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SUMARI 

sessid s'obre a un quart de dotze i un minut. 
Sessi6 necroibgica commemorativa, in msmorhz del M. H, Sr. Lluís Companys i JoverS President de la Generalitat i dcl 
Parlament (Punt iinic de l'ordre del dia.) 

El M.  H .  Sr. President intervk per fer la necrologia del M. H .  Sr. Lluís Cumpanys i Jover (p .  3671). Tot seguit, Iu Cambra ser- 
va un minut de silenci. 

Lu sessi6 s'aixeca a un quart de dotze del migdia i tretze minuts. 

h sessid s'obre a les quatre i deu minuts. 
Modificació de I'ordre del dia 

Ei M .  H .  Srd President proposa la posposici6 dels punts quart, c~wu~?, sis&, set2 i vuit& i la supressid del punt dotzt? de l'ordre 
del dia, les quals s6n acceptades per assentiment (p,  3673). 
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I)ich?men de la Comissi6 de IWitica Cultural sobre el  Prqjecte de Llei de Museus (Punt primer de 1’ordre del dia.) 

l‘ítol I 
Article 1 
Esmmu del G.  p .  d’lniciutiva: per Catalunya (n6m. I ,  d’addici6) 

Presentació del Projecte: H ,  Sr. Conseller de Culturu (p. 3673). 

Torn a favor: I. Sr. Riera i Gassioi (K)  (p. 3675). 
Tom en contra: I .  S r a  Smuhra (CiU) ( p .  3675). 
Votaciú: aprovada per unanimitat (p.3676). 

Articlcs 2 i 3 
Text del Dic famen 

Article 4 
Addicib d’un I ~ O U  artidc 
Esmena del G .  p. &Iniciativa per Cutallinyu (niim. 2, d’addici6) 

Votaci6 dels articles i, 2 i 3: uprovats per ununirnitut (p. 3676). 

Torn a favor: I .  Sr. Xieru i Cassint (ICS, juntament amb Ics emenes nlims. 6 ,19 1’ 48 (p ,  3676). 
Torn en contra: I .  Sra. Sanabru (CiTJ) (p. 3676). 

Títol 11 
Capítol Primer 
Artietc 5 
Esmena úel G.  Socialistes (num. 3, de supressi6) 

Addicici d’un nou parhgsaf 
Esmena de I’A p .  d’Esquerra Rep’uhlicunu de CutaEunyn fn6m. 4, d’addici6) 

Torn a favor: I .  Sr. Snbrequks (S), juntament amb les esmeneS núms. 7,8,9,10, J I  i 45 (p. 3676). 

Tom a fidvor: 1. Sr. Carod-Rovira (ERC), juntament umb l’esmenu nlirn, 43 (1). 3676). 
Torn a favor de les esmenes núms. 20 (primer parhgraf)* 44. i 5 1: I ,  Sr. Murtín (CUS) (p. 3677). 
Torn en contra: I .  Sra. Sanabru (CiU) (11.3677). 
Votació de les esmenes nÚms, 2,4,6,7, 8,9, 1Q 19,43,44,45,48 i 5 1: rebutjades per 22 vots afuvor, 65 en contra i 5 abs- 
tencions (p. 3679). 
Votació de l’esmena núm. 3: rebutja& per 16 vots afavor, 65 en contra i 11 abstencions (p.  3679). 

Votaci6 de l’article 4: aprovatper unanimitat (p. 3679). 
Vatacidi de I’articIe 5 :  aprovar per 68 vots afavor, cup en contra i 25 abstencions (p.  3679). 

Tex! del Dictamen 

Article 6 
Text del Dicturnen 

Article 7 
Esmena del G.  p .  dlniciativa per Catalunya (niirn. 5, d’adclici6) 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p. 3679). 

Torn a favor: i. Sr. Riera i Gussioi (E) (p. 3679). 
Torn en contra: I .  Sru. Sanabra (CiU). Tot seguit, proposa una esmena transaccional a questu esmelllz (p. 3679). 
L’J. Sr. Secretari Primer llegeix el text de I’esrnena transaccional (p. 3679). 
Votaci& de 1 ’esmena transaccional: aprovada per unanimitat (p .  3679), 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p.  3680). 
Text del Dictamen 

Articles 8 al 14 
Text del Dictamen 

Capítol Segon 
Articles 14 al 18 
Text del Dictamen 

AddÍci6 d’un nou article 
Emena del G.  p .  d’lniciutiva per Catulunyu (núm. 6, d’addici6) 

Addició d’un nou capitol 
E,rrnena dei G. Socialista (núm. 7, d’addició} 

Debatuda i votada ulzans (esmena núm. 3). 
Addici6 de nous articles 
Esmenes del G. Socialistu {niíms, 8,9 i 10, d’addici6) 

Vataci6 dels articles 8 al 18: aprovats per unanimitat (p .  3680). 

Vutats abans (wticle 81, 

Deburudcr i votuíh abans (esmenu nlim. 2). 

Debatudes i vutades abans (esmena nrim. 3). 
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Titol 111 
Capitol Primcr 
Esmena del G. Socialista (núm. 1 1 ,  de modificació) 

Article 19 
Text dei Dictamen 

Debatuda i decaiguda abans (esmena nhn.  3). 

Votaci6: apruvat per unanimitat (pa 3680). 
Capitol scgon 
Secció Pr irnera 
Article 20 
hddici6 de noiis apartats 
Esmena del G.  p .  d'iniciaiiva per Catalunya (nfim. 12, d'addici6) 

Esmena dei G, Socialista (núm. 13, d'addici6) 
Torn a favor: I ,  Sr. Riem i Gussiut (IC), juntament amb les esmenes núrns. 14 i 16 ( p .  3680). 

Torn a favor: I .  Sr. Sobrequks (S), juntament amb 1' esmena nhm. 15. Tot seguit, n'anuncia la retir& en favor d' unu trunsnc- 
ciond (p. 3680). 
Torn en contra conjunt: I .  Sra. Sunubra (CiU) (p. 3680), 
L'I. Sr. Secretari Primer llegeix el text & E'esmena tranmccional proposa& a les esmenes núms. 12 i 16 (p. 3680) i el text dE 
E'esmem transaccional pruposuda a les esmenes núrns. 13,14 i 15 (p.  3680). 
CI. Sr. Casanovas IM) intervé per una qiimtih d'orúre (p. 3681). 
Votaci6 de les dues esmenes transaccionals: aprovades per unanimitat (p .  3681). 

Votaci6 dels articles 20 i 21; aprovatsper unanimitat (p. 3681). 
Text del Dictamen 

Article 21 
Text del Dictamen 

Add ici6 de nous articles 
Esmena del G. p.  &Iniciativa per Catalunya (nh. 14, d'adclici6) 

Article 22 
Esmena del G.  Socialista (núm. 15, de supressió) 

Text del Dictarnen 

Secci6 Segona 
Article 23 
Text del Dictamen 

Article 24 
Esmena de2 G. p .  d'lniciativa per Catalunya (nGrn, 16, d'addici6) 

Text del Dicturnen 

Capítol Tercer 
Articles 25 al 28 
Text del Dictamen 

Capr'tol Quart 
Article 29 
Esmena de VA. p .  d'Esquerra Republicana de Catalunya (nlirn. 17, d'addició) 

Votar abans (article 20). 

Debatuda i decaiguda abam (esmena núm. 12). 

Ret irah abans (esmena núm. 13). 

Votaci6: apruvut per 54 vots a fuvor, cap en contra i 21 abstencions (p .  3681). 

Votaci6: apruvut per unanimitat (p.  3681). 

Debutuudca i decaiguch ahuns (esmena ndm. 12). 

Votació aprovat per unanimitat (p. 3681). 

Votaci6: aprovats per unanimitat (p* 368I). 

Torn a favor: I ,  Sr. Card-Roviva (ERC) (p. 3681). 
Vota& aprovada per unanimitat (p.  3681). 

Votaci6: aprovat per unanimitat (p. 3681). 
Text del Dictamen 

Articles 30 i 31 
Text del Dictamen 

Article 32 
Addició d'un nou parigraaf 

Votats abans (article 29). 
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Esmena úd G. Sacialistu (ndrn. 18, d’addici6) 
Torn a favor: I .  Sr, Sohrequés (S) (p. 3681). 
Tom en contra: I .  Sra. Sanubru (CiU). Tot seguit, p-uposu una esmena tran,racciona¡ u aquesta esmena (p .  3682). 
L’I. Sr. S‘obrequ6.T ( S )  anunciu la retirada de I’esmena nlim. 18 en favor de l’csmena transaccional pruposada (p. 3682). 
Votació de I’esmena t.ransacclona1: aprovada per unanimitat (11.3682). 

Votaci6 dels articles 32,33 i 34: ulwovuts per ununirnitut (p- 3682). 
Text dei Dicturnen 

Articles 33 i 34 
Tex! del Dictamen 

Tr’tol IV 
Capítol Primer 
Article 35 
Addiciri de noves lletres 
Esmenu del G.  p .  d’lniciativa per Cutulunya {núm. 19, d’addició) 

Text del Qicturnen 

Addició d’un nou article 
IGmena de 1’A. p .  de3 Centre Dernocrdtic i Social (ndrn. 20, cl’addici6) 

Votats abans (article 32). 

Debatuda i votah abans (esmena nim. 2). 

Vítició: aprovat per unanimitat 3682). 

Torn a favor (segon parhgraf): I .  Sr. Murtin (M). Tot seguit n’anunoiu la retirada en fuvor &una transaccional (p. 3682). 
L’I. Sr. Secremi Primer ¡tegeix CI text de l’esmena tranxaccional proposada a l’esmenu núm. 20 (p. 3683). 
Votació de l’esmena transaccional: aprovada per unanimitat (p.3683). 

Capitol Segon 
Articlc 36 
Text del Dictarncn 

ArEicIc 37 
Text del Dictamen 

Títol V 
Article 38 
Esmenes del G. p .  d’lniciutiva per Catalunya (n6rns. 21, de modificaci6, i 22, d’addició) 

Votaci6: aprovat per ununirnitut (p. 3683). 

Votacih: upovat per 53 vots afuvor, cap en contra i 20 ubsterzcions (p.  3683). 

Tom a favor: I .  Sr. Riera i Gassiot (IC) (p. 3683). 
Torn en contra: I .  Sra. Sanabru (CiU) (p.  3683). 
Votació de l’esmena núm. 21: rehuíjah per 24 VOLT a favor, 47 en contra i 6 abstencions (p .  3683). 
Votació de l’esmena mim. 22: rebutjada per 26 vols a favor, 47 en conira i 4 abstenciuns (p. 3683). 

Article 19 
Esmena del G.  p .  d’lniciutiva per Catalunya (n6m. 23, de modificaci6) 

Esmena de I’A. p .  dEsquerra Republicana de Catalunya ( n h .  24, de modificaci6) 

E m w m  del G.  Socialista (núm. 25, d’addici6) 

Esmena del G. p.  Popular (niírn. 26, de modificaci6) 

Esmena dei G. p .  d’hiciativa per Catalunya (núm. 27, de modificaciú) 

Esmena del G. Socialista (nCm~. 28, d’addici6) 

Tom a favor: I .  Sr. Riera i Gassiot (IC), juntament umh resmenu núm. 27 (p .  3684). 

Torn a favor: I .  Sr. Carud-Rovira (ERC) (1). 3684). 

Torn a favor: i. Sr. Sohrequ&s (S), juntament amb I’esmena núm. 28 (pa 3684). 

Torn a favor: I .  Sr. Vidal-Quadras (P). Tot seguit, n’ununcia la retirada (p. 3684). 

Defensada abum (esmena núm. 23). 

Defensada abans (esmena núnz. 25). 
Torn en contra conjunt: I .  Sra. Sanabru (CiU) (p. 3684). 
L’I. Sr. Curod-Rovira (ERC) intern& per contradiccions (1). 3685). 
Votaci6 dc les esmenes niirns. 23 i 27: rebubjadm per 23 vnts a favor, 60 en contra i 6 abstencions (pe 3685). 
Votació de I’esmena n6m. 24: rehutjadu per 7 vots a favor, 60 en contra i 21 abstencions (p. 3685). 
Votaci6 de les esrncnes núrns. 25 i 28: rebutjudes per 26 vot&Y a favor, 60 en contra i cap abstemi6 (p.  3685). 

Votaci6: apruvrct per 65 vots a favor, cup en contra i 25 abstencions (p. 3685). 
Text dei Dictamen 

Articles 40 i 41 
Text del Dictamen 
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Votaci6: aprovats per unanimitat (p. 3686). 
Bisposicid Addicional Primera 
Esmena del G.  y.  d'Iniciutiva per Catalunya! (núm. 29, d'addició) 

Tom a favor: 1. Sr. Riera i Gassiot (IC) (p ,  3686). 
Torn en contra: I .  Sra. sambra (CiU) (p. 3686). 
Votaci6: rebutjada per 9 vots a favor, 48 en contru i 22 abstencions (p .  3687). 

Vota&: aprovada per 70 w t s  u favor, cap en contra i 8 nbstenciuns (p. 3687). 
Text del Dictamen 

Disposició Addicional Segona 
Esmenes del G.  Socialista (núms, 30 a 34, de supressió) 

L'l. Sr. Sobrcqds (S) n*ununcia la retirada en favor d'una esmena transaccional (p, 3687). 
L'I, Sr. Secretari Primer llegeix el text de l'esmena transaccional a les esmenes nrims. 30 a 34 (p. 3687). 
Interve' per una qiiestió d'ordra / ' I .  Sr. Riera i Gassiat (IC) (p. 3687). 
Votació de l'esrnena transaccional: aprova& per unanimitat (pm 3687). 

Votaci6 de la Disposició Addicional. Segona, llevat de l'apariat 4: aprovada per 64 vots a favor, cup en contra i 18 absten- 
cions (p. 3687). 
Votaci6 de l'apariat 4 de la Diqmsici6 Addicional Segona: aprovat per 62 vots a favor, 19 en contra i 2 abstencions (p .  3687). 

Text del Dictarnen 

JlisposicE6 Addicional Tercera 
Esmena del G.  p .  d'hiciutiva per Catalunya (ndrn. 35, de modificació) 

L'I. Sr. Riem i Gassiot (IC) n'anunciu la retiruda (p .  3687). 
Esmenes del G. Socialista (núrns. 36 i 37, de supressi6) 

Torn a favor: H .  Sr. Armer (S) (p. 3687). 
Tom en contra: 1. Sra. Sunabra (CiU). Tot seguit, proposa dum esmenes trunscaccionds a les esmenes presentades pels grups 
(p. 3688). 
L'I. Sr. Secretari Primer llegeix el text de l'esmeruz transaccional a I'esmena núm. 36 (p. 3689) i el text de l'e,vmena transac- 
cional a ¡'esmena nhn. 37 (p. 3689). 
Votació de les esmenes transaccionals: aprovades per unanimitat (p ,  3689). 

Votaci6: aprovada per unanimitat (p .  3689). 
Text del Dictamen 

Disposició Addicional Quarta 
Text del Dictamen 

Disposició Addicionar Cinquena 
Esmena del G.  Socialista (níim. 38, de supressi6) 

Esmena del G, p .  Popular (núm. 39, de supressi6) 

Votaci6: aprovada per unanimitat (p. 3689). 

L'I. Sr. Sobrequés (S) n'anuncia la retirada en favor d'unu esmena transaccional (p.  3689). 

L'I. Sr. Vidal-Quadras (P)  n'anurtcia la retirada en favur d' una esmena transaccioonal (p.  3689). 
L'I. Sr, Secretari Primer llegeix el text de I'esmena trunsacciond a les emenes núms. 38 i 39 (p .  3689). 

Torn a favor: I .  Sr. Riera i Gassiot (K), alhoru que retiru les esmenes ndms. 49 i 50 (p. 3689). 
Tom en contra: I .  Sra. Sambra (CiU) (p. 3689). 
Votaci6 de l'esmena núm. 38: aprovada per 87 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions ( p .  3690). 
Votaci6 de les esmenes núms. 40 i 41: rebutjades per 28 vots a fuvm, 60 en contra i 3 abstencions (p.  3690). 

Votaci6 de I'apartat 1 : upruvuh per 67 vots a favor, cap en contru i 21 abstencions (p. 3690). 
Votaci6 dels apartats 2,3 i 4: uprovats per 73 vots a fuvor, I 8  en cuntra i cap abstenció (pp  3690). 

Esmenes dei G. p .  dlniciativa per Catalunya (niims. 40 i 41, d'addició) 

Text del Dictamen 

Disposicions Addicionals Sisena i Setena 
Text del Dictamen 

Addici6 de noves disposicions addicionals 
E.rmena de VA. p .  del Centre Democrdtic i Social (núm. 42, d'addicid) 

Esmena de E'A. p ,  d'Esquerra Republicana dc Catalunya (núm. 43, d'addici6) 

Esmena de l'AA. p.  del Centre Democrdtic i Social (núm. 44, d'addici6) 

DisposiCE6 Transitoria Primcra 
Esmena del G, Socialista (niím. 45, de modificació) 

Votació: aprovades per 87 vots a fuvur, cap en contra i 3 abstencions ( p .  3690). 

L'I. Sr .  Martín (M)  n'anunciu la retirada (p.  3690). 

Debutada i votuh abans (esmenu nrirn. 4 ) .  

Debutada i votada abans (esmena núm, 4 ) .  
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Debutuda i votah  abans (esmena nhm. 3). 

VotaciCj: aprovada per 65 vots a fuvor, cap en contra i 32 abstencions (pe 3690). 
Text del Dictamen 

Disposiei6 ‘Yransitbria Segona 
Text del Dictamen 

Addieih dc noves disposicions transitaries 

IXsmena de L’A. p .  del Centre Dcrnocrutic i Suciul (níirn. 46, tl’adclici6) 

Esmenu de l’A. p .  dEsquerra Republicana de Catalunya (niírn. 47, d’addici6) 

Votaciti: upruvuda per ununimitat (p .  3690)- 

L’I. Sr. Card-Rovira (ERC) intent? per una qiiestid d‘ordre (p.3690). 

T O K ~  a favor: 1. Sr. Mar th  (CDS) (pe 3690). 

Torn a favor: I .  Sr. Curod-Rovira (ERC) (p. 3691). 
L’J. Sr. Secretari Primer llegeix ei text de I’esmem transacciomd a ¡es esmenes ntírns. 46 i 47 (p. 3691). 
Voiaci6 de l’esmena transaccional: aprova& per ununimitat (p .  3691). 

Disposici6 Dcrogatbria 
Text del Dictamen 

Pr e i~ m hu I 
Esmena del G.  p.  d’lniciativu per Catalunya {núm. 48, d’addici6) 

lhnenes del G. p.  d’lniciutiva per Catalunya (n6ms. 49, d’addicir5, i 50, de supressi6) 

Addició d’nn HOU parhgraf 
E,wena de E’A. p .  del Centre Democrdtic i Social (niim, 51, d’acldici6) 

Prchmbul i titol (lc la Llei 
Text dei Dictamen 

Votaci6: apruvuda per amnimitat (p.  3691). 

Debutudu i votudu ahans (esmena nhm. 2). 

Retira& abans (esmena n h .  40). 

L’I. Sr.  Murtin (CDS) n’aizuncia la retirada (p. 3691). 

Votaci6: aprovats per ununimitat (p. 3691). 
Explicacib de vot: I. Sra. Sanabru (CiU) (11.3691 ), H .  Sr. Armet IS) (p. 3692$, I. Sr. CCarod--Rovira (ERC) (p. 3693), I .  Sr, Rie- 
ra i Gassiut (K)  (p. 3694), I .  Si-. Vidal-Quadras (P)  (p. 3695J, I .  Sr. M a d n  (CDS) (p. 3695) i i. Sr. Cusanovas (M) (p. 3696). 

Presa en consideraci6 dc la Proposici6 dc Llei de Creaci6 d’uuna Autoritat Única de Transport de Viatgers a la Conurbaci6 
de llarcelona (Punt segon de l’ordre del dia.) 

Tum a favor: I .  Sr. Saura (.E) (p. 3696). 
Posició dels grups: I .  Sr. htorre (CDS) (p ,  3698), I .  Sr. Pueyo (ERC) (p 3699)’ 1. Sr. Cusanovas (M) (p.  3699), i. Sra. Mont- 
serrat ( P )  (p. 3699), I .  Sr. Turmis (SI (p. 3699) i I .  Sr. Codina (CiU) (p. 3700). 
Votaci6: rdi!itjuda per 9 vots a favor, 62 en contra i 23 abstencions (p. 3701). 

Elecciii de tres represcntants del Parlament de Catalunya al Consell Economic de la Universitat Pompeu Fabra (Punt tercer 
de l’ordre del dia.) 

L’i, Sr. Secretari Primer llegeix E’artick 64.f) de la Llei I Ii1990, del 18 de juny, de Creacils de la Universitat Pompeu Fubra 

Votaci6: s6n elexits el Sr. Josep Fabregat, per 86 vots; el Sr. Robert Fulliu, per 86 vots, i el Sr. Ramon Martínez Fruile, per 

L’I, Sr. Clotas (S )  (p. 3702) i I’I. Sr. ESCU& (CiU) (p. 3702) intervenen per una qiiesfi6 d’urdre. 

(p. 3701). 

85 vots (p. 3701). 

La sessid se susp2n a un quart da nuu del vespre i un minut. 
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La sessi6 s’obre a un quart de dotze del mati i un minut. 
Presideix el M .  H .  Sr. President del Parlament, acumpcsnyat 
dels I .  Srs. Vice-presidents Primer i Segon, dels I .  Srs. Secreta- 
ris Primer i Segon i de la I .  Sra. Secretduia Tercera. Assisteixen 
ia Mesa I’Uficid Major i el lletrat Sr. $u[. 

Al banc del Govern seu el M .  N. Sr. President cle la Genera- 
litur, acompanyat dels H .  Srs. CunseEEers de Guvernaciú, d‘En- 
senyament, de Cdtura, de Sanitat i Seguretat Social, de 
Política Territorial i Obres Públiques, de Treball, d’lndhtria i 
Energia, i de Comerc, Consum i Turisme. 

Ordre del dia 

Punt únic: Sessi6 necrol6gicu commemorativa, in mem* 
riam del M. H .  Sr. Llufs Companys i Jover, President de la Ge- 
nerulitut i del Parlument. ‘ 

E1 Sr. PRESIDENT: Comenqa la sessib. 
xI.lustres senyores diputades i iblustres senyors diputats, la 

Comissi6 de Justicia, Dret i Seguretat Ciutadana d’aquest Parla- 
ment, reunida el dia 26 de juny de 1990, va adoptar la segiknt 
Resoluci6: 

<<El Pariament de Catalunya: 
>>1, Evoca la membria del Molt Honorable senyor Lluís 

Companys i Jover, President de la Generditat de Catalunya, en 
ocasi6 de complir-se el cinqumtenari del seu afusellament, i li 
tributa I’homenatge degut al seu alt sacrifici pcr Gitaiunya. 

w2. Es fa ressb de Ia conscihncia histbrica que reconeix la 
iniquitat de la seva condemna arran del simulacre de procés ju- 
dicial que es va seguir, sense cap més legithaci6 que la victb 
M militar dels qui eI jutjaren, 

>>3. Prociama, en el marc de la convivencia democr&tica que 
Catalunya ha aconseguit en els nostres dies, la convicci6 que 
totes les víctimes innocents d’aqwella guerra civil -simbolitza- 
des en el sacrifici del qui fou llur President- resten definitiva- 
ment reivindicades, més enli8 de qualsevol revisi6 t&cnico- 
jurídica, a la llum de la justícia i de l’equitat, mitjangant aquesta 
solemne dwlaraci6 del Parlament en representaci6 del poble de 
Catalunya. >> 
La Junta de Portaveus, en la seva reuni6 del dia 7 de setem- 

bre d’enguany, va acordar la ceIebraci6 d’aquest Ple extraordi- 
nari, dedicat a commemorar la mort cruenta, ara fa cinquanta 
anys, de2 President Companys, consistent en una declaració ins- 
titucional de la Presidkncia. En donar compliment ara a tan 
honrbs mandat, he volgut comenqar amb la lectura de la Reso- 
h i 6  del passat 26 de juny, que posa en relleu el sentiment Bm- 
pliament majoritari de la Cambra respecte a la commemoració 
que ens ocupa, 

Resulta escaient recordar que Lluis Companys i Jover fou el 
primer President del Parlament de CataIunya constitu’it en apli- 
caci6 de I’Estatut del 1932, i que en aquest mateix Sa16 de Ses- 
sions, sota aquest mateix sostre, el dia. 3 1 de desembre de 1933, 
en ser elegit President de la Generalitat despres de la mort de 
Francesc Mac& va pronunciar les següents paraules, premoni- 
tbries del qne desprbs succeiria: digui  el que sigui el que ens 
porti l’esdevenidor, 1’6nic que tinc, que 6s la meva vida, jo estic 

disposat a sacrificar-la F r  Catalunya)>. Al cap de pocs anys, la 
vida del President Companys seda sacrificada. Per Catalunya? 
Avui, després de cinquanta anys, ning6 que no estigui ofuscat 
per la passió en pot dubtar. 

Ara fa cinquanta anys, el 15 d’octubre de 1940, s’executava 
en un fossat del castell de Montju’ic la sentimcia pronunciada el 
dia abans per un consell de guerra sumdssirn, quasi clandestd, 
de m6s que discutible legalitat. Del text de la sentbwia, en la 
qual seria inútil buscar-hi el m6s rninirn rigor juridic, crec que 
solament 6s digne de destacar el pxhgraf en que es recullen les 
paraules pronunciades pel President Companys al final del su- 
maríssim procediment: dolamente le queda por decir que la 
historia nos juzgarfi a todos en nuestras intenciones. Y, si la 
sentencia le condena a morir, 10 hará sereno y vnuy íranquilo, 
por sus ideales y sin sombra d p a  de rencom. Penso que 
questes dmeres parades, usense cap ombra de rancor>>, ens 
donen la pauta de la cornrnemoraci6: sense rancor. Segur que, 
el President Companys, el que no voldria és que aquesta com- 
mernoraci6 es convertís en motiu o pretext de divisi6 o discbr- 
dia dels catalans. 

Les circumsthcies histbriques feren que Lluis Companys i 
Jover presidís Catalunya durant la Guerra Civil del 1936 al 
1939. Un g m  polític europeu, referint-se a la Segona Guerra 
Mundial, la va qualificar d’ainnwessSia>>. Ens preguntem: hi 
ha alguna guerra que sigui necessbia? I, en la Catalunya del 
1936, era necesshria, la guerra? Tots els historiadors, de totes 
les tend&ncies, i els que a causa de l’edat ho poden recordar, es- 
tan d’acord que, en manifest contrast amb el que succei’a en la 
resta de I’Estat, Catalunya gaudia d’una pau ciutadana enveja- 
ble, que justificava l’expressi6 ,ue va esdevenir generalitza- 
da- d’<<oasi d’Espanya>>. 

La guerra ens fou imposada: a Catalunya, li fou imposadq al 
President Companys, li fou imposada. Podem parlar amb espe- 
cífica propietat de guma innecessh. I, si innecesshria fou la 
guerra, innecesskies foren les conseqiihcies que en derivaren, 
i, entre elles, la mort violenta del President C~mpany~ .  

Perb innecesshria no vol dir inútil. La mort del President 
Companys, que ens intexpetla a tots, no fou inútil: confirma la 
fur$a de l’ideal. Pocs moments abans de morir, escriu a la que 
immediatament esdevendria vídua: <<<Em sento ser& i tranquil. 
És Déu qui ha posat les coses i les decisions per a donar-me 
aquest destí, que m’oomple dc serenitat extraordinhb. Li dono 
les grhcies, puix que, havent de fer tots el mateix cami, m’ha re- 
serval: una fi tan formosa per Catalunya i els meus ideals que 
revalora la meva humil persona)) I, per m6s que avui hom pre- 
tengui allunyar-se d’una visió rornhntica de la histbria, compro- 
vem que encara som capagos d’emocionar-nos davant dei gest 
de morir per fidelitat a l’ideal. T aquesta emoció és absoluta- 
ment independent de la filiaci6 politica del que l’experimen- 
ta . 

<<Sense rancom, digud el President. Perb no remoure rancors 
no vol dir oblidar el passat o tenir por d’assurnir-lo amb plena 
objectivitat, Ens cal no oblidar que LIuh Companys, en el mo- 
ment de la seva mort, era el representant IegitiIn de Catalunya: 
no per la forqa de les armes, sinó que ho era per la voluntat de- 
mocrhtica del nostre poble. Ens cal no oblidar que, en condem- 
nar Companys, es condemnava la identitat nacional de 
Catalunya i es condemnava el nostre dret a I’autogovem. I tam- 
poc es pot oblidar que en aquella guerra innecesW, que ens 
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fou imposada, també s’imposh una divisió absurda i no volguda 
entre catalans. 

13s evident que Companys, en vicia, no pogué reunir al seu 
entorn tots els catalans. Companys, corn tot polític actiu, va ins- 
pirar adhesions, perb inevitablement també rebuigs: en el seu 
cas, les adhesions foren fervoroses i els rebuigs radicals. L’hpo- 
ca que li va tocar viure va estar plena de dificultats. Ell mateix 
les va descriure així en aquest Parlament: <<Des cl’aqtiest c h w ,  
liem viscut sense descans i sense interrupció jornades que posen 
a prova l’energia moral i fisica, el tremp i I’aptitud dels homes. 
Hem vist jornades que ens han colpejat, i hem assistit impotents 
en I’acció -perb xnai callats, ni el primer dia ni mai, perb im- 
potents en I’acciG al procés d’absurditats, d’infantilismes, de 
virtuts, d’heroismes, d’illusions, de desenganys, de neurosis 
col-lectives, tot el procés biol6gic pel qual passen els pobles 
quan en l’encadenament de la histbria sorgeixen commocions 
que presenten sempre la mateixa fase i que la histbria després 
ha de judicar, i enalteix o blasma en els pobles i en els homes.>> 

Companys no pogué coincidir amb tots ni satisfer tothom; 
els seus actes són sovint opinables. Com e11 digué, la histbria 
els jutjarh. Perb, e1 que no pogu6 fer Companys en vida, ho pot 
fer després de la seva mort: aplegar tots els catalans en UIIS ma- 
teixos sentiments, molt m& enlth deis posicionaments plurals 

que resulten de les vhies opcions polhiques. Tots els catalans, 
avui, podem coincidir unhnimes en aquesta rotundir declsi6: 
mai més! Mai m6s haver de morir per fidelitat a un ideal!; mai 
m6s enfrontaments violents entre catalans!; mai més l ’ d  corn 
a instrument polític! fis a dir, canvivencia pacífica, fonament 
hsubstituible per assolir els m6s dignes objectius de l’acció po- 
lítica: la llibertat, la justícia i el progrbs. 

EI sacrifici del President Companys, en aquesta commerno- 
raci6, i per raó de la seva preemidncia institucional, es conver- 
teix en e1 simhol de tots els sacrificis de tants i tants cataIans 
que perderen Ilur vida en aquella immensa tragbdia que pati el 
nostre poble. A tots els recordem avui i els tributem homenatge. 
I que el seu record, senyores diputades i senyors diputats, tan- 
qui per sempre els nostres cors a qualsevulla temptació d’into- 
lehcia,  substituint-la nom& per la simple tolehcia, sinó 
pel respecte, 

Pel President Companys i per totes les víctimes que ell sim- 
bolitza, prego un minut de silenci i recolliment. 
(La Cambra, dempeos, serva un minut de silenci.) 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdtcies. 
S ‘aixeca la sessid (Aplaudiments perllongats.) 
(h semi6 s’aixeca a un quart de dutze del migdia i tretze 

m in u IS.) 
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I 4  sessi6 s’obre a les quatre i deu minuts. Presideix el M .  H .  
Sr. President dei Parlament, acompanyat dels i. Srs. Vice-pre- 
sidents Primer i Segon i dels I ,  Srs. Secretaris Primer i Segon. 
Assisteixen la Mesa I’Uficial Majur i el lletrut Sr. Sul. 

Al banc del Govern scuen els H .  Srs. Consellers d’Ensenyu- 
ment, de Cultura, de Sanitat i Seguretat Social, de Pnlltica Te- 
rritorial i Obres PEihliques i d‘Indústria i Energia. 

Ordre del dia 

1. Debat i votació del Dictamen de la Curnissib de Política 
Cultural sobre el Projecte de Llei de Museus. 

2. Presla en considerucib de la Proposici6 de Llci de Crea- 
cid d’una Autoritat onica de Trun,ymrt de Viatgers a la Conur- 
buci6 de Barcelona. 

3. Hecci6 de tres representants del Parlament de Cutalunya 
al ConsclE Ecundmic de la Universitat Pompeu Fabru (art. 
6.1 f) de la Llei l l lI990, del 18 de juny, de la Universitat Pom- 
peu Fabru). 

4 ,  Muciú subsegüent a la interpel.laci6 al Consell Executiu 
sobre la Concertmi6 Social a Catalunya per a2 1990. 

5. Muciú suhseguent a la interpdlació al Consell Executiu 
sobre les Funcions i les Cmpet2ncQs de les Cambres Agrd- 
ries. 

6. Mocid subsegüent a la interpel+lucib al Consell Executiu 
sobre la Modificació dels Limits Territorials dels Municipis. 

7. Mociú subsegiient a la interpel.lacib al Cunsell Executiu 
subre la Política General de les Zunes Urbanes Deprimides de 
Cara iun yu . 

8. Moció subsegüent a la intespel-laci6 ai Corzsell Executiu 
sobre Iu Poííticu Gepleral de la Ifdnciu, 
9. Interpe Elacid al Consell Executiu sobre la política general 

d msistdncia sanitdria penitencidria. 
1 O. interpel.laci6 al Cunsell Executiu sobre la situació de la 

indaistria t2xtil a Catalunya. 
I l .  1nterpel.lacib al Consell Executiu sobre la política gene- 

ral del transport per carreteru a Catalunya. 
12. InterpeElacih U S  Consell Executiu sobre la politica de hi- 

blioteques . 
13. Interpel-laci6 al Consell Executiu sobre EQ polfticu de 

prmencib i diugndstic de les principals malalties mortals, 
14, Interpellacib al Consell Executiu sobre la política fi nun- 

cera i de I’urdenació de l’estatvi a Catalunya. 
15. hterpel.laci6 al Cunsell Executiu sobre les cambres de 

la propietat urbana. 
16. Xnterpdaci6 al Consell Executiu sobre els inffresstls pú-  

blics i el rendiment dels impmtm cedits. 
17. Interpel+lucib al Consell Executiu sobre la política turís- 

tics de Catalunya, 
18. Preguntes amb resposta oral. 

El Sr. PRESIDENT: Comenp la sessib. 
D’acord amb l’article 133.5 del Reglament, ha estat drqada 

la llista ordenada de les preguntes que s’han presentat per res- 
pondre oralment en el He, i també els noms dels qui les han 

formulades. Aquesta llista ha estat distribuilda a les illustres 
senyores diputades i als illustres senyors diputats, per la qual 
cosa es prega que se rn’eximeixi de la seva lectura. 

Al mateix temps, d’acord amb I’article 133,3 del Reglament, 
s’anuncia que les esmentades preguntes seran substanciades de- 
m$, dia 18, a clos quarts de cinc de la tarda. 

Modificaci6 de l’ordre del dia 

Abans d’entrar a l’ordre del dia, aquesta Presidhcia propo- 
sa, d’acord amb l’article 62.4 del Reglament, l’alteraci6 de l’or- 
dre del dia per formular les interpelelacions després de l’elecció 
dels representants a ia Universitat Pompeu Fabra, i, a continua- 
ció, defensar les mocions, i seguir així 1 ’ 0 d ~  acostumat. 

Alhora, la Presidkncia proposa també, d’acord amb i’at-ticle 
62.4 del Reglament, la supressi6 en l’ordre del dia de la inter- 
pel-laci6 al Consell Executiu sobre la politica de biblioteques, a 
sollicitud de 1 Agrupaci6 parlnmenthria d’Esquerra Republica- 
na de Catalunya, que l’havia presentada. 

Si no se susciten objeccions, la Presidhcia estimar& aprova- 
des aquestes proposicions, per assentiment. (Pausa.) Multes 
grhcies. 

El primer punt de l’ordre del dia és: debat i votació del Dic- 
tamen de la Comissió de Politica Cultural sobre el Projecte de 
Llei de Museus i de les esmenes reservades per a defensar en el 
Ple, 

La Comissió de Política Cultural ha acabat els seus treballs i 
ha em& dictamen, Algun membre del Consell kecutiu vol 
presentar la iniciativa de la Llei? (Pausa.) Té la paraula 1’Hono- 
rable Conseller senyor Guitart. 

Projecte de Llei de Museus 

El Sr. CONSEZLER DE CüLTüRA (Joan Guitart i Agell): 
Senyor President, senyores i senyors diputats, la presentaci6 
d’un projecte de llei a la consideració del Parlament és un acte 
que cont6 sempre un elevat grau de solemnitat, ja que 6s la 
mostra palesa del paper d’aquesta Cambra legislativa corn un 
dels eixos bhsics al voltant del qual es desenvolupa el nostre 
sistema democrhtic. Perh quan --com ara- la iniciativa legis- 
lativa que se sotmet a criteri de la Cambra pertany al m6n de la 
cultura, un dels dements fonamentals a l’hora de configurar la 
nostra identitat com a poble, i quan, a mes, significa dotar-10s 
d’un instrument normatiu summament valuós a l’hora de regu- 
lar les nostres infrastructures culturals +om és el cas d’aquest 
Projecte de Llei de Museus-, considero que la transcendhcia 
i Ia solemnitat a qu& feia referhcia, tot just ai cornenpment, es 
veuen refoqades d’una manera molt singular. 

Crec, senyores i senyors diputats, que no rn’equivwo en 
afirmar que poques vegades una llei ha estat tan justificada corn 
en aquesta ocasió, en que a b  que es preth és l’aprovaci6 de la 
Cambra per a  ur^ text on es regulen els museus de Catalunya. I 
ha crec així perqu5 els museus són unes institucions bhsiques 
en el nostre entramat Cultural, que tenen la responsabilitat de 
presemir, custodiar i donar a conhixer als ciutadans el. nostre 
patrimoni histbric, artístic, arqueolbgic, tknic i científic. 

Com vostes saben, no és aquesta la primera vegada en la 
nostra histbria recent que, des del Consell Executiu, s’impulsa 
una iniciativa legislativa d’aquesta mena. L’any 1983 essent 
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Conseller 1’1-Ionorabie senyor Max Cahner, es va elaborar un 
primer text que va arribar a ésser en aquest Parlament i que, en 
acabar la primera legislatura, va decaure. Quatre anys més tard, 
en l’hpoca del meu predecessor, 1 ’I4onomble senyor Joaquim 
Ferrer, va elaborar-se un segon text on s’intrdu’ien aspectes 
que actualitzaven la pxoposta de l’any 1983, el qual, com 6s ja 
sabut, tampoc no va arribar a sotmetre’s a la consideraci6 del 
Ple d’aquesta Cambra 

Pecaríem, per& d ’inexactitud si limitivern el parhtesi re- 
trospectiu a aquests tlmers anys, ja que la iriquietucl del nostre 
pais per dotar-sc d’un Instrument regulador del patrimoni mu- 
seístic es remunta n l’any 1907, data en qu& es va constituir la 
Junta de Muscus de I3arcelona, la qual succei‘a a la Junta Mixta 
dc Museus i Relles Arts, que cs va fornas l’any 1901. EI pas 
del temps, gaireb6 un segle, i les diverses vicissituds histbriques 
que cns separen d ’aquelles priinercs iniciatives ens obligrxen 
-i no podria ser pas rl’unn altra manera- a enfocar la situacib 
actual des d’un puat de vista nou, Ens calen, efectivament, uns 
plantejaments mks compromesos amb una acci6 de futur que no 
pas deutors d’wn passat. Per bk que aquest passat no nomes es 
digne de tot respecte, sinó que ens serveix a tots plegats per de- 
mostrar-nos que estern dotant el país d’un instrument que sinto- 
nitza prfectment amb la seva vocaci6 i la seva traclici6 
c~r 1 t iiral, 

Voldria remarcar un altre aspecte en aquesta aproximació 
global que estic fent al Projecte de Llei de Mrrseus, alxins d’en- 
trilr a descriure’n cls trets fonamentals. Es tracta de I’estrcta re- 
lació que té amb a136 que ha de ser en un futur, qne desitjo n~ 
gaire remot, la Llei de Patrimoni de Cataiunya. Aquesta ha de 
ser un instnrrnent iegislatiu, que no rn’estaré de qualificar de 
bgsic, que actualment es troba condicionat per un recurs a la llei 
d’hmbit estatat que el Govern de Catalunya ha presentat al Tri- 
bunal Constitucional, j a  que considerem que atempta directa- 
ment contra les competencies que en aquesta materia ens atorga 
I’Estíttut. 

Avui, doncs, mentre no disposem encara d’aquesta llei marc, 
ens cal anar ordenant, amb una visió de conjunt, els diversos 
sectors del nostre patrimoni cuIhrrd. Tenim una llei de bibliote- 
ques, unit llei d’arxius, i tindrem, també, si aquesta Cambra ho 
decideix h i ,  una Uei que reguld l’gmbit dels nostres museus. 
Per copsar la transcendkncia d’aquesta Llei cal fer una breu 
ullada a la situaci6 que hem heretat. Aquesta situaci6 es carac- 
teritza per nn fet clau: la desaparici6 de la Generalitat arran de 
la Guerra Civil i l’assumpci6, per part de I’Ajuntament de Rar- 
celona, de la Diputaci6 de Barcelona i de les dtres diputacions, 
d’una shrie de funcions supletbries que eren responsabilitat de 
la nostra institució de govern. 

Aquesta situaci6, senyores i senyors diputats, ha canviat 
substancialment: Catalunya te avui un Arnbit comptencial cla- 
rament definit en cl seu Estatut i un govern autbnorn que, en 
conseqükncia, ha ri’assumir plenament aquestes responsaliIi- 
tats. 

6s  per aixb que amb el present Projecte de Llei, la Geiierali- 
tat de Catalunya repren la seva acci6 de govern i la seva potes- 
tat de gesti6 en el sector museístic. El present Prqjecte de Llei, 
que cornenp definint ei concepte de museu amb unes funcions 
de preservacib, custbciia, difiisi6 i d’espai de participació dels 
ciutadans, estableix, entre altres coses, el rkgim general aplica- 
ble a tots els museus del país; també es crea el Registre de Mu- 

seus de Catalunya, en el qual s’lnscriuen tots els centres mu- 
seistics que compleixin els requisits establerts per aquesta Llei i 
per les normes que la desenvolupin. 

El sistema museístic de Catdunya s’articula a partir d’allb 
que la Llei defineix corn a museus nacionals. Es consideren 
museiis nacionals aquells museus que ofereixen una visió glo- 
bal de Catalunya en els diferents h b i t s  culturals que, alhora, 
estenen el seu servei a tot el pafs, Aquest darrer concepte en- 
tronca amb les denominades wwxions>z dels musens nacionals, 
que tenen un doble objectiu: d’una banda, establir una configu- 
raci6 descentralitzada i, de l’altra, articular una estructura de 
xarxes terngttiques encapqdades per cada museu nacional. 

Així, amb aquesta Llei, a més de crear el Regism de Mu- 
seus, que definirh la tipologia de cada museu, es reurdena tota 
l’estructura amb la creació cl’una xarxa ternhtica que agrupi, so- 
ta la capgalera d’un museu nacional, tots aquells centres amb 
una hornogeneitat pel que fa al tema del seu patrimoni. La Llei 
enumera ja tres museus amb la categoria de museu nacional: el 
Museu d’Art de Catalunya, el Museir d’hqueologia de Cab- 
lunya, el Museu de la Cihcia i la Tknica de Catalunya. Un tret 
característic ú’aquesb categoria de museus, tant els tres que 
acabo d’esmentar com els que es puguin crear en un futur, rau 
cn l’aportaci6 econbrnica de la Generalitat; aquesta és del m6s 
del 50% del total de les aportacions dels ens ptíblics de Cata- 
lunya. 

En coexistkncia amb aquests museus nacionals, la Llei en 
configura tamb6 d’altres tipus, corn s6n els museus d’interhs 
nacional, ells museus comarcals, els museus locals i els museus 
monogr5fics. 

S’enth per museu d’interhs nacional, aquells que, per les 
característiques de les seves coHeccions, tinguin una significa- 
ci6 especial per al patrimoni cultural de Catalunya. Bs imgor- 
tant puntualitzar que la áeclaraci6 d’interhs nacional no 
implica, necesshiament, cap variació en la titularitat o en el sis- 
tema de gesti6 del museu. S’han volgut incloure en aquesta Llei 
perque neix amb la vocaci6 de ser un instrument de servei a tots 
els centres museístics del pais. 

L’eestructura rnuseistica es c~mpleta amb els museus cornar- 
cals, els locals i els monogrAfics, que estan cridats a esdevenir 
centres actius i de participaci6 en les seves respectives bees 
d’jnflukncia. Així mateix, la Llei reconeix l’esfoq de les admi- 
nistracions locals i de les comarques, que han fet possible 
l’existhncia d’un entramat de museus meu del pais, i dedica 
apartats especials a definir les compethcks de cada hmbit ad.- 
ministratiu. L’brgan que h Llei contempla com a expressió de 
la col.Iaboraci6 i participació de les institucions en la gesti6 dels 
museus de Catalunya és la Junta de Museus. 

Arribat en aquest punt, voldria obrir un parhtesi i tornar a 
fer referkncia aIs dos textos sobre aquest terna, elaborats ante- 
riorment, per dir que un dels factors diferencials de la present 
Llei 6s el fet que Ja Junta de Museus passa de ser un brgm me- 
rament consultiu a posseir facultats d’ordenaci6 i de propostes 
executives. 

Correspon a la Junta de Museus, d’una banda, la coordinació 
superior entre els diversos museus del pai‘s i, d’una altra, la pro- 
posta i l’establiment de programes de prioritats. La Junta, que 
actiu amb plena independhcia de criteris i disposa d’una assig- 
nació pressupostkia específica del Departament de Cul_Fura, 
s’eslJuctura en dos brg‘m de govern: el ple i la comissió executiva. 
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En el Ple, que presideix el Pscsident de la Generalitat, 6s on 
s6n representades totes les institucions catalanes; la Comissió 
Executiva, en canvi, és formada per onze t&cnics de prestigi r e  
conegut en qualsevol de les disciplines relacionades amb els 
museus. Aquest és, sens dubte, un element fonamental, tant per 
a l’<xticuIació de la present LIei com per la trajectbria que espe- 
rem que en el futur segueixin els nostres museus. 

Un aitre dels aspectes que vull fer ressaltar d’aquest Projecte 
de Llei que ara es presenta 6s que contempla la creaci6 d’una 
xarxa de serveis d’atenci6 als museus, formada per un centre de 
suport tknic, el qual es pot desglossar en tres camps: els dipb- 
sits de materials arqueolbgics, les exposicions itinerants i la res- 
tauració. Estic segur que aquests han de constituir un element 
dinamitzador a nivell territorial de gran importhncia. 

També, a difcr&neia de les dues propostes anteriors, la pre- 
sent Llei contempla, per primera vegada, la incidkncia de les 
lleis d’ordenaci6 territorial per mitjh de les transfcr&ncies com- 
petencials de les diputacions a la Generalitat, als consells co- 
marcals i, excepcionalment en aquesta Llei, als municipis. En 
aquest punt, i pei que fa referencia a les transferkncies que les 
lleis preveuen, estic segur que aconseguirem els mecanismes 
que permetin assolir un alt grau de coincidhcia. 

Tot el que he exposat aquí 6s fruit de seriosos debats que 
s’h‘m dut a terme ai llarg de tot el procés de prepacaci6 de la 
Llei, en els quals han intervingut tant tecnics com institucions. 
Voldria destacar especialment la tasca que dur‘mt els darrers sis 
mesos han realitzat les senyores i els senyors diputats de Ia 
Cambra que han treballat aquesta Llei: la Comissi6 de Cultura; 
aquesta Llei que neix amb voluntat de consens. ”és mostra el 
fet que mds d’un centenar d’esmenes han estat negociades i 
transaccionades, sense que akb ,  en el nostre entendre, repre- 
senti alterar I’esperit del text presentat pel Govern. 

Estimo, per Qnt, que aquest text representa també un esfort; 
d’entesa per part de totes les institucions; per part del Govern 
de la Generalitat; dels ajuntaments; de 1’Ajuntament de Barce- 
Iona, especialment; de les diputacions, i en especial tamb6 de la 
Diputació d e  Barcelona. Estimo, per tant, que el text que es pre- 
senta avui a la consideracib del Parlament 6s una llei del tot VA- 
lida i estic segur que esdevindrh una eina cabdal en l’articulació 
del nostre patrimoni cultural. 

Per tot aixb que he exposat, senyores i senyors diputats, d e  
mano a la Cambra l’aprovaci6 d’aquest text. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, Honomble Conseller. Si 
hi hagués algun diputat designat per la Comissió per presentar 
el Projecte, ho pot fer, No hi 6s; per consegüent, podem comen- 
p r  el debat del Projecte de Llei. 
Hi ha reservades diverses C S M C ~ ~ C S  a Z’mticuIat. La prime- 

ra esmena és a l’article primer, apartat 2, presentada pel 
Grup d’hiciativa per Catalunya. És una emena d’addici6. 
Per a la Seva defensa, té la paraula 1’11-lustre Diputat senyor 
Riera. 

EI Sr. RIERA I GASSIOT: Gricies, senyor President, Abans 
de comenqar Ia defensa d’aquesta primera esmena voldria re- 
cordar que quan jo vaig entrar al Parlament -va ser a finals de 
la legislatura anterior- el meu primer acte va ser precisament 
assistir a una reunió de la ponkncia d’una llei de miiseus que fi- 
nalment no va prosperar. Vull recordar que el ponent era un ex- 
ceHent company, un excehnt diputat que avui, per desphcia, 
no pot ser entre nosaltres, per6 que ens va demostrar la possibi- 

litat que, a través de les ponhcies, els textos, les propostes de 
textos de llei, milloressin, i molt. 

Doncs E, l’rinica cora que vull dir, per no haver-ho de dir 
en cada punt i en cada transacció que sigui aprovada, és que 
l’actitud que hem trobat a la Ponkncia d’aquesta Llei de Mu- 
seus, tant per part de la ponent -la senyora Flora Sanabra-, 
com per part de la Conselleria --sobretot a través del senyor 
Eduard Carbonell-, ha estat enormement positiva i ens ha per- 
m&s d’afcgir o d’incorporar en el text moltes de les propostes 
que nosaltres haviem fet, 

Dit aixb, explico que en aquesta primera esmena nosaltres 
voliem parlar d’un concepte del qual -he de ser franc, tam- 
bé- no creiem que sigui un concepte del tot dehi t ,  definitiva- 
ment recollit pels que tracten de problem&tiques musmib- 
giques, que 6s que, a mes dels museus naturals, dels museus ar- 
queolhgics, dels museus etnopWics, hi ha també, cada vegada 
més, la tendkncia a parlar de museus ecolbgics, Pot semblar que 
hi hagi una certa contradicciú terminolbgica entre el que acaba 
significant la paraula museu, que pot significx un element ante- 
rior, antic, de recollida de valors passats i el que pot significar, 
cada dia mes, cl combat ecolbgic d’una defensa activa de la na- 
turalesa i d’un espai de la naturalesa de cara al futur. 

De tota manera, corn que hem trobat que, en aquesta mo- 
ments, experts rnuseistics d’arreu del mdn cada vegada m6s 
diuen que en el h t u r  s’hauri de parlar de museus ecolbgics, 
que la denominaci6, en tot cas, IIQ repugna, pot ser que en al- 
guns moments sigui part o estigui en part inclosa en d’altres de- 
finicions de museus, ens sembla que seria interessant de recollir 
aquesta caracteristica o aquests futurs museus ecdbgics que a 
Catalunya poden ser enormement explicatius de la seva realitat 
nacional. 

Grhcies, senyor President. 
El Sx. PRFSIDENT: Moltes &cies, senyor Diputat. Torn en 

contra? T6 la paraula la 11-lustre Diputada senyora Sanabra. 
La Sra, SANABRA: Grhcies, senyor President, Bé, aquesta 

esmena, que és la primera d’aquest debat i que portava el n ~ -  
mero 6 en la Ponbncia, del Grup d’hiciativa, tal corn va ser 
presentada a la cambra no era ben bé com és avui aqui; afegia 

solament els valors ecolbgics com uns valors fonmentals a 
l’hora de considerar uns espais i uns monuments amb la catego- 
ria de museus, sinó que feia algunes altres aportacions -si no 
ho recordo malament--, hi  afegia valors industrials. 

En el trhmit de Ponhcia, després referendat per la Comissió, 
ja va ser recollit aquest altre aspecte; el que passa és que en els 
aspectes ecolbgics no v&iem que fos, tal COM el mateix senyor 
Diputat reconeix, tan escaient. 

Vkiern que l’asticle 21 de la Llei d’Espais Naturals, precisa- 
ment, te cura de protegir tots aquells llocs, espais, valors que 
tinguin uns caractem, entre d’aitres, ecolbgics, i teniem por que 
es pogut% produir un encavalcament de funcions o un confusio- 
nisme entre dues lleis que tractessin del mateix tema. Davant 
l’intcrhs demostrat pel Grup d’hiciativa, a través del senyor 
Riera, vilrem demanar també un assessorament t&cnic sobre la 
compatibilitat o no de la possibilitat que es tinguessin en comp- 
te els valors ecolbgics en totes dues lleis. 6s per aixb que, com 
que sembla ser que pot ser a tots dos llocs, més que un torn en 
contra, senyor President, el que jo faig 6s anunciar el vot favo- 
rable a l’esmena del Grup d’hiciativa. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora Smabra, 
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Passem, doncs, a la ~0kici6 d’aquesta esmena. 
Els senyors diputats i les senyores diputades que hi estiguin 

Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat. 
A continuació, vot;uiem el text del Dictamen en els seus <ZT- 

ticles 1 ,2  i 3, perque ara no tenen cap esmena. Ho fem així, 
Vots a favor? 
Aquests tres articles han estat aprovats per iinanirnitat . 
Passem a continuaci6 al debat de 1’article quart on hi ha una 

esmena tarnbd del Grup d’lniciativa. Per a la seva defensa, té la 
paaula 1’1l.lustre Diputat senyor Riera. 

El Sr. R I E M  I GASSIOT: Si, gdcies, senyor President. 
Faig, dliora, la defensa de les esmenes 2,6, 19 i 48, ja que totes 
elles fan refer5ncia a un tema del qual parlaran també altres 
grups d’aquesta Cambra, que és el tema del mapa de museus, i 
que en algun cas d’altres gnips les han collocades en altres arti- 
cles - S U ~ O S Q  que el representant del Grup de la majoria tamb6 
ens far21 una resposta conjunta a tots els grups, tenint en compte 
que 6s un dcls temes que apareix al  Ilarg de tota la Llei. 

Bé, la qiiestid és que ..., suposo que una de les sospites, sen- 
yores i scnyors diputats, que hi haurh després de l’aprovacid 
d’aquesta Llei que <<prima>) clx museus nacionals, ser& la sospi- 
ta que van tenir certs sectors de Ia societat catalana -i al Dipu- 
tat senyor Rigol seSn deu recordar moIt bé- quan, arran del 
pacte cultural, hi va haver acusacions directes d’una certa cen- 
tralitat en les inshl-lacions culturals bhsiques a Catalunya i una 
falta d’atenció al conjunt de les peraries catahes pel que fa a 
installacions cuIturds bAsiques. 

Aquesta seria una de les raons primeres del rmpa de museus; 
és it dir, el mapa de museus corn mi element que ens permetés 
de saber per qui3 el conjunt de museus de Catalunya tenen en 
compte el conjunt també de la realitat nacional del seu territori i 
de les seves caritcteristiques diferents, pais petit perd, per sort, 
divers, i amb connotacions i amb cxpliGacions diferents. Ens 
sembla també que aquesL3 qiiesti6 del mapa de museus vol ex- 
plicar una mica que ens agrada saber a tots, en tant que ciuta- 
dans, quin ha de ser el futur dels projectes culturals a Cata- 
lunya. Jo tinc l’esperaya que en una llei futura y w e ,  curiosa- 
ment, aquesta Llei anuncia o pre-c.muncia-, que és la Ilei del 
paírhoni, es podrh tenir m6s en compte aquesta temhtica que 
anunciem avui sobre el mapa de museus de Catalunya. Repetei- 
xo que creiem que es tracta d’aconsegtiir una resituació de les 
instal-lacions culturals en el conjunt de Catalunya. 

ks una esmena assmmidii també per altres grups, una esmena 
suggerida -i no ho vull amagar- per part de molts repre- 
sentants de municipis de Catalunya, i que em sembla quc com- 
pletaria el sentit d’aquesta Llei. 

Grhcies, senyor Presiáent, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Per a un 

torn en contra, té la parada la Illustre Diputada senyora Flora 
Sanabra. 
La Sra. SANABRA: Senyor President, tal com ja ha iniciat 

e1 senyor Riera, en aquest mateix terna hi ha un altre grup i 
dues agrupacions parlamenthies que tenen presentades esme- 
nes en el sentit de demanar la creaci6 d’un mapa de museus de 
Catalunya. M’agrddaria poder escolta les argumentacions dels 
altres grups abans de fer el posicionament del nostre al respecte. 

El Sr. PRESIDENT: El que passa és que aquestes esmenes 
estan escampades per tot l’articuiat, i hi hauria una confusió te- 

d’acord, es volen posar drets? 

rrible, senyora Sanahra, eh? De manera que si vol pmlm del 
mapa de musem ara.. . 

La Sra. SANABRA: Exacte, senyor President. Si de cas faré, 
doncs, ja el torn en contra de les que vindran després sobre el 
mapa de museus. 

El Sr. PRESIDENT: Em sembla mks lbgic. (L’X. Sr. Sobre- 
q u h  demana per parlar.) Senyor Sobxequés, voiia dir alguna 
cosa? 

El Sr. SOBREQU&: Em sembla, senyor President, que hi 
hauria milllera d’agilitar molt aquest debat si es prmedfs en la 
forma que han indicat els meus predecessors en 1’Ús dc la pa- 
raula, ates que, sobre el mapa de museus, la nostra intewenci6 
liquidar& -si em permet I’expressiG tres, sis, set esmenes i 
em temo que la resposta que hagi de donar Ia senyora Sanabra 
sigui molt coincident, ates que l’csperit de les esmenes presen- 
tades és el mateix. 

El Sr. PRESIDENT: Bé, la Presidkncia és molt sensible als 
suggeriments que se li fan, per part dels il*lustres senyors porta- 
veus, i, llavors, en la votaci6 seguiríem l’ordre lbgic de la nu- 
meriwi6, perb, per a la defensa, entenc jo que s’hauria ara de 
procedir, per part de 1’Agrupació d’Esquem Republicana, a 
l’esmena n h e r o  4 del Dictamen. 

EI Sr. SOBREQUÉS: €3 ha la 3, socialista, Fresident. 
El Sr. PRESIDENT: La 3, socialista, que és de supressió. 

Doncs, te la paraula. 
El Sr. SOBREQUÉS: No, per anunciar --corn li he dit 

abans- que aplegar6 Ia defensa de les esmenes següents: la 3, 
Ia 7, la 8, la 9, la 10,l’ 1 1 i la 45, que totes elles incideixen en Ia I 

temhtica del mapa i el registre de museus, 
L’esperit d’aquestes esmenes s’ha expressat, en part, quan 

ha parlat el senyor Mera. EI nostre objectiu 6s que la Llei confi- 
guri un mapa de musem que no sigui únicament una desmipi6 
estAtica o passiva de la realitat actual dels museus a Catalunya. 
Volem que la Llei defineixi les necessitats, els serveis i l ’hbi t  
territorial dels museus, i, en definir les necessitats, d’alguna 
manera, s’esta programant la convenihcia de dotar de nous 
museus, de dotar de nous serveis, de coordinar els serveis de di- 
versos museus d’hnbit local o d ’ h b i t  comarcal. En definitiva: 
es tracta que el mapa de museus no es limiti a ser una descrip- 
cici estatica de la realitat actual, sinó que sigui un element per 
planificar les necessitats del fbtur i que, alhora, assumeixi el 
compromís de la Conselleria, del Govern, de cobrir les mancan- 
ces existents en els diversos h b i t s  territorials de Cataiunya i 
coordinar i racionalitzar els diversos serveis que tenen els mu- 
seus d’hbi t  local. 

Quant al que afecta el registre, l’objectiu de la nostra esmena 
és definir exactament quins museus d’hbit  b c d  tenen, en vir- 
tut d’allb que defineix la Llei, la condició de tals, i que només 
aquests, en un periode de temps detemifiat, puguin ser inscrits 
en el registre i, per tant, entrar a formar part del mapa de mu- 
seus en la forma que abans m’he expressat, 

Moltes gdcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Sobrequ6s. Arn 

correspondria a Esquerra Republicana, l’Appaci6 d?ElEsquem 
Repubiicana, defensiu les seves esmenes en aquest particular, 
que seran, segons la PresidEncia, la nrimero 4 i la número 143. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Efectivament. Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Tk la paraula el senyor Card-Rovira. 
El Sr. CAROD-ROWRA: Nomes li agrbim de poder fer 1’6s 
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de la paraula en aquest moment, 6s a dir, abans cle coneixer 
l’opini6 de la portantveu de la majoria, j a  que, Probablement, 
convindrh amb mi, la Presidkncia, que conkixer l’opini6 de la 
majoria abans de fer pública quina 6s la nostra posici6 davant el 
terna se situava m6s que no pas en el terreny de I’enjblit, en el 
terreny, directament, de la ciEncia-ficció politica, i hauria in tm 
du’it unes certes novetats en el que és la prhctica parlamentkia, 
almenys €iris ara, a 1’Europa occidental, 

En el tema del mapa de museus, nosaltres feiem, corn altres 
gnips de l’oposici6, una diferbncia notable entre el que 6s el re- 
gistre de museus, 6s a dir, entre el que 6s el retrat fotogrhfic, la 
instantiinia de la realitat existent, i aHb que liauria de ser, al 
nostre entendre, una cosa ben diferent. És a dir: un mapa de 
museus que continguks la planificacib, l’orientaci6 i la coordi- 
nació de I’aacci6 de les diverses admhistracions pdbliques amb 
I’objectiu de garantir una oferta museística adequada a les ne- 
cessitats del pais, i poder establir les prioritats en aquest Arnbit. 
Un concepte, doncs, dinilmic, un concepte de projecte, un con- 
cepte, doncs, en la voluntat d’abastar el que serien les necessi- 
tats museistiques del nostre pais. Probablement, una opini6 corn 
la nostra, que, en aquests moments, representa tan sols tses di- 
putats en el conjunt d’aqwsta Cambra, pugui ser considerada 
modesta; per aixb nosaltres ens referirem a una entitat d’un 
abast més ampli, que mereix tot el nostre respecte, com 6s 1’As- 
sociació Caíalana de Municipis. D’acord amb el que defensa 
l’Associaci6 Catalana de Municipis en el Butlletí del febrer de 
1990, resulta que -i ho dic literalment- <<malgrat que es crea 
un registre de tots els museus afectats per la Llei, s’hi troba fal- 
tar un mapa de museus en qnk queds clara la situaci6 dels 
existents, que pemetés de saber quines s6n les materies suscep- 
tibles de portar a la creació de nous centses i on caldsia installar 
aquests en el cas que aixl es decidim. NO cal dir, doncs, que 
aquesta dimaci6 la fem nostra i que tenim el convenciment 
més absolut que, si es dones la circumsthcia de figurar en 
aquest hemicicle algun membre de l’Associaci6 Catalana de 
Municipis, €iguraria al nostre costat, dret i amb una posici6 de- 
cidida, €mt costat a all6 que Ia seva mateixa organització de- 
fensa de manera pública. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESJDENT: Moltes grhies, senyor Carod-Rovira, 

Correspundria ara a l’Agrupaci6 padarnentbia del CDS defen- 
sar  les esmenes n6rneros 2 0 , ~  i 5 1 . 8 s  així, senyor Martiri i 
Toribio? 

El Sr. MART&: Si,  senyor President. Si bé la 144 i la 152 
fan una refdncia explicita a l’elabraci6 del mapa dels mu- 
seus, a I’esmena número 92 només és el primer parigraf, perb, 
evidentment, voldrleem també incloure-la en aquest moment, si 
la Presidbncia aixi ens ho permet. 

El Sr. PRESIDENT: Li ho permeto, sí. 
El Sr. MARTfN: Grhcies, senyor President. Bé, les nostres 

esmenes 144 i 152 fan referhcia a la necessitat d’elaborar un 
mapa de museus, d’alguna manem, en la mateixa incidencia 
que han fet els grups parlamentaris que m’hm precedit en l’iis 
de la paraula. 

Per a nosaltres, l’elabració d’un mapa de museus és quel- 
com distint del futur registre de museus de Catalunya que se’ns 
proposa a la Llei, ja que nosaltres mantenim que, a través del 
mapa de museus, es pugui definir el model d’mibada que ha 
d’orientar I’acci6 p6blica en rnat&ria museística. h i ,  que fos 

l’eina de planificació indispensable per orientar i cOOrdinar 
l’acci6 de tots els poders pftblics de Catalunya, per tai de garan- 
tir, finalment, l’efectivitat dels drets dels ciutadans a accedir a 
la cultura, rnitjmpnt els museus. 

I respecte a l’esrnena rifimero 92, tan sols en el primer pad- 
graf, i 6s una mica ..., fa referkncia, si més no, en el seu primer 
apartat, a les possibles prioritats derivades del mapa de museus, 
perb, lbgicament, tot deph de com quedi, COM sigui el posicio- 
nament de les esmenes 14-4 i 152, perque nosaltres mantinguem 
o retirem aquesta primera part de l’esmena número 92. 

Moltes gracies. 
El ST. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Martin i Tori- 

bio. Per al torn en contra de totes aquestes esmenes, té la parau- 
la la Iklustre Diputada senyora Hora Sanabra. 
La Sra. SANABU: Grhcies, senyor President. Davant la. in- 

quietud de dos grups pariamentaris i de dues agrupacions per la 
inclusió, amb diferhncia de matisos, corn pot ser promoure 
l’elaboracj6, crear el mapa de museus, vam tenir una primera 
presa de contacte en el sentit de mirar un apropament. Nosaltres 
esthem disposats i enteníem un mapa de museus que reflectis 
la realitat museística del país, que fos la plasmació del. registre 
en un plhol  en e1 quai es digués quins museus hi havia i en 
quina situaci6 es trobaven i com estaven gestionats. Perb ja 
vam veure, en el t r h i t  de dihleg -i també s’ha vist avui per 
les intervencions dels illustres senyors diputats que m’hm pre- 
cedit-, que no esthvem d’acord en aquest criteri. All6 que es 
proposava corn a mapa de museus era que, ultra tenir la situaciti 
dels museus de Catalunya en aquests moments, es marqués, es 
pIanifiqu&, hi haguessin els eixos de futurs museus a crear i 
també de gestionar els actuals. 

Aquí va arribar el nostxe punt de discrephcia, perquh no ens 
sembla que sigui allb que el pais necessiti en aquests moments, 
un mapa de museus encotfiador, que digui d’una manem uni- 
forme quins són els museus que hi ha, com han d’mar i quins 
són els nous museus que s’han de crear. Aquest és el nostre cri- 
teri, perb ve avalat per diferents argumentacions, 

Per un costat, ens sembla que, si bé en altres aspectes sí que 
hi ha uns parhetres objectivables, com pot ser, per exemple, 
poder programar el nombre de llits per milers d’hhabitants, O M 
els hdexs de lectura, de podes programar els llibres segons lec- 
tors o M, fins i tot, amb les tendhcies de la demografia, poder 
preveure el. nombre d’escoles O d’aules escolars per alumnes, 
no 6s aixi en allb que conforma els museus, que és el patrimoni 
r<museable>> d’un país, perquk és alb on és i d’unn manera que 
no es pot ni imposar en uns llocs que no hi sigui, ni trobar en 
els altres que tampoc hi sigui. 

A mi em sembla -potser per deformació professional- 
que una manera de fer entenedors els arguments és mitjanpnt 
exemples. Per aixb m’agradaria de posar-ne dos que facin més 
entenedora la nostra argurnentaci6: un de ben proper a mi, que 
6s la situació de la comarca de 1’Anoia i els seus museus, i un 
altre de m6s dunyat pequi? no se’m titlli de localista. La Dipu- 
tació de Barcelona va encarregar l’my 88 un cens dc museus de 
la provincia, en el qual, precisament en la revista L’AvenG, en 
una separata cle <<Plecs d’histbria  local^^ que parlava rnonogrhfi- 
carnent de museus, el senyor Daniel Solé fa després unes com- 
paracions i unes avaluacions sobre el resultat d’aquest cens, i 
considera les comarques m6s desafavorides en el camp dels 
museus precisament l ’hoia,  el Berguedh i el Barcelones A b -  
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viment, sense Barcelona. E, realment, Anoia tk, quant a nom- 
bre de museus, pocs, tan estrictament pel nombre de museus 
COM en relació amb la superfície commcal, els quilbrnetres qua- 
drats, o b6 en refaci6 amb el nombre d’habitants. 

Perd, per l’altra banda, de la mitja dotzena de muse~is que te- 
nim, n’hi ha tres, precisament la meitat, que per les seves carac- 
teristiques tenen la considemci6, la important consideraci6 de 
<<seccions de museu nacional>>: s6n el MLWU de la Pell, el Mu- 
seu de 1’Aigua i el Museu del Paper, s Capellades. Precisament 
per Ies indústries que han girat al voltant de l’aigua i per la te- 
nacitat dels empresaris i dels erudits d’allh, s’ha aconseguit que 
hi haguessin tres museus d’aquesta categoria. Jo podria posar a 
la seva reflexi6: en un mapa programador que dividís, a la co- 
marca de I’Anoia segurament ens tocariell més museus; no hi 
ha pobles que tinguin més patrimoni <trnuseab’Ie,>; en canvi, pot- 
ser no eiis en tocarien tres de, la consideraci6 de <<secció de mu- 
seu nacionabr. Quin ens escatimarien? All6 que volem segur 6s 
la possibilitat que, si ai un moment deteminat, per una dona- 
ció, per una troballa, pel que sigui, hi hagi la possibilitat d’en- 
cabir, de dcsenvolupar un altre museu, que aquest sigiri possible 
de tenir, que es mantinguin els que tenini i que es mantingui la 
categoria dels que tenim. 

Un aftre exemple m6s allunyat seria, per exernpie, la crexió 
del Museu Brithnic o la, crea& de la Nattional Gallery of Art, 
als Estats Units; tant l’un com I’altre no responen en cap mo- 
ment a una possibilitat de museus programables. El Museu Bri- 
thnic E s  fruit de l’herhcia d’un patrici que havia arreplegat al 
llarg de fa seva vida un important patrimoni cmuseable>) entorn 
seu, Sir Hans Sloane, i que va voler, a la seva mort, mitjanqant 
testament, deixar-ho al poble a canvi d’una coxpensaci6 eco- 
nbmica per d s  seus hereus. El Parlament britinic es va mnir, 
va acceptar la donaci6, va fer precisament una loteria especial 
per poder recollir la compensaci6 econhmica que calia donar, i 
va nomenar la primem junta, de vint-i-cinc síndics, que ha tirat 
endawnt el. Museu BritSlic fins arribar a ser l’admimt i enveja- 
ble muscu que és avui dia, 

Per un altre costat, la National Gallery of Art, de Washing- 
ton, va néixer també d’unn iniciativa impensada, per la donaci6 
d’un financer, del senyor Andrew Mellon, que tenia mil sis- 
centes escultures, m6s de dos mil cinc-cents quadres, prop de 
cinc mil gravats i dibuixos, i va considerar que valia la pena 
que aquell patrimoni fos per al seu pafs, i grikcies, el 2937, rl fer 
una donaci6 ha esdevingut un dels museus d’art que cal visitar 
avui dia. 

Em sembla que són dos bons exemples de per quk rebutgem 
energicament un mapa programador, un mapa acotador, un ma- 
pa definidor de museus. 

Tarnbe voldria dir que, en les converses mantingudes en 
I’elaboraci6, en el debat i la discussi6 d’aquest Projecte de Llei, 
hem trobat tant cn Ies persones que són responsabks, t h i c s  
conservadors de museus, tina inquietud pel fet que puguin en 
cada moment decidir cap a on volen enfocar el museu que ells 
porten, perquk s6n tkcnics, persones que hi entenen, perquk, a 
m i s  a mks, estan arrelades al medi i perqiih saben quines són 
les possibilitats i cap a on pot decantar el seu m w x .  I tambk en 
el sentit de representants de municipis, jo voldria dir que també, 
per part de representants dels ajuntaments, hem copsat la in- 
quietud que volen en tot moment tenir la ilibertat en els seus 
propis municipis o bé de crear, o b6 de promoure, u bé d’impul- 

sar, o be d’infiuir en el seu propi museu. O sigui que hem reco- 
llit inquietuds de tiknics, conservadors, directors de museus i 
responsables d’administmcions locals. 

A mi em sembla que també és bo per reflexionar sobre 
aquest tema del mapa de museus posar a la consideració una 
ponkncia de la senyora Dolors Llopart, que va fer en unes jor- 
nades sobre museus i administraci6 local, organitzades per la 
Diputaci6 de Barcelona, en les quals deia que -sobretot eUa 
feia les reflexions de cara a les persones responsables de rnu- 
seus- calia tenir eri compte un canvi de mentalitat en el que 
era l’objectiu principd dels museus, que potser durant molt de 
temps aquest objectiu principal havia estat nom& el patrimoni 
anuseable>), que aquest era molt important, perh que calia do- 
nar-hi una tridirnmsionalitat, que calia continuar pensant en cl 
matrimoni..,, patrimoni, per6 pensar-hi d ’ u a  maner a..., posant- 
10 en relaci6 m b  l’home, d’una manera relacionada amb el 
protagonista veritable dels museus, que era I’ifiome, i també, a 
part del patrimoni, de l’entorn a quh estava lligat. 

Em sembla que una d’aquestes coses fallaria si nosaltres es- 
tigukssim d’acord a posar a la LIei un mapa de museus que en 
el nostre aspecte 15s més un mapa inquisidor, limitador que no 
pas la flexibilitat que hi voldriem donar. 

Unes úftirnes reflexions en aquest tema les voldria fer sobre 
corn podriem encabir, per exemple, persones que al llarg de la 
seva vida han meplegat un patrimoni que pot cornenpr essent 
una collecci6, per& que, al llarg dels anys, per dedicaci6, per 
aportaci6 econbmica, pel que sigui, arriben a ser veritables mu- 
seus, que troben, aquestes persones, la sensibilitat suficient en 
l’ajuntment on es jubiten --precisament, un ajuntament presi- 
dit per un diputat d’aquesta Cambra- i que fan un conveni per 
tal de fer la Casa-museu Antoni Deu i Font, a la vila dei Ven- 
drell. Si tinguéssim un mapa de museus on clipés QII s’han de 
fer els museus, nom&, i carn s’han de gestionar els museus, no 
ham’em pogut arribar a aquests acords? Penso tamM en Agra- 
munt i Ia possibilitat que t6 de tenir un museu monogMic a 
l’entom del pintor Guinovart, si realment qualla la idea que ha 
expressat tíltimament, simplement perqu& és el poble de la seva 
mare, O d’altres i d’altses ... Pensin vostks si en un mapa progra- 
mador hi podria haver un Museu Picasso, una Funda& Mir6, 
una. Fundaci6 Thpies ... S6n moltes hiciatives que ens sembla 
que val la pena recordar i que a nosaltres ens avalen profunda- 
ment per rebutjar Sa creació d’un mapa de museus en aquesta 
Lki.  

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESDEhT: Moltes grhcies, senyora Sanabra. 
Procedirem ara .a la votaci6 d’aquestes esmenes. Seran les 

segiiients: la número 2, la niimero 3, número 4, número 6, nú- 
mero 7, niirnero 8, n~mero 9, número 10, niimero 18, número 
19, número 20, nihero 43 i número 44,45,48 i 5 1. 

El Sr, MARTPN: Senyor President, si rn’ho permet ... 
El Sr. PRESDENT: Si. 
EI Sr. MARTIN: L’esrneiia número 20, demanaria que no 

fos votada, j a  que nom& s’ha fet defensa de la p h e r a  put, 
que és la que feia referencia al mapa de museus. 

El. Sr. PRESIDENT, Molt bé, i a m6s hi ha una transaccio- 
nal. 

El Sr. MARTIN: Grhcies. 
El Sr. PKFSKIENT: Gracies. (L’I Sr. Cusanovas demana 

per parlar.) Sí? 
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El Sr. CASANOVAS: Senyor President:, en nom del I I Q S ~ T ~  

El Sr. PRESIDENT: De la iiúrnero 3? 
El Sr. CASANOVAS: Sí, senyor. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 
Doncs, votem totes les esmenes que he enumerat, amb l’ex- 

cepció feta pel senyor Matin i Toribio, i l’esmena n6mero 3, 
que es votarh separadament, se sotmeten ara a votació. 

Grup, li demanaria la votació separada de l’esmena nirrnero 3. 

Vots a fimor? 
Vots en contra? 
Abs t en cien s? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 22 vots a favor, 

A conthuaci6 es vota l’esmena nGrnero 3, 
Vats LL favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 16 vots a favor, 65 

A continuaci6 es vota E’article 4, segons el text del Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article quart ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuaci6 se sotmet a votació I’article cinquh.. (remor 

Vots a favor ... 
El Sr, RERA I GASSIOT: Perdoni, President! 
El Sr. PRESIDENT: No? 
El Sr. RIERA T GASSIOT: Votació separada del cinquh. 
EI Sr. PRESTDENT: Molt U. HQ presentia, la Residencia. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’articie cinqu8 ha quedat aprovat per 68 vots a favor, cap 

Votem a continuaci6 I’article sisb, que no tt5 esmenes. 
Vots a favor? 
Aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem al debat de l’article 7. Hi ha una esmena, del Grup 

d’hiciativa. Per a la seva defensa, té la paraula l’nlustre Dipu- 
tat senyor Riera. 

El Sr, RIERA I GASSIOT: Gracies, senyor President. Un 
polític -he de creure que insigne- deia a l b  <<VosaItres feu 
les lleis, que jo ja Ear6 eIs reglaments>>. B6, aquesta és una es- 
mena que té molt aquesta característica, de reflexi6 sobre la 
mateixa Llei de Museus i sobre el seu sentit final. La Llei és 
una iIei que té la virtut de la seva ambigüitat: aixb ha pern& 
que la Llei arribi a aquest t r h i t  -i esperem que avui sigui 
aprovada, aquesta Llei, cosa que no ha passat amb els dos in- 
tents anteriors-, per& evidentment, depenclra molt del seu de- 
senvolupament regiamentari que aquesta Llei resulti dica$ per 
promoure i per gestionar els museus de Catalunya, per irnpd- 
sar-ne el seu ús i per fer vhlida aquella definici6, que ja hem 
votat tots nosaltres fa una estona, del que ha de ser i del que és 
un museu. 

Per tant, aquesta és una esmena de tipus segurament més re- 
glamentari, que hauria pogut ser una esmena transaccional Q 

65 en contra i 5 abstencions. 

en contra i I1 abstencions. 

de veus), G h q U E  i sis&. 

(Ricalles.) Doncs, article cinquh. 

en contra i 25 abstencions. 

que, senzillament, podria ser un element afegit, una recomana- 
ci6 a I’hora d’elaborar el reglament d’aquesta Llei. Per a alguns 
diputats que tinc la impressió que segueixen el debat de la Llei 
de rnernbria -i tot i que els se una exceklent membria-, els re- 
cordo que l’article 7 parla <<els museus han de posseir el pcrso- 
nal i les condicions necesshries per a garantir la proteccili de 
llurs fons. El Guvern dictar& les disposicions reguladores de les 
condicions mínimes de seguretat i protecci6.>> Doncs bk, 6s aqui 
on comenqa la nostra esmena: <<condicions minimes de segure- 
tat i protecci6>>, demanem nosaltres, <<que han de compiir tots 
els museus de Catalunyaw. 1, a partir d’aquí, indiquem: <<A m6s 
dels assessoraments previstos en els articles 25 i 28 d’aquesta 
Llei, la Generalitat donar& assessorament sobre els sistemes de 
regulació de les condicions climhtiques i ambientals -hn, 
composició de l’aire, temperatura, humitat relativa- i sobre els 
sistemes de restauració dels objectes rnuseistics deteriorats, aju- 
dant t?xnicament a analitzar la situaci6 física i química 
d’aquests objectes. Així mateix, oferid assessorament sobre les 
condicions per a garantir les condicions de seguretat contra h- 
cendis i robatoris.>> 

Tot aixb pot semblar ganes d’eembolicar la troca, perb ens 
sembla que estern parlant d’una mathria enormement delicada, 
corn 6s la massa museística de valor real que hi ha a Catalunya. 
En el passat hem assistit a un procés greu de pksdua -molt so- 
vint per destnlcci6, molt sovint per incapacitat a l’hora de vet- 
llar pel valor d’aquesta massa museística-, i 6s per aixb que 
ens sembla que, a més de la indicació real que fa l’article 7 de 
la Llei, hauriem de concretar una mica més, ni que fos concre- 
tar que aquestes mesures són per a tots els museus de Cataiunya. 

No amago aqui que la Llei ha hagut de crear uns museus na- 
cianais, molt ben defmits, i uns rnuseus d’inter&s especial, defi- 
nits d’una manera més vaga, perb que, evidentment, engloben 
la part m6s important del fons museístic de Catalunya --per 
exemple, tots els fons que depenen de l’Esgl6sia. Ja que aquesta 
Liei vol protegir la massa museística de Catalunya, ens sembla 
important que aquesta normativa de garanties de seguretat 
s’apliqui a tots els museus de Catalunya. 

&&cies, senyor President. 
EI Sr. PRESIl”T: Moltes gracies, senyor Riera. Per a un 

torn en contra, té la paraula Ia Illustre Diputada senyora Sana- 
bra. 

La Sra. SANMIRA: Senyor President, suposo que a la Mesa 
ha arribat una proposta transaccional en aquest sentit, perqu& 
tota l’argumentació en contra que li haviem de fer, al senyor 
Riera, ell mateix ja se l’ha feta, en el sentit de dir que potser la 
Llei no havia de contemplar una especificitat reglamenthia 
corn és la que ens proposava. Pe& veient que la motivaci6 era. 
que deixés, la Llei, una escletxa oberka a la inquietud que hi ha- 
gut% unes mesures, en tots els museus de Catalunya, que els do- 
nessin unes garanties m& aprofundides, és per aixb que hem 
redactat una esmena tmnwximal -que, si vol, la llegiré, pera 
que m b 6  tenen els altres grups de la Cambra, i que demano a 
un company meu Secretari si em vol fer aquest favor. 

El ST. PRESIDENT: El senyor Secretari li donad satisfacci6 
i ,  així, els altres membres de la Cambra se n’assabentaran. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Amb molt de gust, senyor 
President. Es tracta d’una esmena transaccional a l’esmena 26, 
del Grup d’hiciativa per Catalunya, que presenta el Grup de 
Convergencia i Unió. 



3680 DIARI DE SESSiONS / P - NÚm.75 / 17 d’octubre de 1990 / SESSIONS PL&iRIES Nzims. 56 i 57.1 

Bs una mena d’addici6 al final. del segon parhgraf de l’article 
’7, que quedaria redactat de la segiient manera: <Article 7, punt 
2: El Govern ha de ciictar les disposicions reguladores de les 
condicions adequades de seguretat i protecci6 que han de com- 
plir tats els museus de Catalunya. A mes de l’assessorament 
previst en ells articles 24 i 27 d’ayuesta Llei, la Generalitat do- 
nar& assessorament sobre els adequats sistemes de seguretat i 
proteccia, així corn dc les condicions de conservaci6 i de res- 
tauraci6 dels fons dels mmeus.>> 

El Sr. PRIFJDENT: Moltes grhcies, senyor Secretari. El 
senyor Riera accepta aquesta transaccional? (Pausa.) Doncs, se 
sotmet a vohci6 aquesta esmena transaccionaI. 

Vots a favor? 
La transaccional ha queclat aprovada per unanimitat. 
Es vota el text del Dictamen d’aquest article 7. 
Vots a hvor? 
L’article 7 ha queclat aprovat per unanimitat en la fama en 

quk queda dcsprks de la transaccional aprovada. 
A continuacid, es voten els articles 8 al 18, que no tenen es- 

menes. Es poden votar conjuntament? Doncs així es farh. 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem ara al Tí’toí Tercer de la Llei, que hi ha l’esrnena,.., 

al Capitol I hi ha l’esrnena nirmero 11 ,  del Grup Socialista, que 
ja ha quedat defensada i ha quedat.,. derrotada, cn el seu mo- 
ment (rialles i remor de veus), i hi ha l’article 19, que no té es- 
menes, que es pot votítr seguidament. 

Vots a favor? 
L’articlc 19 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a1 debat de E’articte 20. El Gmp d’hiciativa té l’ees- 

mena número 12; per a la seva defensa, té la paraula I’Illustre 
Diputat senyor Riera. 

El Sr. RERA I GASSTOT: Sí, grhcies, senyor President. En- 
tre les esmenes 61 i 77, del Grup d’hiciativa per Catalunyal hi 
ha una transaccional, presentada pel Grup de Convergencia i 
Unió (remor de veus) -61 i 71, perd6: ha estat un error. Per 
tant, aprofito t m M ,  diguéssim, per fer la defensa conjunta, i 
nom& defensaré un punt de I’esmena 71, que és quan es plante- 
ja que, l’ajut econbmic per a despeses de funcionament ordinari 
i d’hversions, que compti amb el vist-i-plau de la Junta de Mu- 
seus. Es a dir, ens sembla que, de cara als museus nacionals, 
aquests museus han de tenir una activitat cada vegada més no- 
table i han de poder comptar amb un carn’ directe de recursos, 
no solament per al que 6s eI funcionament ordinari, sinó tamb6 
per al seu funcionament d’inversions. 

Grhcics, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, Torn en contra? O 

vol ... ? (Pausa.) En aquest mateix article hi ha l’esmena socia- 
lista número 13, Senyor Sobrequés, la vol defensar? T6 la pa- 
raula. 

El Sr. SOBREQUfiS: Bé, l’objectiu d’aquesta esmena, que 
efectivament serh retirada rl favor d’una transaccional, tenia 
com a objectiu, doncs, que, quan es crea un museu nacional, 
mitjanpnt la concurrkncia de patrimoni o de recursos provi- 
nents d’institucions jurídicament diferents, es faci per manera 
que el conveni, que el consorci que es crei’, sigui pactat entre les 
parts que aporten patrimoni a aquest noli museu nacional de 
Catalunya, Creiem que, la transaccional presentada, d’aiguna 
manera recull l’esperit de la voluntat de la nostra esmena, per6 

desitgem també expressar que quan, en el futur, es constitueixin 
nous museus nacionals de Cata‘tunya, d’alguna m e r a  no afec- 
tats per l’esperit i pel contingut de l’esrnena transaccional, es 
recordi quin és aquest esperit, aths que les transaccionals no fan 
referhncia a eventuals museus nacionais que es puguin crear 
amb concurrhcia de patrimoni d’institucions diverses que avui 
en detenen juridicament la propietat. 

Per tant, és una cautela. Retirarem aquesta esmena, ens atin- 
drem al contingut de l’esmena transaccional, que ens sembla 
positiu, perd reiterem que, atbs que les tmsaccionals es referei- 
xen a museus concrets i no a museus que eventualment es pu- 
guin crear en el futur, quan aixb succeeixi es tingui molt 
present I’esperit que inspira la transaccional a Ia qual nosaltres 
donarem suport. En síntesi: l’esrnena queda retirada, 

El Sr, PRESJDEIW: MoItes gdcies, senyor Sobrquds. Torn 
en contra, la senyora., . T6 la paraula la senyora Sanabri. 

La Sra. SANABRA: Senyor President, jo, el que li volia dir 
és que aquesta transaccional aplega tres esmenes, una del Grup 
d’hiciativa i dues del Grup Socidista: la 62 i la 69, del Grup 
Socialista, i ia 63, del Grup d’hiciativa, 

El Sr, SUBREQUÉS: Efectivament ... Percl6, senyor Presi- 
dent: amb la meva intervenció passada, dono per defensada 
tamb6 l’esmena 15 del Grup Socidista. 

El Sr. PRESIDENT Perfectament. T6 la paraula la senyora 
Sanabra. 

La Sra. SANABM: Bé, COM que ..., ja que m’ho demana, 
senyor President ... Jo, el que li volia dir al senyor Sobrqués 6s 
que el Projecte de Llei, quan preveu la creació de nous museus 
nacionals, preveu que aquests es crearan per llei, O sigui, totes 
aquestes reserves que eil ens ha explicitat, que aquesta transit& 
ria serveix per a l s  museus nacionals d’aquest moment, perb que 
cal tenirho present amb nous museus nacionals, jo em sembla 
que, en el moment de debabe la llei de creaci6 del quart, ch- 
que, sis& museu naciond, ho tindrem en compte, i espero que 
ell també pugui en aqueus moments defensar-ho. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Senyora Sanabra, quan ha dit <ctransitb- 

La SM. SANABRA: 13s una disposici6 transitbria, aquesta. 

El Sr. PRESIDENT: D’acord. Procedim a vot ar... (¡!,’I. Sr. 
Escudk demana per parlar.) S í .  

EI sr. ESCUDB: si, si es poguessin llegir les transaccions, 
per a illustració de la Cambra.. . 

El Sr, PRESIDENT; Doncs, el senyor Secretari procedirh a 
la seva lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Esmena transaccional que 
proposa l’addicili d’un nou apartat a l’article 20, a I’apartat 
quart, que diria: <<En ei cas de Ia creach5 de nous espais, de re- 
modelaciom o de la realitaxi6 d’activitats especials que comp- 
tin amb el vist-i-plau de la Junta de Museus, les administracions 
implicades assumiran el comprom’s de dotar el museu de nous 
recursos, aixi com el d’endegar gestions destinades a obtenir-ne 
d’altres institucions públiques o privades.>> 

La segona esmena transaccional fa referkncia a les esmenes 
62 i 69, del Grup Socialista, i a la 63, del Gnrp d’hiciativa 
-1’anterior feia referkncia a les esmenes 61 i 71, del Grup 
d’hiciativa. Proposa una disposici6 transitbria tercera, que di- 
ria: <<Mentre durin les obres d’adequació de la seu del Museu 

ria>> valia dir ctransaccional>>,, , (Pausa.) Transitbria, ha dit? 

(Pausa.). 
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d’Art de Catalunya i es produeixi el trasllat del Museu d’Art 
Modern a la seva nova seu, i per un periode no superior a sis 
anys des de l’entmda en vigor d’aquesta Llei, la proposta de no- 
menament del President i del Vice-president del Patronat a quk 
fa referkncia la Disposici6 Addicional Tercera, punt quart, i del 
Director i Administrador del Museu d’Art de Catalunya, seran 
fetes de comú acord per la Generalitat de Catalunya i I’Ajunta- 
ment de Barcelona. >> 

EE Sr. PRESIDENT: Moltes gxhcies, senyor Secretari. Es 
procedeix a la votació d’aquestes dues esmenes. Es poden votar 
conjuntament? (Remor de V E U S . )  No s6n dues, són quatre. Es 
poden votar conjuntament? 

El Sr. CASANOVAS: Senyor President., 
El Sr. PRESIDENT: SI. 
EI Sr. CASANOVAS: Evidentment, la conducció del debat 

és una qiiesti6 de la Presidkncia, perb jo li voldria fer observar 
que potser fóra millor que la Disposició Transitbria Tercera, 
que 6s una esmena d’aquestes, fos votada en el moment que es 
votessin les disposicions transitbries, i no en aquest moment. 

El Sr. PRESDENT: hixi es farh. 
El Sr. CASANOVAS: Moltes gr&cies. 
El Sr. PRESDENT: Dic els ntímeros del Dictamen: es voten 

les esmenes transaccionals a la n6rnero 12,13 ... i 15. D’acord? 
Vots a favor? 
Aquestes esmenes ban quedat aprovades per unanimitat. 
A continuaci6, se sotmet a vota56 l’article 20, segons el text 

20 i 21, Vots a favor? 
Aquests articles, els articles 20 i 21, han quedats aprovats 

per unanimitat. 
A I’article 22 hi havia l’esrnena socialista que ha estat tram- 

accionada? (Puusu,) I per consegüent es pot passar a la votació 
dels articles 22 i 23, que no tenen esmenes ..., i la 24, tampw tk 
esmenes perqub.. . Si? 

del Dictamen, i 21, perquh no te esmenes. 

El Sr. PRESIDENT: 22; 23, no? No té esmenes, el 231 
Es vou el 22. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest artide ha quedat aprovat per 54 vots a favor, cap en 

Es vota ara I’article 23. 
Vots a favor? 
L’article 23 ha quedat aprovat per unanimitat. 
L’article 24. Hi ha l’eesmena d’hiciativa, la niimero 16, que 

té l’esmena transaccional ja votada. Per consegiient, es pot vo- 
tar ja l’article 24, segons el Dictamen. 

contra i 21 abstencions, 

Vots a favar? 
El text d’aquest article ha quedat aprovat per unanimitat. 
Segueixen els articles 25,26,27 i 28, que no renen esmenes. 

Es votaran conjuntament si ningú demana el contrari; es voten 
conjuntament, 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem al debat de l’article 29. Hi ha una esmena de 1’Agru- 

pació parlamenthia d’Esquem Republicana de Catalunya, la 
nirrnero 17. Per a la seva defensa, té la paraula l’Il4ustre Diputat 
senyor Car d-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Si, senyor President; moltes grh- 

cies, Aquesta esmena d’Esquem Repubiicma fa refer&ncia a la 
defmici6 que, al nostre entendre, haurien de tenir els museus 
considerats de carActer local, a partir d’una doble definici6. Per 
u11 banda, aquells que són promoguts o mantinguts, en el seu 
cas, pels ens locals de Catalunya, ja que al nostre entrendre no 
fer-ho significaria ignorar que una part important del patrimoni 
museístic del nostre pals, precisament, en depb,  i, per altra 
banda, aquells museus que, pel seu plantejament i contingut 
vinculat al territori, tingudssin dgun aspecte sectorial o ternhti- 
cament especialitzat que s’hi relacioni. Creiem que precisa el 
carhcter de l’article amb una amplitud que més aviat beneficia 
el conjunt de i’ariicalat. 

Moltes grhcies. 
E1 Sr. PWDENT:  Moltes gdcies, senyor Carod. Per a 

torn en contra? (Pausa.) No hi ha torn en contra. Doncs es pas- 
sa a la votaci6 d’aquesta esmena. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimiíat. 
Es vota ara l’article 29, segons el text. wi podríem afegir 

Vots a favor? 
Aquests tres articles han quedat aprovats per unanitnitat. 
A continuaci6 se sotmet a vota56 l’article 32, segons el Dic- 

(Lu I .  Sra. Sambra demam per parlar.) 
Digui, senyora Sanabra. Hi ha una esmena... 
La Sra. SANABRA: Senyor President, hi ha una esmena... 
El SI. PRESIDENT: Enth la Residencia que ha decaigut 

perque parla dei mapa, per6 aixb ho dir& el propietari de l’es- 
mena, que és del Grup Sociatista. El senyar Sobrequés entén 
que ha decaigut, l’esmena 181 

tamb6 els articles 30 i 31, que no tenen esmenes. 

tamen? 

EI Sr. SOBRJ5QUÉS: S’ha defensat prhiament. 
EL Sr. PRESIDENT: S’ha defensat pr&viament. La 18 no té 

transacció, eh? (Pausa.) 
Senyor Sobrequés, 
EI ~ r .  SUBREQUI~S: sí, la 85 fa referhncia a l s  museus 

d ’hb i t  local i, en tot cas, el nostre Grup, &entrada, la vol de- 
fensar. 

El Sr. PRESDENT: Doncs, te la paraula. (Puusa.) 
El Sr. SOBREQUI%: El motiu d’aquesta esmena t?d una es- 

mena d’addició que t& com a objectiu que el Departament de 
Cultura de la Generaiitat hagi -imperativament, en virtut 
d’allb que estableixi la Llei- d’articdar convenis de coopera- 
ci6 amb els museus locals i comarcals, que naturalment corn- 
pleixin els requisits que la Llei estableix per atorgar a un museu 
la condici6 de tal. 

Aquesta Llei t6 molts elements transaccionals; s’ha mibat, 
en els aspectes fonamentals, a amplis acords; ens sembla M i 
hem cokkabrat perqu5, en ailb que fa referencia als museus na- 
cionals de Catalunya, hi hagi finalment la cooperacÍ6 de totes 
les institucions de govern de Catalunya, de la Generalitat, dels 
ajuntaments, de 1’Estat; perb, creiem també que el. Govern, que 
la Conselleria de Cultura ha de fer un esforq per obligar-se, en 
virhit de la Llei, a donar suport no Únicament ds museus nacio- 
nals de Catalunya, sinó també d s  museus 1ocais i comarcals, 
perqu6, altrament, aixb podria representar, en molts MSOS, la 
mort d’aquests museus comarcals. 

No n’hi ha prou que el Departament de Cultura i el Govern 
donin suport només a aquells museus en ells quals després s’h-  
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tegren, en un lloc d’honor -i estA bé que sigui a%-, en els 
patronats, cn els consorcis, sinó que tambd el Gavem té l’ohli- 
gaci6 -creiem nosaltres- de dorm suport a aquells musem 
que no s6n prbpiarnent de titu?ariht, que no s6n de titularitat de 
la Generalitat, sinó que són de titularitat local i comarcal. EsiA 
bé, esta b6 que el Govern assurncjxi responsabilitats en els mu- 
seus d’hmbit nacional, per6 el fet que no hi tingui competkncies 
directes, representaci6 directa en €oma de presidhcia dels pa- 
tronats o dels propis museus, aixb IIC) ha de ser impediment per- 
qui5 hi hagi imperativament suport del Govern a aquests museus 
d ’hb i t  local o d’hbi t  comarcal. 1 6s per aixb que nosaltres 
diem que e1 Departament de Cultura ha d’articuiar, imperativa- 
ment, convenis de cooperaci6 amb els museus locals i comar- 
cals. 

Voldriem que el Govern reflexionés, que el Grup majoritari 
reflexionés en aquest sentit, a favor de donar suport, en viriut 
d’dIb que estableix la Llei, a aquests inuseus que reuneixin la 
condicih de tals, i que hi hagi aquesta clhusula de tipus impera- 
tiu que, en principi, nosaltres presentem i que no est& recoHida 
en l’articulat de Ia Llei. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor SobrequBs. Per a un 

tom en contra, tk la paraula la Iklustre Diputada senyora Sana- 
bra. 

La Sra. SANARRA: Be, senyar President, nosaltres, ai con- 
trari del que diu el senyor Sobrqués, pensem que tot l’artick 
32 recull aqrrcst esperit de suport, d’ajuda, de2 Departament de 
Cultura a l s  museus que no s6n nacionals. En un principi, aquest 
article constava nomes d’un apartat, que era el que deia que ei 
Department de Cultim ha d’establir anualment un programa 
d’ajuts econbrnics als museus comarcals, no solament comar- 
cals, als locals, i tamb6 als monogrhfics, que, d’acord amb el 
pressupost d’aqwest programa, i després de passar per I’informe 
favorable de Ea Junta de Museus, la Generalitat, a més a més, 
subministraria un ajut tkcnic a l s  museus que ho sol.licitin. 

Desprh, gdcies a una esmena recollida del Grup Popular, el 
vam completar amb un apartat 2, que diu que d’esmentat pro- 
grama s’ha d’eelaborar amb criteris que condueixin a la rniilora 
qualitativa i quantitativa dels fons museístics de Catalunyaw. 
Amb aquest article 32, en tots dos apartats, ens semblava que el 
sup301-t dei Departament de Cultura ah aitres museus, que no 
són els museus nacionals o els museus secci6 de museu nacio- 
nal, els museus d’interh nacional, quedava prou recollit. 

De totes maneres, al senyor Sobrequks podriern parlar-li 
d’una transaccional, recollint una mica l’esperit de la seva es- 
mena, pe& evidentment, rebaixant4 el to imperatiu que dona- 
va. La darrera part, la que parla del mapa de museus, 
considerem que és una part que ha quedat decaiguda, perb, en 
canvi, esm’ern disposats a oferir4 una transaccioiial per a la 
seva esmena 85 -o 18, segons la numera&---, que dida: <<El 
Departament de Cultura podrh articular formes de col*laboraci6 
amb els museus comarcals i locals 3nonogrhfics” -hi afegi- 
ríem nosalbes- que compleixin els requisits que marca el Ca- 
pital Segon d’aquesta Llei,). 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Aquesta esmena no ha 
arribat a la Mesa. 

El senyor Sobreqrr6s accepta aquesta transaccional? 
~1 Sr. S O B R E Q ~ S :  Senyor President, iunb un entusiasme 

perfectament descriptible, accepto aquesta transaccional, que 

no recull plenament l’esperit de la nosba esmena --que reti- 
r ~ - ,  perb que, d’alguna manera, palesa un cest comprom’s del 
Deparament de Cultura de donar suport als museus locals, cu- 
marcals i monogMcs. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESTDENT: La descriptibilitat* se li nota, (RiaUes.) 
Procedim a la votació d’aquesta esmena transaccional a la 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
Ara correspon votar el text del Dictamen, l’article 32, i des- 

prks tarnb6 podriern afegir-hi els 33 i 34, que no tenen esmenes, 
D*acurá? Aixi es fa. 

Vots a favor? 
Aquests tres articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem al Títol W de la Llei; article 35. L’esmena niimero 

19, del Grup d’hiciativa, que ja ha estat dehsada, Per conse- 
güent procede ix... -ha estat defensada i votada-, de manera 
que procedeix votar I’article 35, 

n6rnero 18, del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
L’articIe 35 ha quedat aprovat per unanimitat. 
A contimmi6 se sotmeten a votació els articles nhneros 36 

Digui? 
El Sr. IUEM I GASSIOT: Voldríem votaci6 separada de 

El Sr. PRESIDENT: 36. 
El Sr. MEW4 I GASSIOT: Sí. 
El Sr. PRESIDENT: Molt M. (Pausa.) 
El Sr. MARTfN: Senyor President? 
El sr. PRESDENT: si? 
El Sr. MARTh: Nosaltres estem pendents de l’esmena 20 

-la 92-, que és un nou article 36 bis, una part; si 6s el mo- 
ment de defensar-io, esperem, i podem fer les votacions dels al- 
tres articles. 

i 37, que no tenen esmenes; 36 i 37. (Pausa.) 

I’article 35; perdó, 36. 

El Sr, PRESIDENT: hs el 36 bis. 
El Sr, MARTÍN: Bis. 
EI Sr. PRESIDENT: De manera que el votariem abans. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Perdó, ksident.  
El Sr. PRESIDENT: Si? 
EI SL RIERA I GASSIOT: És que jo anava seguint ... 
El Sr. PRESDENT: 35 bis, 35 bis. 
El Sr. RERA I GASSIOT: Sí, exacte. Jo anava seguint e1 

Burlletí Oficial, el número 143, la fotocbpia, i no el ButlZetí, nú- 
mero 200, que ha canviat la numeració. Per tant, demanaria vo- 
taci6 separada de 1’articIe 37; és a dir, eI referent a les 
cornpethies dels municipis. 

El Sr. PRESIDENT: Molt be. A veure, primer ..., l’esmena 
de1 CDS, que és l’addició d*aquest article 35 bis, ha esrat defen- 
sada ja* 

~i ~ r .  MART~N: Solament e1 primer parhgraf, Mta el segon. 
El Sr. PRESIDENT: Be, doncs, defensi la resta; té la parau- 

la. 
El Sr, MARTfN: Gdcies, senyor President. En aquest segon 

parhgraf proposem que el finanpment i les subvencions es fa- 
cin de manera compartida, tant en la constituci6 dels museus 
nacionals com en la potenciació dels museus locals de Catalun- 
ya, que serviria tant perqu& els museus puguin adaptar-se a la 

(Pausa.) 
* 
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nova normativa corn per arbitrar el suport econbmic que eis 
museus han de rebre de 1’Administració de la Generalitat, ja 
que entenem que la Generalitat ha de corresponsabilitzar-se 
dels finangaments dels museus afectats per la seva Llei, no tan 
sols en Ia partida de manteniment, sin6 en la globdtat del pres- 
supost. El dihleg iniciat en Comissi6 i en Ponkncia no s’ha vist 
mai interromput -i avui s’han donaty perb, momes que així 
s’ha fet-, i fruit d’agrrest, crec que s’ha pogut arribar a una 
possible transacció. A I’espera de la transaccional, esperem pu- 
dec retirar aquesta part de l’article que correspon al segon apar- 
tat de l’esmena n~mero 92, de l’Agrupaci6 palamentAria del 
CDS. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Martfn, ];a sen- 

yora Sambra ... Hi ha una transaccional; el senyor Secretari p r ~ -  
cedir& a la seva lectura. Senyor Secretari? 

El Sr. SECRETARI PRIMER: <<Esmena transaccional a l’es- 
mena 92, de l’Agmpaci6 parlamenthia del CDS, que presenta 
el Grup parlamentari de Canverghcia i Unió, d’aaddici6 d’un 
nou article: “Article 36. L’Admínisiració de la Generalht ten- 
dir& que el hanqament i les subvencions s’adrecin tant a Ia 
constitució dels museus nacionals com a la potenciaci6 dels 
museus locals de Catalunya.”>> 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Secretari. El 
senyor Martin i Toribi0 accepta aquesta esmena? 

El Sr. MARTh: Si, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Doncs, es procedeix a la vota- 

Vots a €avor? 
L’addicM d’aquest article, d’nquest nou article, ha quedat 

aprovada per unanimitat. 
A continuaci6 se sotmeten a votació ..., els articles 36 i 37 no 

tenen esmenes, separats? Doncs, primer el 36. (~5’1. Sr. Cusano- 
vas demupaa per parlar.) Si? 

El Sr. CASANOVAS: Perdoni. Em sembla que el 35 no 
l%em votat. 

El sr. PRESIDENT: Si. 
El Sr. CASANOVAS: Si? Perdoni. 
El Sr. PRESDENT: Precisament tenia el mateix dubte, i ho 

ArticIe mimero 36. 
Vots a favor? 
L’article 36 ha quedat aprovat per unanimitat. 
A continuacib se sotmet a vota56 I’article 37. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 53 vots a favar, cap en 

contra i 20 abstencions. 
Passem al Titol V de Ia Llei. Article 38. El Grup d’hichtiva 

té dues esmenes; per a la seva defensa, té la paraula I’IIhstre 
Diputat senyor Ignasi Riera; s6n la 21 i la 22 o 108 i 109. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Sí, grhcies, senyor President. €€i 
insistiré ... Donar6 per de€eensada la 22, 109, i insistiré només en 
la defensa de la 21,108. 

A nosaltres, l’expressi6 <<la Junta de Museus de Catalunya 
continuadora de la Junta de Museus de Barcelonau ens sembla 
una expressió una mica excessiva, des del punt de vista, di- 
guem-ne, estrictament historicista. Primer, perqub em sembla 

ci6 d’aquesta esmena. 

he consultat amb el lletrat. Grhcies. 

que <<Junta de Museus de Barcelonan no.,. (remot de veus), 
<<Junta de Museus de Barcelonan no respon a un concepte Únic, 
sinó que n’hi ha hagut m6s d’una, i en &poques diferents i amb 
caracteristiqu’es diferents, i, fins i tot, n’hi ha hagut fa poc, i en 
temps de llibertats més clares i de llibertats mds obscures. Ales- 
hores, nosaltres proposhem una esmena que era, gaireb6, una 
esmena de matis; era: <<La Junta de Museus de Catalunya, inspi- 
rada cn la Junta de Museus de Barcelona>>; ens semblava que, 
d’aquesta manera, salvhvem una mica la continu’itat enee una 
cosa i l’dtra, entre la voluntat m6s progressiva en un cas i en 
l’dtre, perb que no Riem aquesta afirmació tan categbrica de 
montinuadura de la Junta de Museus de Barcelona>>. Repeteixo 
que pot ser en aquest cas una banalitat, perb em sembla que no 
és del tot exacte parlar de montinuadora de la Junta de Museus 
de Barcelona>>, 

El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Torn en 
contra; tk la paraula la Ilhtre Diputada senyora Sanabra. 

La Sra. SANABRA: SI, senyor President. Tal corn ha dit el 
senyor Riera, la Junta de Museus de Barcelona neix ja COM a 
continuadora, per a nosaltres, d’una llarga trajectbria, no sola- 
ment de la Junta de Museus de Barcelona, del 1907, sin6 de la 
Junta Mixta de Museus i Belles A r t s ,  del 1901. I creiem que 
l’expressi6 <<continuadorap representa molt més que <<inspira- 
da>>, per la senziIla ra6 de tot unes possibilitats d’herhcia de 
fons i de possibIes continuacions en alguns temes que ainspim- 
da>> considerem, amb tots els respectes, que ho deixa molt m6s 
a l’aire i que podria portar problemes posteriors. 

fis per aixb que el nostre vot no serh favorable a cap de les 
seves dues esmenes, en aquest sentit. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grlicies, senyora Sambra, Se 
sotmeten a votacid ... Es poden votar conjuntament, les esmenes 
21 i 22, del Grup ... 

El Sr. CASANQVAS: Senyor President, separades, si us 
plau, 

EI Sr. PRESIDENT: Separades. Molt bé, així es farh. 
Esmena número 21. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 47 

A continuaci6 es vota l’esmena mimero 22, mb6 del Grup 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 26 vots a favor, 47 

Es vota l’íutide 38, segons el text de la Comissió ..., del Dic- 

Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 38 ha quedat aprovat per 53 vots a favor, cap en 

contrd i 25 abstencions. 
Passem ai debat de l’article 39, en el qual hi ha diverses es- 

menes dc diferents grups. Fa primer lloc, la número 23, del 
Grup d’hiciativa. Per a la seva defensa, té la paraula 1’U-lustre 
Diputat senyor Riera. 

en contra i 6 abstencions. 

d ’ Iniciativa. 

en contra i 4 abstencions. 

tamen. 
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El Sr. RIERA I GASSXOT: Si, grhcies, senyor ... 
El Sr. PRESIDENT: Q,ue, a m6s, t@ Ia 27. Una a l’apartat 2 i 

EI Sr. RIERA I GASSIOT: Sí, i les defenso conjuntament, 

El Sr, PRFSDENT: Molt bé. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Bé, 6s una vegada més una es- 

mena -jo diria- coherent amb les esmenes que heni defensat 
en altres lleis quan es tractava de plantejar els brgans de Govern 
i la representativitat ert aquests brgans de Govern. En aquest cas 
concret, perb, em sembla que hi ha una consideraci6 a fer, i 6s 
Ia consideració d’un profi que curib6s a aquest pais, anribds a 
Catalunya, i digués, a Catalunya, quina missa de c<museable>> hi 
ha, quin valor té aquesta massa <<musable>> i corn ha de quedar 
representada aquesta massa <crnuseablek} en una jtinta futurd de 

dir: qui t6, en aquests moments, museus? Quina qualitat 
tenen aquests museus? Sempre hi ha un element de criteri ob- 
jectiu, un element de criteri subjectiu; ni els criteris artistics ni 
els criteris econbrnics s6n determinants, perb el que queda molt 
clar és que el poder, la foqa dels museus que depenen de 
I’Ajuntament de Barcelona 6s molt important. Durant molt 
temps -per sort- Barcelona va fer el paper de capital d’una 
naci6 sense estat, Barcelona va fer de cap i casal i va repre- 
sentar aquells museus que Catalunya no podia tenir com a nacid 
segurament. 

Doncs bé, aixb ens sembla que determina bastant ja la com- 
posició del Ple de la Junta de Museus en la qual -i d’acord 
t;unbd amb esmenes d’altres grups, les quals votarem favarable- 
mmt- em sembla que 6s molt important que hi hagi una repre- 
sentació més clara de sectors no directament politics. 1 qu,m 
nosaltres, en el Ple de la Junta de Museus, traiem la Pxesidhcia 
del Molt Honorable President de la Generalitat i I’atorguem a 
1’Honorable Conseller de Cultura no és, evidentment, ni per de- 
gradar els museus ni per degradar el President de la Generalitat; 
és per@ em sembla que la relaci6 amb els museus queda molt 
m6s clam adscrita a un membre del Govern, brgan col-legiat, en 
el qual el Conseller de Cultura és el que es fa ckrec de la pro- 
biemhtica dels museus. Recordo que, per exemple, a la nostra 
proposta, a m6s dels representants de I’Ajuntarnent de Barcelo- 
na hi ha representants de la Federaci6 i l’Associaci6 de Munici- 
pis, de la Conferencia Episcopal Tarraconense, de 1’Tnstitut 
d’Estudis Catalans i de les universitats catalanes. 

l’altra a l’apartat 3, d’quest mateix article. 

President. 

mUSeUS. 

fis 

Exhcies, senyor President, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyar Riera. Suposo 

que vol fer torn en contra a totes les altres esmenes, de manera 
que correspon ara a l’Agrupaci6 parlamentkia d’Esquena Re- 
publicana de Catalunya defensar l’esrnena número 24. El sen- 
yor Carod-Rovira t& la paraula. 

El Sr. CAROP3-ROVIRA: Moltes grhcies, senyor President. 
IA nostra esmena fa referkncia també a la mmposicih d’aquesta 
Junta, composici6 que, al nostre entendre, s’hauria de veure en- 
riquida ‘amb tres representacions concretes: per una banda, ens 
sembla oporhi que hi hagi upla representació dels sectors profes- 
sionals vinculats a l’hnbit museístic; que hi hagi tmbd una 
representaci6 del Col4egi de Doctors i Llicenciats, corn a repre- 
senta& -si es vol- del sector cientific, i, finalment, atenent 
l’enome dirnensi6 vinculada cada vegada mds al mCin de la do- 
cEncia que est& tenint la utilitmci6 pedagbgica dels museus, 

que hi hagués també un representant del Departament d’Ensen- 
yarnent. 

Moltes grhcics. 
El Sr. PRESlDENT: Moltes gdicies, senyor Card-Rovira. 

Ei Grup Socialista t6 dues emenes en aquest article 39; les es- 
menes 25 i 28. Per a la seva defensa, t6 la paraula l’iilustre Di- 
putat senyor Sobrequbs. 

El Sr. SOBREQUÉS: Moltes grkies, senyor President. 
L’objectiu de les nostres dues esmenes 6s que el representant, 
elegit pel Parlament de Catalunya en el PIe de la Junta de Mu- 
seus, i els cinc representants, elegits pel Parlament de Ca#ah- 
ya a la Comissió Executiva de l’esrnentada Junta, siguin elegits 
per tres cinquenes parts del ParIament de Catalunya. Creiem 
que es tracta, certament, de thcnics, per&, afortunadament, els 
t2cnics també tenen ideologia. 

Per tant, tot aElb que sigui enriquir el pluralisme de la Junta i, 
sobretot, aquells membres que s’hi integren, provinents d’una 
elecci6 del Parlament de Catalunya, seria bo que, d’acord amb 
l’esperit que estA inspirant I’aprovació d’aquesta LIei, es fees 
amb el mhxim consens possible. Creiem que tres cinquenes 
parts dels vots de la Cambra garanteixen aquest enriquiment del 
pluralisme i s6n favorables al consens al qual abans m’he refe- 
rit. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Sobrequ6s. Res- 

ta una iiltima esmena, Ia nGmero 26, del Grup Popular, Per a la 
seva defensa, t6 la paraula E’lllustre Diputat senyor Vidal-Qua- 
&as. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Si, moltes @cies, senyor Presi- 
dent. La nostra esmena, que 6s la número 26, esth directament 
relacionada amb una altra esmena del nostre Grup, que 6s la 39, 
i les dues esmenes tenen COM a objectiu garantir la preshcia de 
les diputacions en el procés de transferkncia dels museus a ia 
Generalitat. Ates que l’esrnena 39 ha estat transaccianada de 
manera satisfactbria pel nostre Grup, i que aquesta esmena 26 
hi esth directament rehcionada, per coherhcia entre les dues 
esmenes, nosaltres retirarem aquesta esmena. 

Gracies, senyor President. 
EI Sr, PRESIDENT: Moltes grkies. Queda retirada Tom en 

contra: te la parada la LEIustse Diputada senyora Flora Sambra. 
La Sra. SANABRA: Grhcies, senyor President; grhcies, sen- 

yor Vidal-Quadras. Bé, ens trobem davant les esmenes presen- 
tades a l’article 39, que fa referhcia a la composició, 
l’estructura de la Junta de Museus de Catalunya, tant que la se- 
va vessant, els dos brgans de Govern, el ple i la comissió exe- 
cutiva. 

És molt ibgic que eis diferents grups par1amentaris, o ai- 
menys la majoria, facin esmenes referents a una cornposici6 di- 
ferent. Nosaltres, evidentment, considerem que la del text del 
Projecte de Llei és la mes escaient, i per aixb lamento anunciar 
que no acceptarem cap de les esmenes proposades, perquk ens 
sembla que allb que realment dóna sortida i d6na viabilitat a 
una junta de museus operativa, amb rigor i amb independhncia, 
com volem, és la proposta del text del Projecte de Llei. 

Les diferents esmenes que s’han fet, en el cas del senyor Ig- 
nasi Riera, que parlava que creia més opori5 que el President de 
la Junta de Museus no fos el President de la Geneditat, sh6 
que creia m6s operatiu que fos el Conseller de Cultura, jo vol- 
dria recordar-li que, la Vice-presidhcia, la té el Conseller de 
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Cultura i el President hi pot delegar sempre que vulgui. Aixb 
salva, per un costat, l’operativitat i ,  per l’altre, no rebaixa el fet 
que la rnhxima institució en el camp dels museus de Catalunya 
sigui presidida p d  m h i m  dirigent polític del pais, que és el 
President de la Generalitat. 

Quant a les altres diferents esmenes que hi fan referkncia, 
demanen que siguin unes composicions diferents, i totes elles 
estan argumentades, perb nosaltres ens hem basat en allb que 
creiem m6s important: el Ple de la Junta de Museus, realment, 
6s l’brgan polític, el que t6 una trentena de membres, entre els 
quds hi ha representats, a put del President, que és el President 
de la Generalitat, i els Vice-presidents, que són l’A2calde de 
Barcelona, com a ciutat que té el major nombre de museus, i el 
Conseller de Cultura, i un representant d’aquest Parlament, hi 
ha també integrats els dotze membres de la Comissió Executi- 
va, lper tal que aquesta Comissi6 Executiva, en poder tenir veu i 
vot dins el Ple de la Junta, pugui veure reflectida d’alguna ma- 
nera la seva operativieat. €€.i ha tamM un representant de 1’Insti- 
tut d’Estudis Catalans, que és corn un reconeixement a la 
rnkima instituci6 cientifica del país. Hi ha tambd els directors 
dels museus nacionals, en aquest cas tres; s’hi podran mar in- 
corporant els diferents museus nacionals que es vagin creant, 
perque ens sembla que els directors dels museus nacionals han 
de tenir tarnb6 veu i vot en el Ple de la Junta de Museus. Hi ha 
-i una vegada més responc al senyor Carod-Rovira en les se- 
ves inquietuds pels ajuntaments- sis representants d’entitats 
locals, perque puguin aportar aquella veu dels museus locals, 
tan propera als ciutadans, al m k i m  brgan de l’ordenació rnu- 
sefstica del pafs. I hi ha també un representant de 1’Església ca- 
tblica perque cal tenir en compte que el 60% --entre el 60 i el 
70%- del pattimoni <<museible>> del nostre país és sota la tute- 
la de 1’Església. 

Aquesta és la composició del Ple, perb llavors voldriem p 
sar un bmfasi especbl en la Comissió Executiva. La Comissi6 
Executiva és integrada, únicament i exclusivament, per onze 
tknics de reconegut prestigi, sota la direcció del director gene 
ral corresponent, i s’ha volgut, d’una manera agosarada, apostar 
per un rigor cientific i per una ináependbcia, D’aacord que els 
onze t&cnics, tai corn ha dit el senyor Sobrequés, són en repre- 
senta& de les diferents institucions, per6 allb que hem volgut 
6s que prevalgués el seu curr~culurn, la seva reconeguda tasca 
en el camp dels museus. 

Una de les esmenes que s’ha dit anteriorment, feia refergncia 
tanbe al fet d’introduir-hi representants d’institucions o d’orga- 
nismes, Varn estar estudiant-la, aquesta proposta, perb m’agra- 
daria posar a Ia seva consideració que el nostre pais, 
sortosament, és molt ric en h~titucions i en organismes a I’en- 
torn deis museus. Llavors, si volíem mantenir un nombre que 
pemet& la rigorositat i l’operativitat de la Comissi6 Executiva, 
quins escollíem i quins no escollíem per posar a la Camissi6? 

Jo recordo, nomes ara, i amb una llista que no voldria ser ex- 
haustiva, recordo 1’Acadkmia Sant Jordi, els Amics dels Mu- 
seus, les diferents seccions de l’lnstitut d’Estudis Catalans, les 
universitats --quina universitat si i quina no?, dins de la univer- 
sitat, quin departament, Lletres o CiZmcies?, quins dins 
d’aquests departaments?-; se’ns feia una llista tan ,Amplia que 
vam optar per una composició de la Junta, de la Comissió Exe- 
cutiva dins de la Junta de Museus, que apostés per onze tknics 
de reconegut, amb un curriculum de reconegut prestigi en el 

camp dels museus, i que estic segura que totes les institucions i 
tots els organismes que tenen a veure amb el camp dels museus 
al nostre país, se sentiran Ampliament abonats per aquests onze 
tknics. 

Després, pel que fa referhcia a les esmenes del Grup dels 
socialistes, que 6s el nombre de la v0h~ i6  -demanaven una 
votaci6 reforqada de les tres cinquenes parts-, com en totes les 
altres esmenes d’aquesta Llei, abans de prendre un posiciona- 
ment, e1 nostre Grup ha volgut escoltar els pros i els contres, i 
també les hem de rebutjar al senyor Sobrequés, per la senzilla 
ra6 que vbem buscar que s6n aquelles coses que el Parllament 
de Catalunya vota a m b  tres cinquenes parts: iinicment tres or- 
ganismes, que són dels que es @en considerar de mandat esta- 
tutari, com és el Shdic de Greuges, el Consell Consultiu de la 
Generalitat i la Sindicatura de Comptes s6n els tres únics orga- 
nismes que, per mandat estatutari, aquest Parlament vota amb 
les tres cinquenes parts. Tot i no devaluar gens el valor de la 
Junta de Museus i tot i desitjar, igual com vostk, el m b i m  con- 
sens amb aquesta, ens semblava que majoria absoluta d’aquest 
Parlament era suficient, 

Bs per aixb que tant a les esmenes quant a composició de la 
Junta com a les de la votació, el nostre vot anuncio que no ser& 
favorable. 

Grkies, senyor President. 
Ei Sx. FRJ33IDElW Moltes grhcies, senyora Sanabra. 
Procedim ara,,. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor President! 
El Sr. PRESDENT: Sí? 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Per contradicció, si és possible. 
El Sr. PREWIX”: T6 un minut. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grhcies. Simplement, jo, 

efectivament estic molt preocupat, corn ha dit la senyora Sana- 
bra, pels ajuntaments de Catalunya, per les entitats locals, i su- 
poso que, amb aixb, no ha fet m6s que llegir I’estmctura 
profunda del meu pensament; el que passa 6s que, ni en la meva 
intevenci6 ni en la meva esmena, no he dit absolutament res ni 
dels ajuntaments ni dels ens locals de Catalunya. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Carod-Rovira, 

Procedim a les votacions. 
Les esmenes d’hiciativa es poden votar conjuntament? 
Es vota la número 23 i la 27. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes emenes han estat rebutjades per 23 vots a favor, 

Es vota ara l’esmena numero 24, de I’Agrupació d’Esquerra 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha estat rebutjada per 7 vots a favor, 60 en 

Les esmenes socialistes es poden votar conjuntament? (Pau- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 

La senyora sanabra vol.. ,? Moltes grhies. 

60 en contra i 6 abstencions. 

Republicana de Catalunya. 

contm i 21 abstencions. 

sa.) Es voten, doncs, les esmenes 25 i 28, 
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Abstencions? 
Aquestes esmenes han estat rebutjades per 26 vots a favor, 

A continuació es vota l’xticle 39, segons el text del Dicta- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 39 ha estat aprovat per 65 vots a favor, cap en con- 

tra i 25 abstencions. 
A continuacili se sotmeten a votació els articles 40 i 41, que 

no tenen csmcnes. 
Vots a favor? 
Aquests dos articles han estat aprovats per unanimitat. 
Passem a continuació a les disposicions addicionals, a les 

quals s’han presentat diverses esmenes. La primera d’elles, la 
número 29, del Grup d’lfniciativa. Per a la seva defensa, tt5 la 
paraula I’I14ustre Diputat senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Gracies, senyor President. 
Aquesta és urla esmciia que proposa ... (Remor de veus.) 

El Sr. PRESIDENT’: Silenci! 
El Sr. RIERA I GASSIOT: ... la creaci6 d’un nou museu na- 

cional. 
Recordo a les senyores i als senyors diputats que SOM a la 

Disposici6 Addicional Prjrnera -<Kreació de diversos museus 
nacionatsn. Estem totcalment d’acord amb els tres primers: &s 
creen eis rnuscus nacionals següents: el Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, el Museu d ’ h t  de Catalunya, el Museu de la 
Ciencia i de la Tkcnica de Catalunya>>, Des d’un punt de vista 
d’anhlisi dels museus que hi ha actualment a Catalunya, em 
sembla absolutament correcta la proposta. Aixb 6s el que hi ha, 
i d’aquests museus, en algun cas d’aquests nuclis de museus, en 
poden sortir els museus nacionals que Catalunya necessita, 

Per qu&, per tant, nosaltres fem aquesta proposta d’aadclici6 
d’un nou museu nacional? Senzillament, perque tractem de 
suggerir la creaci6 d’un museu de les arts i les indllstries papu- 
lars. Hi ha, en aquests moments, iniciatives molt importants, 
COM és el Museu de les Arts i de Ies Indústries PopuEars, que 
moltes de les senyares i eh senyors diputats han visitat i visiten 
sovint al Poble Espanyol de Barcelona, i que recul una vella 
tradicib que enguany, que se celebra l’any Arnades, ha estat re- 
viscolada per moltes de les senyores diputades i els senyors di- 
putats aquí presents. 

Ara be, a més, arreu de Catalunya hi ha moltes instalhcions 
museistiques que tenen ple sentit C Q ~  a elements complementa- 
ris d’aqwst museu nacional de les arts i les indústries populars. 
És cert que el nucli actual, per l’espai en quk es troba, 6s insu€i- 
cient. Amb compte: <<per l’espai en que es troban, no per la 
qualitat dels seus serveis, no per la qualitat de la seva proposta 
museística, ni per la qualitat de tot d l b  que tracta de fern es un 
museu nacional, a més, en comparaci6 amb allb que 6s avui la 
creaci6 de nous museus nacionals a Eusopa. 

Jo els voldria recordar quan, per exemple, van a Fxankfurt i 
en la zona de museus a l’altra banda del riu, a Sachsenhause, es 
trobaran que al costat del Museu Aqueolbgic de Frankfurt, i a 
traves d’un parc realment meraveMs, hi ha el nou Museu de la 
Cerhica de Frankfurt, i l’un i l’altre estan vinculats, i s6n no 
solament museus en un sentit anacrbnic dei terme, és a dir, CQIII 

a llocs on es guarden peces mes o menys antigues o figures més 

60 en contra i cap abstenció. 

men. 

o menys estranyes del folklore POPUIX, o les llhties que van 
fer servir els nostres avantpassats o els avantpassats deis ale- 
manys per il*lurninar-se, sh6 que alhora hi ha propostes cons- 
tants d’interpretació del que ha significat la cuItura tradicional i 
popular, amb compte!, com a element de definició nacional, i 
ahxb 6s en el que jo voldria insistir. Un museu de les arts i de les 
indústries populars pot tenir sentit justament corn a museu de 
Catalunya. A moXts pdisos, el primer dels museus nacionals 6s 
el museu de les arts i de les ind6seies populars. Per qu&? Per- 
qu& s’enth que és el que possibilita una interpretació del que 
han estat les constants histbriques d’un poble, les constants cul- 
turals d’un poble, entesa, la cultura, COM I’activitat quotidiana 
d’una shie de colkctivitats. 

e s  per tot aixb que ens sembla que seria molt oporhi crear-la 
corn a museu nacional. M6s encm, perque l’experihcia d’un 
museu com el de la Cihcia i de la Tknica de Terrassa ens ha 
explicat una cosa: que quan hi ha un bon museu -en aquest 
cas, central- de la cihncia i de la t&cnica, hi ha molts museus 
monogrhfícs que poden convertir-se en seccions d’aquest mu- 
seu. La senyora Diputada que segurament em contestar$ sap 
molt bé quk significa el Museu de la Pell d’lgualada en relació 
amb el Museu de la Cikncia i de la T5cnica de Terrassa, o el 
Museu del Paper de Capellades en relaci6 amb el Musen de la 
Ciencia i de la T&cnica de Terrassa. 
’ Doncs b$ en aquest cas concret, pensin la quantitat de petits 
museus -el de les Eines del TrebalI del Camp, per exemple, de 
Sant Climent de Llobregat, o l’importantissim Museu de Ri- 
poll-, corn a element i corn a sec& d’un futur Museu Nacio- 
nal de les Arts i de Ies Indbstries Populars. 

Ho repeteixo, per tant: corn que es tracta de fer una llei que 
ens orienti de cara al futur, no d’analitzar aílb que ja esta. ara 
consolidat, nosaltres proposem -i creiem que Ia nostra prop0~- 
ta no bs, en tot cas,  una proposta externporlinia- que a Ia Dis- 
posició Addicional Primera, a l’hora de,parlar dels museus 
nacionals que es creen, es crei’ aquest Museu de les Arts i de les 
Indústries Populars. 

Gracies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grAcies, senyor Riera. Torn en 

contra? Tk la paraula Ja Illustre Diputada senyora Sanabra. 
La Sra. SANABRA: Molt agraida, senyor President, Quant a 

la intervenció del senyor Riera, ell ja sap que, de tota la seva in- 
tervenci6, jo no hi puc estar, ben bé, en un vuitanta per cent en 
contra, sinó que és a favor. EI que passa és que el tom en contra 
6s a l’apartat de la votaci6 quant a la crea& &aquest Museu 
Nacional de les Arts i les Ind6stries Populars. 

Eisicament, per dues raons: ell ha explicat que els museus 
nacionals que es creen en aquest Projecte de Llei, que són tam- 
b L >  la proposta de creaci6 de museus nacionals, que sortien en 
els dos projectes de llei precedents que es van presentar a 
aquest Parlament, s6n tres museus nacionals que tenen unes ca- 
racteristiques que s6n: un museu cap o un museu central, i que 
d’elE parteix, a m b  una dinhica descentralitzadora, tota una 
xarxa ternAtica que va arreu del pais, a part que tedticament 
ofereix una visi6 global d’un aspecte que interessa Catalunya. 

Llavors, en el cas del Museu Etnolbgic o del Museu de les 
Indústries i de les Arts Populars, ens trobem que, si realment: té 
una rica xarxa tematica escampada pel país -jo n’he visitat no- 
m& una petita part, per6 conec el de Sant Climent, conec el de 
1’EspIuga de Francoll, conec el de Ripoll i molts d’altres-, pe- 
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rb llavors ens trobem que el museu que hauria de ser l’aixopiuc, 
el cap, la mare de tots aquests museus nacionals es troba -el 
senyor Ignasi Riera ha dit que molts senyores i senyors diputats 
aquests dies el visiten; jo ho dubto, perque 6s un museu que es- 
th tancat al públic, dissortadament, cal demanar-ho, i 6s veritat 
que t’atenen molt amablement-, perh el que sí  que és veiitat 
6s que, des de fa uns anys, es troba en unes prechries situacions 
d’edifici, i que l’únic que s’hi esta fent 6s una moIt rneritbria 
tasca d’inventari, catalogaci6, documentació. .., de preparar tots 
els fons del museu per al dia que tingui una seu escaient; perb 
en aquests aixb no hi 6s. Jo, al que si que m’ofereixo és a treba- 
llar, costat per costat, amb el senyor Ignasi Riera perquh molt 
aviat ens trobem amb una proposta de creació d’un quart museu 
nacional. 

Per altra banda, aquestes propostes de nous museus nacio- 
nals són una cosa que ofereix la Llei: s’han de crear per llei, 
pruu esta previst, i ja em consta -hi ha hagut declaracions a 
mitjans informatius que el Departament de Cultura- té en es- 
tudi la creacic5 de diferents museus nacionals: el Museu d’I-Fis- 
tbria Nacional de Catalunya també és un museu important, el 
Museu Marítim, fins i tot, F r a  d’una manera especial jo  consi- 
dero que, per a un país que necessita estar tan aprofundit en les 
seves arrels, com és el nostre, zltl museu etnolbgic és dels pri- 
mers que li fan falta. 

De totes maneres, senyor President, anuncio que el nostre 
vot, en aquests moments --esperrem que pugui ser aviat dife- 
rent-, serh en contra de la creació $’un quart museu nacional. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyora Sanabra. Es 
procedeix a la votacid d’aquesta esmena número 29, del Grup 
d’hiciativa, 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta emena ha quedat rebutjada per 9 vots a favor, 48 

A continuació, es vota la Disposi& Addicional Primera, se 

Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta Disposició Addicional Primera ha quedat aprovada 

per 70 vots a favor, cap en contra i 8 abstencions. 
Passem a la Disposici6 Addicional Segona, en la qual hi ha 

cinc esmenes del Grup Socialista, Per a la seva defensa, té la 
paraula l’H-lustre Diputat senyor Sobrequés. 

~i Sr. SUBREQU&: Simplement, senyor President, per 
anunciar la retirada d’aquestes cinc esmenes a favor d’mia es- 
mena transaccional, que hom k g k h  --supos+ tot seguit. 

en contra i 22 abstencions, 

gom el text del Dictamen. 

Gdcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies. Hom procedeix a la s e  

va lectura. (Rialles,) 
El Sr. SECRETARI PRIMER: ({Esmena transaccional a les 

esmenes 124, 125, 126, 127 i 128, del Grup Socialista, i 138, 
del Grup pa.rlamentari d’hiciativa per Catalunya, que presenta 
el Grup parlamentari de Converghncia i Uni6. 

>>Es proposa addicionar a la Disposici6 Addicional Segona, 
al paragraf tercer, el següent: “...Cultura, pel que fa a la gesti6 
dels fons patrimonials d’Empdries; aquest ser& objecte d’un 
acord especific, a proposta de la Junta de Museus, entre la Ge- 

neralitat de Catalunya i cl’altres administracions d’hbit  tenito- 
rial superior.”n 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Secretari, 
El Sr, mRA I GASSIOT: Senyor President ... 
El Sr. PRESIDENT: Sí? 
El Sr. RIERA I GASSIOT: La indica& que és certa l’afir- 

rnaci6, perb només parciaiment certa, que aquesta transaccional 
recull l’emena 138, d’hiciativa per Catalunya: la recull al seu 
segon parhgraf; pel que fa al fons patrimonial d’Empiiries, to- 
talment d’acord, perb.,. 

El Sr. PRESIDENT: Entén que queda viva? 
EI Sr. RERA I GASSIOT: ...Q ue queda viva exactament 

una paraula: queda viva la paraula <<ajuntamentn. 
El ST, PRESIDENT: l36, tindrh oportunitat de defensar-la, 

aquesta parauh 
Es procedeix a la v a h i 6  d’aquesta esmena transaccional, 

concretament, a les esmenes 30, 31, 32, 33 i 34, del Grup So- 
cialista. 

Vats a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per una- 

nimitat. 
A continuació, es vota la Disposici6 Addicional Segona, se- 

gons el text del Dictamen. &’I. Sr. Sahrequh demana per pur- 
lar.) Si? 

El Sr. SOBREQUÉS: Senyor President, voldríem votaci6 se- 
parada del punt 4, Grhcies. 

El Sr. PRESIDENT: Perfectament. Es votar3 tota la Disposi- 
ei6 Addiciond, amb la sola excepci6 de I’apartat 4. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests apartats h quedat aprovats per 64 V Q ~ S  a favor, 

Se sotmet a votació l’apartat 4 d’aquesh Disposició Addi- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest apartat quart ha quedat aprovat per 62 vots a favor, 

19 en contra i 2 abstencions. 
Passem a la Disposici6 Addicional Tercera. El Grup d’Ini- 

ciativa hi t6 I’esmena número 35; per a la seva defensa, té la pa- 
raula I’Iblustre Diputat senyor Ignasi Riera. 

El Sr. RIEM I GASSIOT: Senyor President, aquesta esme- 
na, la retirem. 

El Sr. PRESIDENT: Queda retira& El Grup Socialista td 
dues esmenes en aquesta Disposici6 Addicionat, la niimexo 36 i 
la 37, a les quals sembla que hi ha transaccionds. Per a la seva 
defensa, t6 la paraula I’Bonorable Diputat senyor h n e t .  

El Sr. ARhET: Mdtes grhcies, President. Aquesta Disposi- 
ci6 Addicional Tercera fa referencia al Museu d’Art de Cita- 
lunya. Corn tots els diputats saben, aquesta LIei assenyala tres 
museus nacionals: un, que és d’iniciativa de la Generaiitat; l’al- 
tre, que vindd corn a conseqühncia de ]’acord, que hem d’espe- 
rar, PiputacibGeneralitat, pel que fa al tema arqumlbgic i, 
concretament, pel que fa ai terna d’Emp6ries -pels acords que 
puguin haver-hi, consorciais, amb alires administracions supe- 
riors-, i l’dtre és el que fa referhcia al Museu d’Art de Cata- 
lunya, tema realment important en el si d’aquesta Llei. 

cap en contra i 18 abstencions. 

cional Segona. 
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Nosaltres, com a Grup Socialista, hem defensat el criteri que 
calia trobar una soluci6 estable pel que feia referkncia al Museu 
d’Art de Catalunya. 1% ha hagut una primera esmena transac- 
cional, que crec que és enormement positiva i que permet un 
desbloquejament del terna, que fa referencia a situar un períde 
de transitorietat ..., perquk lbgicament aquest museu est& en un 
periode cl’ampliaci6, amb una primera €ase en marxa; amb una 
segona fase posterior, que cmnenqari l’any 92, i amb una terce- 
ra fase, que ser3 la incorporació del Museu d’Art Modern al 
Museu d’Art de Catalunya. Per tant, estan en un procés, po- 
dríem dir-ne, de rellaqament important del Museu d ’ M  cle 
Catalunya. Aquest museu tC, en aquests moments, una tituliuitat 
que correspon a I’Ajuntament de Barcelona, i aqui tenim la 
Llei. 

Des d’aquest punt de vista, la Disposlci6 Transitbria, que as- 
senyala que els representants del Patronat ---President i Vicc- 
president- i pel que fa referencia al Director i Administrador 
del Museu, ser& d’acord amb ambdues administracions, durant 
un període --és a dir, mentre durin les obres-, en un periode 
m k i m  de sis anys, crec que crea una lbgica positiva d’enteni- 
ment. 

Tambk, concretcament, aquesta Disposici6 Addicional ens 
diu que el President del Patronat, la qual cosa vot dir que s’esta- 
bleix la figura d’un patronat com a ens de gestió, i aquest patro- 
nat em sembla que 6s una idea magnifica -que hem defensat 
nosaltres sempre, que persones de la societat civil poguéssim 
representar i ser impulsores d’un gran projecte nacional corn 6s 
el Museu d’Art de C~tahmya-, que fos nomenat per 1’Adrni- 
nistraci6 de la Generalitat, pel Govern de Catalunya, i el Vice- 
president del Patronat, diguem-ne, per 1’Ajuntament de 13ar- 
celana. 

Em sembla correcte, és a dir, aixb ser&, Ibgicarnent, d’aqul a 
sis anys, perb tamb6 amb una clhusula, havíem de trobar utla 
solució que pemetés continuar l’ambient de necesshria coope- 
mi6  instihiciond, 6s a dir, que ambdues administracions es pu- 
guin posar d’acord per facilitar uns noms, diguem-ne, con- 
sensuats, tant en I’Adrninistració de Ia Generalitat com en I’Ad- 
ministraci6 de I’Ajuntament cle Barcelona, per fer els seus res- 
pectius nomenaments. Jo crec que aixb, realment, 6s positiu, 
perqu& situa aquesta Llei en la voluntat del consens: durant sis 
mesos hi ha una transitorietat, i aquesta msitorietat acaba en 
el moment que aquesta Llei reconeix una preeminhcia -que 
6s la preeminkncisr del Govern de la Generalitat-, perb hi ha 
un element adjectiu que diu clarament que se cercadi la volun- 
tat d’acord i la voluntat de consens en el nomenament del que 
sefi el President i el Vice-president del Patronat. 

Crec que és una magnífica soluci6 i crec que realment res- 
pon al que és la jerarquia institucional que t6 sentit en aquest te- 
ma, i tAmb6 a la necessitat de consens de cooperaci6 insti- 
tuciona1. 

I, per últim, nosaltres demanhvarn una esrncna de supressió, 
a l’apartat sis&, que feia referhcia a aquelles clhusules que po- 
driein denominar sempre des clhusules de desconfismqam que 
tota llei ha d’incorporar, segurament, que diu: <<B& si no hi ha 
xm acord en relació amb el que s’ha posat en aquest conjunt de 
disposicions, 6s a dir, es crea una comissi6 mixta, de tres perso- 
nes i tres persones, que cornenqa a elaborar els estatuts del Pa- 
tronat i emprh un conjunt d’acciuns. Si no hi ha, diguem-ne, 
un acord, aleshores, evidentment, es diu aquí que hi haurh una 

llei del Parlament de Catalunya que ho regularh, és a dir, el Ga- 
vern de Catalunya portaria una nova llei a l  Parlament de Cata- 
lunya per regular aquest terna.>> 

Nosaltres, aqui, el que defensem és que pugui haver-hi 
una ..., 6s a dir, que sigui una clhusula de clara eXCepCiQMliht o 
de tutela legal, perb no de voluntat política, i tot el que puguin 
significar les consultes previes abans d’arribar a aquest tema, 
ens sembla a nosaltres que seria pertinent. 

Jo estic convenqut que s’ha fet, en aquest sentit, un esfoq de 
dihleg: estem en un dels temes centmis de la mateixa Llei, per 
l’entitat del museu, i no solament per l’entitat: del museu, sinó 
per les perspectives reals del museu, que avui j a  són realitza- 
cions, per fer una operació de primera magnitud que passi per 
obtenir tots els fons externs, diguem-ne, que puguem per a la 
reaIitat d*aaquest museu, i que puguin establir la relaci6 institu- 
cional Generalitat de Catalunya-Ajuntament de Barcelona, amb 
la mhxirna efichcia i amb les rnhimes retichcies, és a dir! bus- 
cant sempre aquells col+laboradors que, sens dubte, trobarem 
entre les persones de reconeguda compet5ncia que hi ha en el 
país. 
És a dir, sovint les barailes institucionals tenen sentit quan 

són opcions p1Ítiques diferenciades, perb normalment les bara- 
lles institucionals no tenen cap mena de sentit quan es tracta de 
posar ordre a coses tan importants com 6s un museu, que no ha 
de requerir diferhcies, diguem-ne, ostensibles. EI que cal 6s un 
principi d’ordre, un principi de confianp, un principi de coope- 
ració institucional. 

Tot el que signifiqui avanpr en aquesta via ... I crec que hi 
haurA unes esmenes transaccionals posteriorment, que compor- 
taran en aquest cas la retirada de les dues esmenes nostres a 
aquesta Disposici6 Addicional Tercera, i crec sincerament que 
haurem, diguem-ne, cmtribuxt a superar un dels obstacles, que 
eren obstacles realment complexos, enormement compkxos, 
que hi havia en aquest text legai, 

Moltes grhcies, senyor President; @cies, senyors diputats. 
Ell Sr. Pl2ESIDIENT: Moltes @cies, Honorable senyor Ar- 

met, Torn en contra ... Que sembla que no se& en contra, sin6 
per proposar iramaceionals. Té Ia paraula la senyora Flora Sa- 
nabra. 

La Sra. SANABRA: Bé, senyor President, el Grup de Con- 
verghncia i Un$, i evidentment el Govern de la Generalitat, & 
sensible al fet que, quest Museu d’Art de Catalunyst que ara 
neix, neix amb un patrimoni que prové en gran part de I’AjWz- 
tament de Barcelona --quasi en la seva totalitat-, i que cal 
trobar aquesta via d’acord i de dihleg per fer possible no sola- 
ment que per llei es mi’, sin6 que tingui un funcionament efi- 
caG amb la mhxima rapidesa possible. A més a més, es tenen 
tarnbd en compte totes aquestes circumshcies que ha anome- 
nat el senyor h e t ,  que es troba en una fase s’obres que s6n 
unes obres que promouran un rellangament d’aquell museu 
d’art que tots nosaltres ens en puguem sentir satisfets i orgullo- 
sos. 

És per aixb que, amb aquest clima de conversa i de W e g ,  
hem redactat un parell d’esmenes transaccionals que ens sem- 
bla que donen resposta a totes les inquietuds expressades, tant 
des de I’Ajuntament de Barcelona com des del Grup Socialista, 
en aquest terna, i en alguns punts m b é  pel Erup d’hiciativa 
per Catalunya. I és per aixh que jo demanaria que, si tenen l’es- 
mena que proposem, tant a la 13 1, del Grup Socialista, com a la 
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132, del Grup Socialista, en volguessin donar lectura; si no 6s 
així, jo mateixa ho fart5 

El Sr. PRESIDENT: EE senyor Secretari es dignadi a proce 
dir a la lectura d’aquestes transaccionals. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: <<Esmena transaccional a 1”s- 
mena 131, de3 Grup Socialista, que presenta el Grup padarnen- 
tari de Converghcia i Unió a la Disposició Addicional Tercera, 
punt 4: “La gesti6 del Museu d’Art de Catalunya és a chrrec 
d’un patronat; la Presidkncia correspon a un representant nome 
nat pel Govern i la Vice-pxesidhcia a un de nomenat per 
I’Ajuntament. La proposta als brgans competents per al nome 
nament podrh fer-se conjunhment per la Generalitat de Cata- 
lunya i l’ Ajuntament de Barcelona.”>> 
La segona esmena transaccional. 6s a l’esmena 132, del. Grup 

Socialista, i tamb6 presentada pel Grup parlamentati de Con- 
verghcia i Uni6, tamM a la Dispasici6 Addiciona1 Tercera, al 
punt 6: <<Si en ei termini de sis mesos no s’ha procedit a fer 
efectiva la integraci6, el Govern, amb I’informe previ de la Jun- 
ta de Museus, i escoltat I’Ajuntament de Barcelona, ha de pre- 
sentar un projecte de llei al Parlament per fer-la efectiva)). 

El Sr, PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Secretari. Se 
sotmeten a votaci6 ... Les accepta, el senyor h e t ,  aquestes ... ? 
(Pausa.) Se sotmeten a vomci6 aquestes esmenes trmsaccie 
nals, a la 36 i a la 37, 

Vots a favor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat. 
A continuació se sotmet a votaci6 la Disposici6 Addicional 

Vots a favor? 
La Disposici6 Addicional Tercera ha quedat aprovada per u- 

A continua& se sotmet a votació la Disposici6 Addicional 

Vots a favor? 
La Disposicib Addicional Quarta ha quedat aprovada per u- 

nanimitat. 
Passem a la Disposició Addicional Cinquena. El Grup S e  

cialista t6 l’esmena número 38; per a la seva defensa, té la pa- 
raula 1’ii.lustre Diputat senyor Sobrqu6s. 

El Sr, SOBREQUI%: Aquesta esmena queda retirada a favor 
d’una esmena transaccional que., . hom llegirh. 

El Sr. PRESDENT: La senyora ... 
La Sra. SANABRA: Senyor President, aquesta esmena 

transaccional, corn que l’esmena primera del Grup Socialista 
anava en el mateix sentit que í’esrnena 137, del Grup Popular, 
la transaccionitl és conjuntament amb les dues esmenes. 

El Sr. PESIDENT: Doncs en aquests moments concedim la 
paraula a 1’IEElustre Diputat senyor Vidal-Quachas, del Grup Por 
pular, perquk defensi la seva esmena, 

El Sr. VIDAL-QUADRAS: Sí, grhcies, senyor President, 
Simplement per reiterar que la nostra esmena també era h i t  de 
la preocupaci6 que la preshcia de les diputacions estigués prou 
garantida en el procés de transferhcia, tal corn estA previst en 
la Llei 5/87. Ates que la transaccional a tres bandes que s’ha fet 
és a satisfacci6 dei nostre Grup, ens afegim tamb6 a aquesta 
transaccional i, en conseqii&ncia, retirem tamM la nostra esmena. 

Tercera, segons el Dictamen. 

nanimitat. 

Quarta, que no te esmenes. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESXJDENT: Queda retirada i, per consegüent, es 

procedeix a la lectura de l’esmena transaccional. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: <<Esmena transaccional a l’es- 
mena 136, del Grup Swialista, i 137, del Grup parlamentari Po- 
pular, que presenta el Grup parlamentari de Convergencia i 
Uni6. A la Disposici6 Addicional Cinquena es proposa l’addi- 
ci6 d’un nou apartat cinquk, que diria el següent: “ k s  previ- 
sions fixades en l’apartat 2 d’aquesta Disposici6 s’aplicaran a 
no ser que les administracions implicades arribin a un acord 
amb anterioritat.”>) 

El Sr. PRFXIDENT: Moltes gracies, El Grup d’hiciativa 
tambd t6 emenes en aquesta Disposició Addicional Cinquena: 
en té dues. 

El Sr, RIERA I GASSIOT: Grhcies, senyor President. I, si 
m’ho permet, defensaré conjuntament la 40 i la 41, i explicaré 
que se&, en el marc d’aquesta Llei, la meva darrera intewenci6, 
perque l’esmenst nlimero 48 fa xeferhcia a l  mapa de museus 
-per tant, ja ha estat defensada-, l’esmena número 49, crec 
que decau, si ja s’ha votat en contra la creacilj d’un nou museu 
de les arts i de Ies indústries populars,.. 

El Sr. PRESIDENT: Esth en el prdmbd. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Exacte. 1 enretirem ... Perb és que 

6s absurd, que estigui en el P r h b u l ,  si no ha estat aprovada 
ara en el ... I, l’esrnena número 50, que iambe és referida al 
PreAmbuE, I’enretirem, 

En aquesta darrera intervenci6, per tant, a m6s de reiterar el 
que ja he dit a la primera, de la bona possibilitat de fer feina en 
e1 marc de la Ponbncia per a aquesta Llei, volem insistir en un 
aspecte: les transferhies de la Diputació a la Generalitat -hi 
estem totalment d’acord- o als consells comarcals del territori 
on estiguin situats. 

Nosaltres creiem que d’aqui a uns quants anys -i ho espe- 
rem sincerament- aquesta fbrmula sigui suficient, quan els 
consells comarcals tinguin una entitat més gran que b que te- 
nen ara. En aquests moments, perb, ens sembla que, examinant 
la rditat museistica de Catalunya, la transfer&ncia de museus 
de la Diputa& ha de ser també a l s  ajuntaments, i ha de constar 
que és als ajuntaments d’una manera concreta. Per posar un 
exemple -i espero que sigui prou polhmic perque resuíti ente- 
nedor-, quk 6s més important, des del punt de vista museístic: 
Sabadell, Terrassa,., O el Consell Comarcal del Vall& Occiden- 
taI? (Rialles.) El Portaveu dei Grup de la majoria m’ha enth. 

B6, doncs ... -i espero que hi voti a favor, per tant-, doncs 
es tracta una mica de dir akb: Reus 6s més important que el 
museu comarcal de la seva comarca o no? Jo crec que si. Per 
tant -repeteix--, en el moment que els consells c o m a l s ,  
quan a Catalunya hi hagi una provincia Única i tinguin un poder 
i uxla shie d’atribucions que ara no tenen, perque les tenen en- 
cara les diputacions, els consells cornarcals tindran totes les 
possibilitats d’acollir aquests museus locals i fer-ha amb tota la 
fory  i amb tot el poder necessari; a hores d’ara ens sembla que 
no, Per tant, creiem que seria millor per a la Llei dir que <<els 
museus de Ia Diputaci6 són transferits a la Generalitat, als ajun- 
taments o als consells comarcaXs del tenitori on estiguin si- 
t ua t s )>. 

Grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: MoItes gdicies, senyor Riera. La senyo- 

ra Sanabra pot fer un torn en contra? 
La Sra. SANABRA: Sí, senyar President. B6, en aquest ms, 

la inquetud del senyor Riera va en el sentit de fer que els ajun- 
taments constin d’una manera específica en el Projecte de Llei, 
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en la Disposici6 que parla de les transferencies de les diputa- 
cions. 

Jo li voidí-in dir que aqui hi ha dos ternes: per un costat, 
aquesta Disposici6, allb que fi 6s donar compliment a les LOT, 
a les lleis d’ordenaci6 territorial, que diu que les trmsferencies 
de les diputacions aniran bhsicament a la Generalitat o als con- 
seus comarcaIs, segons correspongui. Perb, preveient aquesta 
inquietud --que no era només del seu Grup, sinó que el nostre 
tamM compartia-, vostk fixi’s que en la Disposició Addicio- 
nal Cinquena hi ha un apartat, el punt 3, que diu: dxcepcionat- 
ment, en cas que l’abast i les característiques d’un museu ho 
justifiquin, la Comissió Mixta pot acordar que sigui transferit a 
un municipin. 

Ens sembla que aquesta ja és la salvaguarda que vostk vol- 
dria pretendre amb la swa esmena, i 6s per aixb que, davant de 
la redundhcia de posar-ho clt dos llocs, ens veiem obligats a 
votar-la-hi en contra. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grscies, senyora Sanabra. Pro- 
cedirem a les votacions d’aquestcs esmenes. En primer lloc, 
l’eesrnena transaccional a la número 33, socialitsta. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat rebutjada per. .., 

A continuaci6 es voten les esmenes del Grup d’hiciativa 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 28 vots a favor, 

A continuaci6 es vota la Disposici6 Addicional Cinquena, 

Vots a favor? (L’I. Sr. Sobrequés demana per parlar.) Digui, 

Ei Sr. SOBREQaS: Sí, perd6 Votació separada del punt 2, 

El Sr. PRESIDENT: Apartats 1,2 ... 
El Sr, SOBREQUI??: No, no: separat de 1’ 1. L’ 1 ,  separat del 

El Sr. PRESIDENT: Molt b6. Algun aitre grup? Doncs, fa- 

En primer lloc, I’apartat 1. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Ha quedat aprovat aquest apartat pex 67 vots a favor, cap en 

A continuaci6 es vota la resta de la Disposició Addicional 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
La Disposició Addicional Cinquena, il excepció de l’apartat 

primer, que ja ha estat votat anteriorment, ha quedat aprovat per 
73 vots a favor, 18 en contra i cap abstenci6. 

Se sotmeten a votací6 les Disposicions Addicionals Sisena i 
Setena, que no tenen esmenes. 

aprovada!, per 87 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 

4 i 41. 

60 en contra i 3 abstencions. 

segons el Dictamen. 

digui ... 

3 i 4 4 s a d i r , d e l ’ l .  

2 , 3  i 4, 

rem la votació com demana el Grup Socialista. 

contra i 2 1 abstencions. 

Cinquena. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes dues Disposicions Addicionals han quedat aprova- 

des per 87 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. 
Suposo que les Agrupacions del C D S  i d’Esquem Republi- 

cana consideren j a  sense objecte les disposicions addicionals 
noves que vostks volien afegir. Ban quedat decaigudes. 

EI ~ r ,  MART&: Senyor President? 
El Sr. PRESDENT: Si. 
El Sr. MARTjN: Una que no 6s decaiguda, perb que anun- 

ciem que queda retirada, que 6s la 42, I’esmena 142. 
El Sr. PRFSIDENT: Moltes @cies. La 44, decaiguda i la 

43, tarnbe. Moltes &cies. 
Passem ara a les disposicions transitbries. Dispasici6 Trmsi- 

tbria Primera: hi ha l’esrnena 45, del Grup Socialista, Fes a la 
seva defensa, t6 la paraula l’lHus@e Diputat senyor Sobregués. 

El Sr. SOBREQUI%: Ja s’ha defensat, senyor President, 
amb aqueEl paquet del mapa de museus. 

El Sr. PRESIDENT: Perfectament. Hi ha una transaccional, 
que encara s’ha de votar. El Grup Socialista accepta la transac- 
ci6? (Remor de veus.) 

El Sr, SOBREQUI%: Si, senyor President, perquh veig que 
ve firmada per mi. (Rialles.) 

El Sr, PRESIDENT: Bé3 l’esmena 45 ja ha estat votada i re- 
butjada, perb aquesta esmena transaccional podria ser a la 46 i 
Irz 47, de l’Agrupaci6 del CDS i d’Esquesra Republicana, eh? 

De manera que votarem, per consegüent, la Disposici6 Tran- 
sitbria primera, segons eI Dictamen. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abs tendons? 
La Disposició Transitbria Primera ha quedat aprovada per 

65 vots a favor, cap en contra i 32 abstencions. 
A continuació, se sotmet a votació la Disposició Transitb- 

ria,,# (Veus de fons.) És la tercera i ara estem a la segona (remor 
de veus); la transaccional ha estat votada i rebutjada. La 45, 
tramaccionai, ha estat votada i rebutjada. De manera que ara 
procedeix votar la Disposiciii Transitbria Segona, que no tt5 es- 
menes. 

Vots a favor? 
La Disposici6 Transitbria Segona ha quedat aprovada per u- 

nanimitat. 
A continuació, hi ha una esmena, una tran~acci~nal, que ara 

ltegkh el senyor Secretari, que significa la creació d’uunst nova 
disposició transitbria, que ser& la tercera, (Remor de veus.) 

El Sr, CAROD-ROVIRA: Senyor President ... 
El Sr. PRESIDENT: Si, 
El Sr, CAROD-ROVIRA: Potser f6ra bo que, abans d’arri- 

bar a aquesta transaccional, que no porta només la signatura del 
senyor Sobrequés, sinó a la qual hom també s’ha vist reconegut 
amb la seva @pia signatura, que es donés l’oportunitat als al- 
tres grups que l’han signada d’expressar el seu parer sobre el te- 
ma -si aiXi ho creu oportd la PresidPlncia de la Cambra, 

El Sr. PRESDENT: La Presidencia de la Cambra ho creu 
molt oportú, i, per consegiient, t6 la paraula el senyor Mmth i 
Toribio, que és el propietari de I’esmena número 46, 

El Sr. MARTfN: Grhcies, senyor President. La nostra esme- 
na preth que es prevegi un tesmini per a l’adaptaci6 dels mu- 
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seus als requeriments mínims d’aquesta Llei, alhora que es faci 
una previsió de recursos que donin suport i fmmqament sufi- 
cient, ja que, per deixar-ho tot igual com ara, no necessitem cap 
Elei. 

T m M  aquesta esmena, i fruit del dihleg --tal corn ha estat 
anunciat per 1’Bonorable President-, esperem que sigui motiu 
d’una transacció. 

Grcies, 
El Sr. P W D E M :  Moltes gdcies, El senyor C a r d  i Rovi- 

ra vol. defensar I’esmena 147? 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grkcies, senyor President, 

per la incorpuraci6 del mot ({is) entre els meus dos cognoms, 
En realitat, la nostra.,,, la nostra Disposici6 Tmsitbria Ter- 

cera s’adiu perfectament amb 1,hnirn i l’esperit d’aquesta trans- 
acció perqu5 conté dos elements basics sense els quals, al 
nostre entendre, no tindria sentit l’aprovaci6 d’aquesta Llei. 

D’una banda, e1 fet de fixar un limit temporal, a partir del 
qual, el conjunt de museus del país hau& d’adaptar-se de mans  
ra progressiva ds  requeriments mínims establerts per la Llei 
present, i --si m’ho permet el senyor camps-, en segon h c ,  
el fet que aquesta mateixa Disposició Transitbria recull tamb6 
la previsi6 de tmnsfer&ncies de recursos piblics per facilitar, 
justament, aquesta adaptació progressiva. 

Multes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Card i Rovira, i 

li faig avinent que la copulativa i s’ha escolat sense que volgu@s 
la Presidkncia; no li va modificar els cognoms. 

Molt b6. Es procedeix a la Iectura de l’esmena transaccional 
en aquestes 46 i 47. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: <<Es proposa crear una nova 
disposici6 tmsitbria, que diria el següent: “Els museus exis- 
tents actualment hauran d’adaptar-se, progressivament i en un 
termini mMm de cinc anys, als requeriments mínims i a les 
condicions establertes en la present Llei.”>> 

El Sr. PRE3IDENT: Acceptades? (Pausa.) Moltes grhcies. 
De manera que ara procedim a votar, en primer lloc, la Dis- 

posició Tmsitbria Tercera, que és una nova addicional, la lec- 
tura de la qud j a  ha tingut lloc anteriorment pel Secretari, i, per 
consegüent, es procedeix a la seva votació. 

Vots a favor? 
Aquesta nova Disposi& Tmsitbria Tercera ha quedat a p m  

vacia per unanimitat. 
A continuació, es vota I’altra Disposici6 Transitbria, conse- 

qiihcia de la transacció amb les 46 i 47. 
Vots a favor? 
Aquesta nova Disposi& Trmsitbria ha quedat aprovada per 

Es vota, a continuaci6, la Dispssici6 Derogatbria, que no t6 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
Passem ara a les esmenes del Prehbul.  La 48, d’hiciativa, 

ja ha estat defensada i ha estat rebutjada; les altres dues també, 
49 i 50, han estat retirades, i resta la número 51, de I’Agrupació 
del CDS. Una esmena d’un nou pdgraf., , 

Et Sr. MARTfN: Senyor President, fa referkncia al mapa de 
museus, i, corn a tal, considerem que estA decaiguda i retirada. 

El Sr. PBESIDENT: Doncs, moltes &cies. Era aixb el que 
li volia sentir. 

unanimitat. 

esmenes. 

Es procedeix a votar el Prehbul i el titoI de la Llei. 
Vots a favor? 
E1 PreArnbul i ei títol de la Llei han quedat aprovats per una- 

nimiiat, 
Eis grups parlamentaris ara poden participar per fer explica- 

ci6 de vot. (Pausa.) Senyora Sanabra, té la paraula. 
La Sra. SANABRA: Grhcies, senyor President. Senyors i 

senyores diputats, el Grup de Converghncia i Uni6 ha votat fa- 
vorablement el text del Projecte de Llei de Museus bhsicament 
per dues raons, Per un costat, perque teniem la conscihcia que 
feia falta un marc legislatiu que regulés tot dlb que donava vida 
i passava dins d’unes institucions tan importants per a la custb- 
dia, per a la divulgació, per ai  gaudi del nostre patrimoni, corn 
eren els museus. I, per l’altre costat, el nostre vot ha estat favo- 
rable perquk ens hem trobat davant un bon projecte de llei 
-ara tenim ja una bona llei-,i teníem davant un bon projecte 
de llei perqui! to# el seu desenvolupament aixi ho havia propi- 
ciat. 

Voldria dir q u i  que, anteriorment, hi va haver ja dos projec- 
tes de llei que van decaure per finiment de les respectives legis- 
latures, perb que van representar dos passos endavant en el 
caml d’aprofundir en la problemhtica a l’entom del camp dels 
museus i que van servir per a una rnaduracid en aquest tercer 
Projecte de Llei. 

A rnks a mks, abans d’entrar al Parlament, el Projecte de Llei 
de Museus havia fet ja un llarg camí. Personalment per part del 
Conseller de Cultura, i tamb6 de l’equip del seu Departament, 
es va voler encentar un dihleg i uns contactes previs amb els 
grups parlamentaris -i, en nom del nostre Grup, ii’n donem les 
grhcies-, i no solament amb els grups parlamentaris --que 
potser thdrja una lbgica, perque som els que l’haviem de refe- 
rendar amb el nostre vot-, sinó que també es va entrar en una 
dinhmica de presentar l’esbomy, de demanar suggeriments, 
de di&g i d’obertura per totes aquelles persones que hi tenien 
alguna cosa a veure. 

Jo tinc consthcia que hi va haver reunions amb els repre- 
sentants de les quatre diputacions, amb els representants de 
1’ Ajuntament de Barcelona, amb els representants de l’Esgi6sia 
catblica, amb els dels ajuntaments, mitjanpnt I’Associació i la 
Federació de Municipis, en fi, amb els consells comarcds, amb 
1’Institut d’Estudis Catalans..., amb tot un seguit d’institucions 
a l’entorn del museu que no podien fer altra cosa que aquell. es- 
borrany madur& i es presentés aquí d nostre Parlament ja com 
un bon projecte de IM, E també tota la tramitació, dins de la 
Cambra legislativa, ha anat afavorint aquest procbs: hi va haver, 
en el seu períde d’esrnenes ..., se’n van presentar 154; jo vol- 
dria dir que avui aquí n’hem vingut només amb 51, i em sembla 
que, de rebutjades, ben b6 nom& n’hi ha hagut un pareil de dot- 
zenes que, realment, hi havien de ser, perque en una societat 
plural, amb diversitat de propostes i de programes de govern, 
precisament, tamM en aquelles discrephcies en les quds no 
hem pogut arribar a acords, és on es nota i’empremta que 6s un 
projecte de llei de Converg&ncia i Unid, evidentment. 

Voldria dir que jo he trobat, en tots i cadascun dels ponents 
deis &ferents grups parlamentaris, un ambient de col-labraci6, 
un esforq, volent fer-me -tots elk- comprendre les seves es- 
menes, les seves motivacions, les seves argumentacions; que 
s’hi han dedicat totes les estones que ha fet falta, i que, per a 
mi, el seu mestratge i la seva coMabmci6 ha estat molt important. 
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E s  per aixb que, si m’im permeten, senyor Josep ~ l u i s  Ca- 
rod-’Rovira, scnyor Marpi1 Casanovas, senyor Joan Martin To- 
ribio, senyor Ignasi Riera, senyor Jaume Sobsequ&, senyor 
Aleix Vidal-Quadras, d’una mancra personalitzada, grhcies. X 
tarnhC a tots els altres diputats que, evidentment, amb el seu vot 
han anat donat peu que aquest Projecte de Llei esdevingués ima 
llei. 

Jo penso que podem estar contents --jo, personalment, ho 
estic- perqub ha estat una llci que ha rebut un gruix consider- 
able de vots -uns vots quc tan bt5 ha comptat cl meu company 
Secretari- (rialles), ha donat unes votacions molt hmplies en 
tots els aspectes. Perb també voldria fer notar, tamb6 voldria fer 
notar, que, entre els vots que hi falten, hi ha algunes alxhcies 
significatives. I, precisament, destacant una absencia, volúría 
retre un homenatge d’atenci6 i agrai’mcnt a la persona del Dipw 
mt senyar Ferran Camps i Vallejo, que va ser cl magnific p- 
nent dels dos anteriors projectes de llei de museus, per pirt del 
Gmp de Convcrg8ncia i Uni6. 

1 per acabar, les meves claueres paraules voldrien transmetre 
i emetre un desig: si ara nosaltres sortim i, d’una manera coElo- 
quid, a la gent del carrer els fem una mena d’enyuesta pregun- 
tmt-10s qu& és el que ells pensen que 6s un museu, segurament 
que en trobariem rnoIt pocs que ens donessin una resposta com 
la que marca l’arficlc primer de la nostra Llei, que evidentment 
6s rigorosa, 6s la de I’XCQM, perb en canvi si que un volum jm- 
portant de respostes jo penso que anirien en el sentit de dir que 
un museu és un lloc, un espai, un edifici on s’aplega tot un se- 
guit de coses -eines, obrcs d’art, instruments, restes---, records 
de temps passats. 

Per al Parlament de Catalunya, el Projecte de Llei dc Mu- 
seu3 entra ja en la categoria del pissat. Ja el meu desig per a 
tots és que en el museu particular de cadascú, tot allb que ha 
representat el Projecte de Llei, els seus pcolegbmeris, la seva 
tramitació i la seva votaci6 sigui xcalment un record satisfactori 
d’esforg prsonal i de treball ben fct. I% el meu desig. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Smbra, 
Pel Grup Socidista, te la pamwh 1’Honorable senyor Armet. 
El SF. A W T :  Senyor President, senyores i senyors dipu- 

tats, intentar6 ser una mica menys laudatori i mar molt a l  fons 
del que hem aprovat. Sempre és bo que irna llei, bbviament, pu- 
gui donar lloc a esmenes transaccionals, com hi ha hagut aqui, i 
que hi hagi un esforg, diguem-ne, positiu, i bs cert que l’animo- 
sa representant de Convergbncia ha tingut un paper desucat., 
com altres diputats d’aquesta Cambra en aqnesta i en altres Ic- 
gislatures, que aquest tema fa nau anys que s’havia plantejat. I 
és cert i cal reco&ixer-ho, perqu6 moltes vegades els estats 
d’hirn predisposen a acords i, en calvi, estats d’hnim m6s tan- 
cats impossibiliten tot tipus d’acord. 

En relació amb aquesta Llei, nosaltres voldríem assenyalar 
mancances, encerts i riscos. Al terna del mapa de rniiseizs no 
m’hi referiré més, per6 possiblement hauria estat u11 enceit es- 
tablir-lo. Per& el tenia que ens preocupa més, a nosaitrcs, & que 
una llei de museuis hauria de significar uila potencixi6 clara i 
jnequivoca en relació amb els museiis locals, que s6n els més 
infradotíits econhmicment del país. fis a dir, 6s clificil pcnsar 
que una llei de museus estableixi aquests rninirns des del 
punt de vista de garantia de mínims d’actuaci6 del Coiisell Exe- 
cutiu; és a dir, no irtilitzar e1 condicional, perqui? sempre es po- 

clrh -a la vida podem fer de tot-, perb les lleis han de vincu- 
lar, i aquesta vinculació de m’nirns establia unes bases de re- 
llanprnent del que pdkm dir-ne la realitat diversa i molt 
contrastada i positiva dels museus locals en el nostre país. No- 
saitres creiem sincerament que aquest és un tema que ha estat 
una llhstima. 

Segona considemci6: pel que fa als museus nacionals, 
aquesta Llei el que fa 6s un doble plantejament. Diu els tres 
museus nacionals clars des de la perspectiva del legislador -i 
possiblement des de la perspectiva de tots-, per6 curiosament, 
en el si d’aquest debat o en d s  passadissos del Parlament, s’ha 
comentat que, lbgicament, la Llei diu que <<per llei es podran 
establir altres museus nacionals>>, i aqui, avui, concretament, 
s’ha dit que hi ha un quart, un cinqu5, un sis&.,., s’ha parlat del 
Museu d’Histbria Nacional, s’ha parlat del Marítim, de i’Etno- 
Ibgic, per gu& no del de Cikncies ... Tot aixb s’ba anat parlant. Si 
aquesta Llei ha de significar el desplegament d’un conjunt de 
museus nacionals posteriors estariem, em sembla a mi, fent un 
criteri equivocat. El Museu Nacional ha d’estar presidit per una 
gran reflexi6, per unes grans disponibilitats econbrnkpes, per 
iiwa gmn coherhcia, i per unes justificacions nacionals cle pri- 
mera magnitud, perqui?, si no, voldria dir utilitzar aquest meca- 
nisme legal p r  anar fent tota una pnlftica progressiva de 
museus nacionais que més, diguem-ne, situant la realitat mu- 
seogrhfica, situada bbsicament en el món local, a l’entorn de la 
lbgica d’aquesta Llei. Nosaltres creiem sincerament que aixb 
seria un cert abús de l’esperit de la Llei, tot i que la Llei ho con- 
templay perquh diu que <<per llei>> haur& de venir. De la mateixa 
manera que la nostra preocupació sempre ha estat dir que, quan 
hi ha un museu que surt de realitats de diverses administracions 
o de diverses realitats, bbviament f6ra bo que un consorci po- 
gués regular el seu desplegament; fóra bo perquh vol dir que 
neix una nova figura juridica en hnció de l’aprtaci6 áe tots, 
Nosaltres aquí hem renunciat a la nostra pasició per trubar unes 
esmenes transaccionals. Perb si aquesta base no 6s Ia base de 
futur, diguem-ne, per a les noves lleis, ens trobarem amb enor- 
mes dificultats per a tots, eh?, i fins i tot per a la mateixa Admi- 
nistració dc la Generalitat de Catalunya que, amb el seu 
compromis del S1%, es trobaria clarament col4apsada en fer el 
quart, el cinqub museu nacional que no podria tirar endavant 
amb la foqa necesskria. 

Pensin vostks quc nosaitres no hem volgut -i podiem- es- 
tablir la discussi6 jurídica de fons: pot un patronat dependent de 
ka Generalitat, escriure, escriure, bEns que sún reconeguts per la 
mateixa Llei en altres administracions sense la figura del con- 
sorci? Evidentment, aqui sí que s’obriria un gran interrogant ju- 
ridic. No voldré fer una disquisici6 ju‘dica; sembla un tema 
elemental, p r b  sí que és veritat que la Llei Pa amb I’Adminis- 
traci6 local el que no fa amb 1’Esglksia catblica -i aixb 6s ve- 
ritat, aixb és el que fa la Llei-: 6s escriure, via patronat de 
Generalitat , a partir de la consideracÍ6 d’administracions pbbli- 
p e s  del conjunt de les administracions de Catalunya, dlb que 
no s’atreveix a fer amb el que podríem dir museus ccparticulars>> 
concretament de X’EsglCsia catblica. I aquest és un tema curiós. 
Nosaltres hem volgut situar els ternes legds en un segon pla, 
perqu&, evidentment, la discussió legal volia dir la discussi6 de 
contenciosos administratius, la discussi6 de si hi havia o no hi 
havia Iegititnitat per crear ;quest Patronat, i hem pensat que el 
que cdia era ordenar el m6n museogrUic de Catalunya, i que 
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convenia ordenar aquest món mriseogrhfic de Catalunya donant 
una preeminkncia al  Govern de Catalunya, i aquesta premi- 
nencia que calia donar al Govern de Catalunya s’havia de fona- 
mentar en el principi de cooperaci6 amb les administracions 
catalanes, que tamM s6n l’Administraci6 local. Per tant, ux1 alt 
concepte nacional de cooperació entre les institucions que d e  
senvolupen la seva tasca a Catalunya. 

Des cl’aquest punt de vista, el que s’ha fet en relaci6 amb el 
Museu d’Art de Catalunya, jo crec que 6s extraordinhriament 
positiu. La Transitbria Tercera que s’ha aprovat, en la qual s’as- 
senyala que durant sis anys -sis anys- hi hau& un mutu 
acord, 6s positiu per dos motius. Per qu*? PerquE aquest museu 
estava en una linia de rellanpment. Per que? Perquh existia una 
comissi6 rectora fornada per l’anterior Admhistracid -i dic 
ara anterior Administració>>, abans he dit lp {(actual Adminis- 
traci&, que és I’hjuntament de Barcelona- que l’havia forjat, 
i que cal una línia de continu’itat, i que aquesta linia de continui- 
tat cal garantir-la a travbs de la Llei, i que per tant, el mutu 
acord entre institucions 6s el que pemetrh tirar endavant el te- 
ma. I, de cara al futur, també la mateixa Llei preveu i d6na faci- 
litats perque hi hagi propostes conjuntes entre totes dues 
administracions per nomenar els presidents i els vice-presidents 
del Patronat. 

Vull dir també que aquesta Llei, pel que fa als nomenats pel 
Parlament, pot semblar una cosa menor, perb no ho és. Quan 
nosaltres defenshvern que eren les tres cinquenes parts ... Tots 
sabem que eIs experts en temes de museus són pocs, en ei país, 
i tots sabem que, posats els noms damunt d’una taula, les dife  
rencies polítiques seran poques, perquk s6n els que són, perb el 
fet que surtin per les &es cinquenes parts, i no hem posat dos 
teqos, sin6 tres cinquenes parts, perquk fins i tot si vostes vo- 
lien fer majories amb altres grups que no fossin el nostre, ho 
poguessin fer, volia dir foqar una voluntat &acord amb la ma- 
teixa Cambra; vol dir perdre les hores necessaries per assolir un 
acord que no hauria de ser mai diffcil, perque estern fent no- 
menaments polítics, sinó nomenaments de persones de recone- 
guda c o m p h c i a  en un camp que sabem que hi ha els noms 
que hi ha, i que si som realment patriotes en aquest sentit troba- 
rem les persones expertes que sabem perfectament quines són. 
Lamentem que no s’hagi vist aquest tema de les tres cinquenes 
parts COM una clhusula de cautela, per avui i per al futur, que 
segurament desdramatitza e1 que 6s una elecció sempre per ma- 
joria, que pot voler dir la imposició del grup majoritari en e1 
Parlament en un moment o en un altre. 

Jo voldria destacar dos temes: un de positiu i un de fmal, 
d’alerta. El positiu és que probablement els acords a quk hem 
arribat han estat la conseqühncia lhgica d’un dihleg de mesos en 
quk s’ha parlat de moltes coses, i s’ha parlat dc moltes coses en 
diversos hbi t s ,  i s’ha parlat amb un esperit que jo crec que és 
el positiu, Les grans infrastructures cuIturals a Catalunya reque 
reixen l’esforq de tots; les grans infrastructures culturals de Ca- 
talunya requereixen la preeminkncia de cada institució en 
cadascun dels hmbits. A les grans infrastructures, o ens hi po- 
sem tots sense cap mena de resistkncia, retickncia ni sectarisme, 
o no tiraran endavant. I aquest dihleg ha estat positiu. Jo, perso- 
nalment, puc dir que he trobat un dihleg positiu, i estic realment 
satisfet d’haver trobat aquest dihkg positiu, i després, per ÚItim, 
una cautela. Aquesta Llei t6 una ckega de reglamentarisme 
molt forta. Parla de futures lleis, parla de tot un conjunt de pos- 

sibilitats que jugades amb un esperit intervencionista situarien 
aquesta Llei, segurament, en el terreny de les lleis negatives, in- 
tervencionistes i, fins i tot, perilloses per a la vida musmgrgfica 
del país. 

I aixb si que estic conrenpt que és realment important. I de- 
pendrh del Departament de Cultura, mes que de la Psesidhcia 
de la Generalitat -que te una presidkncia honorífica d’una jun- 
ta de museus-, perb si del Departament de Cultura, de la di- 
recci6 general corresponent per les responsabilitats que tk en la 
Comissi6 Executiva, que té una gran responsabilitat, si és cap$  
--si és capap- de dotar les seves actuacions de la intel.lig&n- 
cia, de la flexibilitat necesshries i, en tot moment, de situar els 
temes a niveli de servei al pais i no plantejar-10s des del punt de 
vista patrimonial o des del punt de vista de politiques de curta 
volada, com sovint acostuma a passar, dissortadament, en el 
nostre pais. Si aixb no es produeix, anirem endavant; si aixb es 
produis, aquesta Llei dóna base per a un reglamentisme que 
permet malfiances, que permet controls, que permet exclusions, 
i que permetria polítiques negatives. 

Jo vull acabar la meva intcrvenci6 amb l*esperitnqa que l’es- 
perit de dihleg que ha animat aquests mesos, les converses que 
hem tingut amb el Departament de Cultura, ser& el mateix espe- 
rit que perme@& implementar aquesta Llei. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grAcies, I-Tonorable senyor Ar- 

met. 
Per l’Agmpaci6 d’Esquena Republicana de Catalunya, té la 

paraula l’fllustre Diputat senyor Card-Rovira. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor President, senyores i sen- 

yors diputats, després d’un camí atzarós al Iiarg del temps, ha 
arribat a port el Projecte de Llei de Museus, tan necessari pcr a 
l’ordenació del sector museístic a CataIunya, deu anys desprbs 
que segons 1’Estatut d’ Autonomia disposem de competkncies 
excIusives en materia de. cultura. 

Hom -el famós ahornn com6 a tots nosaltres aquesta tarda 
aquí- ja sap, per&, que el nom no fa la cosa i que no sempre 
<<exclusiu>r vol dir realment exclusiu. Com sap el senyor Conse- 
Iler de Cultura, Esquerra Republicana de Catalunya hem estat 
profundament crítics amb els pactes culturals recents entre la 
Conselleria i el Ministeri; justament, potser per aixb, estem ben 
legitimats per reconkixer la bona predisposició del Departament 
de Cultura per debatre la Llei en un clima obert i de diMlleg. Ai- 
xb es deu tamb6, en bona part, a la gesti6 tenaq i persistent de 
les senyora Nora Sanabra, de conrear en aquesta Cambra una 
vegetació de negociació i de consens, vegettaci6 que, com a 
simptoma, ens agradaria que presidis totes i cadascuna de les 
actuacions, Dit d’altra manera, que en fos, doncs, la norma i no 
pas l’excepci6. 

El Projecte es veu mancat, al nostre entendre, d’un marc mes 
ampli que faci referkncia a tot el patrimoni cultural de Catalun- 
ya, perque sense aquest marc legal propi pel que fa al patrirno- 
ni, ens hem de ranetre a la legislació cspanyoIa encara que 
sigui per omissi6. Nosaltres hem presentat un seguit d’esmenes 
al Projecte; algunes d’aquestes esmenes han estat assumides per 
la majoria, d’altres ho han estat a través de modificacions trans- 
accionals, corn per exemple la mateixa concepci6 del museu 
com un element dinhmic, no estatic ni tancat, sin6 vinculat a la 
realitat cultural de l’entom. 

Hem votat a favor de la major part de l’articulat: del text i 
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fiis i tot de les transaccionals, incloses aquelles transaccionals 
que incorporaven certes heterodbxies sintiictiques en l’iís de 
preposicions i d’infinitius. Vegeu, doncs, aqní, la nostra volun- 
tat de diiileg i de negociació. 

D’aquestes Últimes, de les rebutjades, ens dol de veritat la 
no-acceptaci6 de les esmenes relatives al mapa de museus. 
Creiem francament que ha estat, aixb, un error polític, un error 
que no s’esmena amb cites erudites o il-lustrades dc Sir I3ms 
Sloane i no s6 si també <<Sir>> Andrew Mellon, Una cosa 6s el 
que registre, el que hi ha -i ho hem dit-, i una altra allb que 
ara ens pot semblar que conve per als propers anys, el mapa. El 
Govern reconeix, no caidria si no, la realitat museística de Ca- 
talunya, perb no adquireix -no adquireix, sense ei mapa- un 
compromís futur de planifica& en aquest h b i t ,  i akb no és 
bo, no és positiu per al futur cultural del pais, A un &re nivell, 
l’autonomia de decisió de les entitats locals davant una actuació 
de la Generalitat, i l’enfortiment dels museus locals no sempre 
hi apareix amb la nitidesa que ens hauria agradat. Finalment, 
pcrh, tenim tots els grups d’aquesta Cambra, té el conjunt del 
país, una orclenaci6 legal dei sector muscistic catalh. Una orde- 
naci6 que era urgent de poder-ne disposar per al be del patrirno- 
ni del país, i no s6 si també del partit. Ara tenim un mandat 
concret perqui: els museus s’adcqüin a la nova normativa i per- 
qu5 la Generalitat enprengui els recursos suficients perquk aixb 
sigui possible. Ara j a  tenim Llei i cal dur-ta a la prktica de ma- 
nem immediata. Llhstima, perb, recollint el lapsus fonhtic de la 
senyora Sanabra, que en qüestió de patrimoni no higim aconse- 
guit un mat,rimoni>> múltiple i absolut de tots els gnips cle h 
Cambra. I aixb, en determinats aspectes, és greu; u13 cop apro- 
vada la Llei, ja no hi ha possibilitats que ho arrangi ni Sir Hms 
Sloane ni --i nixb ja em sap més greu, per@ hauria ,arribat a 
una transaccional- <dxlyn Kim Bassinger. 

Moltcs grhcies, senyor President. 
El IXESIDENT: Multes grkies, senyor Carod-Rovira. El 

senyor Ignasi Riera, pel Grup parlamentari d’hiciativa per Ca- 
talunya, té la paraula. 

Ei Sr. RERA I GASSIOT: Si, grhcies, senyor President. Co- 
menp jo tamb6 felicitant la possibilitat de tenir aquesta Llei. 

EI sector volia una llei de museus --en aquest moment te- 
nim una Uei de museus al damunt de la taula-, i jo també he 
comenpt fent referencia explicita al ponent dels altres dos pro- 
jectes de uei; el. recullo ara també, i, en aquest cas concret, vzrll 
subratllar I’habiIitat florentina -i segurament vaticana, en 
aquest cas-, de ia senyora Flora Sanabra, que ha aconseguit 
salvar molts dels esculls que els anteriors projectes de Ilei te- 
nien, perquh, C Q ~  ella ha dit molt bé en una de les respostes a 
la defensa, el 6U% -si m6s no, pel cap baix-, el 60% del pa- 
trimoni museístic de Catalunya pertany a l’EsgEsia, i no hem 
d’oblidm que, justament, allb que en aquest moment salva 1”- 
ticle 15 q u e ,  COM que no ha tingut esmenes, no ha estat ab- 
jecte de debat-, sobre la titularitat dels museus pdblics de 
Catalunya i la dac i6  enbe el concepte de museu pdblic i la se- 
va titularitat, que pot ser privada, crec que ha estat una solució 
molt m8s que nominal, molt més que sofística: ha estat una so- 
lució enormement l d d  per poder salviu. el que havia impedit 
qtre els altres avantprojectes de Ilei prosperessin, 

A mi em pre~cuprt tambk, d’aquesta Llei --i ho hem dit al 
llarg de totes les converses--, el tema del fmanpment. Hi ha 
un principi d’acord de finaqarnent per als museus nacionals 

que, de tota manera, serh realitat i serh efectiu si altres lleis 
-que, en part depenen, en aquest cas, de la iniciativa del Parla- 
ment de l’Estat, corn la llei del mecenatge, per e x e m p l e ,  re- 
solen i permeten que hi hagi una arribada de fons d’altres llocs, 
perb queda poc clar, al llarg de la llei, queda p clar tot el ca- 
pítol de financament dels museus locals, de certs museus mono- 
grhfics, museus cornarcals i, en tot cas, queden molt sovint en 
la gran indefinició els sistemes i els recursos amb qu& compta- 
ran els museus d’interks especial. Jo volia recordar que quan un 
parla amb un turista que arriba de fora sobre els museus de Ca- 
talunya, generalment parla d’aquests museus d’interhs especial, 
que s6n molt sovint els mks visitats i els que són objecte de mks 
interbs. 

De tota manera -ho repeteixo-, tenim un marc legal; a 
partir tl’aquest marc legal, jo suposo que hi hawA una segona 
acci6 per part del Govern, que ha vist aprovada aquesta Llei pel 
Parlament, que es veud molt aviat en el debat de pressupostos, 
que serh com aquesta voluntat a favor dels museus es tradueix 
en unes partides pressuposthries, que ni les restriccions que ens 
vEnen de guerres alienes podran, en tot cas, depredar. 

Era un dels punts mes importants d’aquesta Llei tractar de 
salvar dib que queda a Catalunya, i aquí sí que em penso que el 
Parlament hauria de servir de tornaveu per a tot el pzu’s, perquh 
la defensa del nostre patrimoni no 6s només una qüestió legal ni 
6s una cosa que es pugui fer nomes amb goIicies de tota mena, 
ni amb sistemes de seguretat de tota mena; 6s a. clir, sovint no hi 
ha prou conscihcia de la importhcia de la necessitat de salvar 
el nostre patrimoni; una futura llei de patrimoni, pre-anunciada 
ja en aquesta Llei, ens ajuda&, perb una canscihcia cívica so- 
bre aquest patrimoni ens ha d’ajudar encara mds. Recordo que 
és un tema que tant Xa Constituci6 com 1’Estatut en parlen, i en 
parlen en termes molt concrets: una de les maneres de demos- 
trar que tenim vocaci6 nacionalista és demostrar que ens creiem 
el nostre patrimoni. En el cas concret de museus, si alguna cosa 
explica qui som de cara al món és d b  que els nostres museus 
expliquen . 

Jo crec que la descentralització efectiva dels museus de Ca- 
talunya no es pot fer d’una manera mechica -en aixb, hi es- 
tem d’acord-: quan ha sorgit un museu en un determinat lloc 
no ha estat mai per decret de Uei, sinó perque hi ha hagut vo- 
luntats anteriors que ho han volgut, i que, per tant, a partir 
d’ara, es tracta de tenir aquesta voluntat descentralitzadora, a 
partir de les iniciatives que sorgeixen de molts indrets de Cata- 
lunya. 

Finalment, una referkncia al tema d’Empúries: nosaiúes hem 
presentat un seguit d’esmenes que han permes un dels acords, 
diguéssim, de les esmenes transaccionals, per a aquest punt; per 
una raó: Empúries, ens sembla que te una importhicia que 
transcendeix, evidentment, qui n’era titular fins ara, corn la Di- 
putació de Barcelona, que transcendeix Catalunya i que és part 
del patrimoni europeu, i ja que les administracions, ja que les 
insthcies europees han recordat que Empriries 6s patrimoni im- 
portant de la humanitat, sí que serh d’interhs per a tots que Em- 
priries, imatge de moltes prehistbries de Catalunya, i que, a 
més, marquen una mica el que ha estat Ja nostra histbria ante- 
rior, sigui objecte, en aquest cas, d’un tractament interinstitu- 
cional eficq. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Riera. Ei senyor 
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Vidal-Quadras, pel Grup parlamentari Popular, té la paraula. 
El Sr. VIDAT.,-QUADRAS: Gricies, senyor President. Sen- 

yores i senyors diputats, voldria, en primer lloc, expressar, en 
nom del Grup Popular, la nostra satisfacci6 també pel clima de 
recerca d’acords que ha presidit l’elaboraci6 d’aquesta Llei, i 
l’alt grau de receptivitat tant del Govern com, en particular, del 
Departament de Cultura, i, en general, del Grup de la rnitjoria 
envers les iniciatives i Ies aportacions dels aitres grups. En 
aquest procbs, 6s evident que ha estat un factor no pas ignorable 
la forma ferma i ,  a la vegada, suau i hhbil de la ponent del Grup 
de la majoria, que, C Q ~  dic, ha estat un factor clau en l’bxit 
d’aquest procés. 

No voldria fer aquesta breu explicació de vot sense coincidir 
amb la ponent de la majoria, que ens ha dit que aquesta Llei, 
aquest text legal 6s una llei on, malgrat aquesta receptivitat i les 
nombroses i positives aportacions dels altres grups, estem en- 
front d’un text legal de Convergencia i Uni6: aixb és veritat; 6s 
a dir, 6s un text de Convergencia i Unió. I aixb es nota perque, 
una vegada mes, la majoria utilitza, per legislar, una metodab 
gia que es podria qualificar d’una mica heterodoxa; hem vist 
corn hem legislat sobre arxius, sobre biblioteques, ara museus, 
sense tenir una llei patrimonial, del patrimoni cultural de Cata- 
lunya. Hem vist en altres h b i t s  com hem legislat sobre espais 
naturals, sobre residus, sense tenir un pla territorial de Catalun- 
ya. Es a dir que la majoria t6 una certa teridencia a cornerqar la 
casa per la teulada, o, dit d’una altra manera, presenta certes di- 
ficultats per dissenyar visions globals de llarg termini. 

El Sr. PRESDENT: Expliqui el vot, eh?, per favor. 
El Sr. VIDAL-QUADRAS: Sí, senyor President, ;lixb 6s el 

que,,. 
El Sr, PRESIDENT: No, 6s que ara est$ fent especulacions 

sobre la majoria. 
El Sr. VII;IAZ-QUADIEAS: La majoria és un fenomen, sen- 

yor President, tan fascinant (rialles), que especular sabre ella és 
una temptacid diflcil de resistir, perb jo, com sempre, em plega- 
r6 a la seva autoritat, senyar President. El senyor President, 
amb aquestes interrupcions, quan exerceix la seva benhola au- 
toritat, sempre aconsegueix taIIar-me el fil- (Rialles.) 

En qualsovol cas, ho deixarem per a un altre dia, perquk 
tampoc és el moment processal -i en aixb coincideixo amb la 
Presidhncia, naturalment-, no 6s el moment processal per par- 
lar de segons quines coses ni de les visions preferentment <<mi- 
crok> que <macro>> de la majoria -ho deixarem per a una altra 
ocasi6 m6s adequada, Avui és un moment que acabem una llei, 
i sempre s6n moments per tenir la festa en pau. 

Dues coses, simplement, malt puntuals: hi havia dos temes 
que ens preocupaven especialment -he de dir que el nostre 
Grup estA molt satisfet, particularment, perque totes les nostres 
esmenes han estat acceptades o trmsaccionades; per tant, en 
aquest sentit, la nostra satisfacci6 ha de ser molt alta. Hi havia 
dos temes que ens preocuparen especialment -se n’ha fet es- 
ment aquí-: el terna del mapa de museus, on Ia nostra preocu- 
pació anava una mica en sentit contrari dels grups que 
proposaven el mapa de museus; nosaltres tenim fe en la iniciati- 
va privada, i una mica b nostra confianqa sempre va en e1 sentit 
de mantenir les iniciatives de la societat civil, sense condicions 
de contorn (Remur de veus). Hem vist corn, en aquesta ocasió, 
el Grup de la majoria també ha mantingut aquesta fe e11 la ini- 
ciativa privada -tant de bo que sigui així i tant de bo que aixb duri. 

Un aitre tema que ens preocupava era el de les transfer&ncies 
entre diputacions i Ajuntament dc Barcelona a la Geneditat, 
donant compliment a la Llei 5/87. Si bé la manem com aixb ha 
quedat estructurat en la Llei no és totalment satisfactbia per ai 
nostre Grup, sí que considerem que s’ha fet, almenys, d’una 
manera que es pot qualificar d’acceptable. 

En definitiva, tenim una llei de museus que era necesshria, 
que omple un buit legal, que ha donat compliment a d l b  que es 
diu, que la tercera 6s la definitiva, perquh, com s’ha recordat, la 
Llei i la seva necessitat venen de lluny, i esperem que, en el fu- 
tur, aquest text legal, en mans del Govern, serveixi perque el 
nostre riquíssim patrimoni cultural es posi a l’abast dels ciuta- 
dans de Catalunya i dels molts milions de ciutadans, de perso- 
nes de fóra de Catalunya que cada any ens visiten. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gshcies, senyor Vidal-Quadras. 

El senyor Martfn Toibio, per 1’Appació parlamentkia del 
CDS, per explicar el vot té la paraula. (PLzus~.)  

El Sr. MART&: Molt Honomble President, i#Iusms senyo- 
res i senyors diputats, la qüesti6 cuItural sempre ha estat consi- 
derada COM el fet més caracterfstic de la nacionalitat catalana, i, 
dins d’ella i de manera destacada, forma part la politica museís- 
tica. Catalunya compta amb més de dos-cents cinquanta MU- 
seus, que reclamaven amb urgencia una regdaci6 de la seva 
diversitat tipolbgica, i clamaven per una normativa que fixés la 
necesshia cooperacid entre elis i entre aquests i 1’Administsa- 
ci6. 

No 6s el moment de fer histbria de la formaci6 i l’evoluci6 
dels museus, perb si que voldriem, des del CDS, honorar en e1 
record aquelles iniciatives individuals i collectives que van mo- 
tivar que avui haguem pogut votar una lIei que obre nous i es- 
peranpáors horitmnts per a la museística catalana ]Les 
assemblees de museus de Caralunya, que van donar pas a 1’As- 
sociaci6 de Treballadors de Museus de Catalunya, com a cita- 
ció s6n un bon exemple. 

El Govern de Converg&ncia i Unió ha trigat m6s de vuit anys 
a presentar-nos un projecte de ilei de museus que, a la fi, veiks 
la llum verda dels vots d’aquesta Cambra, Darrere, resten els 
intents de la Conselleria del 1983 i el 1987, que van fracassar 
per manca d’adequació a la realitat museistica. Avui podríem 
dir allb que mai és tard si la felicitat 6s bona: ja tenim ilei de 
museus, i akb  grilcies al decidit i voluntari6s quefer de totes les 
forces poiítiques representades en aquesta Cambra, que han fet 
possible el nostre vot positiu. La redacci6 inicial de la Llei va 
induir el CDS a presentu una emena a la totalitat: les nostres 
temences que es redui’ssin els museus a simples magatzems en 
lluc de configurar-Ios integrament per a la difusi6 del patrirno- 
ni, i el perill que en la rcdacci6 inicial -no sé si s’haud tractat 
perque acabi, perb, en fi, seré, al més breu p o s s i b l e  ..., deia 
que en la redacció inicial donéssim pas a una llei clarament h- 
tervencionista, que s ’ocupava bhsicament d’alguns museus, dei- 
xant de banda la gran majoria d’equipaments museístics del 
país, de gesti6 municipal bhsicament, es van anar dissipant en 
les sessions, en l’elaboraci6 del Dictamen, i aixb grhcies al de- 
sig i la voluntat de consens que tots manifesthem i que el CDS 
aixi feia constar una i dtm vegada, corn el gran tarannh de dih- 
leg que la nostra Iklustre Diputada, na Flora Sambra, i, com 6s 
lbgic, R aquesta <cguiñada>>, per venir d’una dama, va acudir, 
corn no podia ser d’dúa manera, un partit com el CDS que va 
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tenir com a eslbgan del seu darrer congrés federal (<La cultura 
del dihleg a Catalunya>>. 

receptivitat al dihkg va fer que retiréssim l’eesrnena a la 
totalitat, i que, de les altres dotze esmenes presentades, en reti- 
réssim una i en transaccidssim sis, en el termini de Pon&ncia i 
Comissi6, reservant-nos-en cinc per a la defensa en el Ple, de la 
qual defensa ses senyories hauran pogut constatar la nostra con- 
tinuada voluntat de consens i d’acord. La discrephcia que en- 
cara es mant6 amb el Grup de la majoria respecte al mapa de 
museus -que nosaltres entenem que hauria de definit l’esth- 
dard de l’oferta museistica futura-, i pel que fa a l’esperit de la 
Llei, i malgrat que se’ns anuncia per a un futur, lamentem la 
manca d’una llei marc que reguli la greu problemhticil del patri- 
moni cultural de Catalunya, a dins de la qual s’haurien d’enqua- 
drar les regulacions dels museus. 

Finalment, i per acabar, podem concloure que la Llei que 
avui hem aprovat, si bé no es,,, sadolla plenament, si que garan- 
teix el desenvolupament futur dels museus de Catalunya. 

Moltes gdcies, Honorable President, i1hstres senyores i 
senyors diputats. 

El Sr. PRESIDEW: Moltes grAcies, senyor Martin. Pel 
Grup  parlamenta^ Mixt, té la paraula E’IIlustre Diputat senyor 
Mas$ Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS: Moltes gracies, senyor President, i, 
abans que s’acabi d’apagar el llum, ser6 breu. Dintre d’aquesta 
intimitat, és un plaer per a mi -potser l’tínic ponent d’aquesta 
Cambra que ha estat en les tres ponhcies que han trebazlat en 
els tres projectes de llei de museus que s’han presentat aqui en 
aquesta casa-, 6s un plaer per a mi poder haver ,usibat a la 
culminaci6 d’una llei de museus per a Catalunya, que els dipu- 
tats d’Esquerra Catalana, dintre del Grup Mixt, crkiem que era 
molt necesshia per a l’ordenacid del nostre m6n muselstic. 

He de celebrar -i aqui pujo en el camp de les lloances que 
s’han repartit abundantment aquest v e s p r e  la disposició de 
di&leg que ha tingut la Conselleria des de l’inici d’aquesta tra- 
mita& d’aquesta Llei de Museus. Ja en l’esbós d’aquest Llei 
vam ser consultats almndantment del que en penshvem -ata- 
ch5 que no s’havia tingut altres vegades amb els gnrps parla- 
mentaris-; jo  crec, COM s’ha dit aqui abundantment, que 
aquest esperit de dihleg, aquesta atenci6 al pensament de les al- 
tres persones, de la diversitat de punts de vista, ha portat, no di- 
ré al consens, perquh sempre hi ha opinions diverses, perb si a 
una Amplia assumpció d’aquesta Llei. No 6s al2 tampw a 
aquesta tramitilci6 el carhcter agradable i els encants de la sen- 
yora Flora Sambra (remor de veus), que m’han produYt, que 
m’han arribat, no solament que les nostres esmenes hagin estat 
o assumides o tramaccionades, sin6 que amb la ingenubt de la 
contemplacid dels encants de la senyora Sanabra no em vam 
permetre mantenir ni tan sols una esmena de les que quedaven 
per poder tenir una mica d’intervenció en aquest debat. (Remor 
dc veus.) 

Aixb obstant, no vol pas dir que nosaltres veiem que 
aquesta Llei sigui perfecta. Nosaltres hi trobem mancances com 
-encara que no era una de les nostres esrnenee l’assumpció 
d’un mapa de muse:is. El: mapa de museus, nosaltres, potser 
pensem diferentment de com ho ha enfocat la senyora Sanabra 
quan l’ha refusat, nosaltres no creiem en cap concepte que el 
mapa de museus hauria estat una <<cotilla>> per al desplegament 
museistic, sinó un carni, una via; o sigui que és molt diferent el 

concepte que uns tenen O que uns altres poden tenir del que 
hauria de ser el mapa de museus, 

D’altra banda, celebrem que aquesta Llei de Museus no hagi 
contemplat aquella mena de xarxa de museus comarcals, que 
se’ns volia imposar en altres projectes anteriors, que nosaltres 
creiem que eren absurds, i que, d’dtra banda, s’hagi, per fi, 
contemplat una Junta de Museus de Catalunya, hereva,,. -som 
a Versalles (riaZles)-, hereva d’aquella Junta de Museus de 
Barcelona que tan bona tasca va fer en el seu moment. Nosal- 
tres haviem defensat sempre -ja en els anteriors projecte+ 
que es contemplds la Junta de Museus de Catalunya, Aquesta 
vegada veiem que els nostres desigs han estat satisfets i creiem 
que aixb se& bo per al nostre país, 

D’dtra banda, no deixem de dir que creiem que encara que- 
den algunes coses per meglar i en certa manera uns petits buits 
legals en aquesta Llei. Per exempk, en I’article 21 es crea un 
Srgan superior de museus, perdó, un brgan superior de govern 
per a cada museu nacional. Es crea l’brgan superior de govern, 
es diu quines seran les seves tasques i no es diu qui ei nomena& 
ni per qui estara format. Nosaitres creiem que aixb és una man- 
canqa, una mancanga --explico aquesta- com n’hi ha d’altres, 
de petites, de mes o menys petites; perb benvingut sigui que en- 
tre tots nosaltres haguem estat capaGos d’endegm i tirar d a -  
vant aquesta Llei de Museus, 

Jo nom& voldria que aquest desig que aquesta Llei, que ara 
acabem d’aprovar ..., voldria que realment es veih desplegada i 
posada a la prhctica d’una manera rhpida i eficient. 

Moltes &&cies, senyor President. 
El 5r. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Casanovas. Pas- 

sem a l  segon punt de l’ordre del dia, que és la presa en conside- 
ració de la Proposició de Llei de Creació d’una Autoritat h i c a  
de Transport de Viatgers a la Conurbació de Barcelona, presen- 
tada pel Grup parlamentari d’hiciativa per Catdunya. Per a un 
torn a favor, té la paraula 1’X~lustre Diputat senyor Saura. Te 
quinze minuts com a mhxim, 

Presa en consideració de la Proposici6 de Llei 
de Creació d71~na Autoritat Única de Transport 

de Viatgers a la Conurbacid de Barcelona 

El Sr. SAUFW: Senyor President, senyores i senyors dipu- 
tats, passar6 a defensar la presa en consideraci6 de la Proposi- 
ci6 de Llei de Creació d’una Autoritat h i c a  de Transport de 
Viatgers a la Conurbació de Barcelona, amb la convicci6 que 
pensem que la prestaci6 del servei de transports arreu de Cata- 
lunya necessita una coordinaci6 i un planejament integral, perb 
fonamentalment que aixb cal fer-ho a les grans aglomeracions 
urbanes, i especialment a la conurbaci6 de BarceIma. 

Abatis d’entrar en els continguts de la Llei, crec important 
fer una brevissima referbcia a la hporthcia del transport en 
el territori, en quines condicions Catalunya, d s  ajuntaments de 
Catalunya, 1’Ajuntament de Barcelona afrant2i el terna del 
transport producte de la dictadura i a continuaci6 explica també 
breument els continguts de la nostra Proposici6 de Llei, 

Les senyores i els senyors diputats saben que l’organització 
de transports, del transport de les persones i de les mercaderies, 
el seu carhcter d’iinstrument necessari per a la producci6 i per al 
consum juga un paper fonamental en la determinaci6 de l’as- 
sentament de la pobla& i de les activitats econbmiques. Fins i 
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tot, ja sovint el transport col.lectiu passa de ser, i ho passa amb 
una extrema facilitat, de ser ima variable dependent, de ser un 
mitja a convertir-se en un element determinant de l’estmctwa 
territorial. Quan fem una prolongació de metro, quan es fa una 
xarxa de ferrocarril, es passa amb extrema facilitat de ser un 
mitjh, un instrument per afrontar unes necessitats a incidir deci- 
didament en COM s’estructura el territori. I fonamentalment el 
que volia ressaitar 6s la impohc ia  d’aquest doble carhcter dcl 
transport: el transport coIiectiu, corn a instninient necessari per 
a la producci6 i el consum, i el transport colkctiu, corn a ele- 
ment determinant de l’estructuraci6 d’un territori; en aquest 
cas, Catalunya i, en el cas concret que ens ocupa, la conurbaci6 
de Barcelona. 

I aquestes dues consideracions s6n les que, al nostre parer, 
fan extraordinhriament important la necessitat de la planificació 
dels sistemes de transports; planificació que, per nosaltres, ha 
de ser integrada, ha de ser coordinada i s’ha de realitzar en el 
marc d’una planificaci6 territorial. I d s  deia que també crec im- 
portant ressaltar en quines condicions Catalunya, amb l’adveni- 
ment de la democrkia, es va trobar amb la xarxa de transports. 
Per raons histbriques de tots conegudes, a Catalunya i especial- 
ment a l’hea metropolitana es va conformar una xarxa de úans-  
ports, una xarxa de transports pública, que s’havia conformat 
amb una total abshcia de planificaci6 tenitorial, i evidentment 
amb una total absencia de planificació de transport. I aquestes 
dues mancances, la mancanp d’una planificaci6 territorial i la 
manca d’una phmificaci6 del transport, significaren generar uns 
grans costos socials en el conjunt de Catalunya i especialment 
en I’iuea metropolitana, 

En tot cas, crec que podem cohcidir  amb tres grans conside 
racions de que ha estat, quina va ser l’herhncia dels quaranta 
anys de dictadura en el sistema de transports de Catalunya, Dir 
que hi va haver en aquests anys una manca total de planificació 
i de gestic5 integral. En segon lloc, dir que va ser una política de 
transports on es <<primavan el transport privat sobre ei transport 
piiblic. I, en tercer lloc, dir que és veritat que hi va haver un 
creixement de l’oferta des de les empreses, per& que, en la me 
sura que no estava feta a m b  cap marc de planificació territorial, 
tenia sovint efectes negatius i desequilibradors sobre el terri- 
tori. 

Des de la recuperació de la democrhcia, crec que en el tema 
de ímnsprts s’han donat passos importants a Catalunya. He de 
áir que, des de la nostra posició política, fonamentalment 
aquests passos importants s’han donat des de l’Admhistraci6 
local i des de les empreses que gestiona 1’Admhistració local, 
Avui el metro de Barcelona, els transports de superfície de Bar- 
celona i d’altres ciutats, fins i tot els transports que dóna Ferm 
carrils de la Generalitat, han estat millores substancials de la 
qualitat del transport a Barcelona i a la conurbaci6 de Barcel& 
na. Perb no podem dir que la valoració que fem de la poIitica de 
transports global del Govern de Catalunya en aquests deu anys 
sigui una valoraci6 positiva, ans al contrari, en fem una valora- 
ci6 negativa. I fonamentalment per quk? Perquk en aquests deu 
anys no s’ha fet allb que era prioritari que fes el Govern de Ca- 
talunya, i el Govern de Catalunya havia de fer fonamentalment 
dues qüestions: planificar de forma integral els sistemes de 
~ransport a Catalunya i evitar, coordinar la fragmentació exces- 
siva del sector dels transports a Catalunya i especialment de la 
zonaqueensocupa. 

3. aquestes afirmacions no són unes afirmacions gratultes, dir 
que no hi ha hagut planificació i que el sistema de trmsprt és 
un sistema de transport excessivament fragmentat. Per6 quina 
és avui la situació actual a la conurbació de Barcelona? Ja 1’Es- 
tat intern6 a través de RENFE, fonamentalment; intervd la Ge- 
neralitat, des del punt de vista de les empreses i des del p ~ !  de 
vista de determinades actuacions; intervé una entitat meimpoli- 
tana de transports, fonamentalment en els temes dels transports 
interurbans; intervk 1’Ajuntament de Barcelona; intervenen al- 
tres ajuntaments, €€i ha diversos mbduls de tmnsports: metro, 
ferrocarril, rodalia-RENFE, autobusos; hi ha diversos sistemes 
de tarifes sense cap coordinaci6. Crec que qualificar avui el sis- 
tema de transport de l ’ b ~  metropolitana COM de veritable &ui- 
rigall 6s exactament definir quina 6s aquesta situaci6. Fins i tot 
els vull dir més; estic convequt i crec que es pot demostrar fi- 
cilment que en el tema de la cmrdjnaci6 i la planificaci6 del 
transport en l’bea metropolitana s’han donat passes enrere 
d’allh on estiivem en els anys 80, 81, 82,83,84, fins al 86, i per 
quh? Perqui: all&, quan no existia demodicia a Catalunya, hi 
havia una corporaci6 metropolitana que tenia la competimcia de 
la planificaci6 i de la gestió d’un h b i t  territorial de vint-i-set 
municipis, i en aquells anys tothom, pdcticament totes les for- 
ces polítiques de Catalunya, inclosa la majoria de Govern, els 
thnics que hi entenien, veien la necessitat d’avanpr en el terna 
d’una autoritat iinica del transport. 1 avanpr fomentalment 
en dues direccions: en la necessitat d’eixamplar aquell b b i t  te- 
rritorial i en la necessitat -hi insisteix+ de constituir una au- 
toritat única que coordinés els diversos mbduls de transport i 
les diverses adminis&acions. 

Jo vaig tenir el gust, i no la S O I ~ ,  perque no hi va haver 
acord, de negociar en els anys 84-85 amb I’aleshores ConselIer 
de Politica Territorial, senyor Bigath, un acord prhcticament 
tancat entre la Corporació Metropolitana i el Govern de la Ge- 
neralitat per constituir aquella autoritat iinica. Van venir les 
lleis d’ordenaci6 temitarial, aquell tema va quedar endarrerit i 
les lleis d’ordenació territorial van significar clarament un pas 
enrere del que en aquells moments j a  era una inshcia insufi- 
cient, I enrere des de l’hnbit territorlai; ei que eren 27 munici- 
pis van passar a ser 18, i no tinc temps d’explicar quP: va 
significar alib,des dei sector del taxi fms al sector de l’autobiis; 
era un pas enrere del que ja era una realitat insuficient. I aquell 
pas - e l  tema de la EOT- significh la creació d’una comissi6 
mixta per fer un pla intern& de transport, que, després de 
més de tres anys i mig de funcionament --Q de pac funciona- 
ment-, just ara comenp encarregar estudis. És a dir: estudis 
que existien els anys &2,83,R4, estudis c k s  que determinaven 
quk s’havia de fer; avui, després de tres anys i mig de les lleis 
d’ordenaci6 territorial, tot just es comencen a encarregar els es- 
tudis per fer una futura planificació des d h e s  inshcies de 
planificació i de gestió clarament insuficients. 

Qui planifica, avui? Avui, qui ha de pIanificar, que és el Par- 
lament i el Govern, no planifica; avui només hi ha elements 
planificadors a les empreses. El transport de la conurbació de 
Barcelona avui esth planificat per l’empresa de Transports Mu- 
nicipals de Barcelona, per la RENFE i per Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya: cada una fa els seus plans d’actuació. 
Transports de Barcelona en diu el Pla d’hpresa, i va decidint 
qule fa al marge de qualsevol marc de planificaci6; RENFE, de 
tant en tant, fa un pla d’enllaFos, que posa diners, que treu di- 
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nen, sense cap marc de planificaci6 -sB, perfectament, perque 
hi he assistit, que hi ha una comissi6 d’enllaq que es veu de tant 
en tant, per6 amb una prhcticament ndla operathitat-, i Fe- 
rrocarrils de la Generditat planifica des de l’interior d’aquesta 
empresa, sense cap marc de planificació. 

Qui ha de p1anific;lr no planifica, qui ha d’orientar les inver- 
sions, les prioritats dels agents de transport en aquest territori, 
no diu res. Que és el Govern. I el Govern, per passiva, en uns 
moments, permet que el tema del metro de MontjuYc es col-laqui 
com el principal terna de trmsprts de Catalunya, quan, per a 
nosaltres no ho 6s -per passiva-, i per activa, en altres mo- 
ments, fa actuacions C Q L ~  la del cremallera de Montserrat -i hi 
ha sortit perque 6s un cils clarisshn, senyor Ferran Pont, de, per 
activa i per passiva, on condueix la manca de planificació del 
seu Govern en un tema tan important com quest. 

Mentrestant, quh és el que estil passant? Que el transport, 
corn a element estmtkgic -hi insisteixo-, corn a instrument 
de consum i de producció, i com a instrument determinant, com 
a element determinant de Ia planificaci6 territorial, esth absent 
de la politica d’aquest Govern; que, mentrestant, estil passant 
que tenim un sistema tarjfari totalment injust, que per fer un 
viatge quatre vegades més petit hi ha ciutadans que paguen 
ducs i tres vegades més que un altre ciutadh -un pot fer un 
viatge de vint quilbrnetres pagant un bitllet de metro i potser 
per fer un viatge de t m  quitbmetres has cle fer dos o tres canvis 
de tarifcs. X all6 que avui 6 s  comú a qualsevol política de trans- 
ports de les zones metropolitanes, de qudseval ciutat important 
d’Eiiropa, governat per qui estigui governat --pels conserva- 
dors, peIs liberals, pels socialistes, per l’esquerra, per qui ho es- 
tigui--, que 6s la necessitat i l’existhcia en totes aquestes 
ciutats d’autoritats Úniques, aquí e& absent de la política del 
Govern. 

Estem assistint també que, evidentment, la dictadura ens va 
deixar ciutats que difícilment podran incrementar la seva quali- 
tat de vida: ciutats com Santa Coloma, parts de l’Haspitalet, 
parts de CornellA, tenen dificultats per millorar la seva qualitat 
de vida. I avui, en una part important, la millora de qualitat de 
vida d’aquestes ciutats passa per poder accedir, de forma ficil, 
a l  centre de la metrblpoli. I avui encara, a molt pocs quilbmetnx 
del centre de Barcelona, a partir de les deu de la nit no s’hi pot 
anar perque no existeix transport públic: akxb encm esth pas- 
sant avui, el 1990. I el probIema no és que passi avui, cl proble- 
ma 6s que no hi ha cap proposta ni cap mecanisme coordinat de 
corn afrontarem aixb i corn aixb deixar& de passar. 

Crec que és clara -hi insisteixo- la necessitat &una auto- 
ritat 6nica de transports a la conurbaci6 de RarceIona. I, en 
aqucst sentit, la Proposici6 de Llei que nosaltres presentem, 
evidentment, té corn a objecte la creació d’aquesta autoritat dni- 
ca. Una autoritat Única que, per a nosaltres, té un h b i t  tenito- 
rial del Rarcelones, dcl Baix Llobregat, del Valles Occidental, 
del Vall8,s Oriental, del Garraf i de 1’Mt Penedh; que deixem 
oberta, amb uns terminis i uns procediments regulats, la pss i -  
ble incorporaci6 de municipis i ajuntaments deis voltants 
d’aquesta zona tenitoriai; que definim quines s6n les c a m p  
thncies d’aquesta autoritat 6nica. 

El que és comú a totes les autoritats Úniques 6s que les diver- 
ses administracions competents en el terna de transport les po- 
sen en aquesta insthcia, i, a partir d’aqui, gestionen de forma 
integrada totes les competencies; en aquest sentit, la nostra pro- 

posta passa perquk les compet5ncies de la Generalitat, les com- 
petencies de l ’bt i tat  Metropolitana i les compet&ncies dels 
ajuntaments siguin posades en aquesta insthncia per, fonamen- 
talment, hi insisteixo, planificar, marcar prioritats, determinar 
sistemes coordinats i sistemes integrats tanfaris, i també per de- 
terminar de forma homoghia els diversos nivells de cobertura 
dels ingressos tarifaris. 

Proposem, fonmentalment, dos organismes de direcci6 i de 
govern d’aquesta autoritat única -1 que en diem el Conseli 
MetropolitA i el Consell d’Administraci&, que regulem en els 
articles del 8 al 14. I, finalment, en aquesta Llei determinem 
quins s6n eIs recursos de I’Entitat Metropolitana i quines han 
de ser les diverses aportacions de les diverses administracions 
en el dkficit de funcionament. En aquest sentit, destacar i felici- 
tar-ms, tot i que encara no he tingut I’oportunitat de poder veu- 
re e1 contingut del contracte-programa, pera, d’eentrada, la 
signatura d’un contracte-programa amb 1’Administració central 
era un dels arguments que la majoria d’aquest Parlament utilit- 
zava per negar l’existkncia de I’autoritat linica de transports, i 
que nosaltres, en la nostra proposta, diem que el dhficit de 
transports s’ha de cobr ir..., <<el 40% a c k r w  de 1’Administració 
de l’Estat, el 30% a &rec de I’Administració autonbmica, el 
15% a c k e c  de I’Administració local i el 15% restant a ckec  
de l’Administraci6 metropolitana 

Per acabar, senyores i senyors diputats, ahir a la tarda, en 
una remi6 amb joves, hi havia un jove que em deia, parlant del 
servei militar, que el signe de la histbria era que el servei mili- 
tar, en paisos corn e1 nostre, s’havia d’acabar com estava. 
Aquest mati, quan preparava aquesta intervenci&,, ja sé que IIQ 

és cap signe de la histbria, el tema del transport, perb que, en 
tot cas, la tendhcia d’EuPopa, de la histbria en els temes 
d’aglomeracions urbanes, és avanpr per aquesta Iínia. Hi insis- 
teixo: fms i tot des de posicions politiques que mant6 aquesta 
majoria i que qualsevol retard a afrontar una insthcia, una au- 
toritat -coordinada, integrada, es digui com es digui- que 
cuntempli, d’alguna manera, la coordinaci6 de totes les admi- 
nistracions amb competncia i que, en definitiva, faci del trans- 
port un mitja important &increment de qualitat de vida, un 
mitja important d’accks als serveis de la metrbpoii i un mitja 
important de redistribució de renda. fis un tema que tard o 
d’hara haurem d’afrantar: espero que avui puguem comeqar a 
afrontar-10, perb, si avui no, crec que la majoria té l’obligaci6 
d’immediatament canviar d’orientaci6 en la seva politica de 

Grhcies , senyores i senyors diputats; @cies I senyor Resi- 
dent. 

El Sr. PRESDENT Moltes grhcies, senyor Saura. Hi ha 
torn en contra? (Pausa.) Doncs, ara poden participar els grups 
parlamentaris, Per l’Agrupaci6 parlamentkia del CDS, té la pa- 
raula 1’Illustre Diputat senyor Latorre. 

El Sr. LATORRE: Gracies, senyor President, Molt bxeu- 
ment, 

La Proposici6 de Llei que ens acaba de presenta 1’IIlustre 
Diputat senyor Saura pretén --com ell1 ha dit- la creaci6 d’una 
autoritat Bnica en mathria de transport de viatgers a la conurba- 
ci6 de Barcelona -a nosaltres ens agradaria dir, millor, <<a la 
comarca metropolitana de Barcelona>- i pretén solucionar 
parcialment un greu error que es va cometre en aquesta Cambra 
en el moment de la promulgaci6 de la Llei 7/87, quan, sota el tí- 

tlTUlSpOfiS. 
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tol,.. o la pretensi6 d’establir i regular actuacions públiques es- 
pecials en la conurbaci6 de Barcelona i en les comarques com- 
preses dins la seva zona d’influ&ncia directa, el que es va fer9 ni 
més ni menys, va ser, doncs, dissoldre I’entitat metropolitana 
de Barcelona. 
No entrarem a considerar, aqui i ara, les possibles contradic- 

cions que es podrien produir, amb en la Proposició de Llei que 
ens acaba de presentar, entre el Capítol 11 d’aquesta Llei 7/87, a 
la qual m’he referit, 6s a dir, el capitol que parla de la planifica- 
ci6 del sistema de transports públics de viatgers a la comarca 
metropolitana de Barcelona, amb la pretensió d’aquesta autori- 
tat h i c a  de t~ansports de viatgers: no hi entraré, per@ no és el 
moment processal per fer-ho. El que si que faré és anunciar el 
nostre vot afirmatiu a aquesta presa en consideració, per mate-  
nir l’idhtic criteri que hem mantingut cada vegada que un grup 
parlamentari de I’oposici6 ha presentat davant d’aquesta Cain- 
bra una proposici6 de llei. 

Grhcies, senyor President, senyores diputades, senyors dipu- 
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Latom, Vol in- 
tervenir l’Agmpaci6 parlamentAria d’Esquerra Republicana de 
Catalunya? T6 la paraula 1’IIlustre Diputat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor President. Aquesta Proposi- 
ci6 de Llei de Crea& d’una Autoritat Cnica de Transport de 
Viatgers a la Conurbaci6 de Barcelona, que acaba de defensar 
el senyor Saura, representa, al nostre parer, si més no en una 
primera lectura, una ampliaci6 substancial de les compet&ncies 
de 1’Entitat Metropolitana del Transport, la qual cosa entenem 
que no és pas necesshiament ni i’dnica ni la millor fórmula 
d’estsucturar -tal com es diu en el PXeAmbul-, de forma ra- 
cional i coordinada, la presta& del servei de transports a la c e  
nurbaci6 de Barcelom. 

D’altra banda, entenem que la proposta que Se’ns fa podria 
-podria- reduir notablement la representaci6 dels municipis 
de Ia conurbaci6 que no siguin el de Barcelona. A mes a mds, 
s’ha de tenir en compte que, per exemple, el punt de 2 de I’arti- 
cle 3 pemetria d’ampliar l ’ h b i t  de 1’Entitat Metropolitana del 
Transport fins a les portes de Tarragona. 
Hi ha, a més a més, d ~ e s  detalls que voldriem qüestionar, i 

algunes mancances --com per exemple, a l’article 1, la no- 
menci6 de ia Llei 12/87, de ReguIaci6 del Transport de Viat- 
gers per Carretera mitjmgant Vehicles de Motor-; tanmateix, 
no podem negar, sobretot desprks de l’mpliaci6 de les explica- 
cions que acaba de fer el senyor Saura, no podem negar que la 
proposta que ens fa el Grup d’hiciativa per Catalunya té aspec- 
tes positius. I, encara mbs, hi ha un altre factor, corn és l’habi- 
tud de la meva AgrupaciCi parlamentAria de votar, en principi, 
favorablement les preses en consideració. 

Per tant, hi votarem a favar, reservant-nos, COM és natural, el 
nostre posicionament definitiu, la nostra miilisi definitiva, per 
ai moment que, si s’escau, aquesta Proposici6 arribi a la Comis- 
si6 corresponent. 

Moltes ghcies. 
El Sr. PRESDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. El Gmp 

parlamentari Mixt vol intervenir? Si, té Ja parada I’IIlustre Di- 
putat senyor Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS: Moltes grhcies, senyor President. 
Sense entrar en el fons de la qüestió, nosdtres, per principi, 
creiem sempre que s’ha de donar pas, s’ha de poder debatre en 

aquest Parlament, tota mena de propostes que vinguin dels 
grups parlamentaris -i en el debat, al llarg del debat, ja entra- 
rem, si és que és admesa, entrarem en la qüestió particular 
d’aquesta Proposicils de Llei. 

Nosaltres anunciem ja des d’ara que votarem favorablement 
aquesta presa en consideraci6. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PESDENT: Moltes grhcies, senyor Casanovas. Pel 

Grup parlamentari Popular, té la paraula la Illustre Diputada 
senyora Montserrat. 
La Sra. MONTSERRAT: Gracies, senyor President, senyo- 

res i senyors diputats. El Grup Popular, després d’estudiar de- 
tingudament la Proposició de Llei presentada pel Grup 
parlamentari d’hiciativa per Catalunya, hem d’anunciar que 
coincidim amb l’esperit de la propOsici6 i amb tot el que voste 
ha exposat fa breus moments, i creiem plenament en la necessi- 
tat de crear una autoritat h i c a  de transports de viatgers a la co- 
nurbació de Barcelona, en &ser m a  kea importantissima i amb 
el seu pes específic a Catalunya com perque tingui un tracta- 
ment diferencial, 

Perb el Grup Popular discrepem quasi totalment del contin- 
gut de la Proposici6 de Llei, ja que hi trobem moltes mancan- 
ces, i fins i tot apartats ben poc definits, motius que es podrien 
esmenar, per tai de millorar-la, si la Proposició es pren en con- 
sideraci6, perb que difícilment, amb aquest contingut que vos- 
t&s han presentat, i amb la Llei ..., la famosa LOT -i, ara, el 
recentment publicat Reglament, Reial Decret 1211/9&- a Ia 
mA, crec que no la podriem tirar endavant. Ens agradaria donar- 
10s el suport, com sempre hem anat mantenint a les preses en 
consideraci6, perb, pels motius abans esmentats, haig d’anun- 
ciar que el Grup PopuIar ens abstindrem. 

Res més i moltes phcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyora Montserrat. Pel 

Grup parlamentari Socialista, té la parada l’l~llustre Diputat 
senyor Esteve Tomhs. 

El Sr. TOMAS: Sí. Senyor President, senyores i senyors di- 
putats, per fixar b posició del nostre Grup respecte a aquesta 
iniciativa que ha tingut Iniciativa per Catalunya, que, ai nostre 
entendre, no és m6s que sumar-se als criteris i les idees que eI 
nostre Grup ja te -i altres grups també-, de crear una autori- 
tat única de transport a Barcelona o de coorcünar, fins alla on si- 
gui possible, totes les administracions i les empreses públiques 
o privades que actuen en aquest territori, per fer possible un 
servei p~blic, un servei de transports de viatgers ai més acurat 
possible i d’acord amb les circumshcies que demana la nostra 
ciutat i la conurbaci6 que I’envolta, no? 

Perb, en tot cas, nosaItres creiem que aquest és un debat que 
va mks enllii del transport, tal com l’ha plantejat el senyor Sau- 
ra, sin6 que és l’inici d’un debat pendent, que és el de la refor- 
muhci6 de la necessitat de modificar unes Ueis territorials, en 
aquest cas les lleis de la desaparició de I’antiga Corporació Me- 
tropoIitana de Barcelona, vist el €rac& de l’actu al... -no tan 
fracas des del punt de vista de redacció, sinó el frac& des del 
punt de vista de la no-aplicació o de la impossibilitat d’aplicar 
unes lleis que es van realitzar, que es van elaborar amb p s  
criteris de cdcter, jo diria, i perdonin la parada, de sensatesa, 
de coordinació de les diferents administracions. 

I és en aquest sentit que nosaitres creiem que no podem va- 
lorar únicament el tractament de la mo$ificació del transport de 
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viatgers separant-lo del tot metropolith. Nosaltres considerem 
que el terreny rnetrulpolith, l’hmbit territorial de la nostra conur- 
baci6 metropolitana, és u11 hmbit que no es pot modificar en 
funció de serveis O ri’activitats, i aqul rau el que jo deia abans, 
que quan viuem tractar les lleis es va fer una entitat metropli- 
ma per al transport, una altra per a les aigües i una altra per al 
tractament de Ia Regi6 I. I la iniciativa que se’ns presenta torna 
a barrejar aquests projectes i modifica, sense tenir en compte el 
que aleshores segurament el seu Grup va aprovar, o va cstar 
més d’acord amb la creacili de la Regi6 I, i ha depassar un Bm- 
bit que s’inventa, en aquest cas, el legislador, per portar a l’hm- 
bit mctropolith de transports no tan sols en I ’hbi t  de la 
clhssica o coneguda Regi6 I, sinó, a mks a mi%, en comarques 
que no ho han demanat, en principi, o, per dir-ho d’alguna ma- 
nera, a les portes de Tarragona o a les portes de Girona, com al- 
gun &re diputat ja ha dit abans. La qual cosa vol dir que 6s un 
text que nosalt.res campatim en la voluntat, que nosattres estem 
d’acord en la necessitat, que nosaltres creiem que cal dir nl 
Consell Executiu i a Ics administraions amb les quals s’ha de 
relacionar: <<Per ~WX, arreglin aquest tema, posin-se d’acord>>, 
és una necessitat que tenim tots en conjunt; que no es pot fer 
des de les posicions d’antagonisme, sinó des de les posicions de 
l’acord i de la concorckanqa en els criteris; que nosaltres pensem 
que aixb no és tan difícil, quc és qüesti6 de posar-s’hi; que en 
Epoyues precedents gairebé es va arribar a I’acord, crec que va 
faltar purament un terna molt important, lperb que era un tema 
que segurament avui es podria discutir, que era el tema de 
l’acord financer, perb que significa que els criteris ja hi eren i 
que estaven definits -crec que fins i tot hi havia un projecte de 
llei que estava en el calaix-, és a dir que només hi faltava 
l’aprovaci6 definitiva del Consell Executiu, i que a partir d’aquf 
resolguem aquest terna. 

Per tant, d’acord m h  la iniciativa; creiem que 6s una niala 
iniciativa, si es voi separar del tot metropolith, i que el trach- 
ment metropolita requereix un tractament homogeni: sigui 
transports o siguin serveis o activitats de qualsevol altra natura- 
lesa. 

Nosaltres, en aquest sentit, els puc comunicar, senyores i 
senyors diputats, que en e1 nostre darrer Congds, recentment 
celebrat, fa tres dies, varn elaborar en la nostra ponkncia muni- 
cipal i territoriai un conjunt de criteris que seran els que expli- 
carem il l’opinió ptíblica catalana i els que oferim al conjunt de 
forces politiques per facilitar e1 diileg i el contacte en 1’enllai;a- 
ment de les diferents administracions que treballen en aquest te- 
rreny. 

Per altra banda, nosaltres creiem que el text presentat és un 
text que flaqueja en el contingut; no és un text, diguem-ne, ela- 
borat; ho dic amb tota sinceritat: no 6s un text elaborat. Per 
cxemple, tot el que fa referhncia a aquesta modificaci6 de l ’ h m  
bit metropolith. Aqui hem tingut debats molt seriosos en cl te- 
ma de rcsidus, que hem dit: <<Escolti, hem de parlar sempre amb 
el territori, hem d’obrir un dihleg, no podem fer mai més el que 
s’ha fet en aquesta histbria, no?, de no parIar amb els munici- 
pis, de no parlar amb els territoris, amb les comarques; hem de 
tenir aquest diMileg)>, i no pot ser que una persona, doncs, perque 
escrigui, digui: (<Doncs, ara POSO l’hrnbit metsopolit& de trans- 
ports a vuitanta quilbrnetres de Barcelona o el modifico perquh 
a mi em sembla b6, millor o pitjor.>> NO Ili ha els criteris que ex- 
pliquin per quk s’hi incorporen determinades comarques u per 

qui? aixb pot mar prhcticnment a vuitanta o noranta quilbrnetres 
de la ciutat de Barcelona. 

En segon lloc, considerem que és un projecte que genera uns 
brgans d’administraci6 molt complicats, molt burocrhtics; si es 
vol, precisament, tot el contrari --supos+ amb la iniciativa, 
que es vol una administraci6 Agil, dinhmka, operativa, i, per 
tant, no una administració feixuga, amb dos o tres ..., amb cinc 
6rgans d’administmció de govern, que creiem innecessaris cn 
una empresa o una entitat d’aquesta naturalesa que es vulgui 
crear. 

I, finalment, tampoc entenem gaire clarament els phteja- 
ments de EinanGament que estan redactats en el conjunt de la 
Proposició de Llei, la qual cosa vol dir que, des del mateix 
Grup proposant, no s’ha estudiat acuradament corn es pot finan- 
p r  de la millor manera, sense afectar les economies de ning6, 
aquesh entitat metropolitana de transports unificada. 

Perb, a mh, hi ha una cosa que no ens agrada: és que des 
d’una llei no es pot castigar els ajuntaments a dir-ios: dmpug- 
narem els vostres pressupostos si no pagueu aquella subvenció 
que ha clictarninat un brgan autbnom d’aquests ajuntaments que 
6s l’entitat metropolitana}>. Creiem que aixb no 6s un procedir 
que correspongui als temps que estem vivint, i per totes aques- 
tes raons, com que estem d’acord en el sentit, com que estern 
d’acord en el que planteja de la modifica& de les lleis territo- 
rials, COM que estern d’acord que cal un tractament únic en la 
qiiesti6 metropolitana, perb que estem en desacord en el contin- 
gut, nosdtres no barrarem el pas prqu& aquesta Proposició de 
Llei arribi ai seu tractament, i, per no barrar el pas, creiem que 
el vot més coherent, tant pel contingut corn pel que acabo de 
dir, 6s l’abstenci6. 

Senyor President, senyores i senyors diputats, moltes grh- 
cies, 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor Esteve Torniis. 
Pel Grup parlamentari de Converghcia i Uni6, i per fixar posi- 
ci6, tk la paraula 1’1Nustre Diputat senyor Codina. 

El Sr, CODINA: Grcies, senyor President. Senyores i sen- 
yors diputats, senyor Saura, jo tenia la possibiiitat de fer, en 
nom del meu Grup, o bé un tom en contra, o bé fer el que faré, 
que és un posicionament. 

Per tant, el fet de fer un tom en contra m’obligaria, diríem, a 
entrar amb detall en tots i cadascun dels articles amb qub nosal- 
tres estem en discordanga, perb aixb se’m podria rebatre dient: 
<<Doncs, digueu que si, engeguem eI proc&s, i després, a I’hora 
de discutir-ho, doncs, Ja en parlarem. Presenteu-hi esmenes. 
Aixb seria aixi si la nostra psici6 fos una posició de discreph- 
cia petita, que els acords poguessin arribar després d’una dis- 
cussió, perb com que des de la nostra perspectiva el que hi ha 
E s  una profunda diferencia entre eI seu concepte i el nostre, es- 
talviaré a les senyores i els senyors diputats el fet d’entrar, 
doncs, al detall d’article per article, o per quk sí o per quk no, 
sin6 que intentar6 anar a l  Eons de la qüestió. 

Per tant, pe1 que fa a la seva intervencid* no li replicar& per6 
si  que agafar6 alguns dels aspectes que vostb ha esmentat, pre- 
cisament perque em poden servir d’argument per justificar qui- 
na 6s la nostra posició. 

Diu que .‘eia el senyor Saum- cal que, sobretot en les 
grans conurbacions, s’arribi a situacions de coordhaci6 de les 
diferents actwacions dels diferents ens que intervenen en aquell 
territori. Nosaltres, en aixb, hi estern absolutament d’acord. 
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Ha manifestat com és d’impurtant el fet que una empresa 
com RENFE estigui o no estigui ..., quina implicaci6 té, doncs, 
en el wmsprt pel tenitori; ha parlat de la modificació del ma- 
teix territori i, a la proposta que vostB fa, afegeix aquelles po- 
blacions que avui estan establertes en Ia LLOT -la Llei 
d’Organitzaci6 Territorial-, hi afegeix el Garraf i hi  afegeix 
tambd 1’Alt Penedes, i per aquesta mateixa regla de tres po- 
drien~ pensar: <<Per quk no 1’Anoia i per quh no altres ciutats o 
altres territoris del nostre pais?>> 

Per tant, aquesta se& una mica ..., intentar6 que sigui I’eix de 
la meva intervenci6, e s  evident -i aixb passa arreu del món- 
que, quan les ciutats i les conurbacions cada vegada es van fent 
m&s i mes grans, cal prendre alguna decisió. En aixb estem ab 
solutament d’acord, i el que cal fer en aquest moment és, o b6 
crear un nou instrument, que en definitiva 6s el que voste p r e  
posa, crear l’entitat Gnica de transports, O be el que cal 6s jnten- 
tar -i fer- coordinar tots els esforgos i tots els ens i totes -si 
tant em fa dir- les persones que intervenen en aquesta qües- 
ti6. 

El Govern i el Grup que d6na suport al Govern hem cregut 
que era, des de la nostra perspectiva, molt millor coordinar l’ac- 
ci6 de les diferents actuacions que no pas crear un nou model, 
crear un nou estament, una nova entitat que fes alIb que j a  estan 
fent d’altres entitats degudament coordinades. 

Jo, per aquesta via de l’exemple, li voldria recordar, senzilla- 
ment -i segurament aixa és el que més defineix la disconfor- 
mitat del nostre Grup a donar-hi suport-, qui en aquest 
moment compon la Comissi6 Intermodal que neix a partir de la 
LLOT. En aquests moments, per la Generalitat hi ha la Direcci6 
General de Transports, la Direcció General d’urbanisme, la Di- 
r ad6  General de Carreteres, hi ha 1’Entitat Metsopullitana del 
Transport, com vostk coneix perfectament, els consells comar- 
cals, Z’Ajuntament de Barcelona, els ajuntaments de més de cin- 
quanta mil habitants, el metro, el fenrocmil, etcetem. Tots, tots 
i cadascun d’aquests elements podrien, des d’una possibilitat de 
llei del Parlament ..., ser regulats, podrien ser legislats; perb en 
el si d’aquesta mateixa Comissió, en aquests moments, hi ha 
RENFE, hi ha l%ntitat Autbnoma del Port de Barcelona, hi ha 
1’Aerup rt... As a dir, hi ha una shie d’entitats que, encara que 
valguéssim, des de la perspectiva i la possibilitat legal del Par- 
lament, no p M e m  legislar. 

es a dir, en aquests moments estem gaudint d’una participa- 
ci6 -voIuntAria, per a h  banda- d’entitats i d’ens que en 
aquests moments, hi insisteixu, no podrlem regular des d’aquest 
Parlament, que estan col-laburant i que -i és important dir- 
h- tots i cadascun deIs acords que ara com ara s’han pres han 
estat per unanimitat, tant del ple de la Comissi6 com els dife- 
rents acords de les comissions de treball. Sempre ha estat aixi. 

Si volguéssim anar m6s enllh, volguéssim, a través de la llei, 
regular més estrictament quins són els participants, perdbssim 
la possibilitat de fer, realment, una politica de transport que en- 
glot&$ tot el que s’ha d’entendre per transport en un país, cau- 
riem -des de la nostra perspectiva- en aquest error de 
c<despreciam collaboracions que ara per ara s6n del tot indis- 
pensables. 

Pel que fa a l’mpliaci6 del territori, ja li n’he fet un camen- 
tasi, no s’ha d’oblidar que, si prosperés la seva Proposici6 de 
Llei, el que faria éK derogar la Llei 711987, és a dir, la LLOT, 
amb tota la implicaci6 que aixb significaria. Aqui ja hi va haver 

un debat amplissim, amb les diferents posicions de cadascun 
dels grups; tothem va poder dir que és el que pensava de la Llei 
d’Ordenaci6 Territorial, perb en aquests moments, donar la 
possibilitat, la perspectiva que es pogubs derogar, a partir de la 
presa en consideraci6 d’una proposici6 de &i que el que fa 6s 
dir que el que s’ha fet fins ara no val, i hem de crear, no només, 
com dic, una llei nova, 3in6 tota una actitud, i diferent, i absoh- 
tment  contradictbria, en molts casos, amb el que ha estat fns  
ara l’actuaci6 de l’aplicació de la Llei, ens semblaria, sincera- 
ment, que estm’em fent un mal favor, no només -en aquest cas 
i amb tota sinceritat, senyor Saura- a la voluntat que a vostk li 
ha inspirat aquesta necessitat de crear l’entitat finica de trans- 
p t ,  perqub insisteixo que aquesta voluntat i aquesta acci6 
s’estA portant ja  en aquests moments a terme i d’una manera 
molt mks hpl ia ,  jo diria més satisfactbria que no pas al que 
quedaria redziida amb la seva Proposició, 

Per aquestes raons, senyor President, senyores i senyors di- 
putats, et nostre vot ser& wmfi a la possible propasta de la Pro- 
posici6 de Llei. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESJDENT: Moltes grhcics, senyor Codina. Es pro- 

cedeix ara a la vutaci6. 
Els diputats que hi estiguin a favor, es volen posar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L.a presa en consideraci6 de l’esmentada Proposició de LIei 

ha quedat rebutjada per 9 vots a favor, 62 en contra i 23 absten- 
cions. 

EXecci6 de tres representants 
del Parlament de CaEaIunya 

a1 ConselI Economic de 
la Universitat Pompeu Fabra 

Passem a continuaci6 al punt tercer de l’ordre del dia, que és 
l’elecció de tres representants del Parlament de Catalunya ai 
Consell EGunbmic de la Universitat Pompeu Fabra, article 
6.14 de la Llei 11/1990, del 18 de juny, de Creació de la Uni- 
versitat Pompeu Fabra. 

Un Secretari de la Mesa, prego que llegeixi l’esmentat arti- 
cle, 

El Sr. SECRETARI PRIMIZR: Article 6,  punt quart, lletra 0: 
d3ón vocals tres persones elegides chwtament pel Parlament 
de Catalunya per majoria absoluta dels diputats que formen la 
Cambra. >> 

El Sr. PRESDENT: Moltes griicies. C Q I I E S ~ ~ ~ ,  doncs, de 
procedir a l’elecció d’aquests tres representants. D’acord amb 
l’article 81.1 del Reglament, aquesta votació ha d’esser secreta 
rnitjaqant paperetes. 

D’acord amb 1’ap-t f) del punt 1 de l’article 6 de la Llei, 
és necessita Ia majoria absoluta dels diputats que formen la 
Cambra, o sigui, 68 vots. 

Prego a un senyor Secretari que anomeni els Wlustres sen- 
yors diputats perque dipositin i l ~  vot a I’urna 

(D’acord amb i’articie 81 , I  del Reglament, les I .  Sres. &u- 
mies i els I .  Srs. diputats s6n cridats nominalment per ordre al- 
fab2tic perqu2 vagin a la Mesa i dipositin a l’uurna les 
paperetes. Els H .  Srs. diputats que són membres del Consell 
Executiu, el M. H .  Sr. President del Parlament, la I .  Sra. Dipu- 
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tuda 1” els 1. Srs. diputats que sbt membres de la Mesn són cri- 

El Sr. PRESIDENT: Hi ha algun diputat que no hagi estat 
mencionat? Es procedeix, doncs, a l’escrutini, 

(El M. Ii. Sr. President s’ahsenta del Sal6 de Sessions i /‘I. 
Sr. Vice-president Primer el substitueix en ia direcciii del de- 
bat. Es procedeix a I’escrutirzi.) 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRIMER: L’escrutini d6na el se- 
giient resultat: el senyor Josep Fabregat, 86 vots; ’Robert Follia, 
86 vots; Ramon Martinez F d e ,  85 vots; en blanc, 5 vots; ~iuls, 
2 vots. Per tant, han aconseguit el qu6rum requerit, i les tres es- 
mentades persones resulten elegides, d’acord, per tant, amb 
l’artartide 81 del Reglament i l’article sis& de la Llei. 

Passem ja al punt següent de I’ordre del dia, que 6s la inter- 
pehci6 d’urghncia sobre la política general d’assistkncia sani- 
rbia pcnitcncihia, que formular& l’fl-lustre Diputat senyor,.. 
(L’I. Si-. Clotus demana per parlar.) Digui, digui. 

El Sr. CLOTAS: En nom del Gnip Socialista, senyor Presi- 
dent, desitjarkm, si eIs altres grups no hi tenen inconvenient, 
que si avui, forqosament, s’ha de substanciar ima interpellaci6, 
que corregués l’ordre de les interpel.lacians presentades, i es 
pogués substanciar aquesta, que correspon a les interpcllacion s 
d’uurgkncia, demh. 

El Sr. VICE-PRESIDENT PRTMER: Aixa suposa una alte- 
ració del punt de l’orclre del dia. En tot cas, aquesta Presidhcia 
n’ha de proposar l’aIteraci6 i substanciar la següent interpeEIa- 
ció. &’I. Sr. Escudé demana per- parlar.) El senyor Escudé pot- 
ser... 

El Sr, ESCUDk: Sí, griicies, senyor President. Per cortesia 
parlamentiria, i si el Conseiler afectat no hi tingués inconve- 
nient, nosaltres IIQ voldríem fer pas d’aquest tema un incident 
important; araL, també ens agradaria saber, si és possible, la mo- 
tivaci6 que, una interpellaci6 d’urgbncia, no hi hagi urghcia a 
substanciar-la. 

dUtS df id . )  
E1 Sr. CLOTAS; Senyor President, si em permet la paraula, 
El Sr. VICE-PWIDENT PRIMER: Naturalment. 
El Sr. CLOTAS: La urgencia si que existeix a substanciada, 

perb la urgkncia esth tipificada en el mateix RegXament, de la 
manera com es presenta i en quin Ple se substancia. obviament, 
entre substanciar-la avui, a les vuit i quart del vespre, o dema al 
matí, quan reprenguem el Ple ordinari, que em fa l’efecte que és 
a dos quarts d’onze, crec que els motius d’urghcia quedin 
perjudicats. 

En tot cas, aEIb que tipifica el Reglament sobre el procedi- 
ment d’urgkncia 6s que es presenta en la data corresponent el 
dijous abans, i se substancia al llarg del Ple. bbviament, la nos- 
tra proposta seria, naturalment, sempre que el Conseller hi esti- 
gu6s d’acord. 

EI Sr. VXCWRESIDENT PRIMER: És ciar, aquesta Presi- 
dkncia e1 que pot fer és suspendre la sessi6, substanciar la inter- 
pellació, i no té altra alternativa, perquh en aquest moment no 
crec que pugui aprovar l’alteració de l’ordre del dia, bbviarnent, 
Aleshores, és clar. .. (Pausa.) Aquesta Presidgncia, el que dema- 
naria, per no obrir un dihleg innecessari, és que s’acostin a la 
taula els portaveus per parlar d’aquesta qüesti6. (Pausa llarga.) 

E1 Sr, VICE-PRESIDENT PRIMER: Aquesta Presidencia, 
escoltada i havent consultat amb els portaveus aqui presents, 
pren la decisió de posposar per dema la substanciació d’aquesta 
interpeHació. I, per tant, se susphn la sessió fins de& a les deu 
del mati, tot recordant als illustres senyors diputats la necessitat 
de Ia seva presencia a dos quarts de deu, perqu& recordin que hi 
ha un ple específic d’aprovació del Pressupost de la Cambra a 
dos quarts de deu i aquesta Presidhcia requereix la preskncia 
de tots els iklustres senyors diputats. 

Bona nit! 

(h sessi6 se suspdn a un quart de nou del vespre i un mi- 
nut.) 
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