sigui molt breument, 
algunes coses. 

Ja l i  ho he dit : he queclat sorprks, per exemple, paradissjim, 
aquesta és la paraula, pel que vostk diu o 110 diu sobre I’atur, 
per la modkstia amb club s’cxpressa, cosa que indica, crec jo, 
una avaluació que normalment no es fa ni en aquest Parlament 
ni a fora sobre les possibilitats reals de la Generaiitat, perb 
que, evidentment, queda molt per sota del que el Govern de 
la Generalitat ha. fet. Si alguna vegada jo hagués tingut dubtes, 
que no n’he tingut mai, sobre la v h a  del Conseller Rigol, la 
lectura que el candidat del PSU ha presentat --PSU, partit dc 
classe, ctc, - corn a President de la Generalitat em faria valorar 
enormement -no es possible perque ja ho feia, i ho he fet 
sempre-, em faria valorar enormement el Conseller Rigol. 
Perquk resulta que cl Conseller Rigol ha presentat moltes 
vegades, davant Papini6 pública i en aquest I’arlament, pro- 
postes sobre les quals s’ha fet fins i tot de vegades una certa 
gatzara. I, aleshores, un diu : calla!, ara, d’origen PSUC, ens 
vindrh una proposta sobre I’atur, ara n’aprendrcm, ara sabrem 
quk s’ha dc fer, ara sabrem per on hem d’anar. Doncs, no. Re- 
sulta que ens proposen menys coses de les que nosaltres fem. 
Ens les proposem amb molta menys precisi6 i ,  cvidentment, 
amb molta menys credibilitat. Per& de vegades se’ns diu i 
sc’m critica, :i mi, potser amb raó, que, quan jo faig discursos 
de política general tinc una certa tenckncia a explicar el que 
hem fet. Peco és que cl que hem fet té un avantatge, que 6s 
que s’ha fet, i ja csti fet. Algú ha dit aquest matí : <<Més val 
que parlem mBs del que fem que no pas del que sorn.>> R@, 
doncs aixo és el que fem. I, aleshores, explicar mks el que hem 
fet que no pas el que sorn o cl que farem o el que prometem. 

1 bé, nosaltres, sobre I’atur, n’hern parlat amb prccisib, i, R 

més, es pot demostrar, es pot anar a apuntar i es pot anar a 
sumar i restar i a veure que en surt, Quan nosaltres diem : 
amb aquests IIOCS dc treball, amb aquestes inversions, perd6, 
incrementades amb aquests increments que s’han aconscguit 
d’obra piiblica o dcl que sigui, la inversib privada, cz travks de 
l’acció de govern de la Generalitat, hem aconseguit 30 000 o 
35 O00 -segons els conceptes quc es vulguin utilií ,m o cl’in- 
cloure en el c h h i -  llocs de treball, aixo és un fet demostra- 
ble. O sia que, ho repeteixo, nosaltres hem proposat més coses 
i n’hem fet més que el que voste ens proposa. Jo, l’altre dia, 
sense anar mks lluny, vaig expressar el meu criteri que el sub- 
sidi d’atur hauria de scr mks baix del cluc és, pcro que hauria 

de ser indefinit. Per exemple : que liauria de ser indefinit 
donat que no hi ha unes perspectives de superació definitiva 
de Mur, ara per ara, i no és cap fatalisme; ara pcr aril, les per- 
spcctjves CIC superacib de I’atur no hi són. Que ningú no s’es- 
candalitzi perque un dels grans problemes que tenim corn a 
polítics 6s saber quin grau de veritat és compatible amb la 
política, quin grau de dir la vcritat és compatible amb la políti- 
ca. Doncs bk, unes perspectives riyides, i el senyor Benet -i 
aixb l i  fa honor i vol dir que ha fet un programa no de dernagb- 
gia, sinb de govern-, diu que no hi ha aquestes possibilitats, i 
aleshores jo haig d’afegir : escol ti’m, doncs subsidi indefinit, 
amb una cxigkncia d’agafar la feina que s’of‘ereixi als aturats, 
perquh no es pol anar triant la feina en aquestes condicions, 
perb, evidentment, tambk haura de ser, perqui: no hi ha 
diners per a fer-ho d’una altra manera, un subsidi més baix. 

Propostes concrctes que hem fet nosaltres, per excmplc, de 
col-laboració amb els ajuntaments i a nivell comarcal, fetes pel 
Cansellcr Rigol, per tal, diguem-ne, d’agrupar -vost& deia 
que no es fa : sí que es fa, hi ha aquestes propostes-, tot alli, 
que, a través dels servcis socials pot revertir en un ajut per als 
aturats, i sabrctot per als aturats que fa temps que ho s h ,  i 
més encara per als aturats que ja no tcnen subsidis. Totes 
aquestes coses resulta que, senyor Renet, nosaltres les estern 
fent més -fent-, que no pas voste prometent; fent més, que 
no pas vostk prometent. O bé és que tenim -vostk no ens ho 
ha proposat- una manera. .. Se’ns parla dels ajuntaments, que 
no ajucfem prou els ajuntaments ... &s que algú, en aquesta 
Cambra, i voste senyor Benet ens ha proposat que tenim 
manera d’aconseguir cl’aixecar, dc mobilitzar mes diners per 
als ajuntaments que els que aquest Govern de la Generalitwt 
ha aixecat durant els Últims 23 mcsos? O bé vostk, senyor 
Henet, ens ha fet alguna proposta per a introduir eficicia, 
racionalitat, rendiment i productivitat -no ens faci por la 
parada-, en la Seguretat Socinl? Que nosaltres tenim alguns 
hospitals que són molt r n h  cars que els hospitals su‘issos i, cvi- 
cientment, molt rnks do~cnts, peryuk és així. 13s que vostb ens 
ha proposat ... El Govern de la Generalitat ha pres iniciatives, 
discutides i potser discutibles, no ho sé, en aquesta línia rt’in- 
tentar introduir racionalitat i uns criteris de gestib. I voste no 
ens en parla, d’aixb. Jo comprenc que fer tot un programa, 
que parles dues hores, que jo el comprenia perfectament ahir, 
que esths nerviós perque tens consciencia clara que t’allargues 
massa, i que, aleshores, resulta que dediques poques ratiles a 
aixo o a dlo o al de mbs enllh. Jo el comprenc perfectament i 
no li faré aquesta critica, per& de tota manera, si que li  he cie 
dir quc, a Yhhora de judicar un programa, d’aixo, concretment, 
V Q S ~ ~ :  no en parla. Com tampoc no ens explica cap programa 
sectorial, és a dir, en el camp, la reindustrialització ... Smla 
paraula! Quk vol dir la reindustrlalitzacib? ne, no ho sabcrn, 
no ho sabem, i ,  a més, valdria la pena que ens ho diguessin 
perquk corn li va dir no recordo quin Diputat -em sembla 
que ha. estat el Diputat Cullell aquest mati, no ho recordo 
bé-, reindustrialitzaciir, segons i corn, vol dir, a curt termini, 
increment dc I’atur. Vol dir increment de I’atur. No a llarg ter- 
mini, crec jo. En aixb, segurament voste i jo estaríem d’acorcl, 
pero a curt termini ho vol dir. I deshores se l i  ha (ternanal 
també aquest matí quina cultura diferent, difercnt perque si 
hem de fer la mateixa o siibstancidment la mateixa, bé7 doncs 
per aixb potser no calia tant d’enrconu. Perb quina política 
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diferent en cl terreny -preguntava el Consciler Cahncr- 
dels convenis? 260 convenis amb els ajuntaments, 260. Cata- 
lunya tlt: nou-cents municipis, en números rodons, nou-cents 
trenta, nou-cents quaranta. 260 convenis. Quina política difer- 
ent faria vostíi? 

Naturalment, tot aixo, convenia de fer-ho. Per exemple, 
una altra cosil. Vostb parla de les Cambres Agrarics. Escolti, 
senyor Benet, la coneixem bé, la historia de les Cambres Agri- 
ries, des de I’any 74, 75, perb, sobretot, la coneixem bé des 
d’aqucsts anys Últims, de t’any 80, 81, 82, els diversos intents 
des d’aquí de legislar sobre aixb, i vostk sap corn han fracassat 
aquests intents. Perb jo li faig una pregunta 1 vostk, que ha 
llegit Ja LOAPA i que sap el que diu sobre aquest tema con- 
cretament la LUAPA, corn pensa que realment podrh fer una 
innovació en aquest camp de les Cambres AgrAries? 

Bé, aquestes sbn les coses que jo, en la línia que em sembla 
que em correspon, de fer el partit que avui toca cle jugar, que 
és el partit amb vostk, senyor Renet, bk, doncs, li vull dir. 
Podria allargarme molt més. Per exemple, la inversió. O una 
de dues : o aquells 60000 milions de pessetes, que ja ens 
gastem, són una mica curts per a vosth -i  si és aquest cas no 
hi guanyem res, en aquest cas realment hauríem de dir que el 
programa és involutiu-, o bé són uns altres 60 O00 milions de 
pessetes, en el qual cas sí que ens ha d’explicar d’on els pensa 
treure. No he vist, en el seu discurs, una innovació, una idea 
nova, una idea que obri horitzons, que obri perspectives pel 
que fa referimcia a la inversidr pública, de la qual tots tant 
parlem, que ha de ser tan i tan important per tal de defensar el 
treball, per tal de defensar l’ocupacib, per tal de Iluitar contra 
l’atur i de relfanqar una economia. I, evidentment, no he vist 
tampoc res de precís en l’altre gran camp de la inversió que és 
la inversió privada. Unes grans vaguetats, ({farem aixb, Firem, 
farem, farem...)), pero, com i quk, exactament. Petites i mil- 
janes empreses. En parla tothom. Sigui dit de passada : potser 
també haurem dc parlar dc les grosscs perque moltes de les pe- 
tites i mitjanes depenen de les grosses. Per& bé, petites i nit-  
jancs empreses. 

Tecnologia. Ja hi treballem, en aixo. Alguna limitació que 
tenim, jo vaig explicar de quc venia l’altre dia. 

Exportació. S’hi treballa, perb jo li voldria dir, senyor 
Benct, una cosa en aquesta línia que clkiem de com les coses 
s6n més fhcils de dir, de prometre, d’cxplicar i d’imaginar, que 
no pas de fer. Nosaltres, per la raó que sigui, perh la veritat és 
que cada vegada que el Govern de la Gencralitat intcnta fer 
alguna cosa -que cn fa, de coses-, de totes les que voldríem 
--alguna cosa en aquest camp de la projecció exterior-, 
tenim unes grans dificultats. Que aixb potser voste ho podria 
superar? Que potser e1 candidat del Partit Socialista Unificat 
de Catalunya podria superar aquestes dificultats que pugui 
tenir amb el Govern de Madrid més Fkiiment que el Govern 
dc Converghcia i Unió? Esti per veure, naturalment. Potser 
sí, pero, en tot cas, jo voldria que vostk, senyor Benet, fos ben 
i ben i ben conscient que la realitat sobre la qual treballem no 
és una realitat que ens ho permeti tot; {(ara faré uixb, ara far& 
allb, ara aquestes fitxes>>. No, no. Escolti, és que els altrcs 
també jugucn, i cls altres que juguen tenen bones fitxes, i en 
alguns aspectes -i ara he agafat aquest excmple que 6s tan 
menor de I’exportació-, ens tenen realment una mica, una 
mica massa coartats. 

No em vull allargar més, per& em sembla quc V Q S ~ &  i j q  
senyor Renet -vaja, VQ& no, jo comprenc que vostk no-, 
en aquest debat en el qual sé que no cs discuteix el seu pro- 
grama -i ho lamento, per& crec que s’hauria dc discutir 
amb una ccrta profunditat, perb no s’ha fet -, en aquest debat 
tampoc no tinc per qui: allargarme mks del compte, ni entrar 
en el que en podríem dir una anhlisi detallada i exhaustiva 
punt per punt, un darrera l’altre. L’únic que li vull dir cs que 
després de llegir cl seu discurs, jo estic més convenqut que 
abans de la bondat del nostre programa. Perquk té prou punts 
de contacte amb el de vostk, i ,  a més, perque no el prometem, 
sinó quc el fem. PI0 tarno a dic, tot all6 tan avorrit que consis- 
teix a anar explicant coses i coscs, i coses, a mirar d’anar es- 
maltant amb exemples concrets, de vegades petits, el que són 
uns punts fonamentals d’un programa, tot allb té una finalitat, 
la finalitat següent : un programa de coses concretes pot sem- 
blar que és detallista, pot semblar que, en fi, 15s entrar massa 
en el detali, Perb un programa de vaguetats no és creible. Un 
programa que digui {(hem fet aixo, i, en aquesta linia, modifi- 
cant aixo o allb, o mantenint aixb altre seguirem)) ks un pro- 
grama que té a favar seu la credibilitat de la realitat. 

El nostre programa s’assembla en molts aspectes al de 
vostk, no en tots, evidentment, no en tots -i repeteixo que 
esperem algunes respostes a les preguntes que li ha fet el Con- 
seller senyor Cullell-, pero té? a més a més d’ilquests con- 
tactes, el fet que el nostre programa és. I llegint-lo m’he 
adonat d’una cosa de quk encara no m’havia adonat, que ks 
que fem més coses, el Govern de la Generalitat fa més CQSS 

de les que jo mateix em creia. 
De tota manera, i tot donant-li les gricies per haver-me fet 

adonar d’aixo, l i  vull dir una cosa : un programa alternatiu i, a 
més, presentada d’una manera tan rotunda la moció de uensu- 
ca com ho va ser, mereix ser, ha de ser, creiem que tenim dret 
que sigui un programa nou, i ci programa del senyor Renet no 
bs un programa nou, i, en tot cas, en alguns aspectes, cn 
alguns aspectes, fins i tot és un programa que queda per sota 
del que esti fent el Govern de Convergkncia i Unih, 

En el seu programa -una carn sí que vull dir, perquc forma 
part d’allh que a mi i a vosti: ens agrada ;i vcgadcs fer, que és 
fer unes certes reflexions que van una mica més cnlla del que 
en podríem dir I’cstricta realitat, o I’cstricta substincia del dis- 
curs del programa- hi ha un punt, i jo voldria subratllar-ho, ja 
ho he dit abans, d’ingenu’ilat. I com que els catalans en som, 
d’ingenus, polit icament els cdtaluns, per desentrenamcn t, 
segurament, tenim una certa tendkncia a la ingenu’itat, val la 
pena quc ho recordem. €li ha un punt d’ingenu‘itat. Hi ha un 
evident desconeixement del que s6n els condicionainents i del 
que s6n les coordenades de tota acci6 de govern i, sobretot, 
del que són les coordenades dc I ’accib de govern de la Genera- 
litat, que és un Govern, la Generalitat és un Govern i és un 
Parlament arn b unes limitacions importants, contra Ics quais 
hem de Ituitar, contra tes quals de vegades ens hem cl’enfron- 
tar, contra les quals de vegades hcm de plantar cara. Una ankc- 
dota. Quan fa uns dies se rn’iinsinua o se’m diu que seria 
ben vist que el President de la Generalitat rebi ei llalai Lama, 
per entendre’ns (riulks) --i no riguin perquk el Dalai Lama 6s 
un personatge malt important-, doncs, cl President de la 
Gcnerditat, quh ha dc fer? Rebre el IMai  Lama. Perb, de tota 
mancra, val la pena, quan parlcm ct’aixb, d’aquestes c o m  que 
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semblen tan nrmnals i tan senxilles, fins i tot cn aixh, fins i tot 
en aixb, aquests problemes hi son. Per tant, hi ha ~ 1 n  ~ C S C O -  

ncixement dcls condicionaments i de les eoot-dcnades de Iu 
nostra accE6 dc govern. I’er excniple, CII el scii discurs hi ha 
una gran itcumulricii~ CIC coses cn el iemps, I m  coses costen 
molt dc fer, senyor ilenet, les coses uostcn moli de h. 1, :ifor- 
lunaclarnent, arnh clernocriicia de vegudcs coslcn més, pcrclue 
s’ha de posar d’w)rcl molta geni. Si el Govern de iti Generali- 
tat, del qual vostbs scmpre es cornplaucn 1-1 subratltar -i 6s cvi- 
rieiii cluc ho &i, cpie el té, aquest c d c t c r -  el seli cariictcr 
minoritari, doncs, f‘a dos anys i mig que governa, vol dir que 
ha de p o m  d’iic01-11 unu pila de gent. Pcrb 6s cluc per a tbr 
passar una carretera, un cable d’alta tensib, qualsevol cosa, per 
ii  demanar I’aigwi d’un poble per al poble veí, per qualsevol 
cosa, per qualsevol acció, d’una biblioteca, per qualsevol acció 
del que sigui, d’una fira, per qualsevol acció d’unil escola, 
cl’un institut, per qualsevol cusi1 cal tcinps. Qualscvol decret, 
qualsevol llei rcyucreix el seli tempsa Vost2: va acumulant 
coses u fcr duntnt I’any i mig, i a mi ni’cspantaria, rcalrnent, 
hwer cl’agaíiir el compromís de fer- tro en un any i mig. llesco- 
neixcmerit - ho rcpctcixo - d’aqucsts condicionamcn ts. 

O bé quan vostk diu que Giri1 els traspilssos, O quun parla 
-ja ho he dit  abans, no m’hi cntrctinclré- del ‘I‘ribLinal. 
Sembla que no hi hagi el contrari. Sembla que el qui hi ha il 
l’altra handa del taulcr ~I’CSCI-~CS tio jugui, que no l i  toqui jugar 
mai. O bk, quan V Q S ~ C  passa per sobre UII tcma tan fonamental 
corn shn cls dincrs. 131s diners. Quins diners? ks clar, al 
Govern de la Gencralitkit l i  sortiri bb o li sortirh malament. 
l’cro snbrc aixb té un criteri clar, i el del‘cnsa a peu i a cavall, el 
defensa mirant de fer-ho de tal manera cluc no cntri cn una dis- 
puta m k s  agra dcl qire sigui estricíaiiieni necessari. i 10 vaig dir 
l’itltre dia, i vaig celebrar que hi hagu6s una ccrta resposta qcic 
ii mi em vit semblar- positiva en aquest scntit, pcrb ct C;ovcrn 
cle la Ckncralilal ja tk u11 criteri, lé ~ 1 1 1  pressupcist, qiie, cl’nltni 
hiinila, es va aprovar aquí, el va aprovur el I%rlamcnt de 
Cata1uny;L 

Quins diners, senyor Ibnct? 13s dincrs qiic a proposta, 
biisicxirnciit, clct Govern, VR aproviir- el l’urlament ? l’ls tliiiers 
qtie resultarien que triomfés ci plantcjamcnl del PSOE, que 
cns el rcl;illa en 21 O00 milions? Els diricrs d’una l i i r t i ~~ ih  in- 
lermedia que l’al tse dia e!, va planlcjar aquí, que milloraricti, 
etlcaw ~ U C  no dei tot, aquestii retdlxla? 0 b6 el plantejmcnl 
que podria resul tar clcl fet quc cns yucrlkssi m, de fet, absal uta- 
niciit penjats, si realmcnl Ixigués prosperal, o lirosperés en un 
futur Parlanierit de Madrid, I’ccsrnena ii la totalitrit qui: va prc- 
sentar cl I’artit Comunista rI’Espanya. Quin és? Ik’erque, ~ l a t i i -  

ralment, la primcrn cosa que es nccessita per ii fer ftincionar 
I’autonomia sOn els dincrs. 1 ii ha el problema ctels principis, 
bitsic, fonarncn~al,  p rwi ,  prioritnri, d’ucord. Pcr tant, si vol, 
clircm quc 6s la segona cosu. Perh, a nivcll opcnitiu, i\ nivell 
d’aplicar un piugrmia, el programa que VOSI~: vil presentar, els 
diners, síibcr anil, clu;ints diners cs compta i amb qui cs 
compta ~ C I -  iz poder riconseguir x1uests d i i i ~ r s ,  aixb 6s ~ i n a  cosa 
ithsolutamcnt li>iiamentnI. I, d’nixb, voste, scnycjr lknc t ,  no 
en V B  dir ahsolutnmcnt res. 

IIII  debat q ~ i e  
no ks, com s’ha dit ,  el debut d’avui. I’crb estem ccmplint el 
qire s6n les i i o r i i w  parlamciitfliries, estem complint tiosallres, 
el senyor 13cnct i .;o, sohrctot, cl que sbn les normes parlamcn- 

Senyor Ijenet, vostk f jo cstciri 

tAries, no desviem e1 debat, no el cfesvicm. 
1 i m ,  liec acabar, jo voldriii fer, pensant cn cl inornent prc- 

sent i cn el futur, amb cl senyor Hcnet i amb tots vostks, bhvia- 
ment, unes petitcs rcflexions que no fan rcferkncia exacta- 
ment, textualment, al programa del senyor lknct, perb sí al 
scii cspcrit i una micu í i  algunes de Ics coscs que s’cstan plantc- 
jmt pdíticamcnt al país en aquest mateix Paslainent. 

A mi em sembla notar cle vegades, c n  alguns discursos polí- 
tics, en el discurs polític dcl scriyor Benet, khviamcnt, cii cl 
discurs polític dcl Partit Socialista Unilicat de Cataluny;i, en cl 
disc;curs polític tarnhl: cl’alguns altres sectors com xina nostalgia 
passada. Nosal tres ut ilitzern mol tcs vegadcs amb sentit cies- 
pectiu la paraula <( nostilgia >) uplicada a uns altres senyors, ii 

uns nltres sectors : els H nost;ilgics>> s6n els nosthlgics del fran- 
quisme. Pcrb nosaltres, el sciiyor Benet i jo, ii rncs, hi podem 
ciiurc fhcilmcnt en uqucsta nostilgia, hi podem caurc f“aci1- 
ment, perquk tenim -i aixb em cotnplau molt- molles coses 
en comii, nosaltres també poclem caurc iicilment en aquestes 
nosthlgics de tcnips passats. Temps en els quals cl senyor 
iienet i jo matcix, i tants d’altrcs que hi ha en aquest mateix 
Parlament, i d’altres que no hi sbn, i cl’altres que ja han mort, 
en cluc el senyor Benet, i jo i d’dtt-es, i de vegades el senyor 
Bcnct i jo junts, cscrivíem sense resistbnciu, 15s a dir, agafivern 
un tros dc paper i escrivíem : <<l‘arcm aixb, riircm a i x i ) ,  farem 
aixo, f m m  aix i>... >>. Quan’! No se sap; com‘!, no se sup; amb 
qui‘!, 110 se sap; amb quins diners‘!, no se mp. No ks quc aixb 
n o  fos important, molt important, tan importunt cluc, gricics a 
fer aqucstcs COSCN, som on som, que no sorn en un lloc tan 
dolent corn aixb, tampoc -i després far@ una petita refcrbnciu 
8 aixi>--, ~ieci, cl mkrit tan gran de ía gent que vil escriure 
sensc trobar resishcia sobre cl paper -altres rcsisthcics- , 
la policia, I’ernpresonarnetil, la Via ta ie tmi ,  d’iicord, pcrb Ics 
resisihies politiques, Ics resistimcies intclkcluals, Ics 
resistkncics cle Ics realitrits oljectives, 110 hi cren, 1Jn gran 
mkrit, d’hwcr-ho f‘ct. I en aqucst terreny, cm comglnu molt 
dir-ho, el senyor Rcnct 6s un dcls homcs cluc ti: mks m h i t  en 
aqucst país, i a mi m’agrada dir molics vegades, i ara ho torm 
21 dir, cluc una  clc les cinc o sis pcrsones cluc Iiun iníliiil, h:zn ex- 
ercit influkncia sohrc i’actual Prcsicicni de la C kncralitat 6s el 
scnyor Josep Henel. 

Ara bé, cl que p m s i  cs que, per aixo clciri abans quc cll i jo 
de vcgitdes ens trobem cluc poclricm ciiiire en segons qiiincs 
nostiilgics. 1 contra aixh hem de reaccionar. Coiii? X)oncs, 
conicstarit les prcguntes d’cn <:ullell, contestant les preguntes 
cl’en Cullcll, mirant (l’aclcquar cls nostres desitjos i els noslrcs 
pr’ograiiics al temps -no vull dir cl temps CII cl scntit iiiibitual, 
vull dir el tmyio, el ritme-, ;-I tes possihilit:its de fer Ics coscs ... 
I k  fet, siguem rnodcstos. Jo, liel que IIC vist després, llcgint cl 
programa del scnyor Ilenet, ci i  sóc tnmsii, de modest, en cl 
senlit que sempre quc lircscnto - - i  I’hc presentat més d’un 
cop en aytiest Ikhmcn t -  cl meu progruma, intcnto trobar cl 
suport de I’ohra íeia, percluk em Ta I’ercctc qirc hii  arribat iinii 

epoca cn la 4 l L d  ja Ics paraules, Ics promeses hnn dc conipt;ir 
nicnys que I’obra fclri i la capacitat, la dernostnd) cluc s’és 
cnpaq -i cl Ciovern de la Gccncr;ilitai ho ha estat- de fer una 
olm, unii obra fcta, i em scmbla CILIC, substancialmcnl, acccpt- 
ablement fbta. Alesliores, jo crec, seiryor Iknct, .;o maicix, i 
sohrctol dc cura a la rcficxib quc huureni dc rbr pcr ;i1 prcscnl i 
d f‘utiii. politic del nostre país, tingucm en coinptc cluc ja no cs- 

. .. - . - . .. . - - __ . .. - - ._ . . . - . .... , . . . . . . ... ...... . - . . . ... . ._ _- . . . .- 
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crivirn, que ja no escrivim en un paper blanc que no té contra- 
dicció, i, en aquest sentit, torno a dir que el discurs del senyor 
Benet és un discurs exemplar, ks un discurs didiictic, perquk 
posa de manifest -el discurs del senyor Benet, patrocinat pel 
Partit Socialista Unificat de Catalunya- la disthncia que va de 
la crítica, de vegades de la rebentada, de la utopia moit saluda- 
ble, pero de la utopia, dels plantejaments tebrics, a I’obra de 
govern i a la realitat de govern. Una reflexió que el senyor 
Benet, amb el seu discurs, ens ha ajudat a fer; un servei més 
que ha fet a Catalunya. 

I un altre comentari que volia fer : el senyor Benet diu que 
una de les coses que va motivar que ell es presentés corn a can- 
didat a la Presidencia de la Generalitat van ser els fets de 
I’Qnze de Setembrc. do ara no m’entretindrk, ja ho farem un 
altre dia, si vaga, doncs, en explicar tots els fets de violkncia i 
d’intoleriincia que hi havia I’any 77 i I’any 78, senyor Renet, i 
que hi ha hagut el 79 i el 80, a I’Onze de Setembre, les agres- 
sions que hi ha hagut contra gent 1’Oní-x de Setembre de I’any 
78, de I’any 78, persones, algunes d’elles, quc avui són de 
Convergkncia i que en van ser objecte I’any 78. I d’altres tipus 
d’agressions que hi ha hagut. Ara, lot d’una, hi ha un cert 
interes -que jo I’dtre dia vaig denunciar, i com que és un 
terna que em deixa menys perplex que alguns d’avui, el vaig 
denunciar segurament amb més passib-, un cert intent, un 
cert desig de magnificar un tema, jo repeteixo que 
perillosamen t. 

I, en un cert sentit, dit amb discreció i dit, a mes, amb mati- 
sacions que I’hanoren, el senyor Benet també ha fet referen- 
cia, amb prou matisacid, per@ jo no hi hagués fet referencia 
si no fos perquk, de cara a aquesta reflexió que hem de fer 
sobre el prcsent i el futur politic del nostre poble, val la pena 
que tots plegats siguem capa~os de fer una cosa que podem 
fer, que és cxplicar que el pais té molts problemes, perb que 
també té coses bones. I ho podem fer perque és mesit de tots, 
perquB és mkrit del Govern de la Cieneralitat, sí; vastes es Ile- 
geixcn L’obru úe Govern dc IQ Generditai i 6s merit del Govern 
de la Generalitat, i es mkrit d’aquest Parlament, i és rn8rit dels 
ajuntaments, i és merit, en general, del conjunt del país. Per 
quk, doncs, aixb ho hem d’ocultar? Per quk no podem dir 
que, efectivament, hi estB havent un millorament important 
en els barris i en els pobles de casa nostra? I aleshores, diuen: 
<(Oh, és que hi ha alguns problemes de carkter lingüístic, 
etc ... H Molt bé, primera : vostk, senyor Benet, que és histori- 
ador, vostk sap molt be les dificultats que, en una & p o a  
demogrhficament molt menys compromesa que no pas l’actu- 
ai, hi va haver en I’aplicació de I’Estatut del 32, i amb molta 
menys intervencib de la Generalitat en et tema escolar, i amb 
molta menys pofitica de normalitzacib lingüística --en part 
perque tampoc no es necessitava tant-, i la gent que anava a 
estudiar 8 Saragossa, cn comptes d’estudiar a la Universitat 
d’aqui -vostk ho sap..* Va ser una universitat modelica, la 
Universitat autbnorna, pero hi va haver problemes, molts 
problemes! I el Conseller Trias Fargas podria explicar, per ex- 
emple, una ankcdota de la qual va ser protagonista un home 
tan libcrd, tan obert, tan important, etc., com el professor 
Américo Castro, sobre aquest punt concret. 

Ara potser tenim dgun problema, que no es superior als 
quc hi ha hagut : ci’un signe, d’un altrc, etc. Els que hi ha ara, 
de signe oposat perque avui hi ha autkntica violkncia verbal, i ,  

diguem-ne, d’actitud i d’efectes prictics -no fisica- en al- 
gunes, per exemple, oficines administratives de I’Estat antica- 
talana; tarnbb hi és, també hi Bs, aquesta violkncia. I ,  si un dia 
volen, ja n’informarem, pero, de tota manera, la situació del 
pais ks la que es, que em sembla que és bona després d’hiivcr 
aconseguit, del 77 en& per exemple, que hem passat a tenir 
un 22% d’escoles de Catalunya que fan l’ensenyament en 
catalh. Hi ha hagut un progrés en el terreny de normalització 
lingüística, en el camp de I’ensenyament, d’un 2294, i del 77 
enqi -per aixb deia, senyor Benet, que pot ser objecte d’una 
de les seves nostalgies-, i resulta que I’enscnyamcnt del 
catala ha pujat el 98%. 

Bé, vull dir amb aixo que tcnirn un pais, en conjunt, que 110 
mereix potser aquesta actitud, diguem-ne tan temorenca, tan 
autocrítica que tots plegats tenim -tots plegats; aquí hi ha 
mkrit dels socialistes, hi ha merit dels comunistes-, i jo vol& 
ria clir que moltes vegades --ells ho saben-, deixant de banda 
impronrptus que hi pugui haver -ho he reconegut mes d’una 
vegada-, hi ha merit dels ccntristcs, perquk és veritat que 
sense els centristes hauria estat moli dificil a Cntulunya, i mcs 
encara en cl conjunt d’Espanya, que hi hagués hagut els canvis 
que hi ha hagut. Hi ha rnkrit de I’Esquerra Republicana, hi ha 
rnerit --i si me’n descuida algun..- de tothom ... (Rialles.) 
No, no, és que és veritat que hi ha mcrit de tothom. ‘Tambk es 
veritat que hi ha mkrit d’aquells que no s’han preocupat mai 
de la política. Per CILI& l’hern de disminuir d’aquesta manera? 
(Remor de veus i siu//es..) 

L’altre dia Elegia un acudit que deia : ({Aril que vindr2i e1 
Papa, sobretot digueu-li que no somrigui, i que a més, posi el 
cap tort, perque el pais estíi trist>>. El país em sembla que no 
esla tan trist com aixb, i en tot G ~ S ,  e s  feina nostra de no 
éntristir-lo. Sobretot, quan podem presentar tots un balm$ 
prou positiu. 

Senyores i senyors Diputats, he volgut fer aquestes refle- 
xions últimes perque, de vegadcs, potser per la necessitat de la 
p a l h i c a  politica, sembla que els politics tinguem necessitat 
de fer una certa aulodenigració -pcrqui: repctcixo que el pais 
l’ccstern fent entre tots- del que en el país passa, del que en el 
pais hi ha, i de I’evolucib que hi ha. 

Ara, només em quedaria per a, efectivament, acabar, tornar- 
me a referir un moment - també en aquesta mateixa linia- al 
senyor Benet. Dir-li que, a més, una altra de les coses quc 
trobo a faltar en G I  seu discurs és veure com pensava fer ell 
aquest govern, aquest govern d’unitat, aquest govern cl’unitat 
que sembla que és una cosa fabulosa, encara que jo recordo 
que en I’epoca que en el país hi havia Govern d’unitat, ]’en- 
frontament entre cl President de la Generalitat i el Diputat 
senyor Benet era precisament una de les dominants cle 121 

politica catalana (RialIex.) De quina unitat es tractava? 
D’aquella, de la d’ara, corn va, aixb? Aquest es un punt. O bk 
ara diu : no, un govern de concentracib, naturalment des de 
I’irnpuls de I’esqucrra. Jo ahir llegia les declaracions del senyor 
Martí Jusmet. Ja. ho sé que a la Diputació de Barcelona socia- 
listes i comunistes van molt junts, i sembla que s’entenen 
molt bé, peri, el senyor Martí Jusmet -jo no tinc per quk 
posar en dubte Ics seves paraules- diu : <<Aixb no es pot 
repetir clc cap manera)). NQ sé quin pes tc cl senyor Martí 
Jusmet en el Partit Socialista, pcrb va clir ajxb hemor. de VPUS.) 

Voldria que quedés clar que la niew relacib personal amb el 
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senyar Miirtí Jusmet. Ja ho sé que a la Diputacib de Barcelona 
socialistes i coniunisles van molt junts, i sembla que s’entencn 
molt bé, pcro cl senyor Martí Jusmet -jo no tinc per que 
posar cn dubtc les sevcs paraules- diu : ({Aixb no es pot 
rcpctir de cap manera.>>. No sc! quin pes té el senyor Martí 
Jusnict en  el Partit Socialista, pcrb va dir aixb (,.emor de veus.) 
Voldria que queclés clar quc la mcvii rclació personal amb el 
senyor Martí J~isrnet m’obliga a dir que el senyor Martí 
Jusnict, des de tots els punts CIC vista, 6s un home de primera 
fila per a mi, personalment i com a políiic -no s’interpretés 
de cap manera &una altra forma el que ara ircabo de dir, en la 
linia de la meva improvisacib. 

O bé, aquest matí, la unitat, la concentraci6 des cle l’irnpuls 
de l’csquerra ... Hem sentit cl discurs del Diputat senyor Ardia- 
ca. Per tant, bé, de qiih govern d’unitat es tracta? XIi ha hagut 
altres propostes de govern d’unitat : cl d’en Martín Vilia. En 
Martin Villu em va dir un dia : <( Miril, convk que a Catalunya, 
i en general a Ics autonomies, hi hagi el Govern autisnom, cls 
ajuntaments i les Diputacions -que ell ja em va anunciar que 
anava a refoqar tant com pugués, cosa quc mks o menys ha 
fet, amb algunes col4aboracions (remor de veus i rialles) -, i el 
que convc és que a cadascun d’aquests llocs mani gent difer- 
ent, perque així no els yuedarh més remei que fer governs 
cl’unitat H. Vaig dir : (<Bé, per6 aixo, a més, vol dir governs dc 
gesti6w Diu : ((Si, és que en darrer tcrmc, no ens enganyem, 
les autonomies han de ser autonomies de gesti6 >>. 13é, aquesta 
tambk és una dtra Cbrlnula. M’irnagino, bbviament, ja ho se, 
que no és la de voste, pero, en tot cas, aixh també queda molt 
penjat, i no r’csisteix pas de cap manera unil mhlisi, per petita 
que sigui, 

Senyor Benet, que alguns Grups voicn que hi hagi un canvi 
en el Govern, que diuen que aqucst és L m  partit amistós, que 
aquests Grups seran avui molts, u menys, i que un aitre dia 
seran més o scran menys ... Ja es veuri  al seu moment. En tot 
cas, d’aixb, al seu moment -ho rcpetcixo- ja en parlarem. 
Avui ens hem de ccntrar en el que cns hem de centriir. Jo na 
hc de contestar els altres discursos, que, a més, no s’aclapten al 
que és la naturalesa del debat; ja cn parlarem quan sigui el 
moment. 

L‘aItre dia vaig dir d’una manera clara que, des del punt dc 
vista de Convergencia i Un16 hi ha dues condicions bisiques a 
l’hora de definir com s’ha cl’estructurar políticament el 
Govern de Catalunya. I Ia de ser aquella i’hrmula que permeti, 
d’una banda, negociar, coldaborar d’una manera posiliva -o 
enfrontar-se amb mes forqa quan calgui- amb I’Adrninis- 
tracib central, i que, d’altra banda, permeti ser mks e f b $  
aquí, que de vegades l’efichcia vol dir tenir capacitat d’exe- 
cuci6, i no nomks capacitat de discurseiar, i aquests dos punts 
s6n els que cl Govern de la Generalitat ha tingut en compte, i 
que tinclri en compte cn tot momcnt. 

Senyor k n e t ,  jo he niirat de contestar-li estrictmicnt, tal 
com de fct corresponia a la naturalesa del debat i corn vostk, 
pel seu passat i pcl seu present, cs mereix. 

El Sr. PRESIDENT : E1 candidat a la Presidhnciii, el Diputat 
senyor Josep Benet ’I te la paraula. 

El Sr. BENET : Senyor President, senyores i senyors IXpu- 
tsits, per una economia de temps d’aquesta Cambra, corn a can- 
didat a la Presidhcia de la Generalitat, vaig a contestar global- 
ment a cada unn de les intervencions dels Diputats no adscrits, 

tant si s6n independents com si s6n membres de partits polí- 
tics, les intervcncions deIs representants, dels Portaveus dels 
Grups parlamentaris, i les fetes pels Consellers en nom del 
Govern actual CIC la Generalitat. I, naturaiment, ara, CII 
primer Eloc, he de contestar Ics paniules del President, senyor 
Puj 01. 

Jo agraeixo al President, senyor Pujol, el to de la seva inter- 
venci6, que lliga amb una estreta I vella amistat, i crec que 
aixb cns ha de complaure a tots, que puguem tenir el debat 
aquest amb profunditat, amb tanta profunditat com calgui, 
pero que, al mateix temps, ii la mateixa hom, puguem tractar- 
nos amh aquesta correcció amb quk m’ha tractat el senyor 
Jordi Pujol, 

Ara bk, el nostre President ens ha dit que el meu programa 
I’havia defraudat, més o menys ha vingut a dir aixo. Bé, aixo 
6s natural. D’una banda, és un altre programa, i és un pro- 
grama radicalment diferent; pcrquk, en e1 meu discurs hi ha 
un programa i un model de govern diferent, hi ha quelcom dc 
radical, es proposa de substituir aquest Govern monocolor i 
minoritari, que durani el debat s’h;.i demostrat quc sembla quc 
j a  no te el suport d’aquesta Cambra, per un altre govern més 
ampli, d’acord amb la majoria que substitueixi la minaria 
actual. Un govern, en primer lloc, que té una característica 
que crec que 6s extraordinariament important : un Govern 
que vol complir escrupolosament la llei del Parlament, de la 
Prcsidkncia i del Consell Executiu, que, de vegades, no ha 
eslat complerta pel President de la Generalitat, que no va com- 
plir, en el passat debat, l’obligació que recau damunt d’cll 
d’ecxplicar a la Cambra ei perquc del canvi de dos Consellcrs, i 
que avui no ens ha estat explicat i que encara espera l’expli- 
cacih. Senyores i senyors Diputats, després hi hil un torn de 
replica i parlarcm d’aquest tema, i cn parlarem amb 
profunditat. 

Respcctc al programa, accepto totes les critiques que se 
m’lian fet, les accepto i diria que les estudiaré i que cnriquiri- 
en, si s’esqueia, el meu programa de govern, en aquest cas ja 
totalment -cosa quc no es donari-, que .jo formés govern. 
Perquk tota critica és borla, i ,  molt més, quan aqucsta critica la 
fa el President de la Generalitat, que certament té un gran 
aventatge sobre meu : que ha governat. Perb té un gran avan- 
tatge del qual no cs pot abusar, senyores i senyors Diputats, 
pcrquk aquest argument és el que han fet servir fins ara lots els 
qui provenen del franquisme, quan deicn ({bé, 6s que 
nosaltres tenim experiencia de governar, i, és clar, vostcs 
esperin-se, i quan tinguin experihcia, aleshores parlarcm H; i 
així ho estan dient encara els hereus del frtlnqiiisme. 
hs natural, doncs, que hagi fct una crítica, que s’hagiiz fet 

moltcs crítiques R I  meu programa, a chrrec d d  President de la 
Generalitat, perquk, no solament ks distint del seu programa 
en la lletra, sin6 perque exposa un  altre model de governar 
Catalunya un model que jo crec, que 6s molt realista, i per a 
una Catalunya més real. Davant de Ics nombroses critiques 
que s’han fet del meu programa i de la seva exposició, jo votcl- 
cia demanar a les senyores i als senyors Diputats que compa- 
ressin el meu programa, amb totes les seves omissions, timb 
tots cis seus errors, amb els altres programes que ha presentat 
el President de la Generalitat durant aquests dos anys i mig, i 
veuran corn gran part de les crítiques que m’han fet, que s’han 
fet al meu programa, poden adreqar-se igualment als pro- 
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grames que ell ha presentat. En el meu programa, i en el meu 
discurs, hi ha dues visions distintes de COM s’ha dc governar 
Catalunya, Vostes -Govern- defensen una visió, i jo en pro- 
poso de defensar-ne una altra. 

Nostilgia del passat? Certament, no. JQ crec que tots eIs qui 
hem sofert en aquest temps no tenim nosthlgia del passat, 110 
som nosthlgics d’aquest passat. El recordem, de vegades, 
perque tots tenim una certa tendkncia a explicar les nostrcs 
<< hatalletes >), pero, nosthlgia, mai, mai i mai; cap nostilgia, 
perquk tot el que fkiem ho fkiem de cara al futur i pcnsant que 
actuaríem un dia en el futur. pot tenir nosthlgia del passat 
aquell qui no ha aconseguit encara poder realitzar alio per quk 
lluitava, perb nosaltres, res de nostalgia del passat, perquk 
avui, en aquest regim democritic que estem construint, 
encara cal treballar molt. No és nosthlgia dcl passat, perquk 
ara, avui, sorn molt lluny d’aconseguir el que voliem aconse- 
guir aleshores, i sabem perfectament que el que hem d’aconse- 
guir ho hem aconseguit en unes circumstancies molt dificils, 
en unes circumstancies molt mks distintes de les circumsth- 
cies que vam viure anys enrera. 

I-li ha una tendencia -que també hil expressat en les seves 
paraules del nostre Molt Honorable President de la Gcnerali- 
tat- quc a mi em dol : és riquella de dir <(bk, tants elogis, 
tants elogis per a I H  persona de Josep Benet )>. Mirin, senyores 
i sctiyors Diputats, bo intervenia en un programa radiofbnic, i 
gairebé cada vegada que se’m feia una pregunta -i al 
cornenpment de la pregunta, se’m feien grans elogis de la 
mcva persona, una col-Iaboradora del programa, feia un signe 
dient : {(malament, prepara’tn, i no va fallar gairebe cap 
vegada, perque després venia un atac, i alguns atacs molt h i -  
osos. En canvi, els qui estaven d’acord amb mi, parlaven del 
meu programa, parlaven de la forma de governar que jo pro- 
posava, perb no em feien gaircbk cap elogi. 

Se’m vol reduir a la condició d’intekctual, d’escriptor : 
({senyor Ijenet, vostk escrigui, iierque aixb, doncs, ho fa be, i, 
a més, perque els llibres els llegeix molt poca gent)). Perb 
-després m’hi referiré- jo no sóc un escriptor, jo també tinc 
una ccrta cxperibncia política en aquest temps, desprks de la 
caiguda del regim franquista; porto més cle cinc anys d’acció 
parlamenthria, a Madrid i a Catalunya, i un trcball polític con- 
stant en el si de la societat catalana, de les classes populars, cs- 
pecinlment, peri, tambi: de les altres. Per tant, una certa expe- 
riencia política, en un regim obert i dernocratic, també la tinc. 

El senyor President de la Generalitat ens ha dit que jo pro- 
poscíwa un govern d’unitat. La paraula, o la frase, {(govern 
d’unitat>r, en tot el meu discurs no va sortir ni una vegada. 
Vaig parlar d’intentar crear un govern de concentració quc fos 
obert a tothom, a totes les forces parlamenlhrics, i que acon- 
seguis de tenir ei suport d’una majoria estable. S’ha parlat d’a- 
quest govern d’unitat i del meu enfronlarnent amb el Presi- 
dent Tarradellas. Bé, jo demanaria a tots -perque crec que va 
sortir també en alguna altra intervencib- que quan es parlés 
d’aquest enfrontament tinguessin tots present la histbria, 
perquk el meu enfrontament amb el President Tarradellas va 
ser abans que hi hagues un govern d’unitat : va ser quan es 
negociava la pre-autonomia, i va ser per una  cosa molt concre- 
ta : res contra el govern d’unitat, va ser perqukjo deia --i ho 
rccorúaran les senyares i els senyors lXputats- que les nega- 
ciacions amb Madrid nnwen Ienles, i la f m c  va ser, concreta- 

ment, aquesta : {(que es podrien)) pel fet que es portaven des 
de Saint Martin-le-Beau i des de Madrid, i aExb no podia ser, i 
que calia accelerar aquestes negociacions, i no va passar res 
mes que aixo. I mentre hi va haver un govern d’unitat, voldria 
recordar que jo vaig ser escrupolosament respectuós amb 
aquest Govern i amb el President Tarradeilas, i que vaig estar 
al servei d’aquest Govern sempre quc vaig poder, i voldria 
recordar que vaig acompanyar el President Tarradellas, en al- 
gunes de les seves visites a Madrid, amb molt de gust. Per 
tant, res de govern R’unitat, sinb govern de concentracib, el 
que aquesta Cambra vulgui realment formar, o autoritzi de 
formar, i res d’evocar una petita ankcdota de la prehistbria de 
la nova Catalunya autonomica. 

No em vull allargar més perquk, en realitat, senyores i 
senyors Diputats, els jocs sbn fets. No ent vull allargar gaire 
més, millor dit, en aquesta contesta al nostre President. Pero 
sí que, per acabar, voldria dir que em scrnbla que en el seli dis- 
curs s’ha tornat a deixar endur per aquest cofo’ismc i aqucst tri- 
omfalisme que jo, tantes vegades, he criticat. I, per cxcmplc, 
s’ha oblidat de dir alguna cosd sobre un fet que 6s molt impor- 
tant, que és aquest canvi important, radial, en la correlació dc 
forces d’aquesta Carn bri. Senyor President de la Generalitat, 
no amaguem, davant la situació política actual, el cap sata 
I’ala, per emprar una expressi6 popular, a les quals vostk és tan 
afeccionat. No I’aamagui, senyor President, pcrquk aixb per- 
judica la governabilitat del país. En aquesta Cambra, durant 
aquest debat, han passat coscs molt importants; no les oblidem 
i no contestem aquesta cosa amb unes ankcdotes i amb unes 
critiques que no toqucn, genis ni mica, allb que és fonamcntai 
i quejo he exposat. 

En segon lloc, vull agrair lit totalitat de les intervencions 
fetes, pel to, pel seu contingui, amb les crítiques i els suggcri- 
ments aportats al programa, corn pel respecte que han tingut 
envers la meva modesta persona. Una cxccpcio, perh, hi ha 
hagut, que lamento, per6 que cxcuso per la manca, suposo, 
d’experiencia política i parlamentaria del jove i impulsiu Con- 
seller que l’ha fet. Aquest jove Conscllcr s’ha deixat endur 
massa ficilment per la rctbrica enlluernatim, i h:i confós Liii 

debat parlamentari, corn aquest, amb un míting del seu re- 
spectable partit. Crec que hauria estat un discurs yuc escauria 
de pronunciar en la proxima festa del Born. No 6s ser&, i ,  
alhora, és perillós, per al Govern de que forma part, que inicii 
la mnjor part dels paragrafs del seli discurs, amb la frase {<no ks 
scribs,), per esmentar les omissions en cl meu programa, 
quan jo, o qualsevol altre Diputat, wui ,  també podria recitar 
una altra llarga tirallonga, potser molt mks llarga, respecte a 
I’obra de hctual Govern, que podria iniciar-se, per exemple, 
aixi : <<No 6s seriós que el President de la Generalitat pro- 
nuncii un discurs com el del debat passat, sobre I’orientació 
política i general del Govern, en el qual no es digui ni un mot 
sobre I’agricultura cataIana, com sobre tantes i tantes qües- 
tions que afecten problemes greus de la nostra societat>>. 
Deixem de banda, doncs, la f’hcil retorica, i excusem-la, pcr les 
condicions del Conseller, i entrem a parlar seriosament de 
coses serioses. 

En el meu discurs de presentació rlc la meva cnndidatura i 
del meu programa, vaig dir que estava convenqut que aquest 
debat aportaria criteris i suggeriments, i ,  per tant, crítiques 
que podrien millorar-lo. í ccrtnment rn’han estut aportades 
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moltes critiqucs i suggeriments, que jo  agraeixo profunda- 
ment. Estic convent;ut, doncs, cluc aquest programa, amb les 
millores que a conseqüencia del debat poden ser introdu‘ides, 
és un prograrna dc govcrn que si que pot ser dut II la prictica, i 
si pogués scr dut r? la prlictica per aquest Diputiit, corn fi I’rcsi- 
dent cle la Generalitat, seria un  programa bo de Govcrn. No 
scri aixi, pcrb jo estic segur que poclrk scr htil al Govern de la 
Generalitat cluc substituir& indeicctiblement i ahans de molt 
poc: temps, cl Govern actual. Perdi>, I’claboraci6 clel meu pro- 
grama, doncs, anib Ics critiques i suggerirncnts que li han estiit 
fets, no haudi estat, doncs, una tasca feta endebacles; no hauri 
cstat iniitil, tampoc, aquest debat, sobrc la rnociri dc censura. 

131 el clebat s’ha posat de manifest quc cn cl mcu programn 
hi havia ornissioiis, manca de concrccib cn alguns ternes, poca 
utcncib en d’altres i ilianca de quantifkció. Certament, en 
alguns casos, en molts casos, 6s iiixí --ho reconec- pcrb joja 
vaig advertir, rorc;osaiiicnt, en iniciar la meva intervenció, que 
havia dc ser així, forc;osament, ei1 el cas d’un progrnma corn el 
meu, obra d’un sol Diputat, que ha hagut cl’elalrorar-lo en les 
escasses hores que han transcorregut des del moment en club 
es prcsenti la moció de censura i des dei moment que vaig ac- 
ceptar que hi fos inclos cl meu nom, fins al moment d’iniciar- 
se aquest debat. Un programa, d’altra banda, que s’hauria de 
completar cn el si dcI govern de concentracii, que proposava 
de formar, el qual, finalment, kauriii de scr discutit i aprovat 
per questa Cambra, en el moment que :iquest Govern li fos 
presentat. D’alíra banda, la durada quc m’hwia impnmt a la 
meva in tcrvencib --dues h o m -  no permetia d’ampliar més 
I’extcnsib cle la rnevk\ intervcnci6 i, per tant, ei desenvolupa- 
meni del mcu progruma. Perquk és així vaig demanar la crítica 
d’aquesta Cambra, que he obtingut i que agraeixo. 

Ara, senyores i scnyors Dipuhts, .jo diria que proccclimen- 
talment hauria de cnntestar les critiques que m’han estat felcs. 
Pcro, una pregunta m’haig de fer : ¿ks necessari, 110 ks supcr- 
 ILI quc contesti aquestes crítiques, quan en aquesta Cumbra 
resulta que abans que jo hagi contestat les critiques, corn em 
correspon, dguiis Grups i alguns Diputats ja han declarat que 
no votarien la rnocih dc censura i que, per tant, no votaricn cl 
meu programa, i ,  per tant, IX) mereixcria I’aprnvacib cle la 
Carnbra? Jo em pregunto, i prcgunto : ¿no hauria estat millor 
quc abans de eieclarar púolicament la scva decisi0 haguessin 
csperat, com n mínim, a veure com conkstiva les crítiques 
formulades? Tanmateix, passo a contestar-les. 

Passo ii contesiar-les percluk voldria qiic quedks clar que 
aqucst programa quc he presentat no 15s fruit de la improvi- 
sncib d’un intclkxtual, sinó fruit cl’una madura i llarga reflcxió 
i de molts anys de pensar i de treballar, precisament, com a 
politic en la realitat catalana i espanyola. S’ha rcpctit, durant 
aqucst dchit, moltes vegades que jo erii un escriptor, tiii Iiislo- 
riador, un  intelkctual. Crec cluc, en dir-se aixo, s’ha intentat 
desqualificar Eiqiiesl programa com R obra ei’aixb, d’un intck- 
leclual, #un invesligador, d h n  1iistori;idor. Una obw que si, 
certament, que ks feta de bona fe, perb 110 és pas obra d’un 
Ixdílic. Comprenc que aixb s’hngi í‘ct cn el cas d’idguns 13ipu- 
tais que ignoren la histbria cle la meva vida, no ho comprenc 
tant que s’hagi íet per allres Diputats que coneixen la meva 
vida i saben qLiejo, per sobre de lot, per sobre cle tot, per sobre 
d’ildvociit, cl’intcl.lectua1, si em voleu dir aixi, &historiador, si 
em voleu dir aixi, hi ha un polític. Un politic que s’ha dedicat 8 

!u política, durant aquests quaranta anys i que si ha fet una 
tasca intellectual, si ha esGrit Ilibres, ha estat simplement per 
una tasca de suplencia. Ja he dit  moltes vegades, senyores i 
senyors Diputats, quc si he escrit alguns llibres d’historia 
aquests llibres 110 cls hauria escrit mai si visquks a Franqa, 
pcrquk he escrit aquests llibres perque volia llegir-los i, desgra- 
ciadament, c n  aquest país, respecte a la histilria d’aquest país i 
dc la doctrina politica, moltes vcgadcs, si hom vol conkixcr un 
fet no té altre remei que escriure un llibre. A Franqa hauria 
llegit els llibres que haurien fet els historiadors professionals 
que cn realitat 6s a qui correspon de fer els llibres d’histbria. 
Aquest programa, doncs, és cl programa d’un politic, bo o 
dolent, que a part de la seva tasca professional té iina t twa  en 
cl camp politic. Un punt fonamental cl’aquest pi-ogrami -ho 
he dit i repetit- ks arribar a fer una Catalunya dc tols i pcr a 
tots. I aqueslhs el ronamcnt de iota la meva filosolia política. I 
vull contestar concret;iment ara dgunes preguntes que s’hnn 
fet, cluc sc m’han formtilat i que mereixen realment rcsposta. 

Kef‘nrma. de 1’Bstatut i de la Constitucib. Insisteixo quc crec 
que cl camí millor, en Ics circumstlincies tan clificils que 
vivim, quan el gran perill que corrcrn és aixb, que cns rctallin 
I’Estatut i que cns l’estan rctdlant, em sembla que anar a 
provocar cl cornplcx procés i dificil de la reforma de I’Estatut 
donaria més conflictes que no pas donaria solucii) R I  que tols 
volem, o almenys jo crec que tota la Cambra vol, quc és millo- 
rar I’Estatut d’htonomia i elevar el seu sostre fins al rn8xim 
que pcrmet la Constitucib. Pcr aixh, jo proposava el. camí de 
l’article I50 i he de dir que les objeccions que m’han estat pre- 
sentades no han fet canviar el meu critcri. 

Voldria d i r  també. que un dels punts dcl rncu programa és la 
meva conviccid, que a Catalunya només hi 1x1 un sol poble, 
que forma 1~ nacili catalana, i quc, en aquesta naci6, hi viuen 
treballadors, persones i distintcs cla;sscs socids procedents 
d’ultrcs pobles de I’Estat espanyol, que tenen perfecte dret a 
mantenir-se fidels a les tradicions, a la llengua, a la cultura 
dels seus poblcs d’origen, perb que, alhora, s h  politicsrnent 
ci utadilns de Catalunya, d’aquesta Cutal unya autbnoma i quc 
com a tals ciutadans tcnen iins dcures i uns drets. Uns drets 
que cls seran estrictament i han de ser estrictament respectais 
d’xord amb el que disposa la Constitució i estableix I’Estatut 
d’Autonomin de Catalunya. Perquk és així, he dit q ~ i c  cl nicu 
programa de normalitzaci6 lingüística es faria paraI+h-r~mt 
iimb unit tasca CIC foment dc la convivencia fratcma a Catalun- 
ya entrc totes Ics persones que hi viuen i que hi Ircballen. 

Certliment que el meu programa de govern ks f’orqa distint 
del programa ciel Govern rnitioritxri i monocolor ~ciual.  
Trobo -ho repeteixo- natural que mcreixi les critiques dels 
Consellers de l’actual Consell Executiu. El meu programa es 
fonamenta -ho repctcixo- en el Tct de 1’existcnci;i d’unu 
Catalunya la composicib social dc la qual 6s molt distinta a 
aquella Ca~alunya real ele que h n  sovint parlcn els membres 
d’ayuesl Consell Rxccutiu. M’hriveu dit abans quc volia rec- 
tificar tot el que s’ha dit dei Cinvern d’unitat; rcpcleixo que jo  
no he parlat en cap govcrn CIC moment &unitat, sinó de 
conccn tració, 

Algú m’ha retret que no haigués parlat de la LOAPA. Certa- 
ment, no he parlat de la LOAPA i no pas per oblit, pcryuk crec 
que aquest Parlament sobrc In 1,oAPA j a  va dir tol el que 
havia i podia dir, perb el que no es pot dir, ni cs pot dir indi- 
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rectament, 6s que jo no tingui la meva opinib sobre la 
LOAPA, una opini6 que he expressat en aquest Parlament, 
que he expressat iambk en el Senat, d’una manera molt clara i 
rotunda en el debat en quk es va aprovar aquesta Llei i que he 
expressat també, reiteradament, davant I’opinib phblica. Ara, 
sobre la LOAPA, cn aquests moments en quk estem parlant, 
no tenim altre remei -i  ho dic així- que esperar la scntkncia 
del Tribunal Constitucional. Desprks, ja en parlarem, Per& sí 
que vull dir, ben clarament, que Ies nostres dit‘erkncies fins 
avui sobre la LOAPA no podcn impedir que es formi en aques- 
ta Cambra un govern amb una majoria molt mks Amplia. Una 
majoria molt mks h p l i a ,  per quk? Perque no hem de dcixar, 
de cap manera, que les nostres diferencies sobre la LOAPA 
condicionin la política catalana. Hem de superar aquest epi- 
sodi, tan vell com vulgueu, de la nostra politica. L’hem de su- 
perar i cal que el superem, perque jo diria que en el cas de la 
LOAPA ninglj no pot tirar la primera pedra, O molt pocs 
podcn dir que no han tirat la primera pedra. Certament que 
alguns van votar n favor de la LOAPA, perb no podem oblidar 
mai que els altres van votar favorablement el Govern dcl 
senyor Calvo Sotelo en el programa del qual ja hi havia ~ n u n -  
ciada clarament la <<loapitzaci6>) de 1’Estatut. Per tant, uns i 
altres que no es tirin pedres; per tant, superem aquest episodi, 
si cal, i cal superar-10, per a la major governabilitat del poble 
de Catalunya. 

S’ha criticat que mancava quantificacib cn ei meu programa. 
Certament, amb les escasses hores de quk aquest Diputat ha 
disposat per ii preparar-lo no ha pogut quantificar-lo com desit- 
java, pcro aquesta crítia m’ha estat feta precisament per Dipu- 
tats que van votar el programa d’investidura del President 
Pujol el mes d’abril del 1980, en el qual, COM j i k  vaig advertir 
també aleshores, no hi havia ni la mks minima quantificacib. 
JO els demanaria a aquests senyors Diputats que li1 rnateix:i 
comprensió i bcncvolhncia que en el passat tingueren envers 
el programa del President Pujol, en el moment de In seva in- 
vestidura, la tinguessin també envers el meu programa. 

Pcrb, quclcom més haig de dir sobre aquest tema. Jo crcc 
quc en el meu programa Ics despeses que es preveuen són des- 
peses que poden caure en el pressupost prcvisible del 1983, 
tenint en compte cls augments cl’iingressos que hi haurh. Hi ha 
certament dues excepcions i molt importants, una és la que fil 

referimcia a la cultura i normalització, una altra 6s h que fa 
referimcia a la lluita contra l’atur. Respecte a aixo, voldria fer 
unes consideracions. Crec que no es pot jugar amb les xifres, 
hi ha normes elementals d’aritmetica que cal aplicar; no es pot 
atribuir, crec, el total dels Capitols VI i VII d’inversions de capi- 
tal al programa de lluita contra I’atur que he proposat. Com es 
pot suposar aquest caricter a les dcspeses de mobiliari, 
maquinaria d’escriure, d’oficina, etc., etc., o a les inversions 
del Consell Consultiu. No es pot jugar amb Ics xifres globals. 
El pla proposat de 60 O00 milions es finanqaria en una part im- 
portant, 49 O00 milions aproximadament, per a les inversions 
en obres d’infrastructura, habitatge, equipaments socials, etc. 
que els diferents Departaments, especialmen t Sanitat, En- 
senyament, Política Territorial i Obres Púbiiques, Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, semblant a les fetes ja I’any 1982, pe& 
augmentant-les en 20 O00 miiions, i prioritmnt l’objectiu 
d’augmentar I’ocupaci6 en aquelles comarqucs amb més 
Índex d’atur. h ixb  vol dir, per una elementai aritmktica, que 

la inversió total, Capítol VI i VII dels pressupostos, seria molt 
superior a la de 1982 --en el creixement normal crec que s’hi 
afegiria aquesta quantitat aproximada de 20 O00 milions de 
pessetes-, corn també crec que és un error sumar a I’augmcnt 
que proposem d’un 20OUh, és a dir, triplicar ei pressupost de 
cultura en l’augment que significa multiplicar per t O  les xifres 
destinades a politica lingüística, aquesta darrera inclosa en el 
Departament de Cultura, i ,  per descomplat, em refereixo 
només a l’augment en cultura d’aquells capítols que suposen 
acci0 de govern --Capitals IV, v i VII. Crec que podcn ;Fer di- 
verses Ics fonts de finanptrnent d’aquests augments : a) pas- 
sant despeses del Capítol 11, compri de béns i serveis a inver- 
sions reals. 

b) millorar la valoració de les transferbncics. 
c) Millorar la gestib dels impostas cedits entre als que figu- 

ren alguns de caricter progressiu, corn shn luxe i successions; 
concessili, global dels coeficients d’inversió ohligatbria de les 
Caixes d’estalvis. 

Finalmenl, estic per un increment d’emissi6 de deute 
públic dintre dels límits que perniet la I,OFCA, la Llei Orgini- 
cii de Finanprnent de Ics Comunitats Autonomes; la quantia 
d’aqucsts augments hauria de ser estudiada licl nou govern i, 
naturalmcnt, aprovacia per aquest Parlament. 

S’ha fet una afirmació que no puc acceptar respecte a M u r .  
Quan es parla en nom del Consell Executiu, crec que no es 
poden fer comparacions que no s’ajustin a. la legalitat, que són 
habils, pero que no s’ajustcn a la realitat, Comparar les dades 
d’atur del període 1977-1 980 amb la Generalitat provisional i 
sense Estatut, amb les de 1980-1982 amb I’Estatut n la rnk i el 
Parlament funcionant no ds més que un intent dc crear. con- 
fusió en la Cambra i en I’oopinib pfiblica. Lamento que s’hagi 
‘fet així. S’ha fet una altra critica respecte a unes paraules que 
jo vaig dir sobre el Foment del Treball Nacional i de la CEOE. 
Certament, jo vaig criticar la politica que pretenen -i que, en 
realitat, no pretenen sin6 que apliquen-, aquestes organitza- 
cions empresarials. Vaig criticar aquesta política, com des de 
Convcrghcia Democrht ica --de lli qual conti nua csscnt S e m -  
tari gcneral cl President de la Generalitat- es critica la politica 
de Comissions Obreres i UGT, cosa que em sembla molt 
normal. Ara bé, criticar la política del Forncnt de Treball Na- 
cional o de ln CEOE no vol dir de cap manera que jo desqualifi- 
qui aquestes organitzacions empresarials, certament repre- 
sentatives, jo diria que desgraciaclamcnt rcprcsentatives de 
I’emprcsariat- per formar part de la concertacib. 1 voldria 
recordar que estic per una politica de concertacib, perb tamhé 
voldria recordar que el Consell Executiu no ha aconseguit, 
segons !es meves notícies, fer meure fins ara el Foment del 
Treball Nacional en la taula de ncgociació. Seria interessant de 
veure si un govern dc concentració no seria m@s afortunat en 
aquest punt, cn quh el Govern actual, minoritari, ha fracassat. 

Crec que cal dir, molt breument, ja que no cal estendre’m 
sobre el que jo crec que s’ha de fer en el camp dc la cultura i de 
la normalitzacih lingüística, perquk queda perfectament ex- 
pressat ja en el meu discurs de presentació de programa, que 
6s veritat que no acaba d’agrdar aquest programa meu, i es 
natural que sigui així, perqui2 en el camp de la cultura hi ha dos 
conceptes distints : un, poclriem dir, que és el que fa avui dia, 
d’alguna forma, el Govern clc la Gcnccalitat, que s’exprcssa 
cn una d’aquellcs frases quc al nostre President Pujol li agrada 
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tant d’em pnir : ({ ancm per feina H .  Certament ~ anem per 
feina. I aixo es fa en la Conseilcria de Cultura com en altres 
Consclleries. 1 realment s’ha clc dir que es fa feina i, fitis i tot, 
quc es fa molta Feina. Ara, en una política de govern, ei que cal 
6s fer feina, certament, perb fer la feina que cal fer en aqucii 
moment. I aquí hi ha una visih, i iiqui hi ha el que jo podria 
anomenar la diferkncia fonamental cntre el que jo proposo i el 
que ca2 fer. I abans de continuar voldria fer un petit incís, 
nom&, adre(;at especialment al Conseller de Cultura. Senyor 
Conseller, no em parli del Decret de l’hstitwt d’Esiudis Cata- 
lans de I’any 76, que en aquell moment va anar molt bé, i que 
algunes pcrsones que s’asseucn aquí i el senyor President de la 
Gcneralitat coneixen molt bé, perque va ser fruit d’una petita 
maniobra que tots coneixem com vil anar, que va ser obra del 
senyor Marth Villa en reiacib arnb el senyor Fernando Abril 
Martorell, i que en aquells moments ens va servir, perb no loa- 
pitzem, no sucursalitxem el país. Que la institucib més cabdal 
del nostre país diguem que no es pot tocar perquk estk ja regla- 
mentada per un Decret de Madrid de I’any 76, de la pre- 
autonomia i cl’abans de la Constitució, em sembla desmesurat. 
Em senibla que aixb sí que 6s sucursalitzar i autoloapitzar-se. 
L‘Institut d’Estudis Catalans, el problema que té 6s que avui 
ni ells ni nosaltres no sabem exactament de qui d e p h  ‘I3 una 
situacib atípica, i realment aquesta situació atípica cal resoldre- 
la en una Catalunya autbnoma. Per@ seria totalment -jo 
em permetria cle qualificar-ho aixi-, ridícul que la més alta in- 
stitució cultura1 de Catalunya resultks que continua en plena 
autonomia, quan portem tants anys ja d’autonomia, provisiun- 
al o ja definitiva -esperem que sigui definitiva-, que canti- 
nua depenent d’un Decret de la pre-autonomia i de Xa pre- 
Constitució. Cal canviar aixb. I aixb és el que volia dir en el 
meu programa quan parlava de resituar l’lnstitut d’Estudis 
Catalans en les circumstancies p01Í tiques actuals de Catalunya. 

lleia que hi haviii una profunda divergkncia, no per una 
gran part de la feina feta per la Conselleria, sinó perquk la Con- 
selleria va per feina i fa feines disperses, moltes d’elles interes- 
sants, moltes de les quals cal continuar, pero el que l i  manca 
és un pla generai al servei de la política catalana, un pla general 
que jo em comprometia a presentar a aquest Parlament. Si 
tantes vegades al-ludim Prat de la Riba, permetin-me que I ’ a a l a -  

ludcixi una vegada més. EI que jo proposo és fer el que va fer 
Prat de Ea Riba : un pla general pensat com 8 necessitat de la 
politica catalana, i, aleshores, tots els cabals que es necessitin 
per a aquest pla, orientar-los de cara a aquest pla, i, gracies a 
aquest pia, poder saber que és prioritari i poder servis all0 que 
es prioritari. No passara com tan sovint passa ara, que es fan 
coses, perb que moltes coses no són, certament, priorithies, 
podrien esperar mcntrc que altres que no poden esperar no es 
fan. 

Un altre aspecte que fa referkncia al Departament dc Cultu- 
ra, perb tambk a altres Departaments. Algú ha dit que jo prete- 
nia crear mol tes noves organitzacions. En realitat, jo pretenc 
que moltes coses que es fan s’institucionalitzin. A mi, el que 
cm preocupa dc l’ohra del Govern de la Generalitat actual 6s 
que es basa, en gran part, cn alguns Departaments, en la sub- 
venció. Certament, s’lian de subvencionar Ics coses i cal 
subvencionar-les, perb s’han de subvencionar bé. Aleshorcs, 
el gruvíssim problema de la cultura catalana, i d’altres aspcctes 
dc la nostra vida és si no instiiucionalitzem, perque el que 

qiicda, el que fa avanqar cl pafs sQn les institucions. 1 aixb 
tainbb ens ho explica la 1mlítica de Prat clc Ili Riba. I aquesta ks 
la crecnqa mCs fonamental; no si s’ha resolt el problema de 
Vic; jo encantat. Yúnic que lamento 6s que aquesta infor- 
macici no s’hagi donat a la Comissi6 de Política Cultural d’a- 
quest Parlament. Seria interessant que quan es pren una 
decisi6 corn aquesta també s’inforrnks, corn a mínim, la 
Comissi6 de Politica Cultural del Parlament. 

Jo deia, i aquest és un dels objectius fonamentals del meu 
programa, i ho fonamentava en unes frases d’htoni  Rovira i 
Virgili, que cal fer, tant en el camp cultural corn en el camp 
lingüístic, un gran esforc;, un esfor$ extraordinari, i aixb és el 
que deia Rovira Virgili I aixb és e1 que torno a dir avui. Per 
quk? Perque no ens hem d’eoganyar, no ens hem d’enganyar, 
els pcrills que encara recauen sobre la cultura catalana 
greus. Hem sortit de la persecució molt malparats, malferits 
fins i tot. I no hem d’oblidar que les cultures corn la nostri, 
rninorithries en el món en que vivim, s h  cultures que poden 
morir, com poden morir les civilitzacions. Per aixo jo demano 
a la Cambra un esforq econbmic extraordinari. Cal fer-lo. 

Cal fer-lo també en un altre camp decisiu, a part del de 
l’atur, que és el de la normalització lingüística. Certament, 
aquestes preguntes haurien de rebre contesta en el Govern 
que, en el seu cas, s’hauria format i, després, definitivament, 
al Parlament. Potser un carni seria estudiar un pressupost cx- 
traordinari de cultura i norrnaIitzaci6 per un periode d’um tres 
anys, que permetés als Departaments del Consell Executiu de 
la Generalitat de programar arnb tranquillitat una acció cultur- 
al en profunditat i en el terreny de la normalització lingülstica 
durant tres o quatre anys. ks aquest un punt que deixo exposat 
davant de la Cambra per si al govern que substitueixi l’actual 
Govern monocolor, l i  sembla convenient de tenir en compte. 

Crec, senyores i senyors Diputats, que aquest debat que ha 
estat originat per la presentaci6 de la moció de censura no ha 
estat pas un debat inhtil. Tot al contrari. El que s’ha dir en 
aquesta Cambra durant aquest debat crec que ha estat molt im- 
portant, i per aixo, després del que s’ha dit aquí, la política 
catalana, es vulgui o no es vulgui, ja no pot s e r  la mateixa 
d’abans-d’ahir. Pero encara més : el debat i l’anunci de i3ipu- 
tats i Grups parlamentaris que no donaran suport a aquesta 
mocib de censura, perb que també s’abstindran, que s’abstin- 
dran en la votacib, canvia radicalment la situacih en aquesta 
Carnhra. Vol dir que ei Govern actual j a  no tk el suport parla- 
mentari gracies al qual ha viscut fins ara. Aquesta és la realitat, 
i aquesta realitat era previsible que es manifestaria amb una 
mocib de censura. I ,  certament, s’ha manifestat. 

Per tant, davant d’aquesta realitat, la Presidencia de la 
Generalitat ha de prendre Corgxament una decisió, que ja no 
pot ser la que va prendre i va manifestar aquesta Cambra 
durant cE gasat debat, de dir que continuarem igual com 
anem fent, No, cal canviar, i la majoria de la Cambra, de 
manera directa o indirecta, exigeix aquest canvi. Després de la 
votacib de dem9 quedarB al Diari de Sessions el meu programa, 
amb les crítiques i els suggeriments que li han estat fets. Si 
aquest programa, amb aquestes critiques i suggeriments quc 
I’acoinpanyaran pot ajudar a l’elaboració del programa del noli 
govern dc la Generalitat que s’imposa i que s’anuncia, i que 
estic convenFut que molt aviat seri presentat a uqucstii 
Cambra, la meva tasca i la meva proposta. no ho hauran estat 
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pas endebades, com endebades no hauran estat les crítiques i 
suggeriments que a aquest programa hauran fet els Diputats i 
els Grups parlamcntaris d’aquesta Cambra. Davant d’aquesta 
situacib, senyor President, crec quc no es pot amagar el cap 
sota I’ala, per dir-ho també amb una de les fhrmules populars 
que tant li plauen d’emprar. Davant d’aquesta situacih cal 
veure qui3 cal fer. Davant d’aquesta situacio s’impasa de 
prendre decisions, s’irnposa de prendre decisions. 1, al senyor 
President de la Generalitat l i  correspon, en primer Iloc, de 
prendre-les. 

Grkies, senyor President. Gracies, senyores i senyors 
Diputats, 

El Sr. PRESIDENT : Després de la resposta global que 
acaba de fer el senyor Josep Henet, els representants dels 
Grups poden, si ho desitgen, intervcnir novamcnt per un 
maxim de deu minuts. 

Cal saber qui vol intervenir. El Grup de Ccntristes desitja in- 
tervenir? El Grup  d’Esquerrt? Republicana? 

EI Sr. HORTALA (de I ~ S C ~  estant) : S í ,  senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor I Iortrrih. 
El Sr. HORTALA : Senyor President, senyors i senyors 

Diputats, aquest mati m’he referit :i la moci6 de censura en si i 
al programa i al candidat. Iic deixat, perque rcglamcntiria- 
ment itixí cslava establert, el torn d’aquesta tarda per fer unes 
matisacions relatives al posicionament del Grup parlarnen tari 
d’fisquerra Republicana : el decantament de vot. T en aquest 
sentit, permetin-me que comenci amb una petita digressió. La 
digressib 6s la relativa a si govern de concentracib/govern de 
majoria, i en dir govern de concentració, vull dir que, en 
aquest punt, si Ei dic al senyor Benet que aqucsta és un idea 
que des del bon comenqamct d’aquesta legislatura han de- 
fensat els scnyors del PSUC, senyors i senyores del PSUC, no 
s’ho ha de prendre amb menyspreu, pcrq-que jo tinc un gran re- 
specte al PSIJC i una gran estima als actuals dirigents del 
PSUC (remor de veus) I, a més a més, jo crec --i cn sóc parti- 
dari-, en ei rinovure o morirt. (I.iaIImC), i en aquest sentit, el 
pensament revisionista, per excmple, d’Otto Iber o del 
Kanlsky, cm sembla tan poderús w u i  dia corn el mateix del 
senyor Marx o del senyor Engels. Per tant, en aquest sentit, 
rcs dc menyspreu, rcs de consideració marginal, sinb tot ei 
contrari. Pero un govern de concentració, cn aquests mo- 
ments, em sembla B mi --i aquest matí m’hi referia- que no 
és una veritable solució al pluralisme polític que el poble de 
Catalunya respira. Em sembla que els diferents paisos d’Euro- 
pa pateixen, amb mes o amb menys singularitat, el rigor de ta 
crisi, i no per nixh fan governs de concentració. En canvi, el 
que sí que fan son governs de majoria, i, en aquest punt, vull 
significar a la Cambra que, des del mes d’abril de 1980, 
I’Bsquerra Republicma ha demanat sistematicament un 
govern de majoria; un govern de mqjoria que nosaltres cr&m 
que havien de formar les dues forces mbs importants, núme- 
ricament parlant, en nombre de vots, que en aquelles eleccions 
varen tcnir la confianqa del poble. Pcr quk no s’ha fet aixb és 
un tema cn el qual no entrem. I-li hauran dc respondre cls 
senyors de Convergencia i Unih i els senyors socialistes. Perb 
nosaltres, des del mes d’abril de 1980 fins ara mateix, creiem 
que seria bo un govern de majoria, I I’hein defensai, l’hern de- 
fensat una vegada i una altri. Que en aquest govern, hi podria 
entrar I’kkquera? No ho dcmmem, podria ser, per qui: no? 

(Rialles.) Perb mai no hem demanat aquesta possibilitat a títol 
individual; defensem, aixo sí, que seria bo per r? la governabili- 
tat un govern de majoria. 

Amb aquests requeriments, pel que fi) al decantament de 
vot i amb les discussions que ha suscitat aquesta mocib de 
censura, quina ha de ser la nostra posició? Perquh aquesta 
moc% de censura, per un costat -ho deia ahir el senyor 
Benet-, servlra per a clarificar, per a fer més entenedora, a 
partir d’ara, la correlaci6 de forces, la poll’tlca d’aquesta 
Cambra. Jo crec que no, amb tots els respectes crec que no, 
perquk aquesta moc% de censura, pel que s’ha anat sentint, 
justament el que fa és trencar unes correlacions que venien 
donades, bones o dolentes, operativcs o MI, pero que venien 
donades, i és ben evident pels vots que s’han anunciat que 
Grups que sisternaticament donaven suport al Govern afii no 
l’hí donen, i el que en podríem dir l’esquerra marxista aquesta 
vegada votara diferenciadarnent. 

Per tant, jo crec que la vertadera clarificacib vindrh desprks 
del 28 d’octubre (remor de veus). Pero scri una clarifkici6 que 
no tindri tant e1 seu fonament en el Govern que es formi a 
Madrid, com en el percentatge de vots relatius que tinguin Ics 
diferents forccs en Grup parlamentari o en composició de no 
adscrits quc avui tenen representació en aquesta Cambra. 
Aquest si que sera un punl dc tensió, pcrb, 6s clar, aquesta 
moció de censura ha obert, tambk ho deia aquest matí, la veda 
a mocions de censura seqüencials. 1 aixb a nosaltres, ens 
sembla greu per a l’estabilitat de la Cambra i per al mateix pres- 
tigi de les institucions de govern. Perquk una moció de censura 
és un acte excepcional, no pot ser la moci6 de censura un acte 
permanent, una qüestió de cada dia, una qÜcsti6 ordiniria. 
Pero, oberta la veda, i estant a tcrrnini fix 61 28 d’octuhre, 
aquest és un terna que convé tenir molt present. ks a dir, des 
del nostrc punt de vista no convé, en aquest sentit, donar 
faci i i t a t s. 

Pcr tot aixo, el Grup parlamentari d’Esquerra Republicana i 
et mateix partit s’han plantejat durant tots iiquests dics malt 
seriosament, molt aprofundidament quiria havia dc ser Iu seva 
posici6, i no em dol plantejiir-la aquí piihlicament. Si es va a 
mirar elcctoralment, dcs cl’un punt de vista d’oportunitat, a 
nosliltres possiblement ens intercsssiria votar pcr l’abstenció, 
fer un dcsmarcament, aixb va bé ... (riul¡cs.) Pcrb, scnyores i 
senyors Diputats, aixb no seria seriós, aixo trencaria la 
coherkncia que Esquerra Republicana ha mantingut en aquest 
Parlament malgrat les cri tigues, malgrat Ics incomprensions, 
des del mes d’abril del 1980. Esquerra liepublicana va dir : 
H En aquesta legislatura ks substantiu, és crucial, que les insti- 
tucions d’autogovern es consolidin.>> I, per tant, convé un 
suport al Govern, dins d’uns límits que prefiguren la presen- 
tacib de projectes de llei i la corresponent acceptacih d’es- 
menes. Perb aixb és punt consubstancial, és bhsic. Per tant, la 
coherencia arn b aquesta actitud, avui, quedaria trencada si 
nomltrcs Féssim abstencih en aquest debat. Per tant, sospesats 
tots els punts, tot ei que nosaltres creiem substantiu, hem 
decidit rebutjar aquest avantatge electoral, hi potetic, perque el 
pablc de Catalunya tampoc no se l’eenganya tan fiicilrnent; 
rebutjar aquest hipotktic wantatge electoral i continuar amb la 
nostra posició de coherkncia, basada en criteris estriciament 
etics, no partidistes, i en pro de Catalunya, de donar suport a 
I’actual Govern i ,  per tant, votar negativament a la rnocih de 



cciiszira. QUC “entengui, perb, que ks un vot -.ja s@ cluc eis 
matisos s6n difki  Is- substuntivamcnt en conini dc la mocih 
de ~cnsiirii. No podcm scparar ni el programa ni ei candidat, al 
qual tenim tots els rcspectes. Pcro CII aquesta pcrspcctiva 
d’wte iinic, hem clc clfr que no. No rotund --ho cleil-1 aquest 
niati - 8 la moci6 CIC censura, escepticisme, discussib, clikleg, 
al programa que s’tia presentat i a Ea pcrsonn del candidat, 
perb, en definitiva, COM a acte únic que és una moci0 de 
censura constructiva, nosaltres, per coherkncia, direm no. 

Scnyor Prcsident, senyores i senyors Diputats, grhcies per la 
seva atcncih. 

El Sr. PRESIDENT : Voldria indicar als Portaveus dels 
Grups quc hi ha ara la possibilitat d’intcrvenir cn cl dcbat, 
perh quc no hi haurii explicilci6 dc vot. D’acord amb el Regla- 
ment i tenint cn compte que es tracta cl’una votacib piihlicn, 
per crida, a més a mks, no hi haura explicacib de vot, tret que 
algun Grup parlamentari canvii de parer, pel que s’ha ex- 
pressat en el curs del debat, i modifiqui la seva posicib rcspccte 
al que havia anunciat en intervcncions anteriors. 

EI Grup parlamentari del Partit Socidista Unificat? (RJUSU.) 

El senyor Kibh té la paraula. 
El Sr. RIi16 : Senyor I’rcsiclent, senyores Diputades, 

senyors Diputats, nosaltres reiterem la validcsa de la rnocih de 
ccnsura i el suport al candidat Joscp Renet jíi quc l’actual 
Govern de la Gcneralitat considerem cluc no és el Govern que 
hauria de dur a termc avui Ics tasques públiques il Catalunya, i 
ho hem constatat en aqucst dcbat i ho  constatarem amb més 
furqa d’aquí ii poc. 

El senyor Pujol ha dit yuc estern desviant e1 dchat. Senyor 
Pu+A, la moció de censura tc scmpre clues vessants : cl’una 
banda, la critica, la censura, i de l’íilLra, I’alternativa o pro- 
grama. Sembla que l i  faci por; il V O S ~ ~ ,  la vessanl de la critica. 
Ja ens vil dir, en el debat gcncral, que l’kicm crítica per la 
crítica, i quan li v im fer critica amb datdcs concreics, no se’iis 
va respondre a Ics dadcs concretes. Avui ha dit cluc fins i tot es 
pot m a r  a la rebentada. Jo estaria cl’acord amb i i ixb, scnyor 
President. Des dels disciirsos cle l’optrsicib, cle vegades, cs pni 
anar ii la rchcntada, perb, senyor President, també des clcl 
Govcm es pot anar a la rebentadn, i és tnolt pitjor. pcrqub cs va 
a la rebeniida des dei poder, oficialmcnt, ¡,des dc Ics institu- 
cions. La no-acci0 dc govern, en determinats tcmes impur- 
tants licr al poble, pitjor si encara és una no-acci6 conscient, és 
la rebentada m6s gran que es pot fer en politica, 

Novultres tenim cinc motius per a donar suport a aquesta 
moció i c? la scva allernativa, cinc motius que queclaran com a 
punts de referkncia en ;questa Cambra. 

Primer : I’actual Govern de la Generalitat no ha prioritzat, 
com ;i acció de govern, la lluita contra l’atuc Senyor Kigol, 
vosti: ha dit aquest mati que el senyor Renet cns feia la prhdica 
de I’atur. Per pr&dica, senyor Rigol, 121. seva : iin sermb, des 
d’un trona que li ha  cdlocrit cl Consell l:xecutiu, que 6s moll 
poc cscoltilt pel Cofiseli Executiu, quc l i  ha iwi1tat  molt poc 
crcicnt i practicant en el tcrna de I’atur. Aqiicst Consell Iixecu- 
tiu no ha col-local el problema de I’atur con1 un problema col+- 
Iectiu de lots els Consellers, senyor Rigol. Fa uns instants, 
cncara el senyor Presiclent ens deia : c c E l  senyor Rigol i l’atiir 
H. No 6s el problema dcl senyor Rigol, I’atur; és el problema 
de tot el Conscll I.~xecutiu. I ,  continuani amb cl símil rciigiós, 
si em pcrmct, senyor ltigol, vosti: fa clos anys i mig quc clbna 

encens af Fomento del Trabiijo, i tampoc l i c i  els ha aconscguit 
portar ii una taula. Nosaltrcls volem una conccrtucib, qiic filis 
i m  no ha resultat. 

En segon lloc, pcrclui: no cstem cl’acorcl que un  govcrn 
nacionalista no clcdiqui prou csforqos -quc es diu iiacioiialis- 
ta- II la catalanilzaci6, que no la faci zivanGar suhstaticialmcnt, 
i que el poc que ha aconseguit fins iira provoqui reaccions en- 
crespades, amb una manca de prqjectc cultural en molts fr’ronts 
--entrc altres, per exernlrle, la unitat de la llengua. El senyor 
Max Cahner, liqucst matí, ha anat a refrescar ankcdotcs cle 
nostilgia, potser, senyor Prcsident. Jo li’n refrescaria una  
claboriicih, els anys sctanta, a1 País Valencii, cn clandestini tat, 
d’un Estatut alternatiu a I’Estatut d’EIx per part del senyor 
Joan Fuster, per part del candidat Josep Benet, per part clc 
voste mateix i per part del Diputat que els parla. Estatut inc- 
quivoc sobre Piisos Catalans --a mi cl mot no em fa por- i 
incquivoc sobre la unitat de la llengua. Quk ha fet la seva Con- 
selleria, senyor Conseller, en aquest tema? Voste, a qui k i a  
por públicamcnl i expressava determinades retickncics davant 
el text constitucional, avui ens sacralitza un c< real decreto>>, 
senyor Conseller, quan una llei del I’arlament de Catalunya 
podia superar aquest Real Decreto --em refereixo al tema In- 
stitut d’Estwdis Catalans? 

En tcrccr lloc, perquk no s’ha fet un programa dc prestacions 
socials. Aquest matí, el senyor Cullell ens deh : {<No 6s 
ser&, no és seriós, no és seriós aquest programa. )r Després, 
el senyor Max Cahner ens ha dit : ~ k s  el meu programa.}) 
Desprks, cl senyor President ens ha dit : <<En moltes coses 6s 
cl nostre programa. H Posin-se d’acorcl, scnyors del Govcrn. Si 
és el seu programa cl que ha presentat el candidat ks que no és 
seribs, senyor Cullcll, tampoc el seu programa, des del Consell 
Executiu, pels mateixos ternes que plantcjava cl candidat. 

En quart lloc, pcrquh no han ofert cap proposta institucion- 
al, i se n’ofereix una en el Imgrarna pel que fa a la politica au- 
tonbmica ;i riivcll d’Estat, Sc’ns ha dit trcs vcguclcs it les inter- 
vencions quc 110 cntcncn una esmena a la Llei de Valoracims. 
I es treu cquivocament cl terna de la Llei dc Vitloracions. Una 
esincnii, senyor Presiden 1, del Grup parlamentari KX- PSUC:, 
Grup Comunista al Congrés dc Diputats, li h o  prcciso, una 
esmena que demana augmentar Ics vidoracions a través de les 
noves inversions, i ,  senyor I’rcsident, vostk, que si que l’lha 

entcs pcrquk I’ha explicada aquí, expliqui-ho H I S  altrcs mcm- 
bres del Consell, quc clls aquí han dit que no ho havien entes. 
També potser seria bona aquesta informacib, o qui: els passi el 
l3utllctí de Ics Corts pcryuk se la puguin llegir. 

En cinque lloc, que no hi ha institucion~~lització de Catalun- 
y a  ii I’actual Govern. Nosaltres continuem criticant, fins ara, la 
fumi6 piililira, per exemplc, senyor hlavcdw; Ia política de 
funcih piiblica que ha dut a tcrrne fins arn el Consell Executiu. 
Voste ens parla de programes d’accib. Molt bé, el fclicitcm, i 
ens ho ha fet en quaranta-vuit hores. El felicitcm més i ho 
lloem. Justificaria, quasi, quasi, la moció de censura que tots 
els Consellers corn vostb s’apressessin en quaranta-vuit hores 
ii presentar cl que se’ts demana. 1 presentaríem altres rnocirins 
de censura només amb aquest objectiu. Perh, senyor Consel- 
ler, hi ha un desgavell a I R  funció phblica, hi era, si més no, 
fins fa uns dics. L‘afany de solucionar aclucst prohlema amb 
tanla pressa i amb tant dinamisme el va portar, R vosk, a d i r  
quc volia dir que volien destruir la paraula dcsgavcll. I36, Ics 
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paraules no es poden destruir. SUPOSO que volien destruir 
I’actual desgavell a la funcib pbblica, que ks el que cal destruir, 
i, per a aixo, tindran tota la nostra coWaboració. 

La virtut d’aquesta moc% de censura, senyor President de 
la Generalitat, és que assenyala un problema concret i precís : 
I’actual Govern de la Generalitat no pot solucionar els prob- 
lemes que, amb les competencies de I’htatut d’htonomia 
de Catalunya, es podrien solucionar, no hi csth fent front, i no 
compta amb un suport rnajorihri en aquesta Cambra. 

Senyor Pujol, li he de dir, amb una certa cruesa, que vostk 
és discutible. Que no hi ha ningú a Catalunya que estigui per 
dnmunt del bé i del mal de les diverses opcions polítiques; que 
determinades actituds prepotents, de dir, per exemple, <<no 
canviarem res dcl nostre programar>; de dir, per excmpIe, 
corn ha dit h poc : (<no he aprks res del programa del senyor 
Henct, o molt poc x. Jo li recordaré el poeta, que diu : 
<<‘kirnbé dels qui no m’escollen, n’aprenc. H Jo crec que 
cl’aqucsta prcpothncia passa a una realitat -i la veurem dcmh 
a les dotze del migdia- que expressa un trontollament de la 
scva majoria. Tothoni des d’aquesta tribuna l’lia criticat. Des 
d’aquestil tribuna s’han assenyalal alternativcs, i des d’aquesta 
tribuna li han dit : ((Esperem el 28 d’octubre.>> Vosti: no t6 
majoria absolula en aquesta Cambra. Avui té com a mhxim 67 
vots, si rcprodu’im a les votacions de la investidura, un mcnys 
quc la majoria. Les majories, senyor Alavedra, cvolucioncn, 
van variant, es van desgastant, i no 6s una qüeslib numkrica el 
terna de la majoria, no k s  una qüestió numkrica que porta la 
moció de censura. No es pot dir que no es pot presentar moció 
de censura si no es té la majorin. Totes les mocions de censura 
poden ser presentades, corn a precedents anteriors, per a genc- 
rar una dinimica política de discussió sobre propostes, no 
sobre cl nombre dc vots que, a la millor, si són de convenci- 
ment per aixb rlcl Parlamcnt, aleshores dóna majoria 
numhrica. 

Amb la cciisuril hem posat en evidencia un Govern. Amb 
una censura que sembla que it alguns dcls seus Diputats, 
senyor Prcsicient, no agrada. Fan articles als diaris dient : <<la 
censura cs unii paraula lletja ... )> Bé, senyor President, no hi ha 
paraules lletges, hi ha realitats lletges, redilats que no agraden. 
A nosaltres no ens agrada l’actual Govern de Ia Gcneraliíat ni 
ens agrada I’actual situació. A vostk, senyor President, no li 
agrada la censura ni li deu agradar saber que ja no té majoria, 
saber que no te la confianca de la Cambra. Peryub dcmh, 
senyor Pujol, senyor President de la Generalitat, demi votaran 
a favor de la seva posicib, o sigui en contra de la moció, tan 
sols cls Diputats del Grup; possiblement s’hi afegiri un altrc 
Grup que ens ho acaba d’anunciar i aquest altre Grup que s’hi 
afegiri 15s un Grup que en el debat d’investidura l i  vil posar 
cinc condicions per a donar4 suport com a President de la 
Generalitat. De fes cinc condicions n’han complert una de sola 
i l i  deia, aquest mateix Grup, que si Ics promeses que ens han 
estat fetes aqui, les que vostk els va fer des d’aquesta tribuna, 
no es compleixen, ho denunciarem al poble i davant d’aquesta 
Cambra, o sigui que potser aquest suport tampoc no és tal 
suport pcrqub ells es deuen scntir decebuts perqui: aquestes 
condicions no s’han complert. 

Per exemple, la condició de les Cambres Agriries. No ens 
digui, senyor President de la Generalitat, que no es poden clis- 
soldre les Cambrcs Agriries pcrque hi ha la LOAPA. Primer 

de tot, la LOAPA no és vigent, senyor President. La LOAPA 
6s en mans del Tribunal Constitucional. iCom excusem la no- 
acció de govern sobre Cambrcs amb una lici fins avui incxis- 
tcnt, quan fa dos anys i mig quc es comprometia des d’aquesta 
tribuna a fer-les desaparkixer, i quan el Consell Exccutiu ens 
ha enviat dos projectes al Parlament, en cap dels quals no cs 
plantejava la dcmparicib dc les Cambres Agriries i la seva sub- 
stitució política per altres organismes? 

I, per ccrt, ja que parlem de la LOAPA, senyor Puiol, ho 
aprofito per d i r 4  que faria 116 de comunicar als seus Diputats a 
Madrid que passin a signar el recurs previ perquk fa tcmps quc 
ho han de fer i s6n els Únics dels cinquanta que encara no ho 
han fet. En aquest sentit, nosaltres v~ldriem que CE President 
de la Gencralitat no confongués feblesa amb majoria. Ell ha 
fet un petit discurs sobre que se l i  diu quc 6s molt feble, perb 
continua tenint la maioria. Jo li  recordark que I’aactual Presi- 
dent de Govern a nivell d’Estat espanyol, President en Tun- 
cions fins al 28 d’oclubre, també ha tingui possibilitat d’wci6 
de govern sense majoria i amb unit feblesa crcixent fins a 
I’eespiri-11 que ha portat on ha portat el seu mateix Partit. 

Senyor Pujol, nosaltses el veiem indeck, el veiem amb el 
pitjor defccte en política que és la pitjor decisió : no prcnclre 
decisions. EI veiem davant d’altres que ja li diuen que ja actu- 
aran per vaste, altres que l i  han posat un termini que es el 28 
d’octu bre. 

Nosaltres, senyor i Iortali, no volem suscitar vedes de mo- 
cions de ccnsura. Era ara quari es podin plantejar un canvi de 
Govern. Potser el senyor President de la Generalitat ho podia 
haver plantejat amb molta més autoritat el 23 de fehrcr de 
1981. El senyor candidat renunciava - i  ho ha dit pública- 
ment - si hi havia unn alternativa que coincidís br‘lsicarnent 
amb el scu programa. Ara tot s’ha posat dependent dels rc- 
sultats del 28 &octubre. 

Jo aaibacia amb una qualificació d’nquesta depcndkncia dc 
la moció de censura als resultats del 28 d’octubre. Totes les 
eleccions municipals autonhrniques o a nivell d’Fislai expres- 
sen una voluntat ciemocrritiea. Perb el que expresmri la volun- 
tat dcrnocrhtica del 28 d’octubre, eleccions a Corts, el que can- 
viarh no és la representativitat cl’aquest Parlament. La repre- 
sentativitat d’aquest PRrlarnent i de cadascun dcls SCIIS Dipu- 
tats seri la mateixu, i suposo quc ningii no ho dubta, per tant, 
canviaran altres COSCS, no la representativitat d’aquests escons. 

Jo diré també moit planerament que  Bs el que canviarii i que  
és el que s’espcrri, senyor Reventós, que canvi;. Canvia que, 
una vegada coneixent els resultats, es podri saber com aplicar 
les convenicncies d’uns o altres pautes. Perb, atencjh, perqui: 
no sabem si el scnyor President de la Generalitat, secretari 
general cl’un partit, segons com vagi el 28 d’ooctubre es casari 
amb uns o amb d’altres, potser amb altres mes a la drctn fins i 
tot d’aquells amb qui fins ara estava casat. 

Senyores i senyors Diputats, es digui com es vulgui, deixar 
la moció de censura amb tota ía crítica politica quc comporta i 
amb la seva alternativa, quan la majoria hem coincidit que 
avui aquest carro de Govern no va endavant, 6s deixar una 
vegada més aquest Parlament, aquest Govern i la politica de 
Catalunya dependent de la política de I’Estat. 

Mol tes grkies, senyor President. 
EI Sr. PRESlDENT : El Grup Socialista desitja 

d’intcrvcnir ? 
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(I<[ senyor Muriin i ‘Ibvaí dcmanu per parlar.) 
EI SL M A R T E N  I TOVAL ié.qcb í?stund : Senyor I’rcsi- 

cletit, el riostre G r u p  entén cluc cl scu posicionament en 
aquest debat ,la csth prou explicitnt, i com a conseqiikncia, no 
faci hs cf’;iqucst torn. 

El Sr. PRESIDENT : GrAcics. El Grup CIC Canvergkncia i 
IJnib? (/XEu.su,). Tampoc. 

Ejé, donat que el senyor canclidat proposat per a la Presidkn- 
eia i cap incrnbre dcl Conscll Executiu tarnpoc no mrinifesteii 
fer ús de h Iiaraula, cl debat queda clos, i recordo a les 
senyores i els senyors Diputats que la votació, que ser i  una 
votacib pública per crida, tinclri lloc demk divendres, ii les 
dotze del migdia. 

Sc suspen la sessib. 
(S‘rjri Uros  quarts i sis rninut-s de vuit del ve.$pw.) 

El Sr. PiIl~SIDEN1’ : Es reprh la scssib. 
Senyorets i sciiyors Diputats, tinc el sentiment de comunicar 

ii la Carnbi‘a la mort de I’ll.lustrc senyor Diputat Josep Maria 
Nolla i I’anadks, que vil tenir lloc ahir al vespre, qiian retorna- 
va a Girona, acahada la sessib del l’~lament, a l’uutopistri. He 
enviat un telegrama a la vídua, donant-li cl conclol cti noni del 
l’arlament, i em  iens so yuc cxpresso el scnlinient cle tots dient 
com hem scntit aquesta trhgica tletlincib, ja que cl nostre 
company Josep Maria Nolla s’httvj:i fet apreciar de tots pel scu 
t r c t e  i licr la seva clcclicaci0 al treball par1ament;iri. 1:cnterru- 
meni tinclrn lloc clcmh a la tarcla, a les cinc, ii la ciutat CIC 
Girona. 

Passcm ara a 1;i votació sobre la mocib de ccnsura. Il’acorcl 
nnib cl Reglurnen t, aqucstil votació s c r i  xrominal per cridu, i 
els senyors Iliputats s m n  cridats a p;irlir d’;quell qui,  per soc- 
teig, corrcspongui en la llista pcr ordrc alfabktic. Els membres 
del Consell Executiu i de la Mcsa votaran al final. 

Prego ii les scnyorcs i als senyors Iliputats cluc conlcstin des 
dc E’csc~) ,  csscni la resposta afirmativa, evidentment, ;i liivor 
de la rnoci6 dc cemim i la rcsposta negativa en contia. Rvi- 
cientment, hi h i  trtmbk la possibilitat dc rcspostii (cabsteiicib )>. 

~ í i  scnyora Vice-prcsidentii traurii LHI niitncro. ( ~ h w ~ r  dí> 
YCUS i rialles..) El nitincro 73, cle mancrii cluc els senyors Secre- 
taris procediran ini mcdiatamcnt 1-1 la crida. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : Agustín 1,unti Serrano : 
<<nhstencib H; Joan Munucl Margalel‘ i Mi rr-llles : ({abstenciO 
>); Joan Josep Marti i t;crr6 1 G no)>; lkliiarcl MHrtEn i ‘Tovnl : 
<iabstenciÓ>>; Jordi M.artínw Ipliinas : I <  no)); Ricard Mash i 
Llunes : ( (no>>;  M;irtn Mata i Garrigít : <<nhsleticiO>>; LluÍs 
Medir i I-luerta : {<si  )>; d c m p  Mcscgué i IJtgk : (< aOsicncii) )>; 
Josk Monicro <;ar-cia : (( ahstcncih >>; 71’rinital Ncras i I%$a : 
<(no H; Jrxm 0ii iht . t  i Pons : (c ahstetrcib >>; i h r k  Cllivk i Marli- 
n c ~ ,  : i( no o; i ;riitic~sc Padull~s i Ilstehun : I( sí N; Josep I’ani- 

sello i Zaragoza : <<abstenció)>; Pere Parera i CartrO : { ( n a ~ ;  
Alexaaclrc Pedrós i Abel16 : {(abstencib n; Laureh Férez i 
Ciudad : {(abstencib >>; Alfons Pérez i Guerra : {(abstenció H; 
Joaquim Pibernat i Lleyxa <<no o;  Pere Pi-Sunyer i Rayo : {(no 
>>; Ramon Pla i Nadal : c i  no D; Albert Planasdemunt i Gubert 
: (abstenckh; Marcel Planellas i Aran : <<si>); Ferran Pont i 
Puntigam : ((no)); Pere Portabella i RAfols : <<si>>; Miquel 
Porter i Moix : {<no>>; Joan Prats i Catali (absent); Jesiis 
Prujh i Puig : ({ no>>; Francesc Xavier Puig i Andreu : <<ab- 
stcnci6 >>; Antoni Puigvert i Gorro (ahsent); Eduard Punset i 
Casals : (<no)>; Joan Ramos i Camarero : (izhwnt); Joan Re- 
ventós i Carner : (<abstenció>>; Rafael Ribb i Massh : <(sí>); 
Delfi Robinat i Elias : <<no)>; : Joan M. Roig i Borris : ((ab- 
stenció >>; Pere Rosell6 ¡ I<steban : (cabstcnciÓ>>; Ramon Sala 
i Canadcll : <<no>); Assumpció Sallés i Gonziltlei! : <<si>>; 
Cclestino Anclrés Siinchez Ramos : (< abstencib)); Antoni San- 
tiburcio ¡ Moreno : <<abstcnr;ib H; SirncO Sdga i Ubach : c< no 
>r; Josep M. Simb i Hugiiet : c<abskncib>>; Antoni Subiri i 
Claus : {< no >>; Ihnccsc  SubirA i Rocamora (<no n; Salvador 
Sunycr i Aimeric : (<abstencib>j; Daniel Terndellas i Reclon 
: (< abstenci6 >>; Estcve ’Tornis i ‘Torrens : <<ahstenciO H; Victor 
Torres i Pcrenya : ((no >>; Lluis Valentín-Fernlinclez de 
Velasct, : ((si>>; Joan Vdlvk i ICibcra : <<no>>; Joan Ventura i 
Sol6 : cmobr; Miquel Vcrdcny i Enrich : <<no)>; Joan Vidal i 
Gayolh : <<no>>; Marili Vila d’lnhzidal i Vilaplana : <<no>>; 
Ramoii Vifials i Soler : <(iibstencib>>; Lluis Virgili i FarrB : 
(<no >>; Maties Vives i Míicc : {(si n. 

EI Sr. SECRETARI SEGON : José Acosta Sinchei! 
(uhsent); Josep M. Ainaucl de tasarte : <<no)>; Albert Ality i 
Serret : m o ~ ;  Alfrcd Albiol i Paps : <<no>); Alfred Amestoy 
i S k n z  : <<si)>; Josep Andrcu i Abclló : <(abstenci6>>; Pcrc 
Ardiaca i Martí : <(ahstencib>r; Lluís Rrmet i Coma : {(ab- 
slencih >>; Pere Ryguaclé i Ayg~.iacl~ : <{ abstencih >>; Kosa Hare- 
nys i Martorell (i ahstencih u; Josep henet i Morell : <<sí >>; 
Jonn Iksa i listevc : {<abstcncii>>>; Xavicr Iligati i Rihb : ({no 
b); Jordi I3oria i SebastiA : <{sí >>; dosep Sorras i Gcne : <c no)); 
Maria I)olocs Calvet i Puig : <<sí >>; ‘Teresii 1 :ulAki Calzacla i 
Iscrir : <<si)>; .V;iuinc Camps i Rovira : <{no>>; Ferran Camps i 
V;illcjo : <<no H;  Anton Caik l las  i Ildcells : N abstcncih H; 

Viccnc; Capdevi la i Cardom <e abstcncib )) ; Ignasi Carnel- i 
Jorba : ((no >>; T%tcban Chsacio Povcda : <( ;ibstenció >>; Joscp 
M. Casals i Guiu : <<no>>; Marcal Camanovas i Guerri : <<no>>; 
Franccsc Casures i Potau : {(abstencid, n; Jordi Casis-Salat i 
Fossas {{no >>; Carles Cigarrim i Rodi1 : ({abstenció>>; Higini 
Clotas i Cierco : <<abstencib,>; Josep Clua i Queixalós : {(ah- 
stenció,); Jaari Codina i Torres : (cahstcncih>>; Joan Colo- 
mines i Puig : <( no >>; JQU Comas i Ihsagafias : <<abstcnci6 n; 
Joaii Cornudella i Ihrberi  : I( abstenci6 H; Josep M. Corral i 
Belorado : i< ahstcnció >>; Francisco Crnviotto i IUanco : {{ab- 
stenci0 )>; Antoni Cuatlras i Camps : (( si H; h n c e x  i3alrnau i 
Nnriil : <<iio>>; Joan Clcscals i Esquius : {<no)>; Jordi Escoda i 
Vila : N no,>; Raimon I k u d i :  i I~laclelíorens : I< no u; Juanjo 
1;erreit-o i Sulircz : tciibstcncib H; I lelena Fcrrer i MaElol : <<no 
H; Xavier Folc11 i Rccuscns : {(si  H; Jiiumc Fonolleda i Rspert 
: <c no>>; Josep Fornas i Martíncx : << no)); Agustí Forn@ i Ro@ 
: a sí H; Ramon Friincli i 13aigcs : (< abslencibo; Franccsc 
l-:riitos i Gras : M sí >>; Jnatr Ganyet i Soli: : ¿< abstcncici H; LIuis 
Atidrks Garcíii Siez : c<abstcncib,>; Joscp Grirrell i I’ubill : 
H no>>; Josep M. t ime ta  i Cirsirlb : <<no>,; Josep ~ ~ o n z ~ ~ i c x  i 
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Navas : mbstencih;  Santiago Guillkn i Fernhndez : <<ab- 
stencib >); Xavier Guitart i Domknech : ((abstenció >>; Antoni 
Gutibrrex i Díaz : {&>; Francisco Hidalgo GÓmez : {(ab- 
stenció >>; Joan Mortalii ¡ Arau : <<no >>; Joaquim Jou i Fonolli 
: {<abstencib>}; Miquel Zbpez i Tortosa : <<si n; Mariii Lorca i 
Bard : c<nor>; Antoni tucchetti i Farrk <<sí>>. 

(Tot segwit voten els membres del Govern i la Mesa) 
Macih AIavedra i Moner : <<no)>; Miquel Coli i Alentorn : 

((no D; Josep M. Cullell i Nadal : ((no >>; Josep Laportc i Salas 
: <<no>>; Jordi Pujol i Soley : {<no>>; Ramon Espasa i Oliver : 
<<sí n; Enric Manuel-Rimbau i Tomhs : (< abstenció H; Felip 
Lorda i Alaiz : <<abstencibo; Ramon Camp i Batalla : {<no>>; 
Isidre Molas i Batllori : <(abstencid,>>; Concepcib Ferrer i 
Casals : (<no>) i Heribert Barrera i Costa : wm>. 

(Es procedeu al recompte..) 
Ei Sr. PRESIDENT : Senyores i senyors Diputats, el re- 

sultat de la votació sobre la moció de censura ha estat el 
següent : R favor de la moció, 21 vots;”en contra, 56 vots; ab- 
stencions, 53 vots. 

Corn que la mocib de censura nu ha obtingut la majoria ab- 
soluta requerida, ha quedat rebutjada per la Cambra. 

Senyores i senyors Diputats, amb aixo haurem acabat 
I’ordrc del dia d’aquesta sessió, i ,  com crec que ja els ha estat 
carnunical, el proxim Ple tindrii floc el dia 5,  el dimarts dia 5 
d’octuhre. Després d’aquest Ple hi ha hagut acord uninime 
dels Grups parlamentaris per a no celebrar cap attra sessió 
plenaria fins el mes de novembre. El Ple ha estat convocat a 
dos quarts de cinc de la tarda, per& per diverses raons, de fet 
no cornen& fins a les cinc; intentarem que comenci puntual- 
ment cz les cinc, 

S’aixeca la sessib. 
(Manquen tres minuts per a do,r quarts d’una del mi.diu.) 



Publicacions del Parlament de Catalunya 

EL PARLAMENT DE CATALUNYA 
Iklicions en catala, castelli i angles. 

120 phgiIics 
82 ildustracions a tot color 
22 il-lustracions en blanc i negre 

Format: 2 17x297 rnin 
Paper couché mat 

Relligat CII tela 

CONTJNGLJT 
Prefaci del M.H. Sr. Heribert Barrera, President del Parlament de 
Cat a I u ny a 

La Institucih parlamentaria en la histhria de Catalunya, per 
Jaume Sobrequés i Callicó 

Orgen 
Mnjor edul el segle XIII 
Elfuncionament úe les Certs rnpdievals 
L 2poca d’or de les Cort$ 
Les Corts i la crisi del scxk X V 
LES Corts, esceenari del redrecnrnenf jloiiíic 
Progressiva decadt?nciu de les Corts e b  segles X VI i X VI1 
Lrr desapariciri defiinitiivn dc les Coris 

El PaEaii del Parlament, per Francesc Vicens 
La Ciutadella de Felip Y 
I, ’arsanul de la Ciutadella 
Un segie i mig de repressirj 
I1 ’arsenal a palnu reial 
De pdau rcial a museu 
La instd bcib del Purlament 

El Parlament de Catalunya, per lsrnael E. Pitarch 
EI I’arlarnenl de la Chmecalitat restaurada (1 932- 1939) 
Cb mjmicili del Purirrnetii 
ELsdevenimpnfs histhrics mks importunts la vida úd Purlatneni 

El Parlament CIC la Gencrulitat rcstahlerla 
Les eleccions al I’arlnment de CofaIunyu 
Smiolofiio deb Diputats 
I,n mmtiwcii, del Parlament dt? Cotalimya 

Preu dc venda: 1.5110 pessctes. 
Distribució: I’UblicdCiQnS c l d  Parlamcnl dc Cataiunya, ralau del Pariarnen t, Parc de la Ciutadeila, &ircclona-3. 



PARLAME" DE CATALUNYA 

Edició i estudi intrductori 8 cura 
d'ismatl E. Pitarch 

Prefaci 
del M. H. Sr. Heribert Barrera 

President del Parlrmcnt de Catalunya 

PUBLICACIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
BARCELONA 

1981 

Recopilaci6 de les tleis aprovades pel Parlament de 
Catalunya durant el període de 1932-1 939, repro- 
duides en f a c s h i l  i ordenades per mat&r¡es. Estudi 
introductori sobre la funci6 legislativa al Parlament 
de Catalunya. 

Format 210 x 310 mm 
425 pdgines 
Relligat en símil peli i daurats, amb sobrecoberta a 
4 tintes. 

De venda a la Majordomia dei Palau del Parlament, 
i a les llibreries següents: Barcelona: Ballester, 
Bosch, Hogar del Cibro, Llibreria de Cidncies MML 
ques i JurIdiques.- Girona: Llibreria 22.- Lleida: 
Urriza. - Madrid: Li i breria Marcial Pons.-- Matar6 : 
Llibreria Robafaves,- Tarragona: Vyp.- Vic: La 
Tralla. 



CONDICIONS PER A LA SUBSCRIPCIb 

1.- La subscripcib 15s anual, per anys naturals. El periode de subscripcib fineix, doncs, cl 31 de desembre de cada 
any. Les altes produ’ldcs durant el curs de I’aany es comptaran, als efectes de cobrament, des de la primera set- 
mana de cada trimestre natural, sigui quina sigui la data de subscripció dins aquest trimestre. 

2.- La tramesa regular dels exemplars de subscripció cornenpra en rebre’s I’import corresponent i la butlleta de 
subscr ipcib degudame n E em plenada. 

3, - El subscriptor que no renovi la subscripcib abans del venciment sera donat de baixa; tan bon punt es rebrh l’im- 
port de la renovacib es reprendra la tramesa del Diari, pero sense dret als exemplars no rebuts. 

4.- L’hdministracib del Diari pot modificar en qualsevol moment el preu de subscripci6, el qual tindri efectes, per 
als subwriptorsja donats d’alh, a partir de Sa primera renovació de subscripcib. 

BUTLLETA DE SUHSCRWCIb 

Nom .............................................................................................................. .t............f................................................................I.......I....I ..... .................131......n ~ ..“...... 

carrer ...................................................................................... .......n....... ................... -.. .... núm. .....n.......I ................................................ .................. ...U ................ 
.. teIBfon .,...If.....I.........................I.......~ .... poblacio ............................................................................................................................................................. .. .............. 

districte postal ...................1..........I.............l.....fl,I,.I.,........,... 

desitja subscriure’s al DIARZ DE SlEsSJONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, d’acord 

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

fins al 31 de desembre de 198 ............................ 

Amb aquesta finalitat, i amb data ......................................... de ............................................................................ de 1 98 ............... envia 

per ................................................................... núm. ........................................... la quantitat de ................................................................. pesetes 
(gir / tai6 rrl pnrtador) 

.............. ......................................................... ............ ............................................................................... ., de de 198 
Signatura 

DIARI DE SESSIONS DEC PARLAMENT DE CATALUNYA, Palau del Parlament, 
Parc de la Ciutadella, Barcelona-3 

......... -_I_... ~ -- -- ----.-I .- - 

Dl ARI DE SFSSTONS DEL PARl.AMENT DE CATALUNYA 
Edició i subscripcions: Servei cle Publicacions dcl Psirlamcnt de Catalunya, Palau del Parlameni, h r c  de la Ciutadella, Barcelona-3. 
Tekfon 300 64 13. Subscripció anuiil: 2.500 pcssctes. Número solt: 60 pessctcs. 
Irnprks per Multitcxt, Iliputació, 113-1 15, Darcelona-15. Dip. Lcg. B-27.96640. 


	Llista DSPCP: 


