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. .  

La semi6 se slkspkn a les vuit del vespre i vuit minuts. 

Aquestca publicacid és impresa en paper 100% reciclat, en compliment del 
que estableix ka Resolucid 1241111 del Parlament, sobre 10 hilitzacid dei paper 
reciclar en el Parlament i en els departuments de la Generalitat, adoptada.el 
30 d’ahril de 1990. 

, 
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s~ssr6 PLENARIA NÚM. 24,i 

La sessió s’ubre a les dels del mati 1’ vuit minuts. 
Presideix el president del Parlament, acompanyat de tots 

,els membres de la Mesa, la qual 6s assistida per l’oficial 
major els lletrats Sr. Muro i Sr. Sol. 

Al banc del Govern seuen els consellers de Cultura, de 
. Sanitat i Seguretat Social, d’Agricdtura, Ramaderia i 
Pesca i de Benestar Social. . 

tat per a respondre oralment en el ple, i també els noms de 
les senyores diputades i senyors diputats que les han formu- 
Pades, Aquesta llista ser& distribu‘ida entre les senyores dipu- 
tades i els senyors diputats durant Pa sessi6, per la qual cosa 
prega la presidhncia que se P’excusi de la seva lectura, 

Al mateix temps, d’acord amb I’aarticle 133.3 del Regla- 
ment, s’anuncia que les preguntes seran substanciades a les 
deu hores de dema dijous 4 de marq. 

Ordre del dia 

I Debat i votmi6 del Dictamen de la Comissi6 de Políti- 
ca Cultural sobre el Projecte de llei del sistema bibliotecari 
de Catalunya (Reg. 1125). 
’ 

2. InterpelJcacid al Cons& Executiiu sobre la política 
econhica davant l’actual situacib’ de I’agricultura a Cuta- 
lunya (Reg, 8058). 

3. Interpeldacid al ‘Consell Executiu sobre la polftica del 
Depurtment de Benestar Social en relació amb els ajunta- 
ments de Catalunya (Reg, 5822). 

4 ,  hterpeliacid al Consell Executiu sobre política’& jo- 
ventut (Reg. 6585). 

5 .  Interpeldacid a2 Consell FAecutiu sobre les energies 
alternatives (Reg. 6683) I 

6 .  interpei.Eacid al Consell Executiu sdbre la polftica de 
policia, de seguretat ciutadana i de pruteccid civil (Reg. 
7132). 

7. Mocid subsegüent a lu interpetiacid al Consell &ecu- 
tiu sobre la política regional europea (Reg. 7845). 

8. Mocid subsegüent a la interpeldació al Consell &ecu- 
tiu sobre el cdncer‘(Reg. 7891). 

9. Moció subsegüent a la interpeliació al Consell Execw 
fiu sobre l’awisthcia psiquihtrica (Reg. 7901 ) , 

10. Mocib suhsegiient a la interpel-lacid al Consell Exe- 
cutiu sobre la política de formacid professional ocupacio- 
nul (Reg. 7907). 

1 1. Mucid subsegUent a EU interpeldacid al Consell Exe- 
cutiu sobre la pul€tica universit&ria (Reg. 7890). 

I2  .‘Mocib subsegüent a la interpeliacid al Consell Exe- 
cutiu sobre el finangament deis municipis de Catalunya 
(Reg. 7900). 

13. Mocid subsegidend a b interpeldaciú al Consell Exe- 
cutiu sobre .la eohesid social (Reg. 7902). 

I 

* 

* 

. 14, Preguntes amb resposta! orat. 

El Sr. PRESIDENT: Comenp la sessi6, 
(Remor de veus.) 
Se saspkn durant dos minuts la sessió, 
(LLI sessid se suspbn a les deu del matí i nou minuts i es 

El Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessió. 
D’acord amb l’article 133.3 del Reglament ha estat 

drepda la llista ordenada de les preguntes que s’ han presen- 

reprkn a les deu i dotze minuts.) 

Projecte de llei del sistema bibliotecari 
de Catalunya 

El primer punt de l’ordre és el debat i vataci6 del Dicta- 
men de la Comissió de Politica ¿Mtural sobre el Projecte de 
llei del sistema bibliotecari de Catalunya, i de les esmenes 
reservades per a defensar en el Ple. La Comissió de Política 
Cultural ha acabat els seus treballs i ha emes dictamen. 
Algun membre del Consell Executiu vol presentar la inicia- 
tiva legislativa? (Pausa .) TB la paraula l’honorable conseller 
senyor Guitart. 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA (Joan Guitart): 
Senyor president, senyores i senyors diputats, és per a mi un 
honor presentar aquest Projecte de llei sobre el sistema bi- 
bliotecari de Catalunya per a la seva consideració en el Ple 
d’aquesta cambra; d’una banda, perquk és obvi que la pre- 
sentació d’un text legislatiu per tal que el Parlament, corn a 
hrgan dernocrhtic i representatiu de la voluntat dels ciuta- 
dans de Catalunya, s’hi pronuncii és un acte quk revesteix 
sempre ‘solemnitat i transcendbncia; d’una altra, perquB 6s 
aquesta una iniciativa que incideix en el m6n de la cultura, 
un dels aspectes que configura Ja nostra identitat com a 
poble i que ha de contribuir molt especialment a una millor 
estructuració d’un sistema de documentaci6 i de lectura pi- 
blica com el de les biblioteques, corn a eina indispensable 
que tota cultura moderna que avanqa constantment necessi- 
ta. 

Cal recordar que, en els períodes que Catalunya ha dis- 
posat d’autogavern, l’establiment d’un sistema bibliotecari 
al servei dels ciutadans i de la cultura del pals n’ha estat una 
de les prioritats. Aixb j a  es va posar de manifest en la Man- ‘ 

comunitat de Catalunya sota la presidhncia de Prat de la 
Riba que, immediatament despds que es constituis 1’Institut 

,d’Estudis Catalans acordava la creació d’una biblioteca 
amb authtica projecció nacional, Va ser així que l’any 
1908 un primer nucli bibliogdfic provinent de la biblioteca 
especialitzada de Marih Aguil6, d’obres sobre llengua i cul- 
tura catalanes, representava el primer fons del que seria la 
Biblioteca de Catalunya. Aquesta acci6 es veuria completa- 
da més tard, el 1915, amb la creaci6 de la coneguda,xarxa 
de biblioteques populars de la Mancomunitat. 

Aquesta important tasca, reconeguda com a modklica i 
exemplar per a l’bpoca per historiadors i especialistes, es va 
veure malauradament aturada durant la dictadura del gene- 
ral Primo de Rivera i fou represa per la Generalitat amb in- 
tensitat durant el perfode repubfich, en qu8 la Biblioteca de 

. 
’ 

. 

. 
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Catalunya visqué un notable impuls, d’una banda amb el 
trasllat a una nova seu, a l’antic hospital de la Santa Creu 
del carrer del Carme de Barcelona, i d’una altra amb la con- 
secució d’yn fons que l’any 1939 depassava ja els 300.000 
volums. 

L’abril del 1981 , de nou, una de les primeres iniciatives 
legislatives del Govern de la Generalitat, aprovada .per 
aquest Parlament, va ser precisament la Llei de biblioteques 
actualment vigent. Aquesta Llei va ser una resposta positiva 
a la necessitat de reestructurar un dels serveis essencials per 
a la cultura de Catalunya, que posava alhora les primeres 
bases d’un sistema bibliotecari. Aixb no obstant, en el de- 
curs d’aquests més de deu anys de vigencia de la Llei i a 
mesura que s’ha anat aprofundint en I’autogovern de Ca- 
talunya, han anat apareixent nous aspectes que aconse- 
llaven ’l’adequació d’una, normativa vigent en rnat5ria 
de biblioteques en la situaci6 i en les necessitats ac- 
tuals, 

D’una banda, la nova ordenaci6 territorial del país amb 
la redefinició del paper del ens locals i de les comarques, as- 
pecte que calia recoIlir també en la Llei, vist que I’estructu- 
ració del sistema bibliotecari per tot Catalunya ha de tenir 
una important incidbncia com a factor d’equilibri territorial, 
corn a servei cultural i de millora de les possibjlitats d’accés 
a la cultura per a tots els ciutadans, 

D’una altra banda, aquests deu anys tamb6 han significat 
un important creixement de les diferents xarxes de bibliote- 
ques,. tant d’aquelles gestionades per organismes públics - 
Generalitat, diputacions i ajuntaments- com de les de 
titularitat privada, basicament caixes d’estalvis 

Estavern obligats, per tant, a fer un plantejament global 
tenint en compte la totalitat del país i les seves necessitats 
per tal de garantir un correcte equilibri en la prestació dels 
serveis bibliotecaris, a anar més enllh relacionant ara les in- 
frastructures bibliotechries de Catalunya i establint els me- 
canismes d’aquesta relaci6 en la qual han de participar, 
bbviament, totes les administracions públiques, en una coor- 
dinació que ha d’evitar duplicitat de funcions i permetre 
l’optimitzaci6 dels recursos públics en aquest hmbit i la im- 
plernentació dels diferents sistemes de les xarxes de bibiio- 
teques per garantir-ne la connectivitat, 

La Llei de l’any 1982 s’articulava basicament a partir 
dels conceptes de <<biblioteca pública>) i <<biblioteca d’in- 
teres pibliw. Contemplava també les hemeroteques i la Bi- 
blioteca de Catalunya, a la qual atorgava la categoria de 
nacional, si bé no acabava de definir i articular totes les fun- 
cions prbpies á’aquesta categoria. 

Creiem que la mateixa necessitat de concebre un sistema 
bibliotecari que abasti la totalitat del país requeriria que la 

. Llei en@obés tot tipus de biblioteques, sigui quina en sigui 
la titularitat i sigui quina en sigui la tipologia dels fons i dels 
usuaris, cas, per exemple, de les biblioteques provincials i 
universitiries. D ’aquesta manera no es pretén sinó assegurar 
un sistema de lectura pública d’abast nacional i la protecció 
i la millor administració i control del patrimoni bibliotecari 
conservat al nostre país. 

. 

’ 

Voldria remarcar un altre aspecte que em sembla del tot 
pertinent per situar l’oportunitat d’aquest Projecte de llei, 
He assenyalat fins ara la necessitat d’adequaci6 de la Llei 
del 1981, tamb6 la necessitat que la nova Llei parteixi d’uns 
conceptes globalitzadors. Vull ara afegir un tercer element: 
es tracta del marc en qu& se circumscriu aquest Projecte, 
que és el de la voluntat ordenadora dels diferents sectors 
que configuren el nostre programa cultural, un marc norma- 
tiu que el Govern ja va encetar en la legislatura passada amb 
lleis tan importants com la d’arxius, la de museus O bé la 
Llei de reconeixement de l’autoritat lingüística de 1’Institut 
$’Estudis Catalans. 
L’any 1985es va promulgar Za Llei del patrimonio histú- 

rico español, que afectava en diversos aspectes competlm 
cies que ostatuthiament i constitucionalment corresponeh a 
la Generalitat. El gener d& l’any 1991 el Tribunal Constitu- 
cional feia seus bona part dels plantejaments que el Govern 
de Catalunya havia argumentat en contra d’alguns articles 
d’aquella Llei, Esmento aquest fet no pas amb la pretensi6 
de repassar una problematica ja superada, sinó per recordar 
que aixb va suposar un dilatat impasse d’espera per conti- 
nuar i completar el conjunt de lleis que han de regular el 
món cultural de Catalunya. Aixb fa que encara ara estiguem 
en procés de completar un ordenament del tot imprescindi- 
ble. Malgrat aixb, la voluntat del Govern 6s clara, i per aixb 
mateix els diferents projectes de llei presentats fins ara, in- 
clbs aquest, estan íntimament relacionats amb una visió de 
conjunt que s’hha de concretar en una futura llei marc que ha 
de ser ia Llei de patrimoni cultural de Catalunya, el projecte 
de la qual ben aviat serh debatut per aquesta cambra, 

Amb tot, també es bo de recordar que la Ley del pattrimo- 
nio histórico español va establir un catdhgo dei patriminiu 
hibliográjico i un sistema espanyol de biblioteques, un fet 
que afecta lbgicament i reafirma la necessitat d’aquest pro- 
jecte per estructurar un sistema bibliotecari a Catalunya 
d’acord amb la nova Llei recollint i preservant les caracte- 
ristiques prbpies del sistema bibliotecari catala i del nostre 
patrimoni bibliogdfic , 

Descriuré a continuació breument el Projecte de llei que 
avui presentem i sotmetem a la consideració del Ple del Par- 
lament, En primer lloc, s’estableix d’una manera clara i 
concisa el concepte de biblioteca, de col*lecci6, i es determi- 
nen clarament les parts que han d’integrar el sistema biblio- 
tecari de Catalunya. També es deixa ben clar i amb tota 
precisió l’abast de la mateixa Llei que ha d’afectar totes les 
biblioteques i colleccions p6bliques o privades de Catalun- 
ya que presten un servei públic, o bd amb un especial valor 
cultural pel contingut dels seus fons com a patrimoni his- 
tbric i cultural. 

En segon lloc, es regulen els dos grans aspectes que con- 
templa la Llei; el de la protecci6 del patrimoni bibliogrhfic i 
l’establiment d’un sistema de lectura $blica. Pel que fa a la 
preservació i difusi6 del patrimoni bibliogrhfic , s’estableix 
com a nucli principal la Biblioteca de Catalunya com a bi- 
blioteca nacional, en la qual s’integren I’hemeroteca, la fo- 
noteca i el centre de material no-llibre. 

. 
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A’mb aquest Projecte de llei es converteix a partir d’ara la 
Biblioteca Nacional de Catalunya en el fonament del nostre 
sistema bibliotecari, d’acord amb les funcions prbpies del 
que ha de ser una veritable biblioteca nacional, Crec que 
aquesta és un fita important que assoleix, diriem que d’una 
manera definitiva. Després d’aquell any ElunyA, 1907, en 
qub es decidia la creaci6 d’una biblioteca amb projecci6 na- 
cional, la fins ara Biblioteca de Catalunya sempre ha tingut 
aquesta vocaci6 1 tambd, dins de l’estcucturació del sistema 
bibliotecari, calia definitivament un centre director i ordena- 
dor que no podia ser altre que aquesta biblioteca. 

A la Biblioteca Nacional de Catalunya es relacionaran, 
tal corn es diu en el prehmbul del Projecte de llei, tots 
aquells centres possei’dars de fons patrimonials , incloses les 
anohenades biblioteques públiques provincials i tambC les 
biblioteques universithries Un aspecte summament impor- 
tant per aconseguir aquest objectiu d’una biblioteca mcio- 
d, de la qual el Projecte de llei defineix c€arament les 
funcions, és la Seva creafi6 corn a entitat autbnoma de ca- 
rhcter administratiu; & a dir, que gaudir3 de personalitat ju- 
rídica prbpia, així com d’un patrimoni propi i de’ plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, 

L’altre gran aspecte sobre el qual s’ha articulat el sistema 
bibliotecari 6s la lectura pfhlica. El Projecte de llehpreveu 
en aquest sentit la unificaci6 en un sol Sistema de Lectura 
Plliblica de les diferents xarxes bibliotechies del pais, de 
manera que determina la coordinació i la integracib d’aque- 
lles dependents de les administracions públiques i deixa la 
por@ oberta a.la incorporaci6, si aixi ho demanen, de les 
xarxes privades, En l’elaboració del Projecte de llei s’ha tin- 
gut present, tambC, la necessitat d’optimització i millora en 
la prestació d’un servei públic per tal d’evitar que la diversi- 
tat de xarxes no suposi la dispersió de recursos i de fons bi- 
bliotecaris, als qual cal facilitar el mhxim d’acces ‘als 
ciutadans, Per aixb es preveu la creació d’un sistema de lec- 
tura p~iblica integrada on el paper de la Generalitat .ha’ de ser 
ordenador, planificador i de servei, 

Es procura, per tant, un aspecte essencial corn 6s la con- 
nectivitat entre les xarxes. Per aixb es garanteix, primer, 
1 ’homologació d’un sistema d’aprovaci6 dels professionals 
del sector, Tots SOM conscients del paper bhsic que en el 
funcionament d’una biblioteca, sigui quin sigui el seu Bmbit, 
han tingut i tenen els bibliotecaris i bibliotechries, una figu- 
ra professional que cal reconeixer plenament. Segon, l’ho- 
rnologaci6 d’un sistema d’informació i catalogaci6 dels fons 
documentds. En aquest sentit cal esmentar la tasca que ja 
realitza el Sicab, el sistema d’informació per a cathlegs de 
biblioteques, i que a partir d’ara es veurh potenciada i com- 
plementada, de manera que aquest servei es convetira plena- ’ 
ment en el gran banc de dades bibliogrhiques de Catalunya 
consultable des de qualsevol centre. 

Aquests aspectes, perb -i és important de subratllar-ho-, 
es conjuguen amb el respecte i reconeixement de les ne- 
cessitats i particularitats de les diverses xarxes actualment 
existents. Per tot aixb, el sistema pfiblic a Catalunya, com a 
semi al ciutadh, t6 en cqmpte, també, l’equilibri territorial. 

’ 

. 

Així la Llei preveu un paper destacat als municipis i a les 
comarques pel que fa a la gesti6 de les entitats locals i co- 
marcals, En aquest sentit cal recordar que l’únic servei p6- 
blic de carhcter cultural indispensable i, per tant, de primer 
ordre de quk han de gaudir els ciutadans d’aquelles pobla- 
cions de més de 5,000 habitats, d’acord amb I’article 64,b) 
de la Llei municipal i de r6gim local de Catalunya, de l’any 
1987,es el de les biblioteques. 

En conseqübncia podem afirmar, senyores i senyors di- 
putats, que aquest Projecte de llei té una clara vocació mu- 
nicipalista; t& en compte la necesshria collaboraci6 entre les 
diferents administracions; estableix la responsabilitat de 
gestió de cada Administració a l’hora que en determina les 
compethies  amb un clar sentit ordenador, Vull afegir, a 
més, que en el desilegament reglamentari que es realitzarh 
d’aquesta Llei es tindrk especialment en compte aquests de-  
ments a que em refereixo i les especials circumsthncies que 
concorren en la Diputaci6 de Barcelona. 

un text que d’una manera rigorosa 
defineix j recull tots elements i conceptes que configuren el 
sistema bibliotecari, determina els tipus de centres bibliog- 
&fics i els vincles o relacions que hi ha d’haver entre ells, 
estableix els diferents nivells de biblioteca i els seus brgans 
rectors, determina i clarifica les funcions de les diferents ad- 
ministracions. Perb és una llei que resta oberta a un futur i + 
amb necessitat de desplegament reglamentari, j que ha de 
ser complementada, tai i corn es pronuncia en el prehmbul, 
per un mapa bibliotecari de Catalunya i unes propostes de 
distribució econbmica destinades a completar, en collabora- 
ei6 amb les diferents administracions, les mancances cultu- 
rals existents en el pais en el camp de les biblioteques. Es 
tracta, per tant, d’un projecte rigor& fruit de llargs treballs. 

Abans de finalitzar la meva intervenci6, voldria agrair 
des d’aquesta tribuna la collaboració de les persones i les 
institucions en l’elaboraci6 del Projecte de llei, d’una nota- 
ble complexitat timica, Esment especial mereix la destaca- 
da tasca que durant els darrers mesos han realitzat les 
senyores i senyors diputats de la cambra que han treballat 
aquest text legal al si de la Comissi6 de Cultura, Aquesta 
Llei, com les anteriors que ha impulsat el Govern en l’dmbit 
cultural, neix amb voluntat de consens; n’és indicatiu el 
clima de dihleg que ha presidit les negociacions previes a 
aquesta sessi6 plenaria i que s’ha reflectit en l’acceptació i 
wansacció d’esrnenes que, a parer nostre, sense alterar I’es- 
perit del text inicial, han enriquit el Projecte de llei. 

Estimo, per tant, que el text que es presenta avui a la 
consideració del Ple. del Parlament és una llei del tot valida i 
estic segur que esdevindrh una eina cabdal en l’articulaci6 
del nostre patrimoni cultural. 

Resumint, aquest 

, 

Moltes grhcies . 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller, Si 

hi hagués algun diputat encomanat per la Comissió per PE- 
sentar el dictamen, ho podria fer ara. Si no, passem al debat 
del Projecte de llei. 

Els articles 1 al 17 no tenen cap esmena. De manera que 
la Residencia els sotrnetrh a votaci6 conjuntament, Confor- 

. 
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me, senyors portaveus? Doncs, es voten els articles de 1’1 al 
17, 

Vots a favor? 
Aquests articfes han quedat aprovats per unanimitat, 
L’article 18 té una esmena presentada pel Grup Socialis- 

ta; és de supressió. Per a la seva defensa té la paraula el di- 
putat senyor Dalmau. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Molt honorable senyor 
president, senyores i senyors diputats, si li sembla, senyor 
president -suposo que li semblar& b& fare una Única defen- 
sa de totes les esmenes que manté vives el Grup Socialista. 

El Sr. PRESIDENT: Perfectament. 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Abans de fer-les, de de- 

fensar aquestes esmenes i d’explicitar-les, voldria recordar 
que el moment en que va ser presentat aquest Projecte de 
llei el Grup Parlamentari Socialista va encarregar la repre- 
sentació del Grup en el Projecte de llei del sistema bibliote- 
cari al nostre company desaparegut Felip Lorda, Ho voldria 
posar de manifest perqwk potser molts diputats, molts que 
s6n presents aquí, recordaran que una de les darreres preo- 
cupacions del nostre company diputat va ser, precisament, 
que passaria si ell faltava en relació amb aquest Projecte, i 
va tenir un record, en Ea seva darrera hora, un record espe- 
cial a la seva tasca parlamenaria en el Prqjecte ge llei del 
sistema bibliotecari. 

En aquests moments, en quk jo he hagut de prendre el re- 
Ileu del meu company en aquest Projecte, voldria deixar tes- 
timoni de la seva mernbria i de la seva contribució, com j a  
ho havia fet l’ahy 1981 amb la Llei de biblioteques, de la 
seva contribució a la nostra tasca parlamenthia i concreta- 
ment respecte d’aquest Projecte, 

Fet aquest esment, que em semblava obligat, a la 
mernbria d’un company desaparegut que havia treballat en . 

aquesta mateixa mati%, passo a parlar a continuaci6 de les- 
esmenes. El Grup Socialista mantk vives un total de vint-i- 
tres esmenes. Jo només em referiré a les deu que no han 
estat objecte de negociaci6 fins al darrer moment i deixar6 a 
la’ representant, al ponent del Grup majoritari l’explicacib 
d’aquelles que s6n objecte de transacci6, en el benenths que 
són transaccions que hem convingut i que, per tant, ella ex- 
plicitar&. Em refereixo, per tant, momés, en aquest moment, 
a les esmenes que, com acabo de dir, no tenen un text acor- 
dat entre nosaltres. Són esmenes que. fan relaci6 -i per aixb 
les defenso c.onjuntament-, fan relaci6 a aspectes parcials i 
concrets, fonamentalment -tal COM hem vist, perquk aca- 
bem de votar-les ja, les que ‘feien refedncia a la Biblioteca 
Nacional- al Sistema de Lectura PdbIica. 

Per exemple, quan el nostre Grup en l’esmena número 
120, que ara seria la n6mero 2 d’acord amb l’ordenació del 
dicatamen de la Comissió, quan nosaltres demanem que la 
integració d’algun centre de titularitat privada ’al Sistema de 
Lectura Hblica es faci pr&via subscripció d’un cbnveni amb 
l’ajuntament corresponent. O bd en I’esmena número 3, 
quan demanem la inclusió dintre del Sistema de Lectura Pú- 
blica de les biblioteques escolars, cosa que en el text actual 
no figura d’aquesta manera. O bé en les esmenes que abans 

eren la 133 i 138 i que ara serierl I’esmena número 6 i nú- 
mero 7, quan nosaltres discrepem del mecanisme que s’esta- 
bleix en la Llei en relació amb la integració d’una biblioteca 
en el Sistema de Lectura Pública. 

%;s a dir, nosaltres pensem que el sol fet d’expressar la 
voluntat i de reunir les condicions per ser, per htegrar-se en 
el Sistema de Lectura Pública 6s suficient per ser en el Sis- 
tema de Lectura Mblica. No és un organisme administratiu 
que, al nostre entendre hagi d’establir un mecanisme formal 
d’integraci6 amb un acord del conseller i la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat: és suficient expressar fa VQ- 
]untat i reunir les condicions. I per tant, en aquestes dues es- 
menes nosaltres discrepem del mecanisme d’integració i 
també del d’inspecció, perque el Projecte, tal com esta re- 
dactat actualment, preveu un sistema d’inspecci6 que pot 
perjudicar els usuaris dels serveis, en el sentit que, si una bi- 
blioteca no reuneix les condicions, es diu ara en el Projecte 
que el titular de la biblioteda perdra el dret d’accés als ser- 
veis de suport, amb la qual casa no‘ solament es perjudica la 
biblioteca, sinó que es perjudica els lectors que en farien Ús ,  
De manera que amb6 en aquest tema d’inspecció nosaltres 
mantenim u’na reserva expressa a traves d’aquesta esmena. , 

En la nostra esmena 164, que en la numeració del Dicta- 
men és la número 12, nosaltres demanhvem una menci6 mes 
clara del que 6s la titularitat dels ajuntaments en la mathia 
de biblioteques, tal C Q ~  es reconeix en la Llei de bases de 
+gim local. 6s una afirmaci6 que figura en altres textos de 
la Llei, per6 nosaltres havíem proposat una edici6 en quk 
aixb s’explicitava mes clarament. 

Després, també, finalment, nosaltres .mantenim discre- 
phncies en relació amb l’esmena 171, 

L’esmena 241 , que 6s el tema que abans he alIudit, de les 
bibioteques escolars, en el qual no ens acaba d’agradar a no- 
sa& tal corn esta redactat el Projecte; la 241 seria l’actual 
esmena número 25, i la qual mantenim viva perqub tenim 
alguna discrephcia sobre com es contempla la forma d’a- 
questes biblioteques. 

I, per acabar, les esmenes 249, 252 i 253 -6s a dir, les 
que ara s6n la 27, la 29 i la 3Cr; nosaltres discrepem del 
Projecte en relació amb el que és el tema del Consell de Bi- 
blioteques, En l’actual redactat es diu que la composició del 
Consell es deteminarii per reglament, s’establirh per regla- 
ment. i nosaltres érem paGidaris que ja la Llei explicit6s 
quina seria la composició i les funcions, quines pinones integra- ’ 

rien aquest Consell de Biblioteques, Per tant, mantenim aquestes 
tres esrtknes vives en daci6 amb aquest aspecte, 

Pel que fa a totes les altres, les que abans portaven la nu- 
meraci6 97, 159, 166, 176, 177, 178, 194, 206, 216, 277, 
280,281 i 282, són Tes que he dit abans que havien estat ob- 
jecte de transacció, i nosaltres ja anuncio des d’ara que 
l’hem signat i, per tant, estarem d’acord amb la proposta de 
transacci6 que se’ns farh des del Grup de la majoria. 

Moltes grGcies, senyor president. 
El Sr, PWSIDENT: Moltes grhcies, senyor Dalmau. 

Tom en contra: te la paraula la illustre diputada senyora Sa- 
nabra. 
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La Sra. SANABRA: Senyor president, si de cas, seguint 
el Reglament, jo ‘simplement faria el posicionament -més 
que torn en contra- de l’esrnena que fa refedncia a €’article 
18. T, després, corn que els altres articles tenen tarnbk esme- 
nes de diferents grups, ho fariem article per article, 

L’esrnena a l’article 18, que 6s l’esrnena ndmero 1, del 
Grup Socialista, és referent a la declaració de fons d’interbs 
nacional. L’esmena original del Grup Socialista demanava 
suprimir l’apartat de com s’ha de fer aquesta decfaraci6 de 
fons d’inter5s nacional, Tot i que en un bon comencament 
ens semblava que és molt important per a una llei, a part de 
dir quins són els fons d ’ i n t d s  nacional, dir com s’han de 
declarar, entre les diferents converses que hi ha hagut al si 
de la Pollencia hem trobat una f6rmuia transaccionada amb 
el Grup Socialista que exactament quedaria d’aquesta mane- 
ra: en comptes de suprimir-ho, quedaria dient: <<La declara- 
ció es fa d’acord amb e3 procediment establert per la 
.legislaci6 sobre el patrimoni histbric i cultural.)> Ens sembla 
que és una referencia que ens satisfk a nasaItres -p&qub diu 
com cal fer utla declami6 d’un fons d’interhs nacional- i 
que, per l’altra banda, d6na resposta també -perque ha sig- 
nat la transaccional- al Grup proposant de I’esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Senyora Sanabra, aquesla és tran- 
saccional a l’esmena 97, 

La Sra. SANABRA: Número 1 d’ara. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 
Doncs, passem a la votaci6 d’aquesta esmena transaccio- 

nal, perquh ja ha dit el portaveu socialista que retirava’les 
seves per donar lloc a aquesta, Moltes gricies. De manera 
que es vota aquesta esmena transaccional. 

I 

. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena transaccional ha quedat aprovada per 

A continuació es vota l’article 1 8 , segons el Dictamen, 
Vots a favor? 
L’article 18 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Els articles 19 al 22 no tenen cap esmena, de manera que 

es passarien a votaci6 en aquest moment, conjuntament, 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Torn en contra de l’esmena n6mero 2, del Grup Socialis- 

ta. Té la paraula ... (Remor de veus,) 
La Sra. SANABRA: Malgrat que no hi ha torn en contra 

perquk 6s una esmena que acceptem, corn que a l’article 23 
hi ha altres tres esmenes, si de cas ho fariem conjuntament. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Doncs, Esquerra Republi- 
cana de Catalunya té l’esmena nimero 4; per a la seva de- 
fensa, t6 la paraula el diputat senyor Carod-Rovira. 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Amb el seu pern’s, agruparíem I’esmena número 4, 
l’esmena ndmero 9 i E’emena mimero 11 -que són les ues 
que resten vives del nostre Grup en aquest debat de la Llei, 
avui- en una sola intervenci6. 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata- 
lunya, pel que fa referencia a la primera de les esrne’nes a 
I’article 23, creu que tant, el que s6n les futures biblioteques 

. 

unanimitat. 

* 

escolars en els centres d’ensenyament no universitari corn 
allb que la llei defineix amb encert com el distema de Lec- 
tura Pljblicm s6n dos elements perfectament diferenciats i 
que no és adequat -ni que sigui excepcionalment- d’enten- 
dre que, amb l’exeusa -i valgui potser la paraula amb una 
certa rotunditat- que ho exigeixen les necessitats del Siste- 
ma de Lectura Pública, les biblioteques d’aquests centres 
escolars hi puguin ser integrats i facin, doncs, per tant, la 
hnci6 de biblioteca pdblica, 

Si aixb fos així, ningG sap quin abast i quin límit final pot 
tenir la parada <<excepcib i ens podem trobar que en molts 
indrets, en molts municipis, aixb passi amb una certa fre- 
qiihncia, j a  que en certa manera podria dissuadir el Govern 
de crear ~ Q W S  biblioteques ptibliques, podria dissuadir els 
respectius brgans ldcals i nacionals de crear biblioteques ph- 
bliques, entenent que ja existeixen biblioteques escolars que 
poden fer aquesta funció. 

Les altres dues esmenes fan referiacia a un tema impor- 
tant, un tema clau, com és el finanqament d’alguns aspectes 
del Sistema de Lectura Pública. Nosaltres creiem que en 
aquest sentit caldria que, de manera precisa, clara i inequí- 
voca, les assignacions del Govern de la Generalitat relatives 
a determinats aspectes del finanqament del Sistema de IRc- 
tura fiblica haurien d’aparhixer consignades en les lleis de 
pressupostos, any rere any, de manera que fossin transferi- 
des als distints ens locals corresponents, per tal que en 
fessin f’aplicaci6 amb la destinaci6 exclusiva d’anar desti- 
nades a sufragar, en aquest cas, les despeses de la lectura 
p~ b li ca. 
. Moltes grhcies. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra. El Grup d’hiciativa per Catalunya manté l’esmena nú- 
mero 5; per a la seva defensa, t.6 la paraula ef senyor 
Fuentes 
’ El Sr. FUENTES: Gracies, senyor president. Senyores 
diputades i senyors diputats, amb el permis de la presidhcia 
tamb6, com que sortosament ens queden, almenys al nostre 
Gmp, ja molt poques esmenes -en  vam presentar cinquanta- 
sis, a part de la de devolucib, i ens en queden en aquest 
t r h i t  sis, de les quals només en defensaré quatre perqu5 a 
les altres dues tamb6 hi ha una transaccional per a cada una 
d’elles, que suposo que el Grup de la majoria les explicita- 
I%-’ per tant, com deia, jo faré la defensa, si m’ho permet, a 
l’esmena niimero 5, a Peesmena número 8 i a les esmenes 26 
i 28. 

La nostra esmena número 5 parteix d’un fet positiu, 
d’una de les millores que hem aconseguit en el trht-nit de 
ponhcia en aquesta llei, que és la indusi6 de l’obligaci6 
que els centres escolars tinguin una biblioteca pública. 
Aixb, com deia, ha estat fruit de diverses esmenes que s’han 
presentat i d’una transacció, ja en el t r h i t  de ponkncia, i, 
per tant, és un dels aspectes que nosaltres considerem que 
ha millorat la llei. Per6 pensem també que aquesta millora 
de l’article 44 queda una mica desvirtuada per l’article 23, 
en el sentit d’establir la possibilitat que aquestes bibliote- 
ques escolars puguin ser excepcionalment utilitzades com a 

. 
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biblioteques públiques, Per nosaltres aixb comporta un pe- 
rill: el perill que no es porti a terme la construcció, l’habili- 
taci6 d’uha biblioteca pdbUca i, en canvi, s’utilitzi la 
biblioteca escolar per a unes funcions que no són les 
prbpies. Per aixb nosaltres mantenim aquesta esmena, en 

, qu& demanem que aquesta excepcionalitat d’utilitzaci6 de la 
biblioteca escolar s’elimini de fa llei; 6s a dir que en cap cas 
la biblioteca escolar s’utilitzi per a unes funcions que no són 
les prbpies, Tot aixb, naturalment, no va pas en detriment de 
la necessbia coordinació -que ja est5 establerta en l’article 
4.4- entre’ totes les biblioteques del sistema bibliotecari de Ca- 
talunya. Per& en el Sistema de Lectura Pública, no s’hi han 
d’incloure -entenem nosaltres- aquestes biblioteques escolars. 

L’esmena número 8 també fa referhcia a un problema 
que ja s’ha presentat en alguna altra esmena que ha estat ’de- 
fensada anteriorment. Fa referhcia a l’article 27, la inspec- 
ció del Sistema de Lectura Ptíbiica. I nosaltres pretenem 
també que es begui d’aquest sistema d’inspecció la possible. 
pkrdua dels drets d’acces als serveis de suport en lectura p6- 
blica com a sanci6. I% a dir, aquí es parla que, si una biblio- 
teca no compleix les seves obligacions, resulta que se la 
castigarh perdent aquestes possibilitats &accés als serveis 
de suport en lectura pdblica. Pensem que, akb aixb, el que 
es fa és castigar I’usuari. Un centre públic, s’han.de buscar 
altres mecanismes perqu6 compleixi la llei; no pot ser, de 
cap manera, que es vagi a perjudicar l’uusuari. Pensem, per 
exemple, si un criteri com aquest es portés a un centre esco- 
lar, on es poden produir problemes per part de la direcció, i 
es privés els alumnes dels avantatges de I’eseola pública, 
Em sembla que, en cap cas, aixb es podria accepta, i , ’ p  
tant, nosaltres entenem que aquest aspecte s’hauria d’elimi- 
.nar de la Llei. 

Les altres dues esmenes que nosaltres mantenim, la 26 i 
la 28, fan totes, dues elles referkncia al Consell de Bibliote- ’ 
ques, perquk, certament, l’article 46 parla que la composició 
del Consell de Biblioteques es far& per reglament, Nosaltres 
entenem que en aquesta Llei, corn en moltes altres lleis, els 
&gam no únicament de direcció, sinó també els hrgans con- 
sultius, haurien de quedar delimitats ja en el text de la Llei. 
Nosaltres, per tant, pretenem que amb aquestes dues esrne- 
nes es configuri ja la composició del Consell,, naturalment 
deixant el marge de discrecionalitat que ha de tenir el conse- 
ller de Cultura, perb, en tot cas, assenyalant que hi hauran 
de participar el director de la Biblioteca Nacional de Cata- 
lunya i la resta dels vocals nomenats pel conseller de Cultu- 
ra perb a proposta dels organismes i dels estaments 
directament afectats per l’bmbit d’aquesta Llei, Per tant, no- 
saltres pretenem que hi hagi aquest marge de discrecionali- 
tat perb dintre dels hmbits a qui5 la Llei es refereix. 

En tot cas, aquestes s6n, finalment, les esmenes puntuals 
que a nosaltres ens queden vives a aquest text, a aquest Pro- 
jecte de llei, que CEC que hem debatut en profunditat en la 
Pon&ncia i en la Comissi6, i, per tant, demanem que en aquest 
trhmit s’acceptin i que encara es modifiqui, encara es millori, si 
és possible -que entenem que ho &E, el text de l a  llei, 
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Moltes ghcies. ’ I 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Fuentes. 
Torn en contra: la senyora Sanabra tii la paraula. 

La Sra. SANABRA: Senyor president, exclusivament un 
tom en contra per a l’article 23. L’article 23 és el que parla 
de les bibiioteques .. 

El Sr. PRESIDENT: Contra l’article, no; contra les es- 
menes. 

La Sra. SANABRA: Contra les esmenes que s’hi oposen, 
El Sr. PRESIDENT: Gracies. 
La Sra. SANABRA: Que integren el Sistema de Lectura 

Pública, i que n’hi ha quatre de presentades. 
Una, primera -perqu2 esta en la lletra b) del punt 1-, és 

la que ..., no solament tom en contra, sinó que és una accep- 
taci6. A l’hora d’anar descrivint les biblioteques que inte- 
gren el Sistema de Lectura Pública, el segon apartat són les 
biblioteques pdbliques de titularitat privada que hagin subs- 
crit un conveni amb el titular. I ens sembla que, realment, 
cal que també hi hagi aquesta esmena socialista, en el sentit 
que I’ajuntameni de, la poblacl6 on es trobin ubicades hi tin- 
gui alguna cosa a dir i hagi signat un conveni. 0 sigui que 
l’esmena número 2, que és la 120 de la Panhcia, per part 
nostra rebri’el suport del nostre vot. 

En canvi, quadt a les altres tres esmenes -una del Grup 
Socialista, una d’Esquerra Republicana i una del Grup d’I- 
niciativa-, ens trobem davant de dues opinions, dos criteris, 
dues esmenes contraposades. En el primer cas, la lletra del 
Grup Socialista, és afegir un nou apartat on digui que les bi- 
blioteques escolars, que les biblioteques dels centres d’en- 
senyament no universitari estiguin integrades dins del 
Sistema de Lectura PGblica, 

Mentrestant, els altres dos grups, amb les seves esmenes, 
van en el sentit de suprimir qualsevol possibilitat que les bi- 
blioteques dels centres escolars integrin, formin part del Sis- 
tema de LRctum Wblica. 

Davant d’aquestes dues opinions, a nosaltres ens sembla 
que el text original, el text que ens va presentar ei Projecte 
de Ilei és el més encertat, que diu que les biblioteques esco- 
lars no estan integrades dins el Sistema de Lectura Pública, 
perb en canvi , excepcionalment, en unes condicions ..., unes 
condicions que, per exemple, una biblioteca escolar hagi 
rebut un llegat important que la faci congiderar apta per ser 
una biblioteca pública perque beneficii la població i en 
pugui gaudir, o perqu5 tingui unes condicions per a la po- 
blació,.que sigui una biblioteca que pugui doriar aquest ser- ’ 

vei de lectura pública en un poble més petit, en aquestes 
condicions, amb la conformitat del titular -que en aquest 
cas 6s el Departament d’Ensenyament- i amb tota una shrie 
de garanties, si que poden estar integrades dins el Sistema 
de Lectura Pública, O sigui, que el nostre vot negatiu, tant a 
l’esmena que diu <<que hi siguin integrades de ple dret>>, 
com a’les dues esmenes que diuen {(que de cap manera hi 
puguin ser integradem 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Sanabra. 
PasBem a la votació d’aquestes esmenes. En primer lloc, 

l’esmena número 2, socialista. 
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Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat, 
Esmena número 3, del Grup Socialista, 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 15 vots a favor, 

54 en contra i 16 abstencions. 
A continuació se sotmet a votació l’esmena número 4, 

del Grup d’EEsquerra Republicana de Catalunya. (Pausa,) La 
4 i 5, d’Esquerra Republicana i d’hiciativa. 

compleixen aquelles condicions que calen a una biblioteca 
pública, ha sigut un tema que jo els asseguro que, en la 
Ponkncia i fins i tot en el grup de diferents persones amb in- 
quietuds que ens han vingut a veure, ho hem estat debatent 
fortament. El que diu -per si al@ de vost2s no ho té en 
aquest moment present- aquest article, diu que hi haurh 
unes normes que indicaran quines s6n les condicions mini- 
mes d’una biblioteca del Sistema de Lectura Mblica. Lla- 
vors diu que en el cas que despr6s d’una inspecció es vegi 
que aquestes mesures bptimes no es compleixen, el titular 
de fa biblioteca perd el dret a accks als serveis de la xarxa 
del Servei de Lectura Pública. 

En aquest cas, l’argumentació del Grup d’lniciativa 
anava en el sentit de dir que és I’usuari, el lector, la persona 
que fa servir la biblioteca que surt perjudicada a l’hora de 
no.poder accedir als serveis de suport i a la xarxa dels ser- 
veis de lectura pública. Per6 nosaltres ens preguntem: aque- 
lla persona que assisteix, rep eI servei en una’ biblioteca que 
no compleix la normativa, no és també afectada? Surt perju- 
djeada despres ,quan perd l’accés, perb tamb6 ho esta abans, 
de perjudicada, i llavors 6s que realment hi ha alguna altra 
f6rmula per fer que l’ajuntament O la titularitat d’aquella bi- 
blioteca compleixi, estigui al costat de la biblioteca i hi posi 
els mitjans perqu5 tingui els rninirns que exigeix la llei a la 
biblioteca, no n’hem trobat altra, de f6rmula. 

fis per aixb el, nostre vot negatiu a suprimir-ho, perque 
ens sembla que d’aquesta manera ser& l’última possibilitat 
que tenim per intentar que les biblioteques compleixin, 
totes, els minims que els profissionals que hi serveixen, 
per6 en darrer terme els ciutadans, que en s6n els usuaris, 
tinguin una mica la tranquillitat que serSL en condicions, 
E1 nostre vot 6s negatiu, doncs, en les tres esmenes de su- 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Sanabra, 
Passem a la votació de l’esmena número 6, del Grup Socia- 
lista. 

, 

Vots a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 11 vots a 

A continuaci6 es vota I’article 23, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 23 ha quedat aprovat per 55 vots a favor, cap en 

A continuació se sotmet a votació I’article 24, que no td 

Vots a favor? 
L’article ha quedat aprovat per unanimitat. 
L’article 25 té només una sola esmena del Grup Socialis- 

Torn en contra: E la paraula la senyora Sanabra. 
La Sra. SANABRA: Senyor president, si de cas, jo agru- 

paria les esmenes a l’article 25, que 6s la de supressió de 
l’article dntegraci6 d’una biblioteca en el Sistema de IAC- 

també del Grup Socialista, de supressi6 de la inspecci6 del 
Sistema de Lectura Pública, i la d’Iniciativa, que és també 
de supressió d’una part d’aquest article I 

favor, 55 en contra i 20 abstencions. 

contra i 31 abstencions. 

cap esmena. 

ta, que ja ha quedat defensada. 

tura Pirblica>> i les dues de l’article 27, per@ la primera és pressi6, dues del Grup Socialista i una del Grup d’hiciativa. . .  

El Sr, PRESIDENT: Molt bb, 
La Sra. SANABRA: La disposici6 addicional cinquena 

estableix que les biblioteques públiques de titularitat pública 
que estiguin en funcionament a I’entrada en vigor d’aquesta 
Llei s’hagin 4’ofici- d’integrar totes. Aleshores, ens sem- 
bla que, tot i que la disposició transitbbria quarta els indica 
que tenen un termini de temps per fer aquesta integració, 
ens sembla que en totes les noves bibliotiques que es vagin 
creant cal que hi hagi un mecanisme, que hi hagi la fbnnula, 
en la Llei, de corn s’han d’integrar. Per aixb ens sembla 
l’obvietat de mantenir aquest article en la Llei i no acceptar 
l’esmena que demana suprimir-10 tot. 

I semblantment, la inspecci6 del Sistema de Lectura PÚ- 
blica, un article que marqui de quina manera 1’Administsa- 
ci6 ha de poder exercir un control, una vetlla, una inspecci6 
sobre-el Sistema de Lectura Pública, que realment 6s molt 
important. Doncs, separadament. 

En canvi, el segon apartat, que és en eI sentit que va l’es- 
mena de supressi6 del Grup d’hiciativa, que s6n les mesu- 
*res correctores de com trobar la fórmula quan no es 

Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 14 vots a favor, 

Es vota a continuaci6 l’article 25, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 25 ha quedat aprovat per 63 vots a favor, 27 en 

A continuaci6 es vota I’article 26, que no té cap esmena. 
Vots a favor? 
L“artic1e 26 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Esmena número 7, del Grup Socialista, a l’article .27: Es 

pot votar conjuntament amb la d’hiciativa? (Pausa.) No? 

55 en contra i 14 abstencions, 

contra i cap abstenci6. 

Es vota la 7, socialista. 
Vots a favor? 
En contra? 
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Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 17 vots a favor, 

Se sotmet a vota& l’esmena número 8, del Grup d’Ini- 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 

Ara se sotmet a votació l’article 27, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 27 ha quedat aprovat per 56 vots a favor, 18 en 

contra i 15 abstencions, 
Els articles 28 a 30 no tenen cap esmena; a l’article 29 hi ha 

una esmena tknica. Es voten conjuntament, articles 28 a 30. 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat, 
L’esrnena que hi ha a I’article 31, del Grup d’EEsquerra 

Republicana, ha estat defensada? (Pausa ,) Torn en contra: 
la senyora Sanabra té la paraula. 

La Sra. SANABRA: Senyor president, en aquest article 
3 1 , Yesmena número 9, conjuntament amb l’esmena núme- 
ro 1 i d’Esquerra Republicana, que s6n aquelles que feien 
referimcia al finangament , han merescut una transaccional 
en el sentit de garantir que les assignacions de la Generalitat 
relatives al Sistema de Lectura Pública apareixeran consig- 
nades en pressupostos i amb la destinació finalista al consell 
comarcal respectiu, El que passa és que la discrepincia 
venia perque el Grup d’Esquerra Republicana proposava 
que aixb fos un apartat més, dins l’article d’estructura del 
Sistema de Lectura Pública, i a nosalúes ens semblava que 
tota la part de finaqament quedava prou ben recollida tant 
en l’article 42, d’acci6 de foment, COM en una disposici6 
transitbria, que es diu, precisament, aubvencians extraor- 
dinaries>>, i que va en el sentit de garantir el finanqament de 
les infrastructures. Llavors la transacció vit a passar aquestes 
esmenes, perb afegint-les en l’apartat de les disposicions del 
final, 

El Sr. PRESDENT: Grhcies. El senyor Carod-Rovira, 
sobre aquesta transaccion al... 

El Sr, CAROD-ROVIRA: Efectivament, té sa6 la senyo- 
ra Sanabra. Crec recordar, tanmateix, que la transaccional 
parlava d’cens locals>>, si no ho recordo malament. Deia 
rens locals> i no consells comarcals)>, En tot cas, seria 
simplement amb aquesta simple qüestió tgcnica, perquk la 
resta del contingut, efectivament, tal com ho havíem signat, 
era aquest. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Carod-Rovi- 
ra, Senyor lletrat, ha comprovat aquesta transaccional? 
(Pausa. Remor de veus.) Sí, el senyor secretari procedirh a 
donar lectura a aquesta transaccional, 

El Sr. SECRETARI QUART: <<Disposici6 addicional se- 
gona. Amb aquesta finalitat, les assignacions apareixeran 

56 en contra i i5 abstencions. 

ciativa. I 

56 en contra i 29 abstencions. 

consignades en les seves lleis de pressupostos i seran trans- 
ferides als consells comarcals, per a la seva aplicaci6 amb 
aquesta destinaci6 exclusiva .>> 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor secretari. 
Senyor Carod-Rovira. (Puusa, Remor de veus.) Senyor 
Carod-Rovira , 

EE Sr. CAROD-ROVRA: No, aleshores, en aquest,.. 
El Sr. PRESIDENT: Han acabat les seves consultes? 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Sí, han acabat les consultes, 

En aquest cas, diguem-ne fadem marxa enrere i, malgrat la 
bona disposici6 del grup de la majoria, no acceptm’em 
aquesta transacció. 

El Sr. PRESIDENT: Mantenen les esmenes 9 i 1 I? 
El Sr. CAROD-ROVIM: Si, senyor president. 
El Si. PRESIDENT: Moltes phcies, Llavors, senyora Sana- 

bra, vosik fa torn en contra a les esinenes socialistes 10 i U? 
La Sra. SANABRA: Amb referencia a les esmenes nd- 

meros 159, que conjuntament amb la 167, 177 i 178, del 
Grup Socialista, hi ha una esmena transaccional, en el sentit 
que en la primera pmpusta del Grup Socialista semblava 
que el redactat de mona)> era una divisió contraposada a les 
comarques. En canvi, en els debats de la Ponencia vam arri- 
bar a la conclusi6 que simplement era un aclariment per a 
aquelles comarques que potser la capitalitat era una mica 
dubtosa, i llavors vam arribar a una transaccional, que per- 
met que en algunes determinades comarques pugui conside- 
rar-se biblioteca comarcal en alguna altra zona. (Remor de 
veus.) a1 no per res),, diu I’akaide de Sabadell. (Riailes i 
remor de veus.) 

El Sr . PRESIDENT : Moltes gracies, senyora S anabra . 
De manera que aquesta transaccional és a les números 10, 
1 1  ,1& i 19, del Grup Socialista, 

Els grups estan assabentats d’aquesta transaccional o es 
procedeix a la lectura? (Pausa.) .Es donen per assabentats. 
D’acord, 

Doncs, procedim ara a fa votaci6 de les esmenes a I’arti- 
cle 3 1 del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 32 vots a 

A cuntinuació es vota la transaccional a les esmenes so- 

Vots a favor? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per unani- 

A continuaci6 es veta I’article 31 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 3 1 ha quedat aprovat per 63 vots a favor, cap en 

contra i 28 abstencions. 
Passem a l’article 32. Una sola esmena del Grup Socia- 

lista hi ha defensada. (Remor de veus.) No, si, només una. 
Torn en contra? 

’ 

. 

favor, 56 en contra i 4 abstencions. 

cialistes, 

mitat, 



DIARI DE SESSIONS I P - N ~ m .  43 I 3 de marc de 1993 I SESSI6 PLENARIA N6m. 24.1 1989 

La Sra. SANABRA: Senyor president, queda l’esmenit 
número 12, del Grup Socialista. 

El Sr, PRESIDENT: Si? 
La Sra. SANABRA: Que és addició d’un nou article. 
El Sr. PRESIDENT: Ah, d’acord. 
La Sra. SANABRA: Que és prkvia. L’esmena n6mero 

12, del Grup Socialista, demanava d’introduir Ün nou article 
que digués: MLa titularitat de les biblioteques pibliques és 
del municipi on estan ubicades)); <cels titulars privats de les 
biblioteques públiques en mantenen la titularitat),, i <<les bi- 
blioteques públiques de titularitat estatal , gestionades per la 
Generalitat, es regiran pel que estableix el Reial decret...)) 
estaial. 

En aquest aspecte, tot i que nosaltres una discrephcia de 
fons amb la proposta del Grup Socialista no la tenim, el que 
sí ens sembla 6s que és una esmena supMlua i, t&cllicament, 
mal plantejada. (Remor de veus.) Ens sembla que la llei no 
.ha de fixar la titularitat de les biblioteques, sinó que ha de 
fixar la titularitat de les compethcies de les biblioteques, i 
que la titularitat de les compethies  de les biblioteques 
queda extraordinhriament ben reflectida en l’artide 39, en el 
40, i en el 41 del Projecte de Ilei deixa ben clar que la com- 
petencia de prestar el servei de lectura pdblica als municipis 
de més de 5.000 habitants correspon al ajuntaments, que la 
competkncia de prestar el servei de lectura plriblica als muni- 
cipis de menys de 5.000 habitants i tot aIlb que sigui d’abast 
supracomarcal correspon a les comarques i que I’Adminis- 
traci6 de la Generalitat no t6 compeencies per prestar ser- 

, veis de lectura piiblica, a excepció d’aquelles que es 
desprenen de la gesti6 compartida que t6 per a les estatals, o 
per a les anomenades provincials. Llavors a nosaltres ens 
sembla que entrar a definir en la Llei la titularitat estricta de 
les biblioteques no és el que s’ha de fer, tot i que, corn un 
aclariment, el que sí que podem dir és que entenem que les 
biblioteques del Sistema de Lectura PGblica, per principi, 
són biblioteques municipals, aquesta és una competkncia 
municipal que li reconeix la Llei en concordanga amb les 
Llei de bases del dgim local, i que la titularitat de les bi- 
blioteques públiques que presten un semi de lectura p~blica 
perb que són de propietat privada correspon a la persona que la 
té, al seu titular, pero que La llei no ho ha d’eespecificar, 

Aquest és, no de fons, sin6 de forma, el defecte pel qual 
nosaltres no defensem, no votarem aquesta esmena. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyora Sanabra. 
Es vota aquesta esmena socialista, d’incorporació d’un 

vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 21 vots a favor, 

56 en contra i 13 abstencions. 
Torn en contra a l’esmena 13, del Grup Socialista, a l’ar- 

ticle 32? (Pausa,) Transaccionada. Molt bé, en quin estat ... ? 
 a au sa. Remor de vevs.) Bs la que hem votat, ja. 

De manera que es pot votar, en aquest moment, I’asticle 
32, segons el Dictamen. , 

9 

nou article. 

Vots a favor? 
L’article 32 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a I’article 33: hi ha una esmena del Grup Popular 

que no ha estat defensada. Te la paraula el diputat senyor 
Barcelb. 

El Sr. BARCEL6: Gracies, senyor president. Aprofitaria 
el meu torn d’intervenció per defensar les dues esmenes que 
el Grup Popular té vives. Una és -com vosth ha dit- la 15 i 
l’altra la 24. 

El Sr. PRESTDENT: La 24. Molt bé+ 
El Sr. BARCEL6: Grhcies, senyor president. Si em per- 

met el senyor president, comengaré per la 24$ per fer unes 
consideracions ... (Remor de veus,) 

El Sr, PRESIDENT: Silenci! 
El Sr, BARCEL6: En el sentit que, donades les deficien- 

cies d’implantaci6 territorial del sistema bibliotecari avui 
dia, entenem que les biblioteques universithries, a més a 
mb de llurs funcions prbpies i principals com a centres de 
referiincia bibliogrhfica per a la cornunitat universithia, han 
de mantenir unes funcions complernenthries de centres de 
documentació especialitzada per al públic en general. 

El Sr, PRESIDENT: Acosti’s al micro. 
El Sr, BARCEL6: No dubtem que aquesta funció 

-&cies, senyor president- s’ha de desenvolupar respectant 
als drets prioritaris dels membres de la comunitht universi- ’ 

&ria, perb entenem que, almenys pel que fa a la consulta a 
les mateixes biblioteques, exclosos els serveis de p&stec, 
naturalment, caldria mantenir les actuals possibilitats. La 
nostra esmena integra els drets dels usuaris na universitaris 
.a la lectura de la bibliografia especialitzada amb les necessi- 
tats de la comunitat universidria, i deixa per a una posterior 
reglamentaci6, a desenvolupar per les mateixes escoles i fa- 
cultats universitaries, T’articulaci6 d’aquests drets concu- 
rrents, Doncs bé, aixb ha estat acceptat per la majoria i s’ha 
arribat a una esmena iransaccional. Per tant, senyor presi- 
dent, jo  retiraria aquesta esmena 24, en favor de l’eesmena 
transaccional, que, si em permet el senyor president , llegiré: 
<<Les biblioteques miversithies recullen fons bibliogdfics 
especialitzats i presten servei als universitaris i als investi- 
gadors i, amb I ’autaritzacid prhia  del centre, als particulars 
que ho demanin,,) 

El St. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Barceló. , 

El Sr, BARCEL6: I si em permet continuar ... 
El Sr. PRESIDENT: Ah! Ara faci l’altra esmena. 
El Sr. BARCEL6: Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: L’anterior. 
El Sr. BARCEL6: Exacte, la n6mero 15, per ser exactes. 

Demanar que un districte, que en el cas de Barcelona pot 
tenir m6s de 200.000 habitants i que en el cas d’altres pobla- 
cions de mds de 100.000 habitants -superaria allb que po- 
dríem anomenar un municipi de dimensions intermkdies-, 
tingui;una biblioteca central, al Grup Popular no li sembla 
exagerat. Aquest centre hauria de coordinar, d’acord amb 
els criteris de programació general de la respectiva bibliote- 
ca central local, les biblioteques públiques del districte en 
qüestió, siguin aquestes públiques o d’iniciativa social amb 

” 

. 
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ús públic. Que aixb es pugui posar a terme d’immediat 
no se’ns oculta, perb entenem que amb l’aprovació d’aques- 
ta esmena es compromet la Generalitat i el Consell Executiu 
a donar suport econbrnic i t&cnic a qualsevol politica dirigi- 
da a aconseguir aquest objectiu. 

Fer tant, aquesta esmena de modificació, d’una bibliote- 
ca eenbal urbana a cada districte de la ciutat de Barcelona i 
en els districtes de les ciutats amb una població superior a 
100.00Q habitants, que hi ha d’haver un centre bibliotecari 
que ho reuneixi, ens sembla del tot adient, 

Grhcies , senyor president. 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Barcel6. A 

aquest article 33 hi ha una esmena d’hiciativa per Catalu- 
nya, la número 16, Est& defensada, ja? La considera defen- 
sada? Molt bé. 

El Sr. FUENTES: Perd6, senyor president, La considero 
defensada perque hi ha, em sembla, una transaccional que jo 
esperava que presentés la senyora Sanabra. En qualsevol 
cas, jo també la tinc ... 
EI Sr, PRESIDENT: Molt b6, Com que ara ha de fer el 

torn en contra -el tebric torn en contra- la senyora Sanabra, 
doncs, tindrem oportunitat d’assabentar-nos de si hi ha una 
transaccional. Senyora Sanabra, té la paraula. 

La Sra, SANABRA: Tehric i prhctic, senyor president. A 
I’article 33 hi queden ja quatre esmenes; realment, dues d’e- 
Iles, corn potser les finals, tal corn ha parlat e1 senyor Roc 
Fuentes, és una transacci6 entre l’esmena número 16, que 
parlava que les biblioteques de Giruna, Lleida i Tarragona 
haurien de ser adaptades per fer les funcions de biblioteca 
central i, en canvi, la del Grup Socialista parlava que es co- 
ordinarien amb la biblioteca central. En aquest cas, en 
.aquestes dues hem arribat a un acord, en el sentit.que queda- 
ria redactat així: <<Les biblioteques estatals de Girona, Llei- 
da i Tarragona poden, amb l’acord previ entre 
E’AdministraciÓ de la Generalitat i I’Ajuntament, fer les fun- 
cions de biblioteca central urbana de les ciutats on tenen la 
seu. Per la seva banda, la biblioteca estatal de Barcelona fa 
les funcions de biblioteca central que estableix l’apartat 2.m 

; 

- 

Aquesta 6s la transaccional que, en teoria ... 
El Sr. PRESIDENT: A la 14 i 16? 
La Sra, SANABRA: La 16 i 17. 
El Sr, PRESIDENT: 16 i 17,>MoIt bé, 
La Sra. SANABRA: Llavors, en r e f e r h i a  a la 14 i a la 

15 -la l?i i 172 de la Ponkncia-, en el cas de la 14, l’esme- 
na socialista, nosaltres considerem que és incongruent amb 
l’article 32.2 del Dictamen del Projecte de llei, que ja  parla- 
va de les compethncies que hi havia. Deia: <<Les bibliote- 
ques centrals comarcals presten, a mks, a la ciutat on tenen 
la seu, els serveis propis de la biblioteca central urbana o de 
la biblioteca local.,> 0 sigui que, a les capitals de comarca, 
la seva biblioteca pot a la vegada fer les funcions de,biblio- 
teca central comarcal, De totes maneres, nu obstant aixb, en 
l’article que parla de les compethies  dels municipis, de les 
administracions locals, tambk en el primer apartat deixa ben 
clar que tenen la facultat, els-ajuntaments, de crear i de ges- 
tionar i de fer les biblioteques que vulguin. O sigui, que ens 

’ 

sembla que suprimir excepte les que tenen biblioteca cen- 
tral comarcaln -que 6s el que diu l’esmena 171, del Grup 
Socialista- no és oportú en aquest cas, 

X en referhcia a l’esmena número 15, del senyor Pere 
Bareeló, ell ens demanava d’afegir que a cada districte de la 
ciutat de Barcelona -que és el que ja diu el Projecte de 
Llei-, a més a més, 4 en els districtes de les ciutats amb una 
població superior a €00.000 habitants)} a Tot i reconeixent 
queJ’esperit d’aquest esmena suposo que vol dir que en les 
poblacions de m6s de 100.000 habitants hi pogués haver, 
per cada fracció de 1OO.UOO persones, una biblioteca, tenint 
en compte la distribuci6 en districtes que tenen avui dia les 
nostres ciutats -com, per exemple, en el cas d’Igualada, 
amb 32.000 habitants, t6 sis districtes, si no m’eqzlivocu-, 
aixb queda una mica desfasat quant als districtes de Barce- 
lona, on la poblaci6 d’aquests en alguns casos és de 200.000 
o 300.000 persones, En aquest cas, doncs, és el nostre re- 
buig a I’esmena 15, del Grup Popular. 

El Sr , PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Sanabra, 
Passem a les votacions d’aquestes esmenes, 

En primer lloc, l’esmena número 14, del Grup Socialista. 
Vots a favor? 
Vots en conira? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 16 vots a favor, 

A centinuaci6, es vota l’esmena número 15, del Grup Po- 

Vots a favor? 
En contra? 

52 en contra i 13 abstencions. 

pular. 

Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 3 vots a favor, 

A continuació, es vota la transaccional a les esmenes 16 i 17, 
Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació, es vota l’article 33, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
L’article 33 ha quedat aprovat per unanimitat, 
Passem a l’article 34; que hi ha una esmena transaccional 

a la 18 i la 19, socialistes. Estan defensades? (El Sr. Escude‘ 
demana per parlar ,) Si, digui el senyor. . 

El Sr. PCUD8: Han es@t votades anteriorment, suposo, 
amb l’esmena nrlirnero 10, 

El Sr. PRESIDENT: Per6 no ha estat votada, eh? No ha 
estat votada, de manera que. .. (Remor de veus.) La transac- 
ció? Doncs es vota I’article 34 i el 35, que en aquest mo- 
ment no tenen esmenes. El 36, tampoc, el 37, tampoc, i el 
38, tampoc. De manera que es voten conjuntament tots 
aquests articles 

Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Ara hi ha l’article 38 bis, que correspon a una esmena so- I 

cialista, la número 20. La senyora Sanabra, si es vol pronun- 
ciar sobre aquesta.,. Esmena número 20. (Remor de veus.) 
Esth transaccionada amb quina? 

53 en contra i 29 abstencions. 
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El Sr. DALMAU I RKBALTA: Si vol, li ho dic, senyor 

EE Sr. PRESIDENT: Si, senyor Dalmau, 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Esta en el paquet que 

hem votat quan hem votat l’article 33. S’ha votat conjunta- 

Hem entregat, senyor president, el text sencer de T’arti- 
cle. Per tant, 6s aquesta la redacci6 que hem acordat. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Efectivament, la 
senyora Sanabra havia om& aquestes poques paraules: 
Hd’acord amb el mapa de la lectura pfiblica),. Hi est5 

president, 

ment una transacci6, 
El Sr, PRESIDENT: Molt bé. Doncs ja ha estat votat, a 

més, el paquet. 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Ja ha estat votat, senyar 

president. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé, doncs. No cal cap votaci6 

i ,  per cansegüent, passem al debat de l’article 39. Hi ha una 
esmena defensada pel Grup Socialista, que és d’un nou 
apartat. Torn en contra? La senyora Sanabra t6 la paraula. 

La Sra. SANABRA: Hi ha una transacci6 a l’article ..., 
amb una nova redacció de l’article 32, que diu: <<bibliote-. 

d’acord, senyora Sanabra? Molt bé. 
Doncs, votem aquesta transaccional. 
Vots a favor? 
Aquesta transaccional, que suposa una nova redacció de 

l’micle 39, ha quedat aprovada per unanimitat. 
Article 40. Hi ha I’esmena 22, del Grup d’hiciativa. Esth 

defensada? Vol pronunciar-se sobre aquesta esmena, la sen- 
yora Sanabra? 

La Sra. SANABRA: Si, sobre aquesta esmena, a part de 
presentar una transaccional, el que també voldriem fer és 
agrair al ponent del Grup d’lniciativa que la seva esmena 

ques centrals comarcalm, i que, bhsicament, doncs, parla 
que ... (Pausla,) . 

anava en un altre sentit, que no tt5 res a veure amb la tran- 
saccional, perb parlant en la Ponencia vam* trobar que hi 
havia unes mancances prou importants, i ell generosament 
es va brindar a *acceptar-ho per aquesta transaccional. Diria, 
ai punt 1, lletra a): <<Prestar el servei de lectura pública d’a- 
bast supramunicipal previst a l’article 32 i prestar-lo també 
subsidihiament en els municipis de menys de 5.000 habi- 
tants.>> En la+.., havíem detectat que els municipis de menys 

El Sr. PRESIDENT: Article 39, esmena 21. 
La Sra. SANABRA: Esth iransaccionada sobre les corn- 

pethncies dels municipis, i parla de la gestió econbmica con- 
junta que aporten els consells comarcals i els ajuntaments 
quant a les capitals de comarca que tenen una biblioteca co- 
marcal. Exactament, diu: <<Els municipis de 5.000 habitants ’ 

Q més han de prestar el servei de biblioteca local; i els muni- 
cipis de fnenys de 5.000 habitants hau de rebre el suport de 
la comarca respectiva en la prestació del servei de lectura 
pública. Els rnuhicipis de m6s de 30.000 habitants han de 
prestar et servei de lectura pública de manera descentralitza- 
da,>> I llavors: <<<En el cas de les biblioteques centrals comar- 
cals, els municipis on aquestes tenen la seu s’han de fer 
c h e c  del. finanpment de les despeses d’installació, mante- 
niment i personal de la part que correspon a la funci6 local 
dg aquestes biblioteques ,N 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Sana- 
bra. M’hauria d’aclarir una cosa: aquesta transaccional 
substitueix la redacci6 de l’aarticle totalment, de l’article 
397 

La Sra. SANABRA: Bs que l’hem redactada de forma 
que substitueix tot l’article 39 ... 

Ei Sr. PRESIDENT: Substitueix tot l’article 39. 
La Sra. SANABRA: Tot I’article 39 i, a rnds a mds, en 

concordanga amb aquesta esmena transaccional, tamb6 hi 
ha d’haver un canvi a l’article 40, punt 2, lletra a), que són 
les cornpethcies de les comarques, Perb aixb, potser, m6s 
aviat seria una emena t&cnica dels serveis. 

El Sr. PRESIDENT: Una esmena t h i c a ,  Molt bé. (El 
Sr. Dalmau i Ribaha demana per parlar.) El senyor Dalmau 
té la paraula. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Si, per donar la nostra 
conformitat a aquesta transacci6, per6 em sembla que la 
senyora Sanabra s’ha deixat un tros de text, en llegir-ho, 
perquk en l’apartat 2 ella ha acabat .dient: <<...el servei de 
lectura pGblica de manera descentralitzada>>, i falta: 
<<.,.d’acord amb el mapa de la lectura pública),, que ho té en 
,el text. O sigui, s’hauria d’afegir. 

de 5.000 habitants que volien, tenien o desitjaven tenir la 
seva prbpia biblioteca potser la llei no hi havia pensat prou i 
grhcies a aquesta esmena transaccional ho hem pogut solu- 
cionar. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes ’ grhcies, senyora Sanabra. 
(Pausla.) El Grup d’hiciativa retira la seva esmena per 
aquesta transaccional. Moltes grhcies. I 

Doncs, es vota aquesta esmena transaccional. (EI Sr. 
Dalmau i Ribalta demana per parlar.) Sí, el senyor Dalmau, 

El Sr. DALMAU I RXBALTA: Senyor president, per co- 
brir un altre oblit, que ens el deixariem, 6s que, amb concor- 
danGa amb l’article que hem aprovat abans, el 39, també 
aquest article 40, prenent suport a la mateixa transacció, 
contempla un canvi en l’apartat 4 0 . 2 ~ )  i, per tant, s’haurien 
de votar també les dues coses conjuntes, les dues transac- 
cions: la que ve de la concordanp amb l’article 39 i aquesta 
que afecta l’esmena d’hiciativa per Catalunya. 

Ei Sr. PFESIDENT: En parlar de 40,2.a) es refereix a ’ 
]’article 40.2.a)? (Pausa i remor de veus.) Sí, en realitat..,, 
d’acord, d’acord. 

Es vota, doncs, aquesta esmena transaccional, que és a 
l’article 40, esmena 22 del Grup d’hiciativa, i també la 
transaccional, la del Grup Socialista, a l’article 40.2.a). Es 
poden votar conjuntament? (Pausa.) Doncs es voten aques- 
tes esmenes transaccionals. 

. .  

Vots a favor? 
Aquestes esmenes han quedat aprovades per unanimitat. 
Ara es vota l’article 40, segons el Dictamen. 

L’article 40 ha quedat aprovat per unanimitat. 
Passem a l’article 41, I-Ii ha f’esmena 23 del Grup Socia- 

lista defensada, Hi ha alguna cosa a dir per part del Grup de 

VOtS favor? 

Y 

1 
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la majoria? (Pausa.) Hi ha també transaccional. La vol de- 
fensar la senyo m..., aquesta transaccional? 
,La Sra. SANABRA: Si de cas llegir, senyor president. $s 

afegir al final de la lletra c): 4 mantenir-ne la classificacidw . 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, Doncs es vota 

aquesta transaccional, 
Vots a favor? 
L’esmena transaccional a i’article 41 i a l’eesmena 23 del 

Grup Socialista ha quedat aprovada per unanimitat. 
Es vota l’article 41, segons el Dictamen, i, a més, es 

voten els articles 42 i 43, que no tenen esmenes en aquests 
moments. D’acord? (Remor de veus i pausa.) Si, no, hi 
havia una esmena del Grup Popular que ha estat retirada; 
per consegiient, no hi ha esmena. És aixb el que deia la pre- 
sidhcia. Molt bé. 

El Sr. DALMAU I RIBALTA: Perd6, senyor president, 
perb en el cas de la 43 hem de votar la transacci6, que ha 
donat peu a la retirada de l’esmena del Grup Popular. 

El Sr. PRESIDENT: Doncs, es llegeix aquesta esmena tram 
saccional . (Remor de veus .) Es vota aquesta transaccional. 

Vots a favor? 
L’esmena ha quedat aprovada per unanimitat, 
I ara es voten els articles 41 ,42 i 43, conjuntament, 
Vots a favor? 
Aquests articles han quedat aprovats per unanimitat. 
Passem a l’article 44. L’esmena 25, del Grup Socialista, 

ha estat defensada i per consegüent procedeix que es pro- 
nunci’i torn en contra, La senyora Sanabra t6 la paraula. 

La Sra. SANABRA: Moltes grhcies, senyor president. 
Aquesta esmena fa referkncia a les biblioteques dels centres 
d’ensenyament no universitari i tot i reconeixent que en la 
redacció que hi havia en el Projecte de llei el tractamefit que 
tenien les biblioteques dels centres d’ensenyament no uni- 
versitari.era molt minso, en el debat de la Ponhcia, i 
gracies a les esmenes dels diferents grups i d’una manera 
especial del ‘Grup d’Esquerra Republicana, hem fet un rel 
dactat del qual ens sentim tots molt satisfets i que ens sem- 
blanque dóna complerta Resposta al que s6n les biblioteques 
dels centres d’ensenyament no universitari. En aquest sentit, 
l’esmena 25 , del Grup Socialista, ens sembla que no hi en- 
caixa i per aixb la votarem en contra, 

El Sr, PRESIDENT: Moltes gracies. Es vota aquesta es- 
mena del Grup Socialista, 

vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 18 vots a favor, 

A continuació es vota I’article 44, segons Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L’article 44 ha quedat aprovat per 64 vots a favor, cap en 

A continuació se sotmet a votació I’article 45, que no t6 

52 en contra i 12 abstencions. 

contra i 18 abstencions. 

cap esmena, 

Vots a favor? 
Aquest article ha quedat-aprovat per unanimitat. 
Passem a I’article 46: hi ha o hi havia esmenes del Grup 

d’hiciativa i del Grup Socialista, que han estat defensades, i 
procedeix ara el torn en contra. Té la paraula la senyora Sa- 
nabra. 

La Sra. SANABRA: Senyor president, aquest article 46, 
I’Últim article, tracta del Consell de Biblioteques i, de les 
cinc esmenes presentades, jo far& el torn en contra de quatre 
perque la darrem, la 253, és acceptada per part nostra, que 6s la 
que fma el termini, la periodicitat en quk es reunir& el Conse11 
de Biblioteques, que ser& un parell de vegades l’any . 

En canvi, les altres quatre esmenes que queden s6n: dues, 
una del Grup d’hiciativa i una del Grup Socialista, idhti- 
ques en ‘el sentit de suprimir allb que diu que la seva compo- 
sició es faria per reglament; i dues, també una del Grup 
d’hiciativa i I’altra del Grup Socialista, que fan una propos- 
ta de composicid del Consell de Biblioteques, que, per cert, 
la proposta del Grup d’hiciativa és identica a la composició 
del Consell de Biblioteques que hi ha actualment. La discre- 
phcia en aquestes quatre esmenes rau en el fet que nosa1- 
tres pensem que la regulaci6 del Consell de Biblioteques no 
s’ha de fer per llei, perque si fos així la composiciú quedaria 
fixada d’una manera rígida i, llavors, per introduir-hi exac- 
tament qualsevol modificaci6 caldria una modificació de la 
Llei- Ens sembla que el sistema que ja es va emprar en la 
Llei de biblioteques de l’any 81 que creava el Consell de 
Biblioteques pe& després el desplegava pe1 Decret 178 de 
1988, és la fórmula idbnia. O sigui que ens mantenim en la 
Llei, en que la composició del Consell de Biblioteques sigui 
establerta reglamenthiament i tot i així també es garanteix 
que no hi hagi un buit, perquk queda també en el Projecte 
de llei regulat que mentrestant en la disposició transitbria 
segona, mentre no hi hagi una nova composició del Consell 
de Biblioteques, queda vigent el que hi ha ara en aquests 
moments. 

Ei Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Sanabra. 
Procedirem a la votació d’aquestes esmenes, En primer 

lloc, les del Grup d’hiciativa per Catalunya, Es poden votar 
conjuntament? (Pausa .) Doncs, es voten conjuntament. 

Vots a favor? 
Vots en cantra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 32 vots a 

favor, 53 en contra i 5 abstencions. 
A continuació se sotmeten també a votació les esmenes 

27,29 i 30 del Grup Socialista, conjuntament? (Pausa.) La 
30, no. Doncs, 27 i 29. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes esmenes han quedat rebutjades per 31 vots a 

favor, 53 en contra i 5 abstencions. 
Ara es vota l’article 46. No, primer votaríem l’addici6 

d’un nou apartat, que correspon a I’esmena 30, del Grup So- 
cialista. Vol fer-hi torn en contra? (Pausa.) Queda accepta- 
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da, aquesta? Ara, doncs, la sotmetrem a votaci6. Ehmena 30, 
del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
1 a continuació es vota I’article 46, segons el Dictamen. + 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest article ha quedat aprovat per 58 vots a favor, cap 

en contra i 3 1 abstencions, 
Passem, acabat l ’dculat  , a les disposicions addicionals, 

transitbries i derogatbria. Nom& existeix una transaccional 
tbcnica a la transithria primera, que coneixen els grups; per 
consegüent , procedirem. ,. 

El Sr. DALMAU I RIBLTA: Senyor president, si us plau ... 
El Sr. PRESIDENT: Si, el senyor Dalmau ... 
El Sr, DALMAU I RIBALTA: Li demanaria votació se- 

parada de la disposició addicional primera, de la disposició 
transitbria primera i de la disposici6 transitbria tercera. 

El SI.. PRESIDENT: Les transitbries primera i tercera? 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Si, l’addicional primera i 

les transithies primera! i tercera. 
El Sr. PWSIDENT: Molt b& (Pausa,) XRspdem votar 

conjuntament, aquestes esmenes? (Pausa .) Si? 
El Sr. CURT0 I CASAD6: La disposició addicional pri- 

mera separada i la disposició transitbria tercera tamb6 sepa- 

El Sr. PRESIDENT: Amb votacions diferents. Molt bB. 
Doncs, votem primer la diposici6 addicional primera. 
vbts a favor? 
vots en contra? 
Abstencions? 
La disposició addicional primera ha quedat aprovada per 

Es voten la resta de disposicions addicionals. 
Vots a favor? 
La resta de disposicions addicionals han quedat aprova- 

des per unanimitat. 
Passem a les disposicions transithries. En primer lloc, YO- 

tm’em la transaccional tecnica. 
Vots a favor? 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: Perdó, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Si. 
El Sr. DALMAU I RIBALTA: En aquesta disposició 

transitbria primera hi ha una transacci6 que nosaltres hem 
signat perquh hi ha una addició de text que nosaltres com- 
partim, peh, en canvi, no estem d’acord amb una altra part; 
de manera que demanaria que es votessin aeparadament fins 
a la paraula aomsponentsw, que es dividis I’article en 
dues .. ,, que es fraccionés la votació. 

El Sr. PRESIDENT: c<Corresponentsn i el ccsens perjudi- 
ci>), aixb. .. 

El Sr. DALMAU I REALTA: La resta, 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Doncs, es vota la primera 

part d’aquesta! transaccional fins a <<corresponents>), a la si- 
sena línia, eh? 

’ rada; votacions diferents. 

63 vots a favor, 26 en contra i cap abstenci6. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta part de l’esmena, que suposa un nou redactat de 

la disposici6 transitbria primera, ha quedat aprovada per 68 
vots a favor, cap en contra i 21 abstencions. 

Es vota la resta d’aquesta esmena transaccional. 
Vots a favor? 
La resta ha quedat aprovada per unanimitat. 
Votem la disposició transitaria tercera, de la qual s’ha 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta transitbha ha quedat aprovada per 63 vots a 

Ara es voten la resta de disposicions trami tbries. . 
Vots a favor? 
La resta de les transithries han quedat aprovades per una- 

Es vota Sa disposició derogathria, qub no té cap esmena. 

La diposici6 derogatbria ha quedat aprovada per unani- 
mitat I 

A l’exposici6 de motius hi han quatre esmenes del Grup ’ 
Socialista, Vol fer tom en contra la senyora Sanabra? 

La Sra. SANABRA: Torn en contra, senyor president; 
és explicitar que en aquestes quatre hi ha una esmena 
transaccional, que, per no cansar-los, els diria que sim- 
plement és 1 ’filtim paragraf de l’exposició de motius, que 
queda redactat de la següent manera: <<Amb voluntat or- 
denadora, aquesta Llei distribueix les responsabilitats de 
gestió entre les administracions, atribueix a la Generalitat 
les .responsabifitats que es refereixen a les infrastructures 
qualificades de nacionals i atribueix als municipis i a les 
comarques les responsabilitats que es refereixen a la lec- ’ 
tura p6blica. Finalment, la Llei preveu els serveis corres-, 
ponents de suport que han de garantir l’assisthncia i la 
cooperació a les biblioteques del Sistema de Lectura M- 
blica, per tal que puguin complir adequadament la seva 
funció .>) 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Sanabra. 
Els grups es consideren informats suficientment del contin- 
gut d’aquesta emena transaccional a l’exposició de motius? 
(Pausa,) Molt bB. 

Doncs, es vota aquesta transaccional. 
Vots a favor? 
L’esmena transaccional ha quedat aprovada per unani- 

mitat. 
I ara votariem l’exposició de motius segons el Dictamen, 

més el títol i títols de la llei, conjuntament, 
Vots a favor? 
Han quedat aprovats per unanimitat. 
Ara, els grups poden participar per fer explicaci6 de vot. 

La senyora Flora Sanabra té la paraula, en representació del 
Grup de Convergencia i Unió. 

demanat votació separada pel Grup Popular. 

favor, 21 en contra i 5 abstencions. 

nimitat. 

- Vots a favor? 

, 
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La Sra. SANABRA: Bé, tal com molt be ha dit el senyor 
president, pujo a la tribuna en nom del Grup de Convergh- 
cia i Uni6 per explicar per qu5 hem votat unes vegades que 
si i unes vegades que no en les votacions que acabem de fer. 
Previament, perb, voldria dir que, si bé sóc jo qui els parlo, 
a tots els treballs de la Ponencia, Ies reunions, les gestions, 
tot all6 que ha comportat aquest Projecte de llei, ho hem fet 
d’una-manera conjunta i compartida amb el diputat Jordi 
Vila i Foruny; o sigui que jo els parlo ara en nom de tots 
dos, 

En un primer apartat de la meva exposici6 voldria dir,..., 
sobre el perque hem votat que sí a tot un seguit -la immensa 
majoria- de treballs del Projecte de llei. Amb un sentit de 
satisfacció, perque una llei amb quaranta-sis articles i amb 
deu disposicions que hagi arribat a la sessió del Ple simple- 
ment amb sis articles amb esmenes no ens fa altra cosa que 
donar un sentiment de satisfacció; i, a m6s a mbs, si tenim 
en compte, fent histbria, que aquest mateix Projecte de llei, 
en tot el curs del trhmit parlamentari, va rebre prop de tres- 
centes esmenes, la majoria a l’articulat, perb que n’hi havia 
tres, tres esmenes a la totalitat, amb text alternatiu algunes 
vegades o amb la proposta de tornar al Govern. 

Aixb vol dir que en aquest procés de treball s’ha fet tot 
una tasca de desbrossament del camí, un acostament, un 
digleg, unes converses, un trobar fórmules; en alguns casos 
-la majoria-, fórmules d’sapropammt i de consens, transac- 
cions; en altres casos, la millor bondat del redactat de la 
Ponkncia ha convenpt als altres ponents i han retirat les 
seves esmenes, i quan ha sigut l’argumentació contrkria ha 
sigut també en el cas que nosaltres hem retirat O hem accep- 
tat esmenes dels altres grups. Aquest és un.paquet impor-, 
tant, que potser la manera m6s clara i més entenkdora de 
fer-ho veure 6% que, de les esmenes, n’hi ha, si no rn’erra la 
membria, cent quaranta-cinc de transaccionades, setanta-sis 
de retirades i cinquanta d’acceptades. Aquest és el volum 
dels vots positius, dels vots que ens fan dir amb satisfacci6 
el perque avui nosaltres estern contents d’haver aprovat 
aquesta Llei. 

Després hi ha el vot negatiu: en una quinzena de vegades 
hem votat en contra d’esrnenes que ens proposaven els al- 
tres grups i ho hem fet, basicament, per dues raons. Una rad, 
global, que serveix per a totes les esmenes i per a tots els 
grups, és el fet -que no se li escapa a ningd- que aquest és 
un Projecte de llei que emana, que prové d’un Govern de 
Convergencia i Unió i que ha sigut defensat, elaborat i de- 
batut per un Grup Parlameritmi de Convergencia i Unió. 
Evidentment, aquestes diferencies, aquests vots negatius, 
allb que fan 6s marcar l’empremta, la característica, la dife- 
renciació dei nostre estil. 

I, individualment, punt per punt, a cada esmena hem tin- 
gut alguha discrephcia més puntual, Per exemple, no vol- 
dria,.,, em sembla que puc estalviarme i estalviar-los de 
parlar-10s un per un dels vots negatius, perd posaré l’exem- 
ple primer. La primera esmena es referia a I’article 23. 156, 
en un costat ens trobhvem amb una proposta de sbprimir les 
biblioteques escolars del Sistema de Lectura Pública; en 

. 

’ 

, 

I’altre, d’ibtegrar-les. Be, la nostra proposta va ser fa de 
quedamos amb unes excepcionalitats en aquest punt, 
que, s i  tenien unes condicions, si tenien unes caracteristi- 
ques, si hi havia una necessitat que ho demanava, de 
posar-les-hi. 

A part dels vots positius i dels vots negatius, un alúe ele- 
ment que ens fa trobar-nas, a tot el Grup de Convergkncia i 
Unió i, suposo, que als altres grups de ia cambra, forga sa- 
tisfets a f’hora d’haver acabat les votacions 6s el sentiment 
que ens trobem davant d’una excelknt llei. 6s una llei que 
ve a donar resposta a tot l’ordenament bibliotecari del nos- 
tre país, que l’enquadra des d’un costat amb la Biblioteca de 
Catalunya, la Biblioteca Nacional del pais, el gran marc que 
ha d’aixoplugar, articular, vetllar per tot el patrimoni bibli- 
ogrhfic de Catalunya, i que aquesta Biblioteca de Catalunya, 
aquest marc, aquest punt de referkncia es troba acompanyat 
per una xarxa -la xarxa del Sistema de Lectura Pública- que 
fa que els serveis a qu& tenen dret tots els ciutadans del nas- 
tre pais d’accés a la lectura pública els arribin, arribin no so- 

’ lament a les persones nomais, sinó que, fins i tot, ia n ei 
preveu un servei de lectura pública a les persones mancades 
de llibertat, a les presons, o preveu 1es.persones amb defi-, 
ciencies, com poden ser les persones cegues. 

Tota aquesta xarxa del Sistema de hctura Pública ve 
marcada, ve didgida, ve ordenada pel Mapa de la lectura 
pliblica, una eina fonamental que crea la Llei, que és la ra- 
diografia del nostre país; el que ha de dir, en aquests mo- 
ments: Qu2 hi ha? Quines biblioteques hi ha? Quin 
personal, quins volums? Com e& el sistema bibliotecari de 
Catalunya? E, per l’altra banda: Corn ha de ser? Quins són 
els mínims @tims? Com ha de ser? Quantes biblioteques hi 
ha d’haver a cada lloc, segons uns barems del nombre de 
població, segons la distribució geogrhfica, segons les carac- 
terístiques de la zona? Perque en uns casos, si és ‘més ailla- 
da, hi ha dfhaver uns altres tipus d’items ... En fi, tot un 
desplegament que fa que ens en sentim satisfets. 

A part d’aixb, la Llei tambk contempla, d’una manera, jo 
diria, generosa, totes les passibilitats de finanpment que 
han d’acompanyar aquest desplegament de la Llei. Perqu5 a 
ningú se li escapa que passar de la situaci6, actual del siste- 
ma bibliotecari corn est i  ara a com hauria d’estar m’nirna- 
ment és un cost gros. Doncs, bé, la Llei, no solament amb 
l’artick 42, sinó amb les disposicions addicionals del final, 
contempla que hi haur& un pla específic d’obres i serveis 
que durant els propers vuit anys far& unes subvencions extraor- 
dinhries per, d’acord amb els ajuntaments, adequar les bibliote- 
ques, posar-hi el nombre d’íterns que fan falta, posar-hi el 
nombre de personal que els correspon. 

A part de tots aquests elements importants, satisfactoris, 
de la biblioteca, tambi voldríem dir que hi ha un altre i 
últim apartat a la Llei que ens sembla interessant: que és 
una llei respectuosa amb la situació precedent. Durant els 
quaranta anys de foscor del nostre pais hi ha hagut un siste- 
ma bibliotecari vital per mantenir-se -la Diputació , entitats 
financeres-, que han fet un treball de suplhncia molt impor- 
tant. La llei els ho reconeix, els ho respecta i els té unes 

, 

. 

. 
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atencions, en l’apartat de serveis de suport, que fa que en- 
tronqui d’una manera directa entre la situació d’ara, I’ante- 
rior i la futura que tots esperem. 

B6, i arribat el final de I’explicació de vot, acostuma a 
ser normal d’entrar en un capitol d’agraiments. Perb aixb no 
ho faré pas. Ho estlivern parlant aquest mati amb el com- 
pany Jordi Vila, i a mi em sembla que 1’~nic que podem 
deixar testimoni -que és obligació de deixar testirnoni- en 
aquesta explicació de vot és que tothom ha donat completa 
resposta a I’exercici de les seves responsabilitats. Des de 
tots els membres -tats els membres- de la Ponkncia, ningú 
ha regatejat esforgos, estones; dedica&, treball, visites a bi- 
blioteques, el temps que fes falta per trobar-nos en reunions, 
per fer aixb que li deia a vosth: de cada article i de les esme- 
nes corresponents, una lectura, una relectura, trobar els pros, 
trobar els contres, perque L. aquest acostament que em fa anar 
de les dues-centes vuitanta-set emenes a les setze que hem 
discutit avui, tot aquest treball, tots els ponents, com un 
sol ... -no dic <<com un sol home>>-, COM una sola persona, hi 
hem estat treballant. Acompanyats, evidentment, pel lletrat i 
pels serveis de la cambra, 

I també fora del Parlament hem trobat en tot moment la 
responsabilitat adient per estar al nostre costat. D’una mane- 
ra molt directa a l’estament executiu i que ha d’aplicar 
aquesta Llei, el Departament de Cultura: el conseller, el se- 
cretari general i, d’una manera m& precisa i concreta, la Di- 
recció General del Patrimoni, el director general, la 
subdirectora, la responsable de biblioteques, I’assessor jurf- 
dic.;., han estat en tot moment, no només per als ponents del 
Grup de Converg5ncia i Unib, sinó per a tots els ponents 
dels altres grups, al nostre costat per aclarir-nos dubtes, per 
assessorar-nos, per fer allb que haviem de fer, que 6s una 
llei que sigui operativa i que doni resposta a les inquietuds 
del país en el camp bibliotecari. 1 em consta també que al-’ 
t e s  estaments -la Diputaci6 de Barcelona- han tingut 
també en tot moment aquesta mateixa disposició de collabo- 
ració i de suport. 

I voldria dir també que un altre col3ectiu que ha exercit 
d’una manera constant la seva responsabilitat a fer sentir 
aquella professió que viuen, que estimen i que senten és el 
collecth de les bibliotechries i bibliotecaris. Tant la xarxa 
de la Generalitat com la de la Diputaci6, corn les entitats fi- 
nanceres, com el director i la gerent de la Biblioteca de Ca- 

* talunya, com els representants dels sindicats, tots han estat 
al nostre costat per fer-nos arribar les seves inquietuds, les 
seves preocupacions, allb que e?ls, com a persones que 
tenen a flor de pell i a flor de rnh en d seu treball ..., ens han 
ajudat molt, ens han ajudat molt en el nostre treball, i jo els 
voldria dir que precisament una, I’última reclarnaci6, cansi- 
deracib, suggeriment, inquietud que ens van fer arribar a la 
reunió que varn tenir en una comissió, una comissió mixta 
-plataforma de les seves inquietuds- que han fet per posar- 
nos en contacte amb tots els ponents i que va ser que, tot i 
que nosaltres pensivern que la Llei, tal com estava redacta- 
da, garantia prou el manteniment dels drets, doncs, ens van 
demanar la indusi6 de la paraula c<depend&ncia orghnicm ..., 

’ 

’ 

j,o els voldria dir que, aquesta inquietud, tots els grups parla- 
mentaris l%an signat i f ’hem aconseguida, 

Perb més que donar-los les gdcies, all6 que voldria dir & 
que han exercit la seva professi6 amb responsabilitat. I, bé,,, 

El Sr. PRESIDENT: S’ha adonat que té el llum vermell, 
senyora Sanabra? (Remor de veusm) 

La Sra. SANABRA: Me n’he adonat., senyor president, 
perb, si m’ho permet, voldria fer un punt i a part final. 

El Sr. PRESIDENT: Sí, si. 
La Sra. SANABRA: Voldria explicar-10s que el passat 

mes de maig, pocs dies després djhaver entrat aquesta Llei 
al Parlament, em va venir a veure un diputat. Estava con- 
tent, cofbi, perqu& havia entrat aquest Projecte de llei, i em 
comentava que ell era un diputat que ja havia treballat en 
aquest Projecte en la Llei del 81; i que tenia molta iliusió de 
tornar-ho a fer ara. Em va comentar debats, ankcdotes, en- 
trebancs, discussions que havien tingut en la Ponencia de 
l’any 81, que per a mi van ser, les seves paraules, enriquido- 
res i alliqonadores: Bé, vam quedar que, com que llavors 
s’entrava en el trhmit de presentació d’esmenes, que quan 
s’arribds al nomenament de la Ponencia ens tornaríem a tro- 
bar, posaríem fil a l’agulla i reprendríem la tasca. Malaura- 
dament, el mes d’octubre, quan es va nomenar la Ponhcia, 
aquest diputat no hi era: el senyor Felip Lorda i Alaiz ens va 
deixar l’estiu passat. A mi em sembla que 6s ara just, doncs, 
dedicar un record a la seva membria. 

Moltes grhcies per la seva atenció, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Sanabra. 

Pel Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, i per a 
explicació de vot, té la paraula 1’il.lustre diputat senyor 
Carod-Rovira, al qual no m’atreveixo a demanar-li que se 
cenyeixi al temps, perqu& hi ha d’haver igualtat, (Remor , 

de veus.) 
El Sr, CAROD-ROVIRA: S’atreveix o no s’alreveix? ’ ’ 

El Sr. PRESIDENT: No m’atreveixo, no m’atreveixo; 
haig de tractar igualment tots els grups. 

El Sr . CAROD-ROVIRA: Moltes gracies , senyor presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, hi ha qui assegura que 
l’autenticitat de la paternitat és essencialment una qiiesti6 de 
fe. L’afimaci6 adquireix solidesa científica en constatar 
que hem d’atorgar la mateixa paternitat de departament a la 
Llei que acabem d’aprovar i la de cultura popular i tradicio- 
nal, infantada en el darrer Ple, amb l’oposició de l’oposició. 
I fio val ni la redundincia, per@ en democrhcia el que 
compten són els vots. No ens podem estar, doncs, de fer re- 
ferkncia a dues actituds tan diferents, adoptades pel mateix 
pare en relació amb dos fills igualment legals. 

Aquesta no es, diguem-ho ja d’entrada, exactament la 
Llei del sistema bibliotecari tal i corn l’hauriem feta nosal- 
tres, per6 tinc la sensació que no 6s exactament la Llei tal i 
com l’hauria feta qualsevol altre grup, perque en el treball 
de Ponencia aquesta ha tingut la virtut de convertir-se, no 
pas en la Llei només d’uns quants, sinó essencialment en la 
Llei de tots, en la mar plana, d’onades neutrals, on hem estat 
capaps de calafatar un vaixell per navegar-hi sense trhn- 
gols. La Llei entrada molts mesos enrere és ben diferent de 

. 

, 
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la Llei que avui ha arribat a la majoria d’edat, L’hem esme- 
nada tots els grups, inclbs el que dóna suport al Govern, 
com a resultat d’un treball seriós de tots plegats. Hem tingut 
entrevistes amb els responsables de l’Administraci6, reu- 
nions de treball amb els t6cnics del Departa’ment de Cultura, 
sessions d’explicaci6 de la realitat bibliotechria de Catalu- 
nya’ trobades amb el Colkgi de Bibliotecaris Docurnentalis- 
tes, i hores i hores de conversa amb els professionals i les 
professionals afectats per la Llei, tant collectivament com 
de manera individual. 

Aquesta ha estat una Pon&cia no nom& activa, sin6, a 
més a més, mbbil, Ens hem desplagat per la geografia del 
par’s, visitant biblioteques i, quan ha calgut -perqu5 ja se sap 

. que, quan convé, seguem cadenes-, ens hem quedat aturats 
a l’autopista amb el cotxe del Parlament espatllat. No hi fa 
res, perque el resultat final de la Llei s’ho mereix, Per ex- 
pressar-ho en termes de cihcies  naturals, podriem dir que 
la il-lustre fauna parlamentaria, pertanyent a especies di- 
verses de l’oposició, ha trobat , degudament acom- 
panyada, la flora governamental adequada per 
aconseguir un microclima de consens, mes enlla de la 
literalitat freda de les esmenes i el rigor jurldic del lle- 
trat corresponent 

EI nostre treball, l’aportació específica d’Esquem Repu- 
blicana ha estat en alguns punts destacada, i ens en sentim 
especialment orgullosos Precisament, l’article primer de la 
Llei ja recull el dret dels ciutadans de Catalunya a la lectura 
i a la informaci6 pcbliques arreu del territori. Aquesta esme- 
na nostra legalitza el dret dels catalans i les catalanes a la 
lectura pública, com un dret individual, per6 sense dismi- 
nuir-ne la intensitat per motius territorials, 

La Biblioteca de Catalunya en tant que biblioteca tlacio- 

abstencions i ,  en alguna ocasi6, no pas per part del nostre 
Grup, el vot en contra-, hem millorat el Projecte inicial del 
Govern, T quan dic atots)> vull dir Govern inclbs, perqu5 és 
just de reconhixer-ho. Tant de bo, a més, que hhgim contrj- 
bui’t a fer desaparkixer aquella sensació de desernparanga a 
quh es creien abocades tantes i tants professionals, un cop 
aprovada la Llei, i també la teemenp de la sobtada i redesco- 
berta vocació bibliotechtia d’algun t5cnic municipal, o b6 
d’alguna autoritat local, que pogués malaguanyar una tasca . 
professional ben feta, 
Com a grup de l’oposici6, hem ajudat a €a possible una 

llei que pot ser una bona eina per a la qualitat de la lectura 
pública al nostre pais; hem fet, doncs, el que ens pertocava. 
Ara’és responsabilitat del Govern de fer servir bk la bona 
eina i de no prendre mal esmolant-la, ni de fer prendre mal a 
ningú aplicant-la, 

Tenim la certesa que la Llei és essencialment bona i que 
pot ser ctil; el temps ens dir& si el Govern és també una cosa 
i I’altra. S’hi admeten apostes. 

Moltes phcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra, Pel Grup Parlamentari Popular, tk la paraula el diputat 
senyor Barceló . 

. EI Sr. SARCEL6: Grhcies, senyor president. Intentaré 
ser breu. 

Senyor president, senyores diputades, senyors diputats, 
les formes d’accés al coneixement i a la cultura que repre- 
senten mitjans com la rhdio, el cinema, la televisi6, el vídeo, 
la inforrnhtica, e tchra ,  s6n una revolucid en les formes de 
transmissi6 cultural que, malgrat ser importantíssimes, no 
poden substituir el que va representar fa cinc-cents anys 

nal adquireix l’alta condici6 de tota biblioteca nacional, que ¡’aparició de la irnprehta de Gutenberg per a la difisió de la 
és ser el principal punt de referkncia bibliogrhfic de la naci6 
i la cultura que li s6n prbpies, Amb paraules de la nostra es- 
mena -ara ja Llei-, <<primer centre bibliogrhfic>y de la cultu: 
ra catalana, d’un abast coincident, lbgicarnent, amb el de 
l’hmbit lingiiistic del catal8. 

La referhcia als serveis diferenciats per a adults i per a 
infants en el concepte de biblioteca pública era tambk una 
esmena nostra, assumida per tothom, com altres aportacions 
coincidents amb altres grups, com és el cas del lliure accés i 
el servei de préstec en el mateix concepte de biblioteca pú- 
blica. La mateixa coincidhcia pluripartidista s’ha establert 
pel que fa a la preskncia de l’estarnent universitari en el 
Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya, o en la conve- 
ni5ncia de bibliotecaris O bibliotechies titulats al capdavant 
de biblioteques, exercint-ne la direcció. I encara, per acabar, 
la nostra esmena sobre les biblioteques escolars, tan viva- 
ment reclamades pel moviment pedagbgic del pais i pels al- 
tres grups parlamentaris, ha servit d’espina dorsal de 
I’actual article 44 de la Llei. Finalment, doncs, a Catalunya, 
en els centres d’ensenyarnent no universitari s’ha d’establir 
una biblioteca escolar. I tots n’hem d’estar d’enhorabona. 

Hereus d’una rica tradició institucional tant nacional 
corn local, en el terreny bibliotecari, entre tots -malgrat les 

cultura. 
Malgrat els canvis socials tecnolbgics i culturals pro- 

dui& en les darreres dbcades, el pes amb que participen ’els 
llibres, la lectura, en definitiva, com a mitjh per a accedir a 
Ia cultura, no pot ni POC ni gaire ser substitu‘it pels altres 
mitjans esmentats. 

Garantir que els ciutadans de Catalunya puguin accedir 
al nostre patrimoni bibfiogrhfic ha estat I’esperit que ha in- 
format les principals lfnies definit6ries dels treballs portats a 
teme per la Ponkncia que ha elaborat el Dictamen avui a 
debat, per tal d’assegurar, en primer lloc, l’acc6s a les ~ Q S -  

tres biblioteques; en segon lloc, establir una regulació racio-. 
nal pel que fa als nostres fons bibliogrhfics i, finalment, per 
assolir un bon nivell de preservació d’aquest patrimoni. Tot 
aixb, ampliant I’hmbit d’aplicació de la Llei, en passar d’un 
concepte de biblioteca absolutament limitat a la seva cansi- 
deraci6 corn un servei cultural que organitza i manté el di- 
pbsit, la classificació, la conservació, la consulta o lectura 
de llibres o d’altre material grafic, a un concepte més ampli, 
que es correspon amb la realitat dels nostres dies, i que 
abasta qualsevol conjunt organitzat de llibres, publicacions, 
gravats, mapes, enregiswaments sonors, documentació grhfi- 
ca o material bibliogrhfic que sigui reprodui‘t en qualsevol su- 

’ 
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port, amb la finalitat de conservar-los, facilitar-ne 1’6s per a la 
informació, la investigació, l’educació o el lleure. 

Considerem que també es troben en el Projecte de llei 
avui a debat que hem aprovat, entre les finalitats a assolir, 
l’acreixernent i la transmissi6 a les futures generacions d’a- 
quest patrimoni, ja que Ja Llei s’orienta a la seva preserva- 
ció davant de tota acció o omissió que els posi en perill o 
que pertorbi el compliment de la seva funció cultural i so- 
cial, 

La histbria de les biblioteques catalanes al llarg dels se- 
gles ha estat la histbria d’una tasca portada a terme per des- 
tacades voluntats individuals i institucions, i que van donar 
vida a colleccions bibliogrhfiques moft importants, La bi- 
blioteca pública episcopal de Barcelona, la més antiga de la 
capital de Catalunya; la biblioteca de l’lnstitut Municipal 
d’Histbria; la biblioteca pública i universithia de Barcelona, 
receptora dels fons de la desamortització; fa biblioteca del 
monestir de Montserrat; la biblioteca de I’Ateneu Barce- 
lon& s6n exemples notables de l’empenta cultural ‘del nos- 

A principis d’aquest segle, la generació que Vicens 
Vives anomena <<de l’any 1 9 0 1 ~  amb el liderat tkcnic del 
doctor Rubió, va fer els pdmers aveqos significatius en la 
construcció d’un sistema bibliotecari catala. La Biblioteca 
de Catalunya va ser pensada i organitzada com una bibliote- 
ca per a investigadors i era la biblioteca de 1’Institut d’Estu- 
dis Catalans. Aquest carhcter de biblioteca minoriaria i la 
filosofia cultural de la generaci6 noucentista, amb un fort com- 
ponent, jo diria, elitista, no varen permetre la conversi6 d’a- 
quest centre bibliogrhfic en una biblioteca central catalana. 

La Llei de biblioteques de 298 1 , malgrat les seves limita- 
cions, va ser el primer intent seriós d’ordenaci6 legislativa 
del sistema bibliotecari catalh. Aquesta Llei, en el seu arti- 
cle set&, definia la Biblioteca de Catalunya corn a Biblioteca 
Nacional, a m b  tot un seguit de funcions i normes de funcio- 
nament, perb llegit amb la perspectiva d’una decada llarga 
de desenvolupament, aquest primer intent d’ordenaci6 del 
sisterna bibliotecari de Catalunya presentava importants li- 
mitacions. 

Calia, en aquesta situació, dotar-nos d’un marc legislatiu 
eficaG, que 6s e3 que tots els grups parlamentaris hem preth 
amb la tramitació d’aquest Projecte de llei, al qual el Gmp 
Popular ha presentat trenta-tres esmenes, que han estat en 
gran part incorporades mitjanqant I’acceptació directa o la 
transacci6. Per posar un exemple, el Grup Parlamentari Po- 
pular considera que aquesta Llei havia de ser, a més a m&, 
el fonament d’una política de preservació dels fons biblio- 
grhfics catalans, ja que una tasca important a portar a terme 
ho és Sa defensa i rehabilitacib del nostre patrimoni bibliog- 
rhfic, sotmks als perills del deteriorament natural i al provo- 
cat per I’ús. A Franqa, el Ministeri de Cultura -ja el 1979, 
pel que fa a la BibliothQue Nationale, i entre I982 i 83, pel 
que fa als recursos bibliotecaris a nivell estatal- va desenvo- 
lupar un conjunt de vesures dirigides a aquesta finalitat. 

.La Biblioteca Nacional de Catalunya ha d’assegurar que 
tothom que vulgui pugui accedir al seu fons i ho aconse- 

tre poble. 

gueixi, i aixb fa que existeixi un conflicte entre el dret dels 
usuaris actuals i el també legítim dret dels usuaris futurs, 
Amb l’assignaci6 d’un exemplar del dipbsit legal al préstec 
personal i interbibliotecari era impossible, at&s que no es ga- 
rantia la preservació per a futures generacions de la riquesa 
bibliogrhfica de Catalunya. L’efecte final era la desaparició 
dels serveis de préstec de Ja Biblioteca de Catalunya, sense 
ofertes alternatives. Per atendre aquestes demandes socials i 
garantir la preservaci6 del nostre patrimoni, el Grup Parla- 
mentari Popular va presentar una esmena que s’ha Incorpo- 
rat al text del Projecte que fixa en dos el nombre de llibres 
procedents del dipbsit legal a favor dels fons de la Bibliote- 
ca Nacional. 

Creiem que aquest Projecte de llei, que ha estat en la 
seva tramitació -jo ’diria- un oasi de consens dins d’aquesta 
cambra, configura el fnarc juridic que permetrh, amb el pos- 
terior desenvolupament reglamentari i la seva aplicació 
pressuposthria, resoldre els problemes que hem plantejat i 
que varen manifestar-se des de 198 1. 

Tots i cadascun dels membres de la Ponhncia parlarnen- 
aris que ha treballat en aquest Projecte de llei -la senyora 
Hora Sanabra, el senyor Jordi Vila, el senyor Antoni Dal- 
mau, el senyor Roc Fuentes, el senyor Josep Lluis Camd- 
Rovira-, malgrat la diversitat d’ interessos legitims en 
conflicte, especialment pel que fa a les transferkncies de les ’ 
diputacions provincials o a la definici6 del rol de les corpo- 
racions municipals, han mantingut en tot moment un alt ni- 
vell de consens i de rigor en la recerca de les solucions. 

Grhcies , senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, senyor Barceló. Pel 

Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, td la paraula 
l’illustre diputat senyor Roc Fuentes, 

El Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president, Se- 
nyores diputades i senyors diputats, avui jo crec que tots els 
ponents que hem intmingut i que intervenim ara en aquest 
ú h i t ,  en aquesta Llei, potser som una mica reiteratius, perb 
jo crec que és bo i ho hem de ser perque, certament, en el 
trhmít d’aquesta Llei en el Parlament de Catalunya hi ha 
hagut per part de tots els ponents una actitud -jo no tornar6 
a reiterar els noms, perquh ja s’ha dit- que, efectivament, ha 
portat que avui en aquest Ple nosaltres, per exemple, de la 
nostra esmena de devolució de la Llei i de les nostres cin- 
quanta-sis esmenes parcials hagin quedat finalment vives 
quatre esmenes. 

Aixb ha passat arreu, ha passat amb el conjunt de grups i 
ha passat amb el mateix projecte, i ha passat també, per tant, 
amb el Projecte que va enviar el Govern. e s  a dir, hi ha 
hagut per part de tots plegats un desig d’anar a buscar la mi- 
llor llei possible -naturalment cadasc6 des de la seva visió, 
des de la seva perspectiva- i aix6 és bo de destacar-ho, i 
aixb 6s bo, naturalment, que sigui la manera habitual i nor- 
mal de treballar sempre en aquest Parlament, 

Jo coincideixo amb Ea senyora Sanabra quan deia: <rAixb 
no tb ni ha de tenir cap mhit especial.), 6s cert, en absolut, 
aquesta es la nostra obligacib i aquesta obligaci6 l’hem de 
complir sempre, en totes les lleis, en tots els trhmits. 

I 
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Dit aixb, jo volia dir que nosaltres, que hem votat avui 
rna%jorithriament de manera favorable, amb el nostre vot fa- 
vorable al conjunt d’articles de la Llei -nom& no ho hem 
fet en aquells aspectes que penshvem que encara es podien 
millorar des de la nostra perspectiva, per6 en qualsevol cas 
el nostre vot ha estat favorable-, ho hem fet pequk pensem 
que aquells aspectes essencials que m6s ens preocupaven a 
nosaltres a I’hora de rebre aquest Projecte de llei han estat 
substancialment recollits en aquesta Llei. 

Va1 a dir que qualsevol llei té? naturalment, un objectiu, 
que 6s anar a complir el que diu la seva exposici6 de mo- 
tius. En el nostre cas, la Llei pretdn fer efectiu el dret dels 
ciutadans a la lectura i la informació plrblica i, alhora, pre- 
servar, conservar, exposar, potenciar, fomentar el nostre pa- 
trimoni bibliogdific rnitjaqant la Biblioteca de Catalunya, 
que t6 la condicia de Biblioteca Nacional de Catalunya, te- 
nint en compte, naturalment, aquelles exighcies que haurh 
de marcar la Llei del patrimoni catalh. 

La nostra Llei pretenia -com dic- complir aquests abjec- 
tius, pera qualsevol llei ha de ser realitzable i ha de partir de 
la realitat existent, perque certament nosaltres anhvem a or- 
denar, hem anat a ordenar, hem ordenat el sistema bibliote- 
cari de Catalunya partint d’una realitat, una realitat que hem 
de dir que la Llei de 198 1 no va aconseguir po’tenciar d’una 
manera suficient, perb a Catalunya avui ens trobivern en 
una situació en que existien diferents xarxes de lectura, que 
la nova ordenació territorial del país, que els nous nivells 
competencials i la distribució d’aquestes compethcies entre 
la Generalitat, els consells comarcals i els municipis impo- 
saven, obligaven a una nova ordenació, per6 -hi insisteixo- 
aquesta ordenaci6 s’havia de fer partint d’aquesta realitat. 
Per tant, havkm d’anar a aconseguir aquests objectius de 
millorar el que teníem, perb naturalment sense malmetre el 
que ja existeix avui, aris al contrari, potenciant-ho i fent 
possible que tot aixh es produís, millorant la qualitat del ser- 
vei de lectura pública, que tot aixb s’aconseguís respectant 
els legítims drets de tots els que formen part del Sistema de 
Lectura Ptíblica, i també aconseguint que la Llei m q u Q  uns 
compromisos per part dels poders públics, i en primer lloc pec 
part del Govern de la Generalitat, per fer-ho possible. 

Nosaltres pensem que des del punt de vista tbcnic la Llei 
ha millorat sensiblement. S’ha establert, per exemple, a par- 
tir d’esrnenes nostres i d’altres grups, l’obligaci6 que totes 
les biblioteques tinguin un bibliotecariJbibliotecaria titulat, 
que a més a més ha de fer les funcions de director; s’ha 
aconseguit, per exemple, que les competencies dels consells 
comarcals i dels ajuntaments quedin molt rn6s clarament es- 
tablertes; s’ha assenyalat també amb la Llei la participaci6 
dels ajuntaments a l’hora d’establir el Mapa de lectura pú- 

I blica; s’ha fixat amb més claredat -potser no tanta com no- 
saltres volíem, perb bbviament tot no es pot aconseguir- el 
compromis de finangarnent , de planificació, de dotacions 
per a la millora, per a l’establiment de noves biblioteques 
per part del Govern de la Generalitat. 

Fer tant, s’han establert també -jo crec que d’una manera 
prou clara- els drets dels treballadors, de les bibliotechies i 

. 

I 

dels bibliotecaris, per tant les seves dependencies funcio- 
nals, perb la seva dependhcia també orghnica de les seves 
administracions d’origen, i per tant s’ha establert -jo crec-, 
clarament, el seu dret, d’una manera generica, perb jo crec 
que a I’hora d’eestablir l’obligatorietat de les bibliotechries Q 

bibliotecaris en les biblioteques, s’ha establert també una 
nova via de reconeixement encara molt mks clar i molt més 
concret del seu paper. 

Jo crec que s’ha establert un sistema transitori que per- 
met, naturalment, que la xarxa imporhnt de biblioteques de 
la Diputació, si aixb té -com ha de tenir- el desenvolupa- 
ment reglamentari adient, pugui integrar-se en aquest Siste- 
ma de Lectura. Pública, per6 mantenint i potenciant encara 
el servei que esth donant en el dia d’avui. 

Nosaltres, per tot aixb entenem que aquesta Llei, com 
totes les lleis, com tofa obra humana, és sens dubte perfecti- 
ble, segurament, malgrat tots els nostres esforps, en la Llei 
possiblement subsisteixen alguns defectes importants. Mal- 
grat tot, nosaltres considerem que és i pot ser una bona eina 
per complir aquests dos objectius: per una part, el de 
l’exercici del dret dels ciutadans a la lectura pública i, per 
altra part, la preservació del nostre I patrimoni bibliog-. 
&fic. Aquests dos drets fonamentals es poden complir, es 
poden desenvolupar amb aquest instrument. 

Caldril, aixb sí, voluntat polftica per portar-la a terme. 
Aquesta Llei -corn totes les lleis- necessita per desenvolu- 
par-se, en primer lloc, un desenvolupament reglamentari, 
per6 per una altra part tamb6 la voluntat expressada en la 
programació, expressada en el Mapa de lectura pública, 
perb expressada també en les dotacions adients per fer 
possible aquest Mapa de lectura pública. 

Per tot aixb, nosaltres pensem que aquesta Llei 6s i pot 
ser un bon instrument per ai sistema bibliotecari de Cahlu- 
nya, pero que cal, sens dubte, que ara, qui te la responsabili- 
tat, totes les administracions públiques -per& sens dubte, 
d’una manera principal, el Consell Executiu de la Generali- 
tat de Catalunya- posin els mitjans perqub aquesta sigui una 
eina important al servei de la cultura catalana, 

Moltes grhcies, senyores diputades; moltes grhcies, se- 
nyors diputats; moltes @cies, senyor president. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. Fi- 
nalment, pel Grup Socidista, té la paraula I’iWustre diputat 
senyor Dalmau. 

El Sf, DALMAU I RIBALTA: Senyor president, senyo- 
res i senyors diputats, quan el Govern va presentar aquest 
Projecte, el nostre Grup hi va reaccimar amb una oposici6 
frontal, perqug ni acabavern de veure la necessitat, ni ens 
agradava -ni poc ni gaire- el model que se’ns proposava. 

No n’acabhvem de veure la necessitat, perque consi- 
derhvern que les mancances que es desprenien de la Llei de 
l’any 1981 no venien tant del text mateix, sin6 més aviat de 
I’aplicació insuficient i errbnia que n’havia fet el Govern i 
de la manca de desplegament que existia en molts aspectes, 
1 no ens agradava el modelpoposat per una colla de 
raons que vsin justificali que no sols presentéssim moltes 
esmenes parcials, sinó també una esmena a la totalitat. 

, 
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De les discrephcies que tenJern -importants- n’hi havia 
dues que afectaven els dos troncs de la Llei, la concepció de 
<<Biblioteca Nacional>> i la concepci6 del (43isterna de Lec- 
tura F%blica>>. Després va venir el procés de negociació i de 
discussió que es produeix en la Ponkncia i en la Comissi6 i, 
tal com han dit els ponents que m’han precedit, van poder 
constatar a la prictica una voluntat -tant per part dels repre- 
sentants del Govern com dels mateixos representants del 
Grup  de^ la majoria-, una voluntat clara -ens sembla- de 
trobar vies d’aproximaci6 que permetessin que tots ens po- 
guéssim recunhixer molt més en el Projecte, en el text de la 
Llei que acabem d’aprovar. 

Per tant, no insistiré en allb que ha estat la voluntat de 
consens, la voluntat d’entesa, la renúncia de tothom a les 
prbpies posicions i el grau forGosarnent sempre existent 
d’insatisfacci6 que es produeix quan el text que s’acaba 
d’aprovar no és mai el text de qualsevol dels grups, sin6 una 
mica el text de tothom. 

Tanmateix; aquest text se sustentava en un acord politic 
que hi havia darrere del que és la proposta escrita que aca- 
bem dlaprovar; era -in acord polltic entre les forces políti- 
ques de Catalunya que significava, per una banda, la 
unificació de la lectura p6blica en un h i c  sistema -aixb era 
crucial per evitar l’actual superposici6 de xarxes en el terri-, 
tori de Catalunya-, perb tarnbC la unificaci6 de la lectura 
pública en l’hmbit regional amb la creaci6 de centrals terri- 
torials gestionades per les corresponents administracions re- 
gionals, i -mentre aquestes no existissin- o bé directament 
pel Departament de Cultura o, en el cas de Barcelona, per la 
Diputaci6 de Barcelona, que és qui ha administrat i continua 
administrant fins avui E’herhcia de la xarxa de biblioteques 
populars de la Mancomunitat de Catalunya. Lamentable- 
ment, no ha estat possible que en el text del Projecte, en la 
disposició transitbria tercera, hi hagués un reconeixement’ 
explícit de la funci6 que correspondrh fer als responsables 
dels serveis regionals de auport. 

De tota manera, nosaltres hem escoltat atentament les pa- 
raules del conseller, Hem entes un oferiment sincer que, en 
la via reglamentbia que ha de preveure aixb, es fa& aquest 
reconeixement de la funció de la Diputació de Barcelona 
respecte als serveis regionals de suport, Com que aixb cons- 
ta en l’acta del Ple d*avui, nosahes li recollim la paraula i 
posem l’hnfasi que, aquesta és una condició que permetrh 

‘ mantenir el pacte politic que hem tingut fins avui i que, per 
tant, l’aplicació futura de llei es desenvolupar& en els termes 
que hem acordat políticament entre nosaltres. Aquesta 6s 
una condici6 bhsica, fonamental. Repeteixo que hem escol- 
tat les paraules del conseller, ens han semblat clares en 
aquesta direccib i, per tant, estarem molt atents a veure el 
desplegament reglamentari que vagi en la línia que hem de- 
fensat sempre i que -ho repeteixo- eren la base politica que 
donava suport a l’acord parlamentari del Projecte de llei, 

Val a dir que aixh que tochem, el tema de les bibliote- 
ques, és una qüestió fonamental , importantíssirna. Sempre 
hem pensat que, d’alguna manera, un dels terrnbrnetres per 
poder mesurar mes eficaqrnent el nivell de cultura i de civi- 

. 

litat d’un país 6s mirar l’extensi6 de xarxes de biblioteques 
repartides unifo’mernent per tot el seu territori i un hhbit de 
lectura i d’utilitzaci6 d’aquestes biblioteques, profundament 
arrelat entre els ciutadans. 

Sabkem també que, en parlar d’aquesta llei, el Parlament 
s’eencatava amb un tema que a Catalunya hi ha una sensibili- 
tat especial, perque ens retrotreu a un moment de la histbria 
al qual ja he a h d i t ,  abans, el temps de la Mancomunitat, 
que va tenir un ambiciós projecte d’extensi6 de bibliote- 
ques, lamentablement frustrat per la desgraciada histaria 
‘d’aquest pais, i que, a la prhctica, només va fer possible que 
la Mancomunitat arrib6s a crear només vuit biblioteques en 
tota la seva curta histhria. Després, va passar el que va 
passar, va venir l’assumpció per part de la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat republicana i, desprk? de la guerra, 
novament la Diputació, que va estendre efectivament aques- 
ta xarxa fins a més d’un centenar de centres; i finalment, 
tambc, l’activitat de’la Generalitat recobrada, 

De manera que &rn una llei que ha estat aprovada amb 
un ampli consens, perb nosaltres pensem que el més impor- 
tant, potser, fins i tot que el text escrit de la Llei, 6s el que 
.passara ara, a partir d’avui mateix. Nosaltres pensem que en 
l’aplicació del desplegament d’aquesta llei seran necessaris 
dos requi& imprescindibles: un 6s el consens i l’altre sdn 
els recursos. Caldrii un consens ampli, molt dihlcleg i nego- 
ciació, un respecte escrupol6s. de la ctsrnpethcia municipal 
en aquesta matkria, i també caldran recursos econbmics. Se- 
gons els chlculs del Govgrn, l’aplicació d’aquesta Llei, 6s a 
dir, fer arribar abtotes les poblacions més grans de’5.000 ha- . 

bitants de Catalunya una biblioteca pública, aixb significa 
més de 30.000 milions de pessetes, en valors actuals. Si no 
hi ha aquests recursos, si no hi ha l’acord entre les insti- 
tucians, perb també el protagonisme principal que 
cdrrespon a la Generalitat en aquesta matbria; la 
Llei setia paper moll i la Llei no hauria servit per 
res; hauríem ordenat un Sistema de Lectura Pública 
que no es podria traduir en la realitat. 

I darrere de tot aixb, com sempre passa, darrere d’un pro- 
jecte de llei hi ha la gent; la gent, Darrere d’una llei del sis- 
tema bibliotecari hi ha la voluntat de fer que s’eestengui 
l’hhbit de la lectura i que es< difongui el nostre patrimoni ‘ 

bibliogrhfic. Per aixb, perque tots els homes i dones, tots els 
nois i noies d’aquest país puguin conbixer i sentir degu- 
dafnent protegit el nostre patrimoni bibliogrhfic i per- 
que puguin tenir la €aculeat, la possibilitat 
d’eexperirnentar el simple goig de la lectura, en definiti- 
va, per aixb hem fet aquesta Llei; no hauriem d’obli- 
dar-ho. 

1 per aixb potser, per treure un p2l de trascendkncia i de 
pretensió, o de solemnitat, a la nostra voluntat sempre reite- 
rada de transformar el m6n que ens envolta, m’agradaria 
acabar aquesta intervenció amb una cita que a mi m’agrada 
molt i que va en aquesta direcci6, Isaac Bashevis Singer, 
que va ser premi Nobel precisament de literatura, quan va 
rebre el guard6, és a dir, en un moment molt important, par- 
ticularment solemne, va dir, *entre d’altres, aquestes parau- 
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les; <<Els infants no Ilegeixen per trobar la seva identitat, ni 
per alliberar-se de cap culpa, ni per calmar la seva set de 
rebellió, ni per purgar-se de cap alienació. La psicologia no 
els fa cap falta. Es riuen de la sociologia. Ells encara creuen 
en Déu, en la farnflia, en els hngels, en els dimonis, en les 
bruixes, en els follets, en la lbgica, en la claredat i, fins i tot, 
en la puntuació i altres matkries que els grans a vegades 
pensem caducades. Quan un llibre és avorrit, badallen sense 
manies -que és el que s’ha de fer. No demanen que els seus 
escriptors redimeixin la humanitat, sin6 que deixen per als 
adults aquestes illusions infantils *>> 

Els ciutadans d’aquest país, senyores i senyors diputats, 
no demanen que redimim la humanitat. Demanen nom& 

, que, ja sigui fent lleis del Parlament, ja sigui governant, els 
fem possible l’accés a la lectura, Espero fermament que 
avui els hi hiigirn ajudat una mica. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes &cies I senyor Dalmau. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu sobre 
la politica econbmica davant I’actual situaci6 

de l’agricultura a Catalunya 

Passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la inter- 
pel-litció, a tramitar pel procediment d’urghcia, sobre Sa po- 
litica econbrnica davant l’actual situaci6 de l’agricultura a 
Cataiunya, que formulmi el diputat senyor Josep Ignasi 
Llorens, del Grup Parlamentari Popular. Te la paraula. 

El Sr , LLORENS; Grkcies , senyor president; grhcies , 
senyores i senyors diputats. Jo voldria cornerqar la meva in- 
tervenció fent una breu referencia al debat sobre política ge- 
nesd agriria que es va celebrar, a instincies del Grup que 
tinc l’honor de representar en aquesta cambra, el mes de 
maig de l’any passat. Aquell va ser un debat esperanqador 
en un principi, perquk demostrava una sensibilitat del Parla- 
ment davant d’unes queixes d’uns agricultors que estaven a 
les partes manifestant-se per les reivindicacions del sector; 
va ser un debat esperangador amb el diagnbstic previ, objec- 
tiu, que va ser comú per a totes les forces parlamenthies 
aquí representades, i va comenqar a ser decepcimant, des- 
prés, amb les propostes de resolució. 

Hi va haver -com no podia ser d’una altra manera- un 
gran acord de totes les forces de l’oposicíó, amb unes pfo- 
postes de resolució que van ser transformades per la majoria 
governant aqui arnb el subtil argument que,’com que eren 
les mateixes, se substituikn per unes altres que, el que eren, 
eren unes propostes absolutament descompromeses * Ja es 
comenpva a demostrar que aquell debat havia servit per 
ben poca cosa, perque poc després es va rellevar, es va 
cessar el conseller d’Agricultura, la qual cosa és una des- 
consideració, perque, el conseller d’ Agricultura, o se’] 
cessava abans de comprometre’s amb aquestes propostes de 
resolució o se’] mantenia; el que no podia fer és comprome- 
tre’s -encara que sigui solidari amb la resta del Govern- 
amb unes propostes que desprbs no ha tingut l’ocasió de.de- 

femar, I tstmbe perqu2 nosaltres vam dir, en aquell moment, 
que no era el relleu del conseller d’Agricultura el problema, 
corn IIQ ho és ara, com s’ha pogut comprovar, perquk les ges- 
tions dels consellers -com s’ha pogut tamb6 comprovar- s6n 
empitjorables moltes vegades. 

Després ens va vindre un informe del conseller suc- 
cessor, tan ambigu com les propostes de resolució de la ma- 
joria, que eren ambigües, i a partir de llavors fins aquí han 
passat moltes coses, Han passat nou mesos i, encara que . 
semblava impossible, la situació del sector agrari, com molt 
bé sap el senyor conseller, la situaci6 del sector agrari catal8 
és pitjor ara que fa nou mesos. Els preus agraris han baixat 
un 10% respecte a l’any anterior; les rendes agriries han 
baixat un 7,8%, quan la mitjana carnunitiria nom& ha .. 
baixat un 1,7%; hi ha 200.000 persones menys ocupades al 
sector agrari, i el d2ficit de la balan~a comercial agriria arri- 
ba a 300.000 milions de pessetes. 

Nosaltres, senyor conseller, no venim aquí..,, ja s’ha ado- 
nat que hem presentat la nostra interpeljació per la via d’ur- 
gkncia, perque tots els g&ps parlamentaris d’aqui la cambra 
sorn conscients que els agricultors catalans estan preparant 
l’assist&ncia massiva a la Mama Verda que esta convocada 
per al proper divendres dia 5 a Madrid. I suposo que no se li 
ocultarh a vost2 que els agricultors catalans IIQ estan preci- 
sament satisfets amb la política del Govern central, socialis- 
ta, que vostks recolzen sistem8ticament i de la qual s6n 
corresponsables i solidaris, que no estan precisament satis- 
fets arnb la política de1 Govern de la Generalitat i de la Seva 
Conselleria i que no estan precisament satisfets amb la polí- 
tica de la Comunitat Econbmica Europea. 

Perb jo  vull fer un exercici i invito tota la cambra que, 
d’una vegada per totes, no es continul enganyant el pagks i 
explicant-li ..., i tramitant les responsabilitats a insthncies i a 
fbmrns que no les tenen. Diguem d’una vegada que la co- 
munitat econbrnica europea ofereix possibilitats a tots els 
pdisos de la comunitat, que uns aprofiten i uns altres no, per 
preparar alternatives a un sector agrari; a un sector agrari 
que estil sotmks a una reconversió salvatge, que fa que 
molta gent marxi del sector agrari per la via de la supervi- 
vencia, per6 que, des de la Comunitat Econhica Europea, 
se li ofereixen unes altematives; unes alternatives Que exi- 
geixen¶ per ser aprofitades, que cada pais aporti la .meitat 
del@ fons necessaris .per cofinanqar projectes, per a jubila- 
cions anticipades, per a projectes de reforestaci6, per a alter- 
natives a aquesta gent que sobra del sector agrari. El que 
passa, diguem-ne, que hi ha dues Europes: .una Europa que 
aprofita aquestes ajudes perque els pai’sos posin a disposici6 
dels seus agricultors la meitat dels fons necessaris per bene- 
ficiar-se d’aquests projectes i una altra Europa que no se’n 
beneficia perqu& els pai’sos no hi posen la meitat. 

Les administracions centrals, cqm és el nostre cas, i les 
administracions autonbmiques , senyor conseller, que 
voste sap molt bé que ja hi tenen partipació, poden tindre 
.participaci6 en aquests projectes que vknen des d’ Europa. 

T parlem de responsabilitats prhpies. Parlem, per exem- 
ple, del Reial decret 1887, de modemitzaci6 de les explota- 
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cions agrhies, en les quals vost&s ja poden participar finan- 
cerament, Era una vella reivindicaci6 suportada pel nostre 
Grup i ara aquesta gesti6 ja d e p h  de la seva Conselleria. 
Em pot dir, senyor conseller, quants expedients estan trami- 
tats i aprovats, alguns d’ells, de fa m6s de set mesos que han 
sortit.de Lleida, per exemple, i estan no sabem on? Els agri- 
cultors, com sempre, no veuen un duro, han fet les inver- 
sions i, al cami que portem -d carn’ que portem-, els 
terminis dels pagaments del 1887 vindran més tard que els 
del 808, que ja vénen del 89, i el termini del qual vostks van 
recolzar quan ho va proposar el Govern socialista l’any 89 
al Congrés dels Diputats. Perb voste sabrh que una de les 
novetats de la reforma de la política comunithria van ser els 
pagaments cornpensatocis per compensar la disminuci6 de les 
rendes dels pagesos, degut a la reducci6 dels preus agraris. 

Bé, aixb, també, ara ho han de tramitar vos tk  Els page- 
sos no tenen cap informacid sobre aquest assumpte. 6s una 
tramitaci6 molt laboriosa; hi ha quatre o cinc impresos: el 
PAC 1, el PAC 2, el PAC 3.. , El termini de presentació de 
les sollicituds d’aquestes ajudes, d’aquests pagaments com- 
pensatoris, acaba el 30 de mar$. Els pagesos n’havien d’ha- 
ver tingut coneixement previ abans de. la sembra, perque ells 
havien d’haver fet els seus chlculs econbmics per acollir-se 
als cultius que estaven més compensats. A hores d’ara, nQ 
tenen .cap coneixement de quina és la superficie a la qual 
han de retirar els cultius, de quines seran les superfícies 
base, de quins seran els rendiments regionalitzats. Em pot 
dir vosti?, senyor conseller, qug en €a, dels agents d’extensió 
agrhia? Qu8 en fa? Quantes reunions ha organitzat voste 
amb els pagesos per informar-los de les possibilitats que els 
ofereixen des de la política agrhria comunitkia? 

Jo tinc la sensaci6, quan vaig pels pobles de Lleida, que 
és la primera vegada que en senten parlar. I llavors tinc dues 
sensacions: d que vostks no n’estan assabentats -i per aixh 
no transmeten la informaci& o que a vo&s no els interessa 
-perque no tenen pressupostos necessaris- informar els pa- 
gesos perque es puguin benkficiar d’aquestes ajudes. 

fis que tamb6 s’hauria de valorar aqui un programa, un 
programa per a ajuda de les rendes -i suposo que vostk el 
coneix: s’esth aplicant al País Basc. fis una ajuda modesta: 
ajudes ‘per a les rendes directes dels agricultors. Vhen a co- 
brar, a les zones deprimides, els pagesos més modestos de 
l’ordre de 15,000 pessetes. I esth tamb6 cofinanqat per la 

1 jo, senyor conseller, amb el rnhxim dels respectes, quan 
es va produir el seu nomenament, des del nostre Grup vam, 
com’sempre -com no podia ser d’una altra manera-, practi- 
car el principi de la cortesia parlamendria; ja sabíem que 
vosth no tenia expenencia administrativa, per aixb es- 
peraven~ el nomenament d’un secretari general, amb m6s 
experi&cia administrativa, que no ltinguds com a principal 
mkzjt, doncs, mantjndre unes excellents relacions professio- 
nals previes amb el conseller. I els resultats són els qui 
estem veient. 

Perb 6s que, a més, senyor conseller, nosaltres, en una 
proposta de resolució, varn demanar que, si s’havia de com- 

. 

‘ Comunitat Econbmica Europea. 

petir amb les explotacions comunithies, havien de baixar 
els tipus d’interks dels pagesos en els préstecs oficials, que 
havíem de crear societats de garanties recíproques perque 
eren carissimes les hipoteques i els avals, perb 6s que, a 
més, per completar aquesta proposta, li diem ara que 6s ur- 
gent i necessbia una renegociació del deute del sector agra- 
ri, perque en aquests moments el sector esta arruynat, Vose 
sap quant deuen els pagesos catalans? Amb quin interks? 
Amb quin termini d’amortització? S’ha renegociat, fins i 
tot, el deute de NO; digui’m vosti: si no 6s urgent, necessari 
i preferent renegociar el deute del sector agrari i si no 6s una 
cosa que es pot fer des del Govern de casa. Perque hem par- 
lat dels regadius, on hem dit que, si no es paguen i subven- 
cionen totalment les conduccions fins a la capgalera de les 
finques, els pagesos no podran pasar la part que els toca. 

Perb, fonamentalment, jo voldria fer una incidencia 
sobre les mesures d’acornpanyament de la reforma de la po- 
lítica agrhria comunitbia. Allí hi ha uns programes per a la 
gent que sobra del camp, per a la jubilacid anticipada -que 
nosaltres hauríem de demanar que fos als cinquanta-cinc 
anys i no als seixanta anys- i que poden arribar. a 1.300,OOO 
pessetes, Bi, qu5 fan vosths per convencer els seus socis de 
Madrid -el Govern central socialista, de Madrid i al qual’ tant 
convencen- p q u k  s’esgotin aquests tipus d’ajuts mhxims 
previstos per la Comunitat Econbmica Europea, que l’única 
condici6 que hi posa 6s que ells governs respectius hi partici- 
pin amb la meitat dels fons necessaris? Quina aportació fa o 
t6 prevista el Govern central socialista? 900.000 pessetes 
per a la jubilació i jubilació als seixanta anys’. Sap que 
poden fer vostks?: completar-la; i la meitat bo aportar& la 
Comunitat Econbmica Europea, Ningú els ho pot impedir. 
Aixb 6s el que poden fer vostes. 

Programes de reforestació. Mirin, per a la reforestaci6 de 
coníferes, que pot ser una de les alternatives de cultiu per a 
aquelles finques que sobren, per a aquelles finques que 
tenen excessos de producci6 ..., estan auxiliades amb 
475,000 pessetes per h e c t h a  de plantació i 90.000 pessetes 
per hectkea, durant vint anys, de manteniment,’per la Co- 
munitat Econbmica Europea -1imit mhxim auxiliable. La 
condició que es posa és que el govern de cada pais en posi 
la meitat. EE Govern central socialista -que, en el fons, el a 

que vol, és estalviar quartos- ja ha dit que ells només posa- 
ran 175.000 pessetes. En realitat, els pressupustos d’aquest 
any han previst 3,000 milions de pessetes per a les mesures 
d’acompanyament, 6s a dir, per a la reforestaci6 i les jubila- 
cions anticipades. Ningú els impedeix que vost2s completin 
les ajudes a 475.000 a la meitat, que l’altra meitat la pagar& 
la comunitat econbmica europea. 

Senyor conseller, s’acaba el temps, i la benevokncia del 
president I ,. 

EI Sr, PRESIDENT: S’ha acabat 
El Sr. LLOFENS: Si, s’ha acabat. E jo li volia dir que 

l’he sentit moltes vegades parlar d’una agriculturh de quali- 
tat, que vostk seria el conseller del pronto p a p ;  mai S’ha 
pagat més tard, mai s’ha pagat m6s tard des que vast& ha 
arribat a presidir la Conselleria. Jo, moltes vegades, quan ve 
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el senyor Pujol a Lleida i comerqa a dir: c&s que als page- 
sos se% prima per no produir, per matar les vaques, se% 
penalitza pels excessos de producci6 ... >,, bé, doncs, 6s com 
una especie de metge que diu a un agricultor: <<Vostk esta 
molt malalt, vostk .fa molt mala cara, a vostk li han donat 
una mala recepta,.,)>, per6 no dóna recwtes, perqub no hi ha 
pressupostos. Les lamentacions, les compartim. Vosth té la 
possibilitat ara, en aquest moment, de donar una resposta en 
vigilies de la Marxa Verda. Perqu5 l’important, senyor con- 
seller, no és que vostk o jo tinguem raó, perque vost5 sap 
molt bé -vost& és agricultor i voste ho sap- que jo em preo 
d’estar informat sobre la realitat del sector. Jo crec que qui 
té ra6 en aquests moments 6s el pages. Nosaltres ara no 

I podem &mer el risc d’hipotecar el futur de les nostres gene- 
racions; hi ha el perill, vost5 ho sap, que la gent abandoni el 
camp, i ja sabem que sobra ..., aquí, a Catalunya, poca, per- 
que estem en un 4 i mig de poblaci6 activa, peri, ja sabem 
que, fins i tot, encara pot sobrar gent; se li ha de donar una 
alternativa. Perb és que el problema 6s que hem de rnantin- 
dre la gent, perque hi ha d’haver productors agraris i hi ha 
d’haver conservadors, agents conservadors del medi natural, 
I tinc tota la impressi6, senyor conseller, que aquesta res- 
ponsabilitat li ha tocat a vostk Jo estic ben segur que des de 
la lleialtat de 1st posició política del Grup que tinc l’honor de 
representar en aquesta cambra i, quasi m’atreviria a 
avaqar-me vista 1 ’actitud del Parlament de Catalunya -i 
que se’m perdoni la immodestia-, de la resta de grups parla-, 
mentaris, que hem de ser capaqos de millorar les condicions 
de vida dels nostres pagesos, dels pagesos de Catalunya, 
dels pagesos de casa. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes @cies, senyar Llorens. Pel 

Consell Executiu, té la paraula l’honorable conseller senyor 
Marirnon. 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADE- 
RIA I PESCA (Francesc Xavier Marimon): Senyor pres]- 
dent, senyores i senyors diputats, senyor Llorens, jo havia 
portat moltes dades, perqu5, veritablement, el plantejament 
de la seva pregunta em feia suposar, doncs, que parlaríem 
de temes més concrets. Veig que vost& ha anat fent una des- 
filada de ternes, que estan b6 i, vull dir, que s6n els que 
estan al carrer, perb que no requereixen unes contestes 
potser tan puntuals. 

Jo li recordo que el debat d’agricultura va ser iniciativa 
del president, i que el fet que cessin un conseller del Govern 
no vol dir que es trenqui una línia politica; per aixb tots 
estern militant dintre de grups politics, i el grup polític, tant 
en el seu programa ..., i en aquest cas jo mateix, i l’anterior 
conseller, ens veiem obligats per unes resolucions del Parla- 
ment, que crec que s’eestan seguint al peu de la lletra i amb 
tota la urgkncia i voluntat que és possible. 

La seva intervenci6 estava molt bé; estava molt bé al 
Parlament de Madrid, no al de Catalunya, perqu2 els seus 
papers, doncs, almenys a casa nostra, estan molls. Quan 
vostk diu que ha baixat la nostra renda aquest any un T,8 ..., 
no: un 7,8 ha baixat a Espanya; a Catalunya ha pujat un 7,6. 

Evidentment, ha pujat un 7,6; si traiem l’augment del cost 
de la vida, que va ser un 5 ,l I si no rn’equivoco, podem dir 
clarament que els nostres agricultors han obtingut un 
augment de renda net del 2 i mig. Que ja sé que no 6s molt, 
perb jo alli portava, doncs, I’anhlisi dels preus agraris de 
Catalunya -evidentment, de I’Estat espanyol també a Vosth 
diu que han baixat un TO%; és possible: alguns preus han 
baixat el 10% i n’hi ha d’aaltres que han baixat molt més. De 
fet, amb aixb no passa altra cosa sin6 que ens anem atansant 
a la mitjana de preus de la Comunitat Econbmica Europea; 
per tant, ens hi hem d’anar acostumant i el pagks ha d’acos- 
tumar-se a produir en funci6 d’obtenir rendibilitat d’aquests 
preus. Vull dir que és un fet negatiu -aixb és cert-, per6 ks 
un fet inevitable, f6ssim o no fóssim dihtre la comunitat 
econbniica europea. 

Vo& ho lliga amb el tema d e h  Marxa Verda; jo no vull 
entrar-hi. Aqui, a Catalunya, en el terna de la Marxa, doncs, 
hi ha hagut foqa discussions; vull dir, no a tot el. món de la 
pagesia passa igual. Jo comprenc que hi ha un sector pagh 
que es& irritat i un sector pagks que esta descontent. També 
haig de dir una cosa davant d’aquesta cambra: molts page- 
sos estan descontents i estan irritats potser m6s per una por 
al futur que no per una realitat en aquest moment, i que, evi- 
dentment, doncs, des de diferents sectors es procura motivar 
aquesta mena de reaccions. JO s6, doncs, que hi ha la Marxa 
Verda vers Madrid i sé que dintre d’uns dies -em sembla 
que comenqa avui i continua dem&-, doncs, tambd hi ha 
unes manifestacions d’altres sindicats aquí, a Catalunya. 

Quan voste parla que dels fons de la comunitat econbmi- 
ca europea cal posw-hi la meitat, miri, fa molts dies que ho 
sabem, aixb, i crec qud estem complint i que estem complint 
bé, Vosth diu que jo vaig dir que seria el conseller del pron- 
to pago. Jo no ho vaig dir, aixb; jo vaig dir que faria.., -i em 
refereixo exactament a la frase textual-, dir: <<Miri, jo faré la 
guerra santa perqu5 els ajuts es paguin al m6s prompte 
possible,+> I aixb 6s el que he fet. Jo em vaig trobar, quan 
vaig entrar al Departament, tot un munt d’expedients del 
808 que el Govern de ]’Estat havia deixat penjats, i haig de’ 
dir que el ministre va ser receptiu amb aquest teha; que 
vam solucionar, d’uns vuit-cents expedients i escaig que hi 
havia de I’antic 808, doncs, en varn solucionar cinc-cents i 
escaig d’entrada; que la resta que no van ser assolits per 
17Estat els va assolir el Govern de la Generalitat de Catalu- 
nya, i que, en aquest moment -vost& pot preguntar-ho-, tots 
els pagesos, tots els pagesos han rebut la notificació de la 
concessi6 i l’import de l’ajut, i rn’atreviria a dir que estan 
comenpnt a cobrar, en hnci6 de les certificacions o de com 
estava la documentació, Vostk pot dir que no és veritat; a mi 
aixb no em preocupa, i probablement hi ha pagesos que no 
l’han rebut, per6 miri, jo, per sort, s6c bastant conegut en di- 
ferents imbits i parlo bastant amb la gent, i la gent, doncs, 
en aquest moment es manifesta bastant satisfeta. Quants ex- 
pedients tenim del 1887? No ho se3 en aquest moment, per6 
no pateixi, que li ho donaré al dia, donat que jo ara -per mo- 
tius que no vdnen al cas, reconec que he passat uns dies 
molt preocupat- li ho puc donar amb dates, o sigui que li 
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puc dir que s6n molts, perquh, a mes, en conec jo, personal- 
ment, moltlssims. 

Quant als ajuts compensatoris de cereals, que s’acaben el 
30 de mas$, vostk diu que no se n’ha informat; jo no sé amb 
quins pagesos parla. Miri, nosaltres, abans que comencds la 
sementera, la campanya de sembrar, vam escriure una carta 
individualitzada, pagks per pag&, amb les seves circums- 
tancies. No allb genkric de: <<Miri, vostk, que viu a la Se- 
garra ... >,; no, no, miri: pages per pages, va rebre tothom una 
carta a casa seva -i si aquí a la sala hi ha algun diputat que 
té cultius herbacis o que es podia acollir a aquestes aju- 
des ...-, doncs, pagbs per pagks, la va rebre a casa seva. Per 
tant, no pot dir que no se’ls en vagi informar. 

D’altra banda, també s’ha fet un esfoq ..., i quan vo& 
preguntava qui: feien els caps de les oficines comarcals, jo li 
puc garantir que aquesta gent s’ha passejat per tots els po-. 
bles i n’ha anat parlant, Evidentment que jo si5 que el m6n 
paghs no és excessivament participatiu i que probablement 
voste pot haver parlat amb’ algunes persanes, doncs, que o 
ty5 no s’han interessat per la carta o bé no s’han interessat 
per les reunions que s’hagin fet al seu poble; perb, en tot 
cas, el que sí que li puc garantir és que, si una persona-no 
esth informada, obeeix més a un desinteres o potser una 
falta d’inquietud personal que no al fet que falti, per part del 
Govern, un esforq. A la vegada, també li haig de dir que tota 
aquesta,informació que s’ha passat als pagesos ha estat pac- 
tada a les taules de concertació i, evidentment, els sindicats 
agraris en tenen e1 coneixement opo~tií. 

Per& per si aixb fos poc, no fa pas massa dies crec que 
han posat en marxa un programa foqa innovador; 6s un pro- 
grama on totes aquestes ajudes vénen amb un programa in- 
formhtic, amb tota mena de possibilitats de simulació de 
quin conreu li és m6s beneficiós, quins són els tipus d’ajuda, 
i a la vegada, dintre d’aquest programa, ja esd entrat cada 
poble, cada municipi, perque &piga cada pagks exactament 
el que a ell l i  toca. Aquest programa, que, a més, crec que 6s 
un programa veritablement modblic, i m’atreviria a dir que 
espectacular, tant pel seu contingut COM per les possibilitats 
que ofereix, és un programa que hem fet conjuntament amb 
la Caixa -vull dir, em l’ha patrocinat, aixb que normalment 
se’n diu c<esponsoritzaci6)>-, doncs, ens l’ha patrocinat la 
Caixa i en aquest moment l’estan repartint, des de fa uns 
dies, totes les oficines de la Caixa; s’esth repartint a les ~ Q S -  

tres oficines comarcals i, a la vegada, doncs, se’n va donar 
un ampli coneixement i difusió a les organitzacions pro- 
fessionals agrhries a 

Bé, jo m’atreviria a dir que, si en aquest moment hi ha 
algun pagks que desconeix les ajudes que pot obtenir de la 
política agrhria comunithria, doncs, sincerament que ho la- 
mento, perb és el que he dit abans: hem fet un esfor$ notori 
i, a mks, m’atreviria a dir que molt superior a qualsevol altre 
lloc, ’ 

Voste també ha parlat d’ajudes a les rendes agrhries. 6s  
cert que al Pais Basc tenen unes ajudes. Jo no ho sk, haig de 
pensar-m’ho molt, i a mi em preocupa una cosa -i els ho he 
dit alguna altra vegada en aquesta sala-: en aquest moment 

’ 

nosaltres tenim una agricultura fortament subvencionada; 
tenim una agricultura dels cereals que comenga, doncs, amb 
unes.,,, no dir6 caltes), perb si que comenp amb unes sub- 
vencions; tenim el sector de l’ooli amb unes subvencions im- 
portants; tenim els fruits secs amb unes subvencions 
importants; tenim la vaca, tant per a llet C Q ~  per a carn, 
amb subvencions importants; tenim I’oví i el cabrum, et- 
&era. A mi em preocupa una cosa, corn a conseller d’AgrL 
cultura i CQIII a pa&: em preocupa que, sota el tema de les 
subyencians, nosaltres, de vegades, estern acostumant algu- 
nes persones a perdre part de la seva competitivitat, i nosal- 
tres, com a Govern, el que crec que hem de fer és estimular 
la competitivitat d’aquestes persones, que veritablement si- 
guin produciives les seves explotacions, i aqui si que hi tre- 
ballarem, 
Em parla del meu secretari general i em diu que havia 

d’haver buscat una persona amb més formaci6 administrati- 
va. Miri, és una persona amb tres carrer& universithries 
-dues lligades al tema administratiu-, a part d’aixb 6s lli- 
cenciat en estudis tributaris, 6s auditor al ROAC, és un munt 
de coses més. DifScilment,,. -crec amb sinceritat, i me’n 
sento molt orgullós-, ja sé que se li ha volgut donar una 
certa tendenciositat, que aquesta persona tingués una relaci6 
personal amb mi, perb, miri, precisament perqub té aquesta 
relació jo la conec i la valoro, Dubto..,, i diffcilment podia 
haver trobat jo una altra persona amb més capacitat, sobre- 
tot en el tema administratiu. 1 estic segur que molts dipu- 
tats d’qquesta cambra que el coneixen -fins i tot d’altres 
grups-, em sembla que avalarien aquesta asseveraci6 que 
acabo de fer. 

Quant al tema de regs, en el tema de regs vost& te raó: els 
pagesos tenen dificultats per assumir ei cost dels seus regs. 
En aquest sentit s’ha de dir que el pagks -dep&n de si és un 
nou reg o si és l’arranjament d’un nou reg- té una subven- 
ció del 60%, i també vost.2 hau& vist en els diferents pressu- 
postos de la Generalitat l’increment notori que s’ha fet en 
les quantitats de diners destinades a la politica de regs, 
Haurh vist, doncs, que en tres anys s’ha més que triplicat, 
conjuntament -que aixb també ve lligat, evidentment-, Sa I 

nostra aportaci6 a I’aportaci6 que ve a la Comunitat, En 
aquest sentit, sí  que li  he de dir que nosaltres fem una polftti- 
ca, hem comenqat a fer una politica de facilitar als pagesos 
que la part seva, que és el 30 o el #%, la puguin pagar en 
deu anys, amb uns interessos beneficiosos. 

Jo crec que aixb és suficient. Evidentment, la finca que 
es rega és una finca que augmenta notablement de valor, Si 
voste el que vol dir és que el reg I’hauríem de pagar total- 
ment, miri, es pot sotmetre a consideració, per6 no hi ha cap 
altre sector de la vida econbmica d’aquest país que se li 
facin les coses al cent per cent. 30 crec que és un tracte, que 
és positiu, Crec que, en aquest moment, hi pot haver .alguna 
zona que, per baixa de preus o per alguna problemhtica, ei 
pagh aquest any no estigui disposat a pagar-ho, He de dir 
que el pagks no ha de pagar -cdmenqar a pagar- fins que 
I’aigua arriba a la seva finca i, evidentment, si aquest pag&s, 
aquest augment de rendibilitat que li pot donar la finca, amb 

. .  
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aigua P sense aigua, en els propers deu anys no ho pot pagar 
i només correspon amb un 30%, doncs, evidentment, potser 
llavors el que ens hem de plantejar és si cal fer aquest reg o 

Acabo. Hi havia més coses perb, en tot cas, ja tindré 

Moítes gracies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gricies, senyor conseller. El 

senyor Llorens pot formular la rbptica durant cinc minuts, 
El Sr. LLORENS: Senyor conseller, miri, jo amb els pa- 

gesos que parlo 6s amb els de Lieida. No sé amb els que 
parla vostk. Ara, a la millor, des que es& a Barcelona, parla 
més amb els de Barcelona, que n’hi ha menys, Perb jo li puc 
assegurar, i a mi rn’agradaria que aixb ho mantingués vostk 
a la Segarra o a Cervera, que els pagesos, en aquests mo- 
ments, ni estan desinformats ni tenen falta d’inquietuds, per- 
quk els pagesos, estan en una situació molt crítica. 

Miri, sobre els regs, ja ho vaig dir al debat sobre política 
agrhria: nosaltres el que demanem és la subvenció total. de 
les conduccions sense capgalera d’explotacions. Llavors, els 
pagesos ja hauran de fer pagaments i inversions molt impor- 
tants per anivellar les finques i per conduir els regs per l’in- 
terior de Tes seves finques, 

Vost& ha dit una cosa que a mi m’ha preocupat moltíssim 
i que és una verdadera aberració. Aixb no ho pot dir un con- 
seller d’ Agricultura d’una comunitat autbnoma, ni ho pot 
dir als agricultors, i d’aixh vostk en far& resposta als mitjans 
pliblics, Com pot dir vosttf que li preocupa que tinguem una 
agricultura massa subvencionada, si tota l’agricultura comu- 
nitllria s’esth subvencionant, si els pagesos comunitaris 
tenen com a mitjana una ajuda quatre vegades superior de la 

. que reben els pagesos espanyols, els pagesos catalans i els 
pagesos de Lleida? I sap per qud? Perquk alguns governs 
com el seu no posen la meitat per poder aprofitar els fons 
comunitaris. Aquesta és la qüestió, Per tant, aqui permeti’m, 
senyor conseller, que no estiguem en absolut d’acord. I tinc 
l’esperanqa que d’aquí a quinze dies, quan nosaltres presen- 
tem la Moció a aquesta cambra, que reflexioni sobre aques- 
tes qüestions, perqule verdaderament no es poden sostenir en 
públic. 

Li dir6 una altra cosa: alguna cosa que podia haver fet 
aquesta Conselleria ... Perque vosth sap que hi ha accions de 
tipus polític. Jo no s6 si vo& ho sap -jo crec que si-, que 
l’any passat -1’any passat- fins a l’octubre, des del gener a 
1 ’octubre, van entrar per la frontera espanyola 195 .O00 tones 
de pomes i en van sortir 6,000. Aixb explica f’edonsament 
dels preus de la fruita. 

30 crec que aquest Govern, que es manifesta en tantes 
qüestions que tenen menys competencia directa -i per des- 
comptat menys repercussi&, podia haver demanat la 
clhusula de salvaguarda immediata per tancar les fronteres 
als productes exteriors. D’aquestes tones, n’hi havia 55,000 
de Xile, 15 .O00 d’Argentina. Hi ha sis productes -la tomata, 
la carxofa, la maduixa, el pr&ssec,.,, vostk els coneix- que 
encara no s6n europeus, 6s adir, que nosaltres no els podem 
exportar lliurement. I aquest Govern s’hauria de manifestar 

no. 

oportunitat en la recontesta d’acabar d’ampliar els ternes. 

- 

i aprofitar les exceltents relacions que tenen vosth amb els 
seus socis de Govern de Madrid perque es demanes el lliure 
transit d’aquests sis productes que encara no poden sortir a 
Europa. 

Home, a mi, de totes formes, no em preocupa massa que 
el senyor conseller de Benestar digui que no esth d‘acord, 
perque verdaderament crec que no esth massa informat dels 
problemes del sector agrari, A mi el que em preocuparia és 
que, el senyor conseller de3 sector, el senyor conseller del 
sector agrari, que n’hauria d’estar més, doncs, coincidís 
amb les seves apreciacions, 

Mcies, senyores i senyors diputats. Grhcies, senyor pre- 
sident. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Llorens. El 
senyor conseller te la paraula per contestar la rkplica. 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADE- 
RIA I PESCA: Senyor president, senyores i senyors dipu- 
tats, senyor Llorens, bé, quan hi havia un sector de la 
cambra que somreia, jo crec que era ..., i suposo que 6s un 
lapsus, perqu5 vosth sap que precisament fa un mes i mig 
que es va arribar a l’acord de lliure trinsit d’aquests produc- 
tes. Per tant, en aquest moment, ja sé que hi ha una clhusula 
de salvaguarda de contingentació que pot ser aplicable 
4 x 6  és cert-, perb crec que hem fet un pas important -i 
així ho vaig dir en el seu moment- de cara els nostres page- 
sos. Per tant, aquí, bé, igual que el que li deia abans, vuste 
ha dit una frase en comengar, diu: <<Els nostres pagesos no 
estan desinfonnats.)) Suposo que volia dir el contrari, perb li 
ho subscric totalment: els nostres pagesos si que estan infor- 
mats, pesque fem una política i un esforq tendents a tenir-los 
ben informats. 

Vosth ha volgut tergiversar la meva intervenció de l’agri- 
cultura subvencionada. Miri, jo, corn a responsable dins del 
Govern de la Generalitat del tema de politica agriria i pes- 
quera, vetllard perque tots i cada un dels pagesos rebin el 
mhxim de subvencions que els pertoqui. I d’aixb que no en 
quedi cap mena de dubte. I durant aquest mes, nosaltres -li 
faré servir una frase, diguem-ne, fora de context- anirem a 
la caga i captura del pages que vegem que s’oblida de pre- 
sentar el seu expedient per rebre els ajuts. I aixb li ho garan- 
teixo, perque aquesta és una preocupació, I vost6 ho ha dit 
b6: {Miri, jo sóc pages i, com a tal, sé el que pateixen per 
mibar a final de mes, i les dificultats que tenen per tirar en- 
davant.>) Fer t&t, d’aixb no se’n preocupi. 

Jo el que he volgut dir 6s que, a vegades, doncs, a través 
de la polltica d’ajuts, sobretot quan esthn molt ben pen- 
sats, estem creant una mena de professional en la supervi- 
vkncia de les seves explotacions a través dels ajuts. I aixb és 
el que crec que hem de defugir. I el que he volgut dir -que 
vost2 no m’ha interpretat- és que cal anar mks enllh, Ben- 
vingudes siguin les subvencions. Mirem que tothom tingui 
les que li pertoquin, per& escolti, nosaltres al que hem d’a- 
nar és cap a un disseny d’agricuihrra competitiva. 1 aquí és+ 
on anirem. Si vosth em diu: &scoEti, expliqui-m’ho avui,>> 
Miri, li puc explicar poques coses. Abans de final d’any, dic 
jo, em penso que davant d’aquesta cambra podré presentar 

I 
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‘un plantejament global 4 e  sector global i individualitzat- 
de sector per sector en el món agrari, a quina politica, a 
quins Stmbits d’actuació crec que hem d’anar. 

Quan vostk em parla del tema de la poma 4 s  cert, i és un 
tema preocupant, i 6s un tema en qul: nosaltres hem co- 
menqat-, vo& em diu: &’any passat.,.>) M’ha dit unes xi- 
fres; no s6n adequades: en vam exportar 19.000 tones, no 
6.000, per6 deixem-ho de banda. e s  cert que I’any passat va 
entrar molta més poma -molta més- de Ja que nosaltres vam 
vendre. També és cert que I’any passat varn tenir una pessi- 
ma collita. Aquest any em ~ E Q C U ~ ~  la poma que entra, per- 
que n’entra un 30% del nostre consum i, a més, entra amb 
una mitjana de 30 pessetes més cara que la que produ‘im 
nosaltres, En un estudi fet de preus de mercat a Mercabarna 
veiem que les nostres pomes, en aquests moments, estan en- 
trant a Mercabarna a 40 pessetes, com a mhxim, i en 
canvi la poma estrangera, basicament francesa , esta 
entrant a sobre 70 pessetes. I tot i aixb, tot i aixb hi 
ha un consum a dintre Catalunya d’un 30% de poma 
de fora. 

Miri, jo j a  he intentat comengar a posar solucions a 
aquest terna. Des d’intentar determinats tipus de barreres 
tkcniques fins a altres aspectes. E en aquest moment, doncs, 
estem preparant una campanya de conscienciaci6, perquk la 
gent Consumeixi la nostra fruita, Ara, no ens hem d’amagar 
d’una cosa, i cal dir-la aqui: que hi ha una responsabilitat 
greu i important del mateix sector. I en aquest sentit sí  que 
nosaltses al sector li estern donant recomanacions i li estem 
doriant indicacions. Escolti, jo mateix, al comengament, 
vaig dir: <<Escolti, cal que ens posem d’acord.>> Jo vaig re- 
clamar a les cooperatives, i els vaig recomanar el mes de 
novembre que fkssirn retirada de poma. No em vaig podes 
sortir de posar-10s d’acord, perqub no s’eentenien ells, per6 
no perquk no tinguéssim les coses clares. Tres mesos des- 
prés, estern retirant la fruita amb uns costos afegits. I vost& 
ho pot preguntar al Comit& Econbmic de la Fruita DolGa o a 
les cooperatives, i li diran si és veritat o no és veritat, 

Nosaltres hem de recomanar als nostres pagesos, primer, 
que agrupin la seva okrta. I aixb ho venim fent, JO els he 
proposat la creaci6 d’una empresa per a comercialitzar, no 
la fruita de Lleida, la fruita de Catalunya, perqub hem de 
crear marques. La gent no coneix la nostra fruita, i mentre 
ens discutim si la poma del Pla d’Urgell és més bona que ja 
del Segrih o la de no sé on, de no s6 altre, la realitat és que 
el nostre producte baixa de venda, no solament en I’exterior, 
sin6 que baixa de venda a casa nostra. 

I hem d’anar cap a una qualitat del nostre producte, i cap 
a una presentació del nostre producte. I aixb, cregui’rn, se- 
nyor Llorens, jo sl que ho be explicat als pagesos, jo sí  que 
he parlat moltissimes hores amb el Comite Econbmic de la 
Fruita Dolp de Catalunya, i hi estem treballant. I espern 
que tingui un profit i, a més, espero l’ajuda de tots vostes, 
perque vosth també hi pot ajudar, en aixb. Tots hi podem 
ajudar. Cal que anem a una conscienciació de la nostra agri- 
cultura, que el problema en aquest moment no és solament 
els preus, sh6 que hem d’ofwir un producte que, veritable- 

’ 

ment, interessi el consumidor, que veritablement sigui com- 
petitiu. Si no ho fem així, nosaltres no ens en sortirem. 

Bé, s’ha acabat el meu temps. Moltes grhcies. 
El Sr - PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor ’conseller, 

(El Sr. Curto i Casudd demarta per parlar.) Per que demana 
la paraula el senyor .. .? 

El Sr. CURTO I CASAD6: Senyor president, 10 porta- 
veu del Grup Popular sollicita R la presidkncia que, en virtut 
de l’article 67.3, per contradiccions, que est portaveu també 
les ha pogut contrastar, que la presidhcia accedís a donar 
un temps adequat al diputat per tal de poder aclarir unes pa- 
raules que s’han tergiversat. 

El Sr, PRESIDENT: M’interessaria precisar quines són 
les contradiccions, perqug ... 

El Sr. CURT0 I CASAD6: Doncs s’ha fet referbncia, 
senyor president, al desinterhs .,. 

E1 Sr. PRESIDENT: Vost5 ha d’entendre que una inter- 
peljació, per definici6, 6s contradir-se, que si no no hi ha.,. 
De manera que precisi en qu8 consisteixen aquestes contra- 
diccions. 

El Sr. CURTO 1 CASAD6: No, senyor president, ho 
precisara el diputat que ha formulat la inkrpellació. 

El Sr. PRESIDENT: Lbgic. 
El Sr.’ LLORENS: Sí, senyor president. fis que el senyor 

conseller ha dit que jo havia dit que els agricultors, que eis 
pagesos no estaven desinfomats, 30 el que havia dit és que 
els pagesos no tenien desinteres i no els faltaven inquietuds. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Queda fet l’aclariment, 
EI Sr, LLORENS: I suposo que ho recollir8 així el Diari . 

de Sessions, i si no a la millor ha estat un lapsus i el que 
volia dir ha estat aixb, perquk tots ens podem equivocar, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Llorens. El , . 
senyor conseller vol intervenir? B6, t6 un minut, 

El Sr. CONSELLER D’AGRICULTURA, RAMADE- 
IUA I PESCA: Senyor Llorens, no, no. Jo ja ho he entks, 
que havia estat un lapsus, i el que vull 6s ratificar-li que els 
pagesos estan informats i que, sortosament, ‘la majoria tenen 
inquietuds i interhs en el món agrari. 

’ 

, 

El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor conseller. 

hterpeHaci6 al Consell Executiu sobre 
la politica del Departament de Renestar Social 

em relaci6 amb els qiuntaments 
I deCatalunya 

Passem al tercer punt de l’ordre del dia, que 6s la inter- 
pellaci6 sobre la politica del Departament de Benestar So- 
cial en relaci6 amb els ajuntaments de Catalunya, que 
formularh el diputat senyor Soto. Té la paraula. 

El Sr. SOTO: Moltes grhcies, senyor president, Senyores 
i senyors diputats, jo voldria comenqar aquesta interpeltació 
recordant una obvietat, i és de quines coses parlem quan 
parlem de benestar social. Quan parlem de benestar social 
estem parlant de la política d’infhcia, de la politica d’aten- 
ció a la gent gran, de la política en relació amb els dismi- 

, 

I .  
‘ I  
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nu’its, de l’atenció als drogoaddictes, d’una part molt impor- 
tant de la poIítica d’habitatge social, de la formaci6 d’a- 
dults, de la lluita contra l’analfabetisme, de la promoció del 
voluntarjat, dels serveis soci& i de moltissimes altres 
coses. En definitiva, estem parlant dels problemes més im- 
portants que tenen plantejats avui totes Pes societats occi- 
dentals a Parlem de problemes certament de difícil solució, 
que requereixen recursos econbmics , atenció política, treball 
tenaq, coordinaci6 institucional i un llarg seguit de mesures, 
T encara i així, són problemes que tindrem plantejats durant 
molt de temps. Són en gran mesura -ho deia- els problemes 
claus de I’estat del benestar en aquest fi de segle. 

Per afrontar tot aquest conjunt de problemes, Catalunya 
. té molts i importants actius: una societat civil conscient, un 

moviment associatiu molt superior al d’altres pai’sos de la 
nostra &rea, un moviment de voluntariat generbs i treballa- 
dor, uns professionals en matkria de serveis socials que res 
tenen a envejar, en motiva& i preparació, als dels paisos 
europeus més avangats, i també -com n- uns ajuntaments, 
els ajuntaments catalans, que han estat capdavanters en 
mat&ria de benestar social, 

Per6 senyores i senyors diputats aquesta interpeliaci6 
d’avui la presentem perquG estem convenquts que tots 
aquests actius han estat malbaratats per la politica desenvo- 
lupada des de la Conselleria de Benestar Social pel senyor 
Antoni Comas i Baidellou. 

Abans que el senyor Comas fos nomenat conseller de 
Benestar Social hi havia, amb mks o menys problemes, un 
reconeixement de l’autonomia municipal; es potenciava una 
única xarxa de serveis per a tat Catalunya; existia un acord 
entre la Federació de Municipis i el Govern en el planteja- 
ment de la concepci6 dels serveis socials; s’orientava l’ac- 
ció del Govern a crear i finaqar els serveis socials 
especialitzats i a responsabilitzar els ajuntaments dels ser- 
veis socials d’atenció primhria. Certament, hi havia proble- 
mes -no tot eren flors i violes-: hi havia una discussió duia 
i difícil sobre l’import econbmic de la col3aboraci6 entre la 
Generalitat i els abjuntaments. 

Perb des de l’arribada del conseller Camas a la Conselle- 
ria de Benestar Social la interferhncia a les compeencies 
dels ens locals ha estat constant; l’enfrontament institucio- 
nal i no institucional ha estat permanent; els acords -quan 
sy han assolit- han estat extraordinhriament difícils; s’ha 
priaritzat la utilització partidista de la polftica de benestar 
social en una mena de caca de vots constant i s’han creat, 
malbaratant els recursos de tots els ciutadans, dobles xarxes 
de serveis. El millor exemple d’aquesta doble xarxa de ser- 
veis s6n les famoses oficines de Benestar Social, de les 
quals malauradament hem parlat ja massa sovint en aquesta 
cambra -comenGa a haver-n’hi, ja, una literatura parlarnen- 
thria abundant. 

El darrer exemple, ben vergonyós i del qual jo, senyor 
conseller, li demano avui responsabilitats polítiques ’I ]’ha 
donat el responsable de l’oficina de Benestar Social del Ri- 
pollks. Jo tinc aqui un foto, que ha estat publicada en alguns 
mitjans de comunicaci6, del local de Convergencia Demo- 

crhtica de Catalunya a Ripoll, senyor president, on es diu: 
cdlorari de despatx: de dilluns a dimecres, de 6 a 9 de la 
tarda, i dissabtes, de 17 a 1. Senyor Valenei Clarena, matins, 
de 10 a i ,  i tardes, de 5 a 7,  al local de Benestar Social>>, 
amb l’adreqa del local de Benestar Social. Han estat publi- 
cades per diversos mitjans de comunicaci6, senyor conse- 
ller. 

Davant d’aquest cartell jo no sé si vo& sentiri la ma- 
teixa vergonya que jo sento. M’agradaria. Jo voldria saber 
per quines raons va nomenar vmt& una persona que fa coses 
com aquestes. Vostk sap la resposta que va donar aquest 
senyor quan,li van preguntar per aquest cartell? Va dir que 
i s  que s’havia espatllat el telefon de Converggncia Demo- 
crhtica. Cal que hi afegeixi jo alguna cosa més? Jo li derna- 
no una ‘resposta clara i contundent sobre aixb i, si us plau, li 
demanaria que no em digui qui li ha obert un expedient, 
perqu5 vost5 ja ha obert uns quants expedients. Voldríem 
una resposta bastant més clara, mes concreta. 

En primer lloc, he parlat de dobles xarxes i ara, en segon 
lloc, he de parlar dei tractament econbmic que reben els 
ajuntaments catalans de la Conselleria de Benestar Social, 
Només donaré una xifra -no voldria cansar els diputats amb 
moltes xifres-: dels 61.000 milions de pessetes que té de 
pressupost el Departament de Benestar Social, més 
l’ICASS, només 2.700 milions de pessetes van als ajunta- 
ments, és a dir, poc més del 4% del Departament de Benes- 
tar Social, 

Vostk és una de les conselleries que menys diners dedica 
proporcionalment als ajuntaments. Li donaré un sal exem- 
ple: pet exemple, la Conselleria de Cornerq, que no té l’obli- 
gaci6 de contribuir a crear una xarxa bhsica de serveis 
socials, dedica un 10% del seu pressupost als ajuntaments 
catalans, un 10%. A part, hi ha el problema que moltes ve- 
gades aquestes subvencions, quan es donen -absolutament 
insuficients-, es cobren amb un retard d’un any o de dos 
anys, fins i tot. 

Per6 per si aixb encara no fos suficient, l’any passat el 
Departament de Benestar Social va deixar sense cap mena 
de subvenció ajuntaments tan importants corn el de I’Hospi- 
talet -la segona ciutat de Catalunya-, el de Lleida, el de 
Sant Boi o el Consell Comarcal del Vallbs Occidental, per 
posar-ne un altre exemple, i es van retallar substancialment 
les ajudes a ]’Ajuntament de Barcelona, deixant d’aportar 
recursos a programes tan importants com el Pla especial de 
Ciutat Vella, com el Programa d’atenció a la gent gran de la 
ciutat de Barcelona o els programes de formacM d’adults, 
entre d’altres -cito únicament aquests tres exemples. 

Aquest conjunt d’actuacions del senyor Cornas ha gene- 
rat una situaci6 d’extraordinhria gravetat, una situació que 
pot posar en fatlida i que afectar& greument la qualitat i la 
mateixa existimcia d’un ventall molt ampli de serveis so- 
cials. Aquesta manera d’actuar jo l’he qualificada i la torno 
a qualificar avui de <<salvatjada antisocial>), perqu&, senyo- 
res i senyors, deixar sense subvencions programes tan im- 
portants corn aquests és un acte de brutalitat, un acte de 
brutalitat que no cau sobre les espatlles -com es pretdn de 
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vegades- de la senyora Eulhlia Vintró o del senyor Pasqual 
Maragall, o del senyor Fbjana, ni tan sols dels ajuntaments 
afectats! Aquestes accions les acaben pag& els ciutadans; 
les acaba pagant-la gent gran; la gent, per exemple, que 
va poder rebre formaci6 de jove i que la vol tenir ara d’a- 
dult; els ciutadans i els ve’ins de Ciutat Vella; els ciutadans 
d’Hospitalet; els de Lleida; els d’Esplugues; els de Sant Boi. 

Deixar sense recursos ajuntaments i programes tan im- 
portants és un acte de menyspreu, des. del nostre punt de 
vista, cap als sectors mds feblks de la societat i jo li demano, 
senyor conseller, que faci un esforg per posar-se en la seva 
pell, en la pell d’uns ciutadans que poden deixar de rebre 
uns serveis per culpa de la seva responsabilitat. Ha de sentir 
la mateixa angoixa, rhbia i indignació que senten aquests 
ciutadans, 

I avui mateix, senyores i senyors diputats, aquest mati, 
llegint els diaris, hem tingut una nova mostra de l’estil de 
fer les coses, de l’estil de fer política del senyor Comas. 
Avui en un rotatiu de Barcelona hem llegit referencies a una 
carta que rn’avergonyeix, que jo crec que ens avergonyeix a 
tots, 6s una nova mostra d’iinsensatesa d’un conseller que 
sembla que divideix el moviment associatiu en funci6 +de 
cordes polítiques, dhun conseller -dit sigui de passada- que 
no dubta a contarhinar aquest mateix moviment associatiu 
de Catalunya amb propaganda de les loteries, fins i tot en 
entitats infantils i entitats juvenils. D’aixb avui no en parla- 
ré, perqu5 dintre de quinze dies n’haurh de respondre vosth 
davant d’aquesta cambra, 

El transport de disrninu’ics, senyor conseller, exigeix 
molta més seriositat. No jugui tambd amb aixb! Jo vull ex- 
pressar aquí la meva esperanqa i la meva convicció que, 
malgrat aquesta circular -que no 6s la primera circular de la 
qual hem de parlar del senyor Comas en. aquesta cambra-, 
el senyor president de la Generalitat, el molt honorable se- 
nyor Jordi Pujol, rebrh els representants d’aquestes entitats 
perqub li pQguin expressar les seves preocupacions i les 
seves inquietuds, Jo estic mnvenqut, vull creure que el presi- 
dent de la Generalitat no atendd el criteri d’aquesta carta .-per 
dir-ho d’alguna manera- del conseller de Benestar Social. 

Dit sigui de passada, cal agrair -pequi2 és de justkia- a 
la Conselleria d’Ensenyament la sensibilitat que esth mos- 
trant entorn aquest problema en relació amb el transport de 
disminu‘its a les escoles, perb hem de lamentar, i lamentar 
molt durament, que el consefler,de Benestar Social no vul- 
gui ni tan sols asseure’s a la taula per parlar del problema 
del transport de disminu‘its, especialment del transport de 
disminui’ts que van a tallers del Departament de Benestar 
Social. 

En definitiva -i ja se m’ha ences el llum vermell-, volem 
expressar el nostre rebuig a I ’enfrotltament institucional sis- 
temhtic que practica el conseller Comas; rebutgem el tracta- 
ment econbmic que d6na als ajuntaments de Catalunya i que 
pateixen els seus ciutadans; rebutgem el tractament que 
d6na ai moviment associatiu del pah i que queda pal& en 
aquesta carta a gu5 fa refedncia avui un rotatiu de Barcelo- 

#na; rebutgem que la Conselleria de Benestar Social no es 

’ 

vulgui ni tan sols ‘asseure a la taula per discutir sobre el 
transport de disminu’its; rebutgem que s’utilitzin les oficines 
de Benestar Social com si fossin un local de Convergkncia 
Democrhtica de Catalunya, i, finalment, demanem un canvi 
de cent vuitanta graus, un canvi radical de política del De- 
partament de Benestar Social en relació amb els ajunta- 
ments de Catalunya i en relaci6 amb el moviment 
associatiu, 

Res més i moltes gricies, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Soto. Pel 

Consell Executiu, té la paraula ]’honorable conseller senyor 
Cornas rn 

El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL (Antoni 
Comas): Malt honorable senyor president, senyores i se- 
nyors diputats, senyor diputat interpellant, no es pot dir amb 
cap dada, amb cap xifra, amb cap fet que la col~aboraci6 
institucional del Departament de Benestar Social no s’hagi 
cercat sempre i en tot moment, i l’eestem cercant ara amb els 
quatre ajuntaments després m’hi referiré- amb qu& l’any 
passat no es va signar conveni, i la cercarem en el futur, a 
pesar d’intervencions com les de vost5 i a pesar del que es 
pugui dir, perqub 6s necessari, amb les administracions i 
amb les entitats cíviques que fan voluntariat civic i social, 
amb tothom, perque és absolutament necessari. 

Perb en gu2 ha de consistir aquesta collaboració institu- 
cional? Ha de cqnsistir a donar diners i prou? He dit que 
aixb jo .no crec que hagi de consistir en aixb, i no ho faré# 
Ha. de consistir a acceptar projectes i programes que no tin- 
guin rigor, cap rigor, moltes vegades? O que no s’adegiiin al 
marc del que constni’im o fem des de la Generalitat? Crec 
que no: I no ho farem, i no ho’farem. 

Hem de tenir una actuacid transparent i per aixb vhem 

-crsubvencionan) V O ~  dir una altra cosa- i, per tant, nosaltres 
<conveniemn. I la destinació del diner de la Generalitat -ho 
he dit moltes vegades, ho reitero ara, ho reiterad tantes ve- 
gades corn faci falta- no ha de ser la substitució que els 
ajuntaments ..., la subvenció que els ajuntaments ja es gasten 
o tenen el deure de gastar-se, sin6 permetre una major 60- 
bertura i una major qualitat de servei. Per aixb han de servir 
els diners de la Geieralitat; no perqu5 els ajuntaments s’es- 
talviin els diners que tenen ]’obligació de gastar-se o aquells 
que fa temps que s’estan gastant. Per aixb han de servir. 

Vostk diu que no hem tingut aquesta collaboració institu- 
cional. Escolti -hi insisteixo-, els fets s6n els fets. Vam sig- 
nar 38 convenis amb els ajuntaments dels 42 possibles: 22, 
del PSC; 10, de Convergencia i Un%, governats (remor de 
veus) -governats-; 6 governats per Iniciativa per Catalunya 
o pel Partit dels Comunistes de Catalunya; i 40 convenis 
amb consells comarcals.,., amb to ts..., també el del Va!l&s, 
que vosth ha dit que no, també; esta mal informat. Tot aixb 
va suposar més de 3.000 milions de pessetes. (Remor de 
veus .) 

fer la politica de convenis, perque <<conveniam vol dir aixb . .  

El Sr, PRESIDENT: Silenci! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: Sr’, m6s 

de 3,000. I si s’hi afegissin -cosa que no es posa en el con- 
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veni- els patronats municipals o fundacions en qu5 ]’ajunta- 
ment té incidhncia, aquesta xifra seria evidentment molt 
m6s alta, per6 no em vull entretenir amb xi€res. En tot cas, 
són convenis que s’han signat per ambdues parts: vol dir 
que s’hi estava d’acord. ’ 

1 els casos dels quatre ajuntaments els hem debatut, els 
hem debatut a bastament aquí, 1’altre dia, amb tot un reguit- 
zell de preguntes, estan en el diari oficia1 de sessions, esta a 
disposició de tots els senyors diputats: I jo vaig dir q k  nd- 
saltres aniriem a cercar -ja havia escrit jo la carta quan vaig 
tenir aquestes preguntes- tots els alcaldes per veure si po- 
diem superar les dificultats que l’any passat vhrem tenir per 
signar aquests convenis, I ho estem fent, falta només -si la 
rnembria no em falla- un contacte amb un ajuntament que 
es tindrit un dia d’aquests. 

,Pe& per tenir col~aboració institucional hi ha d’haver 
lleialtat institucional (remor de veus), hi ha d’haver lleialtat 
institucional .. . (Forta remor de veus i veus de m€, senyor!#) 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! 
El Sr. CQNSELmR DE BENESTAR SOCIAL: I vostes 

creuen que hi ha lleialtat institucional? Repassin la premsa 
del 22 de febrer del 92, quan diu: <<La Federació de Munici- 
pis de Catalunya no vol que els ajuntaments t k t i n  amb Be- 
nestar Social>,, i ordenava’ no signar cap conveni per a 
aquest any. Algun dels ajuntaments que no han signat 6s 
perque van fer cas d’aixb i després els vam dir: <<Escolti, tot 
el que no se signi abans de juny nosaltres no podem, els di- 
ners, tenir-los sense gastar i, per tant, en disp0sarem.h fis 
clar, com que els ajuntaments no van fer cas d’aquesta indi- 
caci6 de la Federació de Municipis aleshores van anar a sig- 
nar i aleshores van venir els altres, i amb alguns d’ells ja no 

. vam ser-hi a temps. Perb aixb no és lleialtat institucional. 
Aixb no és lleialtat ... Quan ens hem assegut a la taula, hem 
arribat a acords, C Q ~  estem arribant a acords -contrariament 
al que voste va dir, senyor Soto. Tinc aquí una carta del pre- 
sident de la Federació de Municipis de Catalunya que, real- 
ment, nomrespon a un conveni encara signat, per6 és una 
carta signada per ell, en qub diu que per a aquest any hem 
arribat a acords. Bhsicarnent, em feia unes indicacions que 
hem contestat a favor, Per tant, doncs, és clar, no esti el 
conveni signat, per6 ell diu’ que hem arribat a acords. 

Per tant, aixb no és, no és ... I avui mateix el senyor alcal- 
de de Barcelona -avui mateix, ja  que. voste treu un diari d’a- 
vui,.,, després em referir6 a aixb-, el senyor alcalde de 
Barcelona treu una altra vegada la despesa de capitalitat. Si 
aixb no esta resolt a la ciutat de Barcelona 6s perque vostks 
no ho han volgut resoldre Cforta remur de veus) quan l’any 
80, quan l’any 80 i 81, el vice-president del Govern en 
aquells moments al senyor Serra i a mi ens va donar possibi- 
litat de resoldre-ho.,(Rernor de veus.) I aixb és aixi, encara 
que no els interessi. No van voler ... 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: NQ van 

voler, vost&s, negociar fora del context dels altres ajunta- 
ments I quan Barcelona teniainecessitats específiques, i hi ha 
la histbria, que ho diu. T hi ha la histbria, que haadiu. I 

aieshores, si aixb s’havia de ferraleshores, i anhvem on ha- 
víem d’anar, a I’AddnistraciÓ central, qu2 fan vosths vo- 
tant en contra quan aix6 es planteja on s’ha de plantejar, que 
és el Parlament espanyol? (Remor de veus.) Aixh és manca 
de ’lleialtat institucional. (Forta.repnor de veus.) 0 és manca 
de Ileialtat institucional no defensar aquells diners que ens 
pertanyen. Bs que algú ha protestat -algú ha protestat?- per- 
que4 s’ha inclbs, dintre de la fórmula de distribuci6, la super- 
fície de la comunitat autbnoma, per a la distribució del Han 
concertado o el Pla gerontolbgic? ’& que aixb td alguna 
solta? Aleshores, m’he trobat sol defensant-ho, i rn’han dit, 
<<Escolti, la Federació ‘de Municipis de Catalunya>> -que esti  
dintre de la Federacilin Espafiola de Municipios y Provin- 
cias- <<est& d’acord amb aixb i, per tant, 1lestos.n Aixb 6s el 
que se m’ha dit. Aixb és manca de lleialtat institucional. 
(Remor de veus.) Per tant ... 

El Sr. PESIDENT: Silenci! 
El 5r. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: Per tant, 

la realitat.. . 
El Sr. PRESIDENT; Senyor conseller, suspengui el seu 

discurs i esperi que guardin silenci. 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR,SOCIAL: La rea: 

litat -moltes grkcies, senyor president- no es pot ignorar, 6s 
la que és. Si vostes la volen ignorar, és el seu problema, 
perb jo, del que dic, hi ha tots els testimonis que vost&s de- 
sitgin. Del que voste ha dit, senyor diputat, no n’hi ha cap, 
de testimoni. Oficines de benestar social, que les ha tornat a 
treure: hi tomo a insistir -ho vaig dir a l’assemblea de la Fe- 
deració de Municipis de Catalunya, ho he dit en &missió 
aquí, ho he dit al Ple:  quin fet s’ha produyt que nosalires 
hem traduil en dobles xafxes? Quin fet? Quin fet? No me 
n’han dit ni un, Ara entraré en aixb, encara que aixb scjn les 
preguntes de dem&, perque jo, dem&, tinc unes preguntes per 
contestar aixb. Perb ara, ara m’hi referiré de passada. Aixb 
no són xarxes paralleles: aixb és una cosa mal feta; aixb 6s 
una COSEI mal feta. (Remor de veus), Per6 aixb no són xarxes 
paralJeles. Vostk ha parlat de xarxes paralleles, i aleshores, , 

d’aixb, no me n’han dit encara ni un sol exemple. Ni un sol 
exemple. (Remor de veus.) Per tant, hi insisteixo: estaré 
obert, rebré, tractaré en cada cas que se’m digui: <<Miri, 
aquella oficina ha fet aquella actuació que no és correcta, 
des d’un punt de vista de xarxa paral.lela.)> Parlem-ne. Men- 
tre vosth, no me’n parlin, les oficines fan la seva feina, i la 
fan ben feta. 

Jo, d’aixb, en parlar6 dem&, perquk, si no, emmnienjaria el 
temps. Per6 ja li dic ara -ja li dic ara- que vostes són els qui 
ho poden treure menys, aixb. Repassin la premsa de Girona, 
del que va passar -ho dic perqu5 6s la mateixa circumscrip- 
c i b  amb el senyor Quintana, que es feia telefonar i una se- 
cretaria que hi ha a la seu de 1’Ajuntament de Girona, es 
feia telefonar a ]’Ajuntament de Girona per un assumpte 
-per un assumpte- d’una residhncia amb hnim de lucre. I 
encara hi treballen. Encara hi treballen. Repassin-se aixb, 
Quan es fa aixij, segons que no es té el dret de ..., bé, poden 
treure-ho, evidentment, poden fer-ho tot, per6 aixb 6s així. 
Dema en parlarem, d’aquesta qiiestib. 
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No m’ha tret el Plan concertado; per tant, no m’hi referi- 
ré. Escolti, aquesta carta que avui un diari ha publicat és una 
carta que lamento que s’hagi publicat, perque era interna 
(remor de veus), i s’ha fet quelcom mal fet, i el fet de com 
aixb s’ha filtrat, que vestes. ho saben i jo també -i jo tamb6- 
demostra que jo tenia raó quan deia -ho explicava en les 
frases d’una carta que va dirigida internament, es diu, per6 
que són una part-, alg6 que 6s de la seva corda, perqub aixb 
s’ha filtrat d’aquesta manera (remor de veus), i s’ha filúat 
d’aquesta manera i, per tant, tenia raó, Ara bé, aixb enfron- 
ta.., Quan vostks vulguin, jo avui tinc una reunió amb tot el 
collectiu de disrninui’ts i en parlarem. Perb vosth em pot dir, 
ja que ha bet el tema, quin argument vost8 te perquk el que’ 
I’Ajuntament de Barcelona ha pagat durant quinze anys no 
ho pagui ara? Vose em pot dir quin argument té vost& per 
allb que és compethcia municipal -perqu2 tots els ajunta-. 
ments han de posar al servei de tots els ciutadans, de mi i de 
voste, un transport públic, també per als disminu’its: aixb és 
normalitzaci6 i la sesta Bshina altra cosa. 6s  assistencia, i no 
en volem, d’assistencia: volem tasca normalitzadora, I aixb 
ho ha de pagar 1’Ajuntament de Barcelona, perque:, si ho ha 
de pagar la Generalitat -si ho ha de pagar la Generalitat-, 
no ho hauria de pagar només a Barcelona: ho ha de pagar a 
Sabadell, ho ha de pagar a tot ameu. (Forta remor de veus.) 
Ha entén? Si fos aixb, si fos aixb, per6 6s que aixb no ho 6s. 
Es que aixb no ho 6s. Per tant, no poden vost8s reclamar 
aquesta qüestió de la manera com ho fan. Ho discutir6 amb 
VOSt&S ... 

El Sr. PRESIDENT: Silenci ... ! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: Ho dis- 

E, quant a,.. 
El Sr:PRESDENT: & que, si hi ha tantes interrupcions, 

h u d  de descomptar el temps alsenyor conseller.., (Remor de 
VeW), 

El Sr, CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: Ja 
acabo, jo, senyor president. Temps hi haufi de tractar-ho. A 
mes, el senyor Soto m’ha dit que aixb ho anirien fent; per 
tant, jo tinc corda. Jo tinc corda. Per tant, ja ho farem. Ara... 
(Remor de veus,) Acaben? (Pausa.) Grhcies. Quant als in- 
sults, ja vaig dir que a10 els els contestaria, Abstinguin-se’n. 
A mi m’han dit de tot, vosth. Aixb desprestigia la classe 
politica, entenen? Aixb desprestigia fa classe política. Aixb 
fa mal a la classe politica. Potser aquest manual d’urbanitat 
que el senyor alcalde ha fet, si n’haguessin fet més exem- 
plars, perqu2 aixb també 6s una cosa de prioritats, oi?, una 
cosa de prioritats, S’han gastat molts diners fent un manual 
d’urbanitat que, aleshores, segons membres de l’eequip de 
govern no feia falta; jo crec que tampoc, perb potser si  que a 
alguns els fa falta. Remor de veus.) Per tant, aixb 6s quel- 
com que vastes poden rellegir, que potser en trauran alguna 
explicació, 

€36, continuarem despks, amb la &plica que vostk em faci. 
Moltes gracies, senyor president. 
El Sr: PRESIDENT: Grhcies , senyor conseller. El senyor 

cutirem quan vestes desitgin, 

Soto pot fer la rkplica durant cinc minuts. 

El Sr . SOTO: Moltes gracies, senyor president. Senyores 
i senyors diputats, el conseller de Benestar Social ha dit que, 
d’insults, no en parlarh: fa6  be. En la meva intervenció 
n’hi ha hagut cap. Hi ha hagut passió, duresa, perb cap in- 
sult, I, en tot cas, és cert que, quant a insults, en el darrer 
any, I’únic que jo he escoltat l’ha pronunciat una persona 
que és absent en aquests moments, que s’ha d’asseure en 
aquesta cadira d’allh (el diputat n’assenyala I’escb), i jo, 
que no s6c precisament un capella parlant, no m’atreveixo a 
repetir el que aquest senyor va dir. (Remor de veus.) 

En segon lloc, senyor conseller ... 
El Sr. PRESIDENT Silenci ... 
El Sr. SOTU: En segon lloc, senyor conseller, deixi’rn 

d i r 4  també ‘amigablement que, si hi ha algú que no em pot 
parlar de rigor en aquest país, que no té massa legitimitat 
per parlar de rigor és, precisament, vostk. Vost5 sap que 
tots, que la immensa majoria dels ajuntaments de Catalunya 
gasten proporcionalment en benestar social molt m6s del 
que gasta el Govern de Catalunya. I jo li demano -i ara ut& 
litzaré una expressi6 que potser és dura, perb és que a mi no 
se me n’ocom cap altra- que evitem determinats actes de 
cinisme. Dir que els ajuntaments de Catalunya que van sig- 
nar el conveni amb el Departament de Benestar Social estan 
d’acord amb.vost&, per mi, aixa és un acte de cinisme. L’A- 
juntament de Barcelona va signar un acord, un acord en el 
qual, efectivament, no estava inclosa Ciutat Vella, no estava 
inclosa l’atenció a la gent gran, no estava inclosa la forma- 
ci6 d’adults.., Li tomo a demanar que em digui quina llei, 
quina normativa legal obliga 1’Ajuntament de Barcelona a 
fer fomaci6 d’adults, per exemple, eh? I el va signar, per 
qub? Perqub era un conveni en que es jugaven 300,400,500 
milions de pessetes, i í’Ajuntament de Barcelona i els ajun- 
taments de Catalunya no poden prescindir de 1 00, de 200, 
de 300, de 400, de 500 milions de pessetes. No faci vostg’ 
l’acte de dir: <&om que han signat, és que aquests hi estan 
d’acord, i únicament no hi estan d’acord els que no van 
signar.>> 

Vosth ha parlat de lleialtat institucional. Una altra vega- 
da, qui menys legitimitat té per parlar de lleialtat institucio-. 
nal és vosth. La Fedemi6 de Municipis, el que va demanar 
és que hi haguBs una negocia& global de la Federació de 
Municipis amb el Departament de Benestar Social per fixar 
fes bases del conveni, No va demanar cap altra cosa, i aixb 
no és faltar a la lleialtat institucional, sinó facilitar la lleial- 
tat institucional. 

Vosth ha parlat, senyor conseller, que lamentava que 
s’hagi filtrat una carta avui en un rotatiu de Barcelona, Jo, el 
que lamento no és que s’hagi filtrat, el que lamento 6s que 
s’hagi escrit. I que s’arribin a dir coses COM aquestes. Són 
una manca de respecte sense precedents per al moviment 
associatiu d’aquest país. Aquestes persones que treballen en 
el camp del moviment dels disminu’its no tenen, no hi ha cap 
raó que justifiqui afirmacions com les que vosth ha fet. Se 
n’hauria d’avergsnyir, La foto: en parlarem avui, en parla- 
rem dema, i en parlarem tantes vegades com vulgui. Dei- 
xi’m dir-li una cosa: la seva explicació no em satisfh. 

I 

’ 

- 
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Perque, si vol que li digui la veritat, vostk va nomenar 
aquest responsable de l’oficina de benestar social precisa- 
ment perquh fes aixb. El seu únic error ha estat penjar un 
cartell, que algú ha pogut fotografiar i, davant d’aixb, a. 
vosth no li ha quedat cap altre remei que obrir un expedient. 
Per6 si de vostk depenguks, a aquest responsable li donaria 
la medalla d’or de la Generalitat (rialles), perque esta fent 
exactament all6 que vo& volia que fes. En qualsevol cas, 
esperarem els resultats d’aquest expedient que esth obert 
amb tant d’escepticisme com varn observar el famós expe- 
dient que va obrir a unes secrethies en funci6 d’una circular 
sobre la llengua, del qual, per cert, no en varn sentis parlar 
mai més, 

Amb els diners que vostk dedica a aquestes oficines de 
benestar social -que són una doble xarxa- es podrien resol- 
dre, en gran part, els problemes de finanpment dels ajunta- 
ments de Catalunya. Vosth dedica a aixb uns 1.000 milions 
de pessetes, m6s o menys. Amb aixb i als ajuntaments esta; 
rien molt millor gastats. 

Ja per acabar, fa m6s de cinquanta anys, senyor conse- 
ller, en aquest país hi va haver un polític que va.fer el pitjar 
que es pot fer amb la pobresa, que no. és fer la gran politica 
que cal fer per eradicar-la, sinó fer la política ’m6s mesquina 
i en el pitjor sentit de la paraula, que 6s anar a’la compra 
dels vots. No ho va fer sols amb la pobresa; ho va fer també 
amb 1.a llengua i amb el sentiment de pertinenqa a una CQ- 

munitat nacional; els cronistes el presentaven sovint en els 
mitings amb un entreph de sardines embolicat amb paper de 
diari sota el brag. Els seus efectes sobre el país van ser per- 
niciosos, i van deixar una llarga ombra sobre la nostra his- 
tbria collectiva. Cinquanta anys després hi ha un politic que 

. ha descobert tarnbk els pobres, no per fer la gran politica 
que cal, sinó per aconseguir vots, o per poder passejar-se 
per determinats barris com si per a aixb s’haguds de pagar’ 
alguna mena de peatge. 

EI que ens preocupa és que aquest polític té molts més 
recursos, molt més poder, fa legitimitat democratica que 
‘dóna ser conseller de la Generalitat de Catalunya: i, si ningú 
no ho impedeix, la seva ombra pot arribar a ser igual, tan 
llarga i tan perniciosa per a la histbria de Catalunya com la 
del politic a que m’he referit fa cinquanta anys. 

Res més, i moltes grhcies. (Remor de veus, Aplaudiments 
en un sector de la carnbru). 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Soto, El senyor 
conseller t6 la paraula. 

El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: Moltes 
gracies, senyor president. Senyores i senyors diputats, jo 
crec que no s’hauria de poder prendre aquesta tribuna per 
dir coses que no es poden provar ni es proven, Jo, tot el que 
he dit, ho puc provar, i estic ‘a la seva disposició, Vingui al 
meu despatx, i parlem-ne, Jo li ensenyar6 les daixb ..., o 
aqui, o a la comissi6, quan vulguin, Quan vulguin, (Remor 
de veus.) Aixb s’esth gravant: vost5 no pot provar el que ha 
dit; jo sí que ho puc provar. Per tant, frases d’aquestes que 
desprks, doncs , s ’aplaudeixen, em sembla que no s’haurien 
d’aplaudir, perqul: aixb no és..., allb que se’n diu, no es c<de 

. .  

’ 

rebut),. Per tant, el que diu no es de recibo, <<no és de rebut)>, 
<<no 6s de rebutn, Molt bé* 

Les lleis, la Llei de rkgirn local catalana, als articles 63 i 
ó4? diu quines sbn les compethcies dels ajuntaments de 
rn& de 20.000 habitants. La Llei diu clarament que hi ha 
unes compethcies que són obligatbries i, altres, prhpies. 
Per tant, tot el que fa un ajuntament és competkncia d’ell. O 
obligatbria o prhpia. I la Generalitat no té cap obligació de 
dedicar ni un sol diner a subvencionar aixb que voluntbia- 
ment els ajuntaments fan. fis una qiiesti6 de prioritats, Jo 
abans he dit que 1’Ajuntament de Barcelona, que ha sortit 
reiteradament amb aquesta campanya que esti fent ara, que 
diu que val 250 milions ... Ara, a veure si aixh ho ha de fer o 
no ho ha de fer. Ho fa, i crec que ho ha de fer, per6 aixb és 
una prioritat. O el manual d’urbanisrne és una prioritat, o 
mantenir, mantenir -que s6n molts, molts i molts diners- el 
carrousei de la Guhrdia Urbana ... 

(El Sr.  Soto diu: <(Ah& és dema&ic!>>) 
No és demagbgic. 
El Sr. PRESIDENT: (Adrqant-se al Sr. Soto.) No tt5 la 

paraula. 
EI Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: NQ 6s 

demagbgic; aixb és prioritat, No ho critico ... (Remor de 
veus .) 

El Sr. PRESIDENT: El crido a l’ordre, senyor Soto. 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: NO cri- 

tico res d’aixb; dic que és una qiiesti6 de prioritat. 1 alesho- 
res dic que aixb s6n molts diners. Ho vol fer? EstB en el seu 
legfteirn dret de fer-ho, Si la Generalitat dedica .diners a 
nconveniarn coses és perquk volem ajudar; per6 hem de 
<<conveniar>>, hem de <conveniar>>. I si no es vol <<conve- 
n i m  o RO es fan els programes d’acord com diu la Genera- 
litat, que és com diu el PAS, aleshores no .signarei. (Remor 
de beus.) 

Ara esd obert el període de discussió, el període de dis- 
cussió dels convenis per a aquest any, i estem en contacte 
amb tots els ajuntaments, amb gairebé tots els ajuntaments. 
I, bé, jo espero que cumnveniern>> amb tots ells; almenys 
I’esfoq del Departament no hi faltarh, com ho demostrem 
anant a cercar -que ningii ens hi obligava, ning6 ens hi obli- 
gava-, anant a parlar amb els quatre alcaldes que no van 
concertar I’any passat i de dir: <<Escolti, tuomem-ho a replan- 
tejar aixb. Per qu& no varn. arribar a un acord? Tornem a 
veure com podem, aleshores, aquest any .no ’saltar-nos-ho; ’ 
fins i tot, ajudar-los, si és que podem, si és que podem, més, 
compensar d’alguna manera el que l’any passat no es va 
fer .N 

La Generalitat de Catalunya té un respecte pels ajunta- 
ments que no tenen les comunitats autonbmiques governa- 
des per vostks. Em permet tornar a dir -que aixb j a  ho vaig 
dir- que la Comunitat Autbnoma de Madrid dóna a Madrid 
zerq pessetes -Plan concertado: zero pessetes. I aixb passa 
tamb6, a Múrcia, per a la ciutat de Múrcia, zero pessetes; ou 
que a Logroño, a la ciutat de Logrofio, d6na només 1’ 1 1 $3 
quan té el 45% de poblaci6. E aqui que té, la ciutat de Barce- 
lona, el 27% de població, donem el 17% amb el Plan con- 

u 

I 



DIARI DE SESSIONS I P - Ndm. 43 J 3 de rnaq de 1993 / SESSI6 PLENARIA NÚm, 24.1 201 1 

certado. Per tant, nosaltres tractem correctament els munici- 
pis; el que volem és no ser només una oficina de donar di- 
ners i prou, Nosaltres realment hem de fer plans que 
realment, programes que siguin rigorosos. 

ii1 VOSG no t6 cap rig0r.n BB, no sé si en tinc o no en tinc, 
aixb m’ho ha de demostrar. Jo demostro els programes que 
no tenen rigor, Al senyor alcalde de Barcelona, li vaig ad- 
vertir per escrit, l’última vegada el 21 de gener del 92, que 
esthem en una situacid difícil de poder fer conveni amb 

del lloc on SOM cada un, No em poden condicionar ..., a un 
conseller de la Generalitat, no li poden condicionar la seva 
politica, no li poden condicionar des de I’opasició, ni des 
d’un ajuntament; cada ajuntament actua d’acord amb les 
seves majories i minories. I aixb serh així, i quan anem a 
cercar diners, d’on surten, sisplau, ajudin els ajuntaments i 
ajudin Catalunya a acondeguir aquells diners als quals tenim 
dret; no diguin, després, que han posat la superficie de la 
comunitat autbnoma -que 6s un disbarat!- i, si no, que algú 

aixb que vast5 diu de la Ciutat Vella, perqui3 no es feien els 
programes que s’havien de fer, des del nostre punt de vista. 
(Remor de veus.) I, per tant ..., oh, pdrb és una subvenció 
nostra; amb els diners de 1’Ajuntarnent que facin el que cre- 
guin oportú fer, 

Per tant, aixb que diu: <<oh, és que d’aixh-se’n perjudica- 
ran determinats ciutadansn, aixb no és cert. La voluntat de 
cada ajuntament és repartir-se els diners com vulgui i, si 
prefereix el carrousel de la Guhrdia Urbana o aquesta cam- 
panya (forta remor de vius) o el que vulgui, més que altres 
coses, 6s una funció de competkncia municipal, legitima ... 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: .,.abso- 

lutament legitima. Perd aixb és d’aques ta... d’aquesta mane- 
ra, 

Vosth m’ha dit: <<quines lleis obliguen a fer formació d’a- 
duIts?,z Cap, pe&, dela  mateixa manera, si es fa, I’han de 
pagar. I no poden reclamar diners a la Generalitat per dir: 
<<Jo faig formaci6 d’adults, doni’m aquests diners.,) No ho 
poden reclamar. Digui’m vosth amb quina llei ens hi pot 
obligar; parlem-ne , dialoguem, convenim , convenim.. . ks 
aixb.,, (Forta remor de veus.) 

El Sr, PRESIDENT: Silenci ! 
El Sr, CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: 1, per 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: En defi- 

nitiva, per cloure (remor de veus), la coliiaboraci6 institucio-’ 
nal no la podem conduir ni per la broma, ni per I’insult, ni 
per la manca de correcció, ni per imputacions que no es pu- 
guin provar; l’hem de conduir dialogant. I és aixb el que no- 

tant, aquesta és la situació. (Forta remur de veus.) 

’ 

vingui aqui i em digui aleshores corn es poden distribuir els 
diners en funció de Ea superfície de la comunitat autbnoma. 
I aleshores dir: <<Oh, escolti, és que la Federació de Munici- 
pis de Catalunya hi esta d’acord.>> Hi estars o no hi estarh. 
El senyor president de la Federa& de Municipis em diu 
que no hi es& d’acord i jo el crec a ell, per6 aixb s’ha de re- 
clamar. Per tant, aquesta és la qüesti6 i’aquest és el carni. 

Jo els ho dic, i ho he complert, iQo podran adduir cap 
exemple en contrari. Per cada pas que qualsevol ha fet, ja 
n’he fet dos. I estic disposat a continuar-ho fent. Ara, no em 
condicionar& a travds de les branques, senyor Soto. I si el 
senyor alcalde de Barcelona no hi estii d’acord, en comptes 
d’insultar-me als diaris, que vingui aquí, que ell és diputat 
tamb6, que vingui aqui, que vingui aquí.., (Forta remor de 
veus .) 

El Sr. PRESIDENT: Silenci! ! ! 
. Ei Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: I ho dis- 

cutim, i ho discutim. (Forta remor de veus, El Sr. Armet 
profereix crits de +ru,fora, fora)) .,I 6s aquesta la qüestib. 

EI Sr. PRESIDENT: Silenci! Honorable senyor Amet, el 
crido a i’ordre. Silenci! (Remor de veus.) 

(El Sr.  Amet diu: #Molt bé, cridi el que vulgui, senyor 
president!,,) 

Silenci ! 
El Sr. CONSELLER DE BENESTAR SOCIAL: No he 

El Sr. PRESIDENT: Xit! 
El Sr, C O N S E D R  DE BENESTAR SOCIAL Jo he 

dit que quan es diu quelcom, si és quelcom que no s’hi est& 
d’acord, som diputats i aixb es pot discutir. Suposo que aixo 
no és cap ofensa’ per a ningd, perqub, si ho fos, ho retiraria 

’ 

dit cap cosa que no hagu6s de dir. (Remor de veus.) 

saltres fem, hem fet i farem. Ho farem aixf, I ho estem fent 
amb la Federaci6 de Municipis de Catalunya i amb 1’Asso- 
ciació de Municipis de Catalunya. I, com li dic, tinc aquesta 
carta, que esth aquí al seu servei, si vol, del president de la 
Federaci6 de Municipis, que em diu que esth d’acord amb 
les converses que s’han tingut, I discutirem amb cada ajun- 
tament, perb sobre programes concrets que s’adeqüin al 
PAS; no solament entregar diners que després resulta que 
no van en la directriu concreta del PAS; 6s aquesta la qiies- 
ti6, és aixb ... No s6n diners innominats; el Departament de 
Benestar Social no pot donar diners innominats; ha de donar 
diners en funci6, senyor Farrés, en fumi6 del que daixb .., 

Per tant, aquesta 6s la política. Els agradarh o no els agra- 
dar& per6 sóc ben sincer, ben honest, de dir-los COM han 
d’anar les coses amb el Departament de Benestar Social. 
Aquesta és-,., aquesta 6s la qüesti6. I hem de coldaborar des 

immediatament, perque no vull ofendre ningii -jo no vull 
ofendre ning6, Per tant, el que vull és discutir. I aleshores 
aquesta és la posició: qualsevol que no estigui d’acord amb 
qdelcom, discutim-ho. No hi ha cap alcalde d’un determinat , 

nivell 31s puc rebre a tots- que m’hagi demanat hora i jo 
no l’hagi rebut, cap alcalde, i no hagi cercat possibilitat de 
consens. 

Aquesta 6s ]’oferia, senyores i senyors diputats, més 
enllh de l’enfrontament, més enllii del que toqui fer, més 
enUh del que vost5s vulguin fer, Aquest 6s el posicionament 
en que realment estem i el posicionament en el qual em tro- 
baran. I dema parlarem de I’oficina de benestar social de Ri- 
poll i demA parlarem de les altres qüestions que vastes em 
plantegin. 

Moltes grhcies, senyores i senyors diputats. (Forta remor 
de veus i xiukets..) 

FascicIe segon 
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El Sr . PRESIDENT: Moltes gracies , senyor conseller. 
(Remor de vells.) Senyor Farrks, no t6 la paraula, i el senyor 
conseller, tampoc. 

Fins a dos quarts de cinc d’aquesta tarda, se suspen la 
sessió. 

(Sdn tres quarts de dues del migdia i nau minuts.) 

La: sessió es reprbn a tres quarts de cinc de la tarda i tres 
minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat 
dels vice-presidents primer i segon! del secretari segon, de 
la secretaria tercera i del secretari quart. Assisteixen la 
Mesa l’oficiul major i els lletrats Sr.  Vintrd i S r .  Muro. 

Al banc del Guvern seuen la consellera de Guvermcid i 
els consellers d’Jlizsenyament, de Cultura, de Sanitat i Segu- 
retat Social, i d’IIndhtria i Energia. 

Ei Sr, PRESIDENT: Es repren la sessib. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre politica de joventut 

EI quart punt de I’ordre del dia és la interpelIaci6 sobre 
política de joventut, que formularil el diputat senyor 
Puiggrbs (veus de: rtno, no!#) ..., Puigcercós, del Grup Parla- 
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. (Ramor de 
veus .) Té la paraula. 

El Sr. PUIGCERCdS: Senyor president, senyores .i se- 
nyors diputats, aquesta interpelilaci6 té corn a fi i objectius, 
en definitiva, interpeldar el Govern sabre els seus criteris de 
capteniment en política de joventut, 

D’entrada, diríem que aquesta interpeltació arriba en un 
moment oporttí, perque és el moment ..., dies mks tard que la 
nova i recent creada Secretaria de Joventut va establir t l  Pla 
interdepartamental sobre politica de joventut. Creiem que 
aquest Pla interdepartamental arriba, tard; creiem que hem 
hagut d’estar, bhsicament, gaireM dotze anys de govern de 
Converghcia i Unió com a grup majoritari i, en definitiva, 
qui marcava les directrius del Govern en política de joven- 
tut, i que no neguem -ja ho diem d’entrada- en cap cas que 
hi hagi hagut voluntat, que hi hagi hagut campanyes, hi hagi 
hagut una politica concreta, a voltes positiva, a voltes no 
tant, des de la fins ara Direcció General ... 

(Remor de veus.) 
Creiem, per& sincerament, com &iem abans, que aquest 

Pla arriba tard. No és,., 
El Sr. PRESIDENT: Senyor migcercós, esperi que hi 

hagi silenci per continuar. (Remor de veus. Pausa,), Seguei- 
xi. 

El Sr. PtrrGCERCdS: Grhcies, president. 
No és,, ., aquest Pla Interdepartamental, creiem, en el mo- 

ment important que ha arribat, demostra fins a cert punt el 
problema que ens trobem al davant; gairebé dotze anys, com 
veníem dient, gairebé una generació de joves catalans, dotze 

anys més els tres anys que tardi a executar-se i donar els pri- 
mers efectes aquest Pla interdepartamental, gairebé una ge- 
neraci6 de joves catalans no han tingut, en el seu h b i t  de 
relació, en els seus diferents hnbits de vida, en aquest con- 
cepte integral que hauria de determinar un concepte de pdi- 
tica jnterdepartamentd, des del món de l’habitatge fins ai de 
I’ensenyament, passant pel de l’ocupació , o l’estricte de 
l’associacionisme, no hi ha hagut, en definitiva, una pofíti- 
ca, una execuci6 i la portada a terme d’una politica integral 
per part del Govern de la Generalitat. 

Si a aixb adjuntem la manca de capacitat legislativa en 
política de joventut per part del Govern, el tema realment és 
preocupant, En els darrers anys de gestió en política de jo- 
ventut només s’han creat dues lleis: la 1011991 , del 2 de de- 
sembre, de creació de 1’Institut Catalh de Serveis a la 
Joventut, i la Llei 14/2985, del ‘28 de juny, Llei reguladora 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, entitat de 
dret públic amb personalitat jurídica prbpia , interlocutor 
entre I’Administració i les entitats juvenils. La resta, vuit 

- decrets i sis ordres. Malgrat que és una tbnica, ja ho sabem, 
en definitiva, no desentona de la tbnica general d’aquesta 
cambra, la poca capacitat legislativa. 

I el tercer punt que potser encara ens sap més greu: que 
aquesta generacid de joves catalans ha patit les mancances 
d’una politica ,de joventut, la descoordiriacib entre el Go- 
vern de la Generalitat i els municipis; la manca de capacitat, 
també, de portar a la prhctica part d’aquesta política a partir 
dels consells comarcals i ja la desorientació definitiva o des- 
coordinació, O desconeixement mutu, per no parlar en altres 
temes que podrien represenmar també aquest altre organis- 
me administratiu que són les diputacions. Per tant, sinte- 
titzant aquests ves punts: en una generació de joves 
catalans, tretze anys de política per part del Govern de la 
Gerieralitat, més els anys que puguem suposar que pugui co- 
mengar a rebre la primera incidkncia O la primera acció d’a- 
quest Pla interdepartamental, podem dir, amb aquelles 
convencions literaries o socials, que hi ha hagut una genera- 

- ci6 de joves catalans que no ha pogut tenir els efectes -be- 
neficiosos, sense cap dubte- d’una política interdepar- 
tarnental. 

Perb ens interessen i ens preocupen altres temes; sobre- 
tot, la perspectiva que ens enfrontem amb una crisi 
econbmica important i que la manca de capacitat o la manca 
de trobar la primera feina, la manca d’inserció laboral en el 
m6n dels adults, pugui dificultar encara molt més la ja difi- 
cil de per si -sempre dificil- integració dels joves en el 
món, entre cometes i sempre entre cometes, dels c<adults>>. 

Parlarem més endavant, tambe, d’ensenyament. Parlarem 
d’associacionisme juvenil, per6 sobretot ens preocupa el 
tema de l’ocupaci6, Les xifres d’atur, amb I’inici de la crisi, 
han comengat, en definitiva, a donar les mostres -que també 
estan donant en tots els hrnbits- de la ’desocupaci6. Concre- 
tament, si ens referim a xifres del mes d’octubre -i estem 
agafant un mes en que encara la corba de la desocupació 
havia comenc;at a prendre el difícil vessant, i periI16s 
vessant, que es& agafant en aquests moments-, ens tro- 

, 

. 
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bavem que a Catalunya, el mes d’octubre, de menors de 
trenta anys hi havia 120.695 aturats, dels quals 46.708 eren 
homes -joves homes, en aquest cas- i 72.987 responien a 
dones. Per tant, ho repetim: 120.695 aturats menors de tren- 
ta anys al Principat de Catalunya, que representen gairebg el 
45% total de la desocupació el mes d’octubre al Principat. 
L,a desocupació pujava 264.530 aturats; 6s gairebé el 45%, 
per tant, del percentatge d’aturats, i estern parlant -ho repe- 
teixo- d’un mes en qui? encara l’índex d’atur, la taxa d’atur 
encara no havia muntat als punts en que ens trobem en la si- 
tuació actual. 

Per tant, aixb provoca una situa& difkil, provoca que 
ens hem de definir, no només avui, sinó amb interpellacions 
o amb la fiscalització que fa l’oposició del Govern en 
mathria sobre formaci6 ocupacional, corn se n’ha fet alguna 
altra, en mat5ria de formació professional, en els convenis, 
amb prhctiques, que en parlarem mds endavant.,., perb, so- 
bretot, a l’altre arnbit que ens preocupa: el que esth en mans 
directes d’execució per paft de la Direcció General de Jo- 
ventut i ara la Secretaria General de Joventut: el r n h  asso- 
ciatiu, el mdn de les associacions juvenils, el món de les 
entitats. fis de coneixement real, malgrat que hi pugui haver 
diferents lectures de les xifres, que la davallada del món 
dels joves, dels joves que s’associen, dels joves que formen 
entitats, els joves que entren, en definitiva, a participar 
d’aixb que coneixem com la collectivitat, estA en franca re- 
cessió. Hi ha, evidentment, excepcions, perb 6s evident que 
una gran part dels joves de Catalunya han decidit deixar de 
formar part d’entitats que havíem conegut sempre, COM po- 
dien ser els esplais, corn podia ser l’escoltisme. 

Per tant, creiem que en un moment com aquest, d’ano- 
mia social important, en un moment de phrdua de valors, en 
un moment de crisi econbmica, que genera desocupaci6, en 
un moment en quk la insolidaritat pot sortir al m e r  encara 
amb mks forga, si hi cap, creiem que és important una polí- 
tica concreta per incentivar i que els joves aprenguin a so- 
cialitzar valors; no nom& els que poden socialitzar a partir 
dels mitjans de comunicaci6, a partir de l’escolaritzaci6, 
sin6 que aprenguin a viure en comunitat, que aprenguin, en 
definitiva, a compartir, que aprenguin a viure amb concep- 
tes de solidaritat, 

Creiem, doncs -i d’aixb interpel3em el Govern-, que en 
rnatkria d’associacions hi ha hagut una recessió. Volem 
saber que es pensa fer, com s’intenta evitar i corn es put 
compensar, des del món de l’associacionisrne, aquesta dava- 
llada que hi pot haver entre la joventut catalana. 

El conflicte social -i hem tingut una altra interpeHaci6 
d’un diputat del nostre Grup, Josep Maria Reguant, sobre 
cohesi6 social- 6s un tema que ens preocupa. Més quant a 
les xifres que hem donat abans; 6s a dir, podem arribar tran- 
quiliament, el proper any, a una taxa del 50% d’aturats me- 
nors de trenta anys. Aquesta taxa, aquesta xifra es pot 
augmentar encara molt més en el que respecta a les dones, 
perquh moltes vegades sabem que la nostra societat és una 
societat desigual, que fa discriminació en aquest Brnbit i que 
encara genera més atur en el sector femeni. 

. 

A banda de tot aixb, també ens preocupa seriosament que 
pensa el Govern de la Generalitat sobre el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya. El Consell Nacional de la Jo- 
ventut de Catalunya és el representant, 6s fruit tarnb6, la 
seva regulació, d’una llei, d’aquelles dues lleis que s’han fet 
eis darrers anys, i volem saber qu2 pensa, quin criteri en té, 
com creu que pot millorar el Consell Nacional de la Joven- 
tut de Catalunya, la Secretaria General, en definitiva, tambb 
el Govern, una entitat que representa els joves associats, i 
que també creiem que moltes vegades ni representa aquests 
mateixos, que dista molt de representar els joves en general, 
i, en tercer lloc, que moltes vegades creiem que la seva polí- 
tica no respon al que hauria de ser. 

Tamb6 ens agradaria saber que pensa d’una cosa que es 
va presentar aquí al Parlament -presentar-, que va ser fa 
Carn de la javentut catalana, que va ser presentada aci, que 
va tenir els elogis d’una part -gairebé jo diria la majoria- 
d’aquesta cambra en la legislatura passada, i que es va dir 
que era una bona carta, un bon document de treball, i que en 
aquests moments ha estat absolutament obviat. Aixb quant a 
materia d’associacions . 

Perb ens preocupen dos hmbits que relataré rapidarnent. 
Ens preocupa, sobretot, el tema de la formació professional, 
S’ha parlat ja aqui de formació mupacional; hi ha també al- 
tres grups que també treballen sobre aquest terna, a banda 
del nosire; s’ha parlat també de la impossibilitat de fer 
avanqar la LOGSE, la impossibilitat econbmica i pressupos- 
aria, sobretot, perb ens preocupa, sobretot, quan algun mitja 
de cornunicaci6 feia esment, setmanes passades, setmanes 
endarrere, que a comarques de tradició industrial del Princi- 
pat , en aquests moments falten contramestres, falten espe- 
cialistes, falten perits, falten tkcnics qualificats, i que moltes 
vegades multinacionals o grups estrangeis que s’han hagut 
d’installar al nostre país els han hagut d’anar a recercar a 
l’estranger, els han hagut de portar ells mateixos. 

És a dir, la incapacitat del nostre sistema d’ensenyament, 
la incapacitat de la farmaci6 professional per posar-se al 
dia. I, aixb, en definitiva, lliga amb allb que deiem aE princi- 
pi. fis a dir, cada cop més genera anomia social, cada cop 
més genera descompensaci6 i dificulta la integraci6 dels 
joves en un món important, com és el món laboral, i que en 
definitiva els barra més el pas. 
6s preocupant que algú, i fins a cert punt no €altat de raó, 

va dir al seu moment que la LOGSE, la reforma de l’ense- 
nyarnent podia solucionar tot aixb, podia crear les especiali- 
tats, podia adequar el m6n de la formació professional a la 
realitat i a les necessitats dels nostres sectors productius. 
Creiem sincerament que no és així; és a dir, no hi ha hagut 
reforma, no hi ha hagut passos reals, i hi ha hmbits concrets 
de la formació professional, aquell més important, que és el 
que determina el salt al món de3 treball, que no funciona. fis 
a dir, els contractes amb prhctiques, sorn conscients ..., i en 
aixb demanem quin criteri en t6 el Govern per garantir que 
aquest salt de l’ensenyarnent, en definitiva, de la teoria a la 
prhctica, al m6n del treball, pugui tenir garanties i pugui ser 
realitat. 

’ 
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També ens preocupa sobretot un altre hmbit real, ne- 
cessari, essencial que ha tingut mancances al Principat, que 
6s concretament 1’ habitatge. Tots sabem del procés especu- 
latiu i la dificultat de molts joves de trobar un pis, un habi- 
tatge. Aquest procés es dificulta molt més amb la situací6 
de l’ocupació, amb la situació de llatur, i es dificulta molt 
més a les grans ciutats, amb un percentatge de població mes 
important, perqu5 6s cada cop més i més car anar a viure, 
emancipar-se i poder tenir i fer la prbpia vida. Aixb en 
aquests moments ens determina i ens trobem amb joves -a 
no tan joves- de més de trenta anys que encara estan vivint 
amb els pares, amb l’adulteraci6, en definitiva, que significa 
del seu nivell de vida, de la seva qualitat de vida i, en defi- 

. nitiva, de la seva llibertat. 
Creiem, doncs, que un pla seriós que afront& les necessi- 

tats en rnathia d’habitatge juvenil no s’ha establert mai. fis 
clar, s’han fet coses, no en tenim cap dubte, i ha hagut bona 
voluntat, perb el que si que considerem és que la capacitat 
de crear ajuts, als quals s’han sotmes 2.500 joves l’any 
passat, m6s o menys -no volem ara equivocar-nos en les xi- 
fres-, i hi ha la previsió que en aquest prbxim any se n’assu- 
miran 2.500 més, amb les necessitats reals, aixb esta 
descompensat, 

Entenem la dificultat de crear un pla d’habitatge, De llo- 
guers, sobretot 4 s  aquest cas de quk fem nosaltres esment, 
que en el Pla interdepartamental presentat fa poc ja en feia 
esment. Perb creiem que és necessari, i tamb6 n’entenem la 
dificultat amb la fluctuació del mercat lliure de l’habitatge, 
que ks difícil fer previsiona, perb creiem que aqui cal esta- 
blir necessitats -i no estern demamant res de l’altre m6n; 
aixb tamM ho han fet altres pa’isos: estem parlant de la Re- 
pública Federal Alemanya, o deh mateixos PaTsos Baixos, a 
Holanda-; una necessitat, doncs, que creiem que ca1 buscar 
solucions amb aquest Pla interdepartamental, que cal buscar 
el suport d’altres departaments i, en definitiva, cumenqar a 
posar les bases del que hauria de ser allb que deiem al priri- 
cipi, una política de joventut integral, 

I finalment, per acabar, rn’agradaria una mica reflexionar 
sobre potser una d’aquelles parts que nosaltres anomenem 
<<agitpropn -que és <<agitació i propaganda>>- per part del 
Govern de la Generalitat -i que creiem que 6s necessari fins 
a cert punt perque dossifica, d6na i fa arribar la informa- 
ció-, que és aquell tema que no és una excepció a Catalunya 
-es produeix a tot Europa-, que és el carnet jove, Nosaltres 
hem estabEert un estudi sobre el carnet jove i en aquests mo- 
ments hem estat establint els serveis que donava, i ens preo- 
cupa molt all6 que ja varn dir en el seu moment en la 
presentació del Pla interdepartamental; és a dir, moltes ve- 
gades tenim la sensaci6 -i no 6s només nosaltres, em fa l’e- 
fecte que 6s una sensaci6 compartida- que el carnet jove 6s 
allb que serveix per a l’oci, per anar al perruquer -no cal dir 
noms-, per anar en definitiva a comprar material del con- 
sum, dei que en podríem anomenar, entre cometes -i no cal, 
com varn dir en el seu moment també, entrar en aquesta dis- 
cussió-, allb que podria ser <<oci>). e s  a dir que per a les ne- 
cessitats essencials que tinguin un concepte de redistribució, 

que podria ser cultura, que podria ser el m6n de l’ensenya- 
ment, el món de l’esport, moltes vegades aquest carnet no 
serveix. 6s a dir, amb aquesta ra6 ja hem adrqat al Govern 
diferents preguntes escrites demanant quina ha estat la utili- 
tat real del carnet jove a museus, la utilitat real del carnet 
jove en teatres o la utilitat real en material escolar. A vega- 
des tenim la sensació que aixb queda de banda. 

Perque, és clar, i despds el que també ens preocupa 6s 
una <<autoloapitzacib -auto-LOAPA que s’ha produyt al 
mateix Govern- en mat8ria del carnet jove, quan amb la in- 
tegració en una mena d’estiindard a nivell d’Estat, que no 
nega ..., és a dir el tema de 1’Euro-26 no nega de cap de les 
maneres que el Govern de la Generalitat pugui crear nous 
serveis a partir del carnet jove. No ho nega, per6 tampoc 
s’ha anat molt més enlli. 

Hem comparat el carnet jove..’. 
El Sr. PRESIDENT: Acabi, acabi, per favor. 
EI Sr. PUIGCERCdS: Sí, estern acabant, senyor presi- 

dent, Hem comparat també el carnet jove amb altres carnets 
europeus i ens hem adonat que els serveis que s’estan d e -  
rint aquí -comparat, per exemple, amb el que podria ser el 
que esth donant Escbcia- s6n molt menors, que allh fins i tot 
es tendeix a altres aspectes, com crear assegurances, crear 
un servei i una oficina d’atenció al jove, que pugui afectar el 
que podriem dir fer una política interdepartamental, i en de- 
finitiva el que ens preocupa, senzillament, 6s la poca utilitat 
del camet jove i, curiosament, al costat d’una altra de les 
creacions del Govern -que nosaltres creiem positiva-, el 
carnet famós, que s’ha fet molt famós, el carnet del Sdper 3, 
que hem trobat la cosa, la grata sorpresa que estA oferint 
m6s serveis en aquesfi moments i té molta més utilitat el car- 
net del Sdper 3 que el carnet jove. Aleshores, aixh ja és una 
d’aquelles paradoxes divertides, enüanyables -s i  volem, no?-, 
perb que ens hauria de fer pensar a tots una mica. 

Finalment, doncs, acabant ... 
El Sr, PRESIDENT: No, ja ha acabat abans. 
I?I ~ r .  PUIGCERC~S: Un moment, un moment, senyor 

El Sr, PRESIDENT: Li ho restaré de la replica, Segueixi. 
El ST. PUIGCERC6S: Acabant, direm, doncs, que 

creiem, que tenim l’esperarqa que aquest Pla interdepwta- 
mental pugui compensar les deficiencies que hi han hagut 
fins ara, les llacunes amb la coordinacia amb altres departa- 
ments i que pugui portar a terme el que demanem, el que 
reivindiquem i el que esperem: ’un pla integral que entengui 
el jove que esta afectat per totes les disciplines, per totes les 
direccions generals, per tots els departaments i que es pugui 
portar a terme amb els criteris sempre efectius de coordina- 
ci6 i sobretot de descentralització. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

ET Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Puigcerc6s. Pel 
Consell Executiu, te la paraula l’honorable conseller senyor 
Guitari. 

El Sr, CONSELLER DE CULTURA (Joan Guitart i 
Agell): Senyor president, senyores i senyors diputats, dis- 

president; ja acabo. Trenta segons. 
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culpi’m, senyor diputat, per6 sota aquest títol genkric de la 
seva interpellaci6, de quins s6n els criteris de capteniment 
del Govern en matkria de politica de joventut, veste s’ha re- 
ferit a una siSrie de qiiestions a les quals jo entenc que cor- 
respondria una shrie de preguntes o una shie 
d’interpeldacions , perque el llistat de les mateixes qüestions 
que vostk ha tractat no correspon a una resposta, que podria 
ser una resposta que fes referkncia a una politica global, 
sin6 que es refereix a una shie d’aspectes concrets i preci- 
sos que a vosth el preocupen, Vost& ens ha fet una skrie de 
llistats de qüestions que preocupen, jo no diria que només la 
gent Jove, sinó que preocupen tot el pais en general, Des de 
l’habitatge, des del problema de l’atur, des del problema 
dels carnets, des del problema de I’associacionisme, etc&te- 
ra, vosth s’ha permks fer un llistat de qüestions que aplicava 
al m6n jove, i al mateix temps feia al comenpment del seu 
parlament unes consideracions que jo si que li vull precisar i 
que li vull respondre, perqul! em fa I’efecte que respónen a 
un desconeixement de la realitat d’aquest Parlament i respa- 
nen a un desconeixement de la realitat de Catalunya. 

Vost5 deia que hi havien hagut poques lleis en relació 
amb la joventut. Deia: vAixb correspon ..., ens tenen acostu- 
mats a la poca capacitat legislativa d’aquest Par1ament.a 
Estic convenqut que les senyores i els senyors diputats que 
durant anys han ocupat aquestes cadires i aquests seients 
tenen el rnhrit d’haver sigut els grans protagonistes d’ma 
gran tasca legislativa de moltes iniciatives que avui fan que 
el Parlament de Catalunya sigui una cambra amb una iran 
riquesa en la llei, tant en la quantitat com en la qualitat. 

Com que vostg no ho sap, perb pel que es veu tampoc se 
n’ha volgut assabentar, li haig d’explicar que en l’anterior 
legislatura -si na ho recordo malament- es varen aprovar 
m6s de vuitanta lleis. Li pregaria en aquest cas que vost&, en 
la seva resposta, fes una matisaci6 del que vostb ha dit i que 
donés a aquesta cambra la consideració que es mereix. El 
Parlament de Catalunya ha sigut un Parlament que ha legis- 
lat molt i que ha legislat bé, i em penso que, de tot aixb, tots 
els diputats i els catalans ens en podem sentir legitimament 
orgullosos. 

Vosth comet un altre defecte, que és un altre error des del 
meu punt de vista, i 6s que YOS& no distingeix entre el que 
6s un pla interdepartamental en relaci6 amb el que és una 
actuació interdepartamental. as a dir, em penso que quan 
vostk diu que no hi ha hagut un pla té rad -aquest pla global 
és una proposta que es fa en aquests moments-, per6 el que 
sí hi ha hagut ha sigut un pla, han sigut unes actuacions, hi 
ha hagut una política de joventut en que hi ha participat tot 
el Govern i en aquest sentit els resultats que s’han aconse- 
guit han sigut uns resultats importants i notables. 

S ’han fet actuacions interdepartamentals -i potser amb 
aixb que ara li dir6 respondria algunes de les qiiestions que 
s’han fet-, actuacions que s’han dut a terme i que pel que es 
veu vosth desconeix i’ sembla que tampoc ha fet el suficient 
esforc per conhixer el que desconeixia. Cal recordar que 
l’any 8 1 , I’any 198 1, la Generalitat va parlar de la necessitat 
de realitzar polítiques globals de joventut. Jo li wI1 recordar 

un llibre -no sé si vostk 1,’ha llegit, suposo que no- del se- 
nyor Enric Puig, que va ser el primer director general de Jo- 
ventut, que és anomenat Per una Catalunya que no oblida 
els joves. Ajxb corresponia a aquest projecte, i cal recordar 
que I’any 1981 era un moment en que predominaven diver- 
ses administracions. La formació era precisament la formu- 
laci6 i l’aplicació de politiques sectorials de joventut. 

Aquesta polftica es va dur a terme l’any 1981 adscrivint 
la Direcci6 General de Joventut -avui Secretaria General- 
al Departament de Presidencia, ja que questa en certa ma- 
nera representa -aquesta actuació transmesa a Presidhcia-, 
representa que cohesiona l’actuació de totes les altres. No 
era un element aleatori, no era un element de casualitat que 
s’adscrivís la Direeci6 General de Joventut precisament al 
Departament de Pre’sidhncia. Tenia aquest sentit. I s’ha dut a 
terme l’actuació interdepartamental que ha calgut en cada 
ocasió que un assumpte ha exigit actuacions bilaterals, en 
comissions m8s implies i en hrgans de gestió o consells rec- 
tors més estables, 

Li vull dir, entre altres exemples -i sense hnim de parlar 
del passat ni tampoc de ser exhaustiu; jo no li podria ser ex- 
haustiu en aquest sentit-, per exemple, la participació de la 
Direcció General de Joventut en programes d’oocupaci6 ju- 
venil. Quan vost& ens parlava precisament de la problemhti- 
ca de l’atur, va ser una preocupaci6 de la Conselleria de ’ 

Treball d’establir aquests programes d’ocupació juvenil, 
que s6n ..., que tenien corn a objectiu respondre a aquesta 
necessitat, 

També hi ha una politica que es va desedvolupar des del 
Departament de Politica Territorial i Obres Plibliques per a 
l’adquisició d’habitatge. No fa gaires mesus, des d’aquesta 
mateixa tribuna es presentava un programa d’habitatge en el 
qual s’articulaven i es proposaven una sbrie d’ajuts precisa- 
ment per a la gent jove, i aixb costitula per ells mateixos 
una iniciativa en que havia participat precisament també la 
Direccib General de Joventut. 

Al Departament de Cultura -i aixb ho conec més- han 
sigut molis les IIIQS~ES i certamens culturals que organitza, i 
ho fa E’Xnstitut Catal& de Serveis a la Joventut. S6n coses 
que són d’algwna manera relacionades amb el món de la cul- 
tura i tenen com a objectiu fonamental precisament el món 
juvenjl. 

La Direcció General de Joventut participava en el Con- 
sell de Seguiment de la Llei de prevenció i assisthcia en 
materia de substhcies que poden generar dependkncies. 
Aquesta era una actuació que encapGalava el Departament 
de Sanitat, 

Els representants de diferents departaments formen part 
del Consell Rector de I’Institut Catal& de Serveis a la Joven- 
tut. Per tant, aquesta idea interdepartamental que es dedueix 
d’aquestes actuacions que jo li acabo d’anomenar forma 
part d’aquesta idea de política juvenil, que com vostk veu 
respon a diversos aspectes que vost& mateix ha plantejat. 

S’ha bastit, per tant, u’na auh t i ca  obra de govern al ser- 
vei dels joves, amb les seves llacunes, amb els seus deficits 
normals en qualsevol actuació, potser sense que aixb consti- 
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tuís un anomenat pla global, perb en definitiva 6s una obra 
de govern que ha estat lloada i fins i tot copiada per altres 
comunitats autbnomes. En aquests moments, en el moment 
de crear la Secretaria General de Joventut, el Govern ha vol- 
gut reforpr aquesta tasca interdepartamental demanant a la 
mateixa Secretaria General de Joventut que actui’ com a 
brgan de planificaci6 i seguiment de les actuacions que 
1’AdministraciÓ de la Generalitat, des de diversos departa- 
ments, realitza per als joves, Per tant, aquesta idea del pla 
global 6s la idea que respon.., Perdoni, senyor diputat, no sé 
si vostk m’entdn o no m’expresso prou bé, per6 el veig molt 
distret, (Remor de veus.) 

En aquest sentit, una de fes preocupacions ... 6s  que com 
que he vist que hi havia coses que no sabia, em temo que IIQ 

acabarh de captar algunes de les matisacions que li explico. 
(Remor de veus,) 

En aquest sentit, una de les preocupacions de la Secreta- 
ria General de Joventut haurh de ser explicar tota l’accj6 de 
Govern de la Generalitat al servei dels joves, perque com a 
Govern tenim la sensació que la seva interpellació ens con- 
firma que nom& hem sabut explicar parcialment aquesta 
acci6 de govern, ja que normalment sols s’ha donat compte 
d’actuacions de la mateixa Secretaria General de Joventut. 
(Remor de veus.) 

Voldria referir-me també a un altre aspecte qui vostg em 
deia -i que ens preocuparia si fos aixi-, que hi ha hagut un 
descens en el percentatge de fa gent associada. Aixb no és 
d’aquesta manera. Qs veritat que hi ha hagut unes enquestes 
sobre la joventut catalana, encarregades per la Secretaria 
General de Joventut, on podem observar, de I’any 85 al 90, 
un descens de sis punts. Aquest fet preocupa el Govern, 
per6 6s una dada que cal relacionar amb altres fets: per 
exemple, el nombre d’associacions juvenils s ha incremen- 
tat en aquests anys. Els joves no només s’aglutinen en el 
que podríem anomenar <associacionisme més tradicionaln , 
sinó també en grups no estructurals de carkcteer local, WO- 
I@, pacifista, musicals grups de fans, Aquestes mateixes 
enquestes, a mbs, ens diuen que el 423% dels joves; entre 
els 15 i els 29 anys, manifesten que els agradaria perthnyer a 
una associació. 

Per tant, s’ha incrementat el nombre d’associacions i s’ha 
incrementat el desig dels joves de pertinyer-hi. El Govern 
vol potenciar el fenomen associatiu en totes les seves di- 
mensions, i no només l’estrictament juvenil. En aquest sen- 
tit, la infamació esdevé un eix de gran importhncia. es una 
eina per a la participació. Per aixb la Generalitat porta a 
terme un conjunt d’iniciatives per tal de crear una veritable 
xarxa de serveis d’ informació juvenil. Aquesta informaci6 
6s fonamental per a 1 ’associacionisme, arnb la participació 
dels consells comarcals, dels ajuntaments i d’entitats juve- 
nils. 

Actualment, uns cent deu serveis d’informaci6 juvenil 
funcionen a la geografia catalana, Volem arribar en un any a 
dos-cents, Funcionen cartelleres d’infomació en centres 
d’ensenyament. Es publiquen guies de carhcter informatiu, 
etcktera. A finals de l’any 1993 és prevista la sedització 

d’una fira de l’associacionisme juvenil , on les associacions 
catafanes difondran les seves activitats, 

El Consell Nacional de la Joventut ha de passar a ser una 
eina al servei de les associacions i un pont de les associa- 
cims amb les administracions. Vostk em preguntava quina 
n’era la finalitat, Doncs és precisament aquesta: ha de ser 
una eina al servei de les associacions i, al mateix temps, un 
pont d’aquestes amb 1’ Administració. 

Finalment -i no ho puc contestar tot, perque vostk ha fet 
un plantejament de programa de politica general i jo vull ser 
més respectubs-, en relaci6 amb la fomaci6 professional, li 
he de dir que fa molts anys que des de Catalunya s’ha dut 
un programa de formacid professional que ha tingut molt 
present la necessitat que els joves puguin collocar-se: va ser 
la incorporaci6 del sistema dual en el sistema educatiu, que 
arnb la realitza& de practiques a les empreses i les estadís- 
tiques que disposava i que disposa el Departament d’Ense- 
nyament demostren que un percentatge malt alt dels 
alumnes que havien acabat la formació professional de 
segon grau i que havien realitzat les prhctiques a les empre- 
ses eren capaqos de trobar una ocupació. Com vosth sap, 
aquest 6s uh element de preocupaci6 permanent, perb el que 
li puc assegurar és que Catalunya ha sigut capdavantera en 
aquesta iniciativa i que en part -només en part- els resultats 
es poden considerar prou satisfactoris, 

Maltes gracies , senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. El 

senyor Puigcerc6s pot formular un torn de &plica, ajustant- 
se al temps concedit, 

El Sr, PUIGCERCQS: Gracies, senyor president. De ve- 
gades tenim la sensaci6 que -i sobretot aquest Govern, i 
penso que és positiu- es fan molts llibres i que uns tenen 
més capacitat que d’altres de llegir-ne; altres potser tenen 
més temps, perque el dediquen,,., fan un repartiment racio- 
nal del seu temps a llegir o a treballar.,.; s6n repartiments 
que t6 la gent. Per& si  hem d’entrar a parlar d’un dels ternes 
del qual de vegades hem fet bandera, que és el de l’assacia- 
cionisme -i vost& ens ha dit que, d’acord, que hi ha hagut 
una enquesta que ha fet el Govern i que se sap que ha baixat 
un 6%, l’associacionisme, per6 que hi ha més entitats-, béy 
jo li diria que havent llegit un llibre que la mateixa Direcció 
General de Joventut va fer, que es deia L a  enquestes en jo- 
venfMt a Catalunya, fet l’any 85, el mateix senyor Puig po- 
sava en qüestió -posava en qüesti6- la validesa de les’ 
enquestes en joventut, i que no tenen cap sentit i que de ve- 
gades són poc fiables. Bé, aleshores, és clar, tots llegim; uns 
més rhpld, altres amb més capacitat, altres amb aprenentatge 
lent, altres amb una capacitat desbordant, per6 em fa I’efec- 
te que l’escolarització en aquest país, m6s o menys, funcio- 
na i, més bd o més malament, tots llegim, senyor conseller. 1 
també llegim, i hem llegit aquest llibre, precisament, i hem 
trobat aquesta dada que precisament diu aixb: és a dir, les 
enquestes en materia de joventut no són fiables. I, és clar, 
vost5 em diu que té una enquesta que li diu que el 6%, que 
el 6% dels joves.,., ha davallat d’un 6% en les associacions, 
Jo crec que el Govern no hauria d’anar amb enquestes d’a- 
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quest tipus; el Govern, sense cap tipus d’iintent de teledirigir 
o de controlar, ja hauria de saber quina és la realitat, sense 
enquestes; hauria de tenir-ho apamat. O sigui, la Direcci6 
General hauria de saber quin 6s l’estat real, no en xifres ab- 
solutes, per6 en percentatges. No calen enquestes en aquesta 
materia, de la mateixa manera que el Departament d’Ense- 
nyament sap quin és el nivell d’escolaritzaci6; a veure quan 
el Departament d’Ensenyament fa& enquestes per saber 
quin és el nivell d’escolarització! O el Departament de Tre- 
ball fadi  enquestes per saber quin és el nivell d’atur! Em fa 
l’efecte que no va amb aquests barems -no va amb aquests 
barems. 

Aleshores, dic, el que tamb6 ens preocupa -i ja ho he dit 
moltes vegades, perque ens preocupa a tots, la politica de 
joventut- és sobretot que tenim una crisi -i en aixb estarem 
tots d’acord. Nosaltres creiem que hem tingut i hem fet 
aquesta interpellaci6 amb un to constmctiu; creiem que 6s 
positiu, i ens preocupa -com he dit vint-i-una vegades 
abans- que la política de joventut 6s una cosa que ha d’estar 
amb el suport de tots, i Esquerra Republicana, el Grup Par- 
lamentari, ho ha fet -ho repeteixo- amb un to absolutament 
constructiu, i ens hem trobat amb un intent moltes vegades, 
jo penso, d’inteentar deslegitimar el paper aquest nostre d’in- 
terpellar el Govern. 6s a dir, que wostes no han llegib, que 
si avost&s no ho veuen gaire clar>,, que si wostks no tenen 
una concepció real del que vol dir politica interdepartamen- 
tal>>, o que si no ho hem entes be. Bé, respectant la seva opi- 
ni6, senyor conseller, creiem que les xifres canten. Gs a dir, 
quan li hem explicat les xifres d’atur O quan hem vist i de- 
tectem, realment, que el nivell de joves no s’il~socien o de- 
tectem la realitat quan tenim el carnet jove a la mi, i ens 
n’anem, i l’utilitzem, i veiem que no és real, detectem que 
aqui hi ha unes mancances. 1 em fa l’efecte que hi estarem 
tots d’acord:‘hi ha unes mancances del concepte integral o 
del concepte de coordinaci6. I quan hem dit abans que es 
detectava que en polAica de joventut hi havia poca capacitat 
legislativa, és a dir, no és que no haguem llegit, no és que 
duguem poca experiiencia en aquesta cambra: senzillament, 
6s que hem llegit els criteris oficials sobre aquesta mat&ia, i 
en política de joventut hi ha hagut dues lleis -dues lleis-, i 
no cal inventar-se res, no cal acusar de desinformació o 
d’intent de manipulaci6, que em fa l’efecte que no és el nos- 
tre cas, 

fis, senyor conseller, la voluntat constructiva d’inter- 
p e l k  el Govern en una ma&ria que enaquesta cambra se’n 
parla poc, que 6s la realitat de la població de menys de tren- 
ta anys, que esta afectada per una skrie de problemhtiques 
que s’acumulen, dificultades, i que ara és un moment im- 
portant -com he dit al principi-, perque,,., és molt impor- 
tant, perqtib, amb la recessió econbmica, amb la 
desocupació que vindrh, amb la incapacitat de tirar enda- 
vant... -i ja s6 que no 6s tota culpa seva-, per6 amb la inca- 
pacitat real de tirar endavant la reforma de l’ensenyament , 
la incapacitat d’adaptar el m6n de l’ensenyament al m6n la- 
boral, creiem que és molt important -molt important- co- 
menr;ar-nos I a qüestionar, a interpelfar la realitat en política 

. 

’ 

‘ 

de joventut. I hem dit que teniem esperances i em fit l’efecte 
que és un to constructiu, que no respon, potser, a la seva 
agressivitat, potser natural, d’altra banda, senyor conseller, 
potser natural, d’altra banda,.., perb em fa ]’efecte que el 
nostre to ha estat absolutament displicent, eh?, i no ens 
agradaria haver d’entrar en dinimiques com en la que hem 
entrat aquest mati, que no s6n constructives, que diuen molt 
poc a favor d’aquesta cambra. I pensem que -ho repeteixo- 
el nostre to ha estat absolutament constructiu. I pensem ..., i 
aquesta és la linia en qu? seguirem treballant i és la línia en 
que anirem fent preguntes, orals, escrites, i és la linia, evi- 
dentment, en que continuarem interpellant el Govern en cri- 
teris de joventut. 

Perque -ho repeteixo- no ser& la darrera; no ser& la dar- 
rera perqu5 ara tenim unes xifres d’atur; dintre de tres 
mesos, quan hauran passat cent dies del Pla interdeparta- 
mental, podrem comenqar a notar els primers efectes; evi- 
dentment seran ’pocs, perqub un pla d’aquests costa de 
d e s e h u p a r ,  per&, quan hagin passat cent dies en farem 
una altra i esperem, sincerament, conseller, que el to -el seu 
to- serll amb la mateixa dinhmica constructiva amb qub no- 
saltres ho hem fet. 

Mol tees gracies, senyor president; moltes grhcies , senyo- 
res i senyors diputats. 

El Sr . PRESIDENT: Grhcies , senyor diputat. k’honora- 
ble conseller té la paraula per .contestar la &plica, 

El Sr. CONSELLER DE CULTURA: Moltes grhcies, 
senyor president, Senyores i senyors‘ diputats, li agraeixo .., 

El Sr. PRESIDENT: No me l’entretingui, que després ... 
Senyor conseller , esta entretenint ei senyor interpeilant. 

El Sr, CONSELLER DE CULTURA: Li agraeixo molt, 
senyor diputat interpellant, la seva bona disposici6 i el seu , 

to constructiu, Jo crec que el meu també ho ha sigut. 
(fiemor de veus,) Li ho he explicat exactament, i he intentat 
respondre moltes o totes les seves preguntes. Únicament he 
fet una observaci6 que em pemeta repetir-li, que 6s el que 
vostk deia al cornenpnent, quan relacionava aquest nom- 
bre, que li sembla es&, de lleis de joventut, i voste feia una 
refek5ncia implia -i em penso que en el Diari de Sessions 
es podd comprovar- sobre la poca activitat legislativa del 
Parlament. I aquesta 6s la meva resposta, que jo he enes 
que havia d’aciarir, que el Departament havia tingut una 
bona i una important activitat legislativa. I en aquest sentit, 
jo’ern reafirmo en el que he dit, i em penso que ho he dit 
d’una manera correcta i suficientment explicativa, Li respo- 
nia d’una manera clara a aixb. 

Vost5, senyor diputat, fa una consideració sobre si les en- 
questes serveixen o no serveixen. do m’he referit a les en- 
questes perquk, quan vostk m’ha dit que havia disminu’it el 
percentatge d’associacionisme juvenil, COM que el nombre 
d’associacions s’ha ihcreinentat , he .suposat que vostk ho 
dedula d’una enquesta a la qual jo em referia, i per aixb li he 
explicat en primer lloc que l’enquesta deia el que deia, perh, 
en canvi, que el nombre de centres d’associacionisme 
s’havia incrementat, corn també la voluntat dels joves 
d’associar-se. Aquesta observaci6 meva -i , per tant, fona- 

. 

, 

‘* 
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mentada en el coneixement del nombre d’associacions que 
vosth deia que s’havia de tenir- em penso que 6s important, 
perquk la importhncia del factor associatiu és molt impor- 
tant per a labsocietat en general, perb d’una manera especial 
ho és també, precisament, en aquest camp dels joves, Per 
tant, la referkncia a i’enquesta, jo la feia per respondre R una 
afirmació que voste havia dit i, quan després la hi responia, 
li deia que, en canvi, el nombre d’associacions havia cres- 
cut. 

Vost5 es refereix, també, vostk parla,,, Aquí hi ha un* 
error, i suposo que, encara que digui que 6s una equivoca- 
ció, que 6s una mala interpretació, no ho prendrh corn una 
resposta no constructiva: quan voste parla que nomds hi ha 
hagut dues lleis de joventut, aixb nd és una afimpci6 que es 
pugui considerar exacta en la seva realitat; moltes de les 
lleis que fa aquest Parlament afecten i transcendeixen d’una 
manera especial la gent jove. Per exemple, no,ern negarh 
que les lleis educatives, les lleis que fan refehcia a la far- 
rnaci6 professional, les lleis que fan referkncia a la reforma 
del sistema educatiu, les lleis d’universitat, afecten el món 
juvenil. I per aixb jo m’he escarrassat en la primera part del 
meu discurs a explicar que moltes de les actuacions i moltes 
de les normes que ha fet la Generalitat corresponen, precisa- 
ment, i afecten el m6n juvenil: des.de Politica Territorial, 
des de Cultura., des d’Ensenyament, des de Sanitat,.,, moltes 
de .les actuacions afecten fonamentalment els joves. I em 
pensa que no 6s gaire lbgic, d’esperar que hi hagi una noma 
legislativa dedicada especialment a la joventut quan els 
problemes que vostk’ mateix planteja afecten d’una manera 
global tota la societat. Afecta tota la sacietat el problema de 
l’atur; afecta tota la societat el problema de la competitivi- 
tat, amb el que t6 de referkncia aixb a l’aspecte educatiu, i 
afecten tota la societat els problemes derivats de I’habitatge 
i d’un correcte aprofitament del sbl, ddpaisatge i de la con- 
servació del territori. Aixb afecta tothom, i moltes d’agues- 
tes actuacions, d’una manera especial, tenen especial 

. incidencia en la gent jove, i. per aixb jo em referia -i les he 
llegit- a diverses actuacions que han.fet els diversos depar- 
tarnenti que afecten la joventut concretament, perb moltes 
d’altres que I’afecten d’wa manera global, 

Aquesta possibilitat ..., ja em penso que voste em reco- 
neixerh que, en relaci6 amb l’atur, a Catalunya alguna COSEI 

hi td a’veure tamb6 la Generalitat si hi ha un 5% menys de 
joves-aturats que a la resta de 1’Estat. Aquest menor atur a 
Catalunya, el qual jo no diria que correspon nom& a la Ge- 
neralitat ..., per6 si que em penso que cal tambd reconkixer 
que moltes de les actuacions dutes a terme pel Govern, i 
moltes de les normes que s’han fet, i moltes de les disposi- 
cions que s’han establert, afecten precisament com una res- 
posta a aquest fenomen de I’atur que a tots,ens preocupa, 
que ens preocupa per a tothom, que d’una manera general, 
especial, tamb6 ens preocupa la gent jove, tot i que -com li 
deia- el problema de T’aatur ens preocupa d’una manera glo- 
bal per a tota la poblaci6, i no seriem capay;os, en aquests 
moments, d’establir ni de recomanar que hi haguss un siste- 
ma que castiguhs la gent més gran en benefici de la gent 

’ 

’ 

jove. Crec que s’ha d’afavorir Ia gent’jove i al mateix temps 
procurar que l’atur baixi en la gent gran. 

Vost6 fa una gran ... S’ha referit una vegada més als as- 
pectes del carnet jove. Jo crec que el carnet jove és u’na 
bona iniciativa, i penso que moltes persones que el tenen 
I’aprofiten i n’estan suficientment satisfetes. Qualsevol cosa 
és perfectible, qualsevol cosa es pot millorar. fis possible 
que aquest carnet jove que voste coneix d’Escbcia, doncs, 
ofereixi alguns beneficis més. De tota manera, 6s bo de 
tenir-ho present i estic convenqut que aixb podrh ser consi- 
derat, Perb, dins d’aquesta globalitat, em penso que la polí- 
tica que s’ha dut fins ara és una política positiva, 
constructiva; qualsevol de les intervencions que faci, senyor 
diputat, té tot el dret de fer-les, i les respondrem amb gust. 
Li vull recordar, de tota manera, que fa molt poc temps van 
estar vostbs presents en una conipareixenga del secretari ge- 
neral de la Joventut, que crec que v i  ser, una carnpareixenga 
llarga, que hi van haver moltes coses que va respondre, per6 
de totes maneres, aqui estem a la seva disposici6 per all6 
que pugui caldre, amb esperit constructiu i, al mateix ‘temps, 
expficatiu: aquelles coses que no se sabien, em penso que 
val Pa pena que les diguem, sense que es pugui molestar 
ningú, i aquelles que nosaltres hem d’aprendre, em fa l’e- 
fecte que tamb6 en prenem nota. ’ 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. I 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Deciaració institucional sobre la commemoraci6 
del Dia Internacimai de la Dona Treballadora 

Senyories, a petició dels porhvkus de tots els grups par- 
lamentaris, aquesta presidbncia dóna lectura a la següent de- 
claraci6 institucional ~ 

<<El Parlament de Catalunya se suma a la commemoraciii 
del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que se cele- 
bra el proper 8 de mar$, amb la segiient dechració: 

gualtat d’oportunitats i una infravaloraci&, del que aporten 
les dones al conjunt de la societat, malgrat els avengos pro- 
dui’ts en la igualtat juridica, en l’accés a I’educació i en la 
incorporaci6 de les dones al món del treball, fruit de l’esfoq 
i la lluita de moltes dones i del compromis de les institu- 
cions. 

>>Perdura una situació de menysvaloració social de les 
funcions considerades tradicionalment COM a prbpies de les 
dones, la qual cosa equival al menyspreu de la societat per 
les tasques d’atenció a les persones. 

>>Veu amb preocupació la poca participació de dones en 
la política, i molt especialment en la presa de decisions, des 
de la convicció que la participaci6 de les dones en la vida 
pelitica i parlamenthria 6s un element essencial de la derno- 
crhcia. 

,>Constata que es d6ria massa sovint, en l’exercici de la 
justícia, algunes interpretacions masdistes de les lleis. Inte- 

. 

S~nstaata que encara avui persisteix una injusta desi- ’ 
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ressa al conjunt de Ja societat, homes i dones, construir una 
societat es valorin més les persones que les coses, on se 
situi’ la vida quotidiana al bell mig de les prioritats pol& 
gues. En aquest sentit, cal trebaIlar per unaCatalunya on les 
experihcies, els pensaments i les formes de ser de les dones 
guanyin pes, adquireixin valor i siguin assumides com a pa- 
trimoni colkctiu. 

>>Volem, en aquesta camrnemoraci6 que tindrh lloc el dia 
8 de mar$, solidaritzar-nos de nou amb les dones de dife- 
rents nacions dels Bakans que pateixen detencions i viola- 
cions sistemitiques, exigim que cessin de forma immediata, 
siguin considerades crims de guerra i es desmantellin els 
camps de mort i violaci6.n 

Moltes grhcies. 
(Aplaudiments ,) 

InterpeHació al Cansell Executiu 
sobre les energies alternatives 

Passem al cinqub punt de l’ordre del dia, que és la inter- 
pellació sobre les energies alternatives, que formulwh el di- 
putat senyor Jordi Fortabella, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té la paraula, 

El Sr, PORTABELLA: Grhcies, senyor president; 
gracies, senyores i senyors diputats. Senyor conseller, la po- 
litica energbtica d’un pais és realment fonamental per al seu 
futur: l’energia es troba realment a la base del desenvolupa- 
ment i la qualitat be vida be qualsevol societat, per6 també 
és un factor determinant de la degradació ambiental. Hi ha, 
emperb, diferencies més que substancials en els diferents 
models energktics cap als quals es pot tendir. Utilitzar més 
energia en relaci6 amb els nostres avantpassats no implica 
necesshriament produir més energia, sinó que, SO& un 
model energbtic racional, vol dir no malversar-la, no mal- 
versar-la en dos sentits: en el sentit d’estalvi de 1’6s, és a 
dir, d’utilitzar només aquella que és necesshria i realment 
només aquella que és necessgria, i buscar models d’eficikn- 
cia de I’energia utilitzada. Ens temem -i n’aniré parlant al 
llarg de la interpeHaci6- que no s6n aquests els elements 
que segueix I’actual Govern del nostre país. En tot cas, des- 
pr6s ho podr6 anar desgranant més a poc a poc. 

Hi ha també substancials diferencies socials i ambientals 
segons les fonts de producci6 d’energia. Sovint, mirant el 
model energbtic actual, hom te la sensació que s’estA fent 
una base que no 6s prou sblida, sinó que estem basant-nos 
en una shrie de fonts que són, en primer lloc, finites, i, en 
segon lloc, que creen incertesa i inseguretat. Incertesa i in- 
seguretat tant en l’espai corn en el temps, que poden arribar 
a produir desfetes importants, com 6s el cas de l’energia nu- 
clear. I, a més a més d’aixb que he dit, dificulten que l’eener- 
gia arribi a tots els indrets del pais. 

Aquesta seria una de les diferbncies importants entre les 
energies no renovables, a escala humana, i les renovables, i 
aquf intervk tarnb6; d’una manera fonamental, l’impacte 
ambiental que suposen les energies. Fins i tot per a la Co- 

. 

. 

m i s s í 6  d’Energia del Parlament Europeu -una comissió que 
no 6s gens sospitosa de ser titllada d’ecologista- es conside- 
ra com a inequivoc que més del 50% de les emissions de 
dibxid de sofre provenen de la utilització de combustibles 
sdids, és a dir, d’energies no renovables; que prop del 80% 
de les emissions de l’hxid de nitrogen provenen de la uti- 
litzaci6 de derivats de petroli, sobretot en el sector del trans- 
port: el transport, que, com vosth diuen en una publicació 
d’Efici2ncia enargt?tica, una de les revistes que publica el 
Departament sobre temes referents a energia, 6s l’ovella 
negra de la seva gesti6, I, encara més, prop del 50% de les 
emissions de C02 provenen de la utilització de derivats del 
petroli i, del 50 que queda, el 30% de COz ve de la utilitza- 
ció de combustibles sbfids. Així, doncs, ens trobem que la 
contaminació basicament es produeix per combustió de 
combustibles fbssils . 

Quk proposem nosaltres, doncs? Nosaltres proposem 
que, per tal de millorar el medi ambient i la qualitat de vida 
dels ciutadans del nostre país, aixi com per tal de tractar de 
minvar l’efecte hivernacle -i ei que 6s ben cert és que amb 
el tipus de politica que s’esth desenvolupant ara, i especial- 
ment en el nostre pais, aquesta no és la línia, sinó que ten- 
dir& a ser cada vegada més gran- i per tal de tendir també al 
desenvolupament sostenible, que és una de les coses que 
surt reflectit contínuament en tots els documents del Parla- 
ment Europeu, més que res perqu& és I’única possibilitat de 
continuar tirant endavant, i iambe per aconseguir que hi 
hagi un ús d’energia que arribi a tothom, es descentralitzin 
les fonts energhtiques, es contingui la demanda energhtica 
fomentant l’eestalvi i evitant el malversament, i ,  per tant, s’u- 
tilitzi l’energia racionalment, que permetia -tal corn ja deia 
e1 programa electoral d’Esquerra Republicana- tancar les 
centrals nuclears, una proposta que a hores d’ara ha deixat 
de ser ja agosarada i de bufanúvols, i en realitat -i després, 
si calgués, m’estendria en aquest terreny- hi ha diferents 
documents que j a  permeten veure la viabilitat i l’apunt de 
per on va tot aixb. 

Perb anirem a pams, anirem tancant una mica el marc 
d’aquesta interpe24aci6, i ara parlarem, per exemple, de 
1’Estdi especial i prospectiu de la demanda d’energia a 
Cataalunya, de I’Esprec, senyor conseller, perqu2 se’n poden 
treure dades molt interessants, de la politica energetica que 
vostks estan duent a terme. Per exemple, la font primaria 
d’energia mds important a Catalunya és el petroli, Nova- 
ment, ens trobem amb una energia que 6s no renovable, amb 
un combustible fbssil, altament contaminant, que esta 
sotrnks a transports que, en cas d’accident, degraden enor- 
mement el medi ambient, i que és el principal gas implicat 
en I’efecte hivernacle. Ens trobem també que el gas, el gas 
natural , representa el 8,3% de l’actual producci6 energktica, 
Nosaltres considerem que el gas natural 6s una bona trami- 
ci6 cap a les energies renovables, per6 només aixb: conside- 
rem que és una bona transició. Perb corn a transició, fins i 
tot COM a transició, j a  estem arribant tard: el percentatge 
de gas natural que hi ha a Europa és el doble, senyor con- 
seller. 
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Una altra dada a tenir molt en compte: el 80% de I’elec- 
tricitat que es produeix a Catalunya és d’origen nuclear, Ca- 
talunya és un país rn& nuclearitzat que Bklgica i Franga, 
que són els que tradicionalment han aparegut com a para- 
digmes de palsos nuclearitzats. Tenint en compte, a més a 
més, que estern parlant d’uuna energia que a hores d’ara ja 
ningú discuteix que és cara, i podríem posar un exemple 
clar, concís i immediat: el darrer incident d’Asc6, que im- 
plica canviar el generador de vapor, costari 5O.QoO milions 
de pessetes -mig TGV, mig TGV-, que implica un gran risc 
ambiental, que pot hipotecar el territori, tot el territori, du- 
rant generacions, que pot utilitzar-se per a fins militars, que 
és dependbcia ..., perque vastes no en tenen cornpetencia, 
com ens va respondre a una pregunta que nosaltres li vam 
fer sobre la torre de refrigeraci6 d’Asc6 en construcció, i 
que ens va dir: <<miri, ho sento molt, a nosaltres ens agrada- 
ria molt contestar-li, per6 com que aixb no és una compe- 
thc ia  nostra ho hem adregat al Govern central>, -ens 
agradaria molt que ens digu6 després com esta, quan ho 
han enviat i per a quan, més o menys, esperen aquesta res- 
posta-, i que, a més a més, genera productes tbxics d’una 
vida mitjana de mil anys, tants anys com té Catalunya, se- 
nyor conseller, aixb és la vida mitjana dels residus radioac- 
tius. 

Aixb, tot aixb ve a representar, en el nostre hmbit, com ja 
li he dit, el 80% de la“ generació d’energia. A nivell mundial 
representa el 4%; a nivell d’Europa representa el 12% en 
produccid prirnhria, i a nivell de generació d’electricitat a 
Europa representa el 36%. D’aqui es pot extreure una con- 
clusi6 bastant senziiia i lineal: per ser europeu, senyor con- 
seller, també s’han de tancar nuclears, perque estem molt 

. per sobre, molt pes sobre del que estan a la mitjana europea. 
Com també per a ser eficients: per exemple -i tambe ho ex- 
trec de l’Esprec, el consum d’energia prirnhria a Catalunya 
és de 600 milions de teps -tones equivalents de petroli- i el 
consum final és de 8,3 a Vostes perden més del 50% de l’e- 
nergia primhria -dades seves, senyor conseller; li puc des- 
prés, en tot cas, d i r 4  fins i tot el número que surt de 
lYLSfici2ncia, de les seves revistes; no es pot dir que siguem 
eficients-, i com ens trobem? Quh fan vosths per mirar de 
solucionar aixb? Doncs, miri: no tenim ni pla d’energies re- 
novables, vost5s són una altra vegada dependents del Plan 
de energias renovables q u e  és molt diferent-, perque basi- 
cament aquest se centra en dos aspectes: centrals minihi- 
drhuligues i incineradores, que representa, en relació amb el 
que és el reciclatge, una pkrdua d’energia i una pkrdua de 
material. 

Per6 anem a veure qul: han fet  vosth en energia renova- 
ble. Solar passiu, conseller: segons el ministre d’ontario, 
l’escalfament solar passiu pot representar m6s del 40% de 
les necessitats de calefacció; a Catalunya és clar que. aquesta 
font ha d’anar dirigida cap als serveis d’escoles i domhtic, 
en concret, a les calefaccions. L’any 89 vost5s van fer vint 
habitatges a Begues, que redueixen d’un 40 a un 50% l’e- 
nergia respecte a un habitatge convencional. Com ha desen- 
volupat Adigsa i el seu Departament aquesta experikncia? 

-I 

I 

Com l’han desenvolupat, ja que en tenien una mostra? De 
cap manera, perb sí fent una acci6 determinada, que és avor- 
tant la construcció del torrent del Llop, a Martorell, eh?, una 
construcció que estava feta amb una edificaci6 intel-ligent i 
amb uns grans criteris bioclimiitics, que havia fet BCN i que 
probablement vosth deu tenir en algun calaix perdut de no 
se sap on del seu Departament. El !JO van adaptar una escola 
pirblica, a Montbrió del Camp, que soluciona el 70% de la 
calefacció. Han fet un pla d’extensib, un pla de penetraci6 
d’aquest tipus d’activitats que, a sobre, els dóna resultats? 
La resposta 6s no. Sap quants milions s’han gastat vostks en 
solar passiu? 35 milions, 35 milions ... (El conseller d’Indh- 
tria i Energia fu una gesticulació,) Em diu que 6s massa ... 
Per descomptat, na ens podrem entendre mai si vost5 consi- 
dera que en la histbria, des que vosth aquí es gasten 35 mi- 
lions en solar passiu, considera que 6s massa. 

Sap que passa amb aixb? Que hi ha mentalitats que s6n 
recessives i n’hi ha que són progressives. I en aquests mo- 
meqts, en aquests moments no hi ha ningú que no vegi la 
necessitat de potenciar les energies renovables, menys, pel 
que veig, vostk. I voste s’ho haurh de plantejar, aixb, perqu8 
vostk no 6s només el conseller d’hdústria: tamb6 és el d’E- 
nergia. (S’encén el llum que avisa que s’exhcaureix el temps 
d ‘intewencid .) Caram., , 

Ei 95 a la Comunitat Europea es millor& el 20% del ren- 
diment mergetic. Vostks que en pensen, d’aixb? Hau& d’a- 
nar més rhpid. Solar actiu, solar actiu: vostks no tenen cap 
pla .d’actuaci6 que progressivament vagi cobrint els seg- 
ments determinats com escoles, ajuntaments o polisportius, 
o un pla urbi de colkctivitats que associ‘t‘n per instal4ar cap- 
tadors d’escalfar aigua, com a Holanda, 1 aixb a I’Eixample 
6s especialment senzill, especialment senzill; en canvi, en 
llocs més complicats, ho han fet, 

Els dir6 el que han invertit vost&s els darres cinc anys, 
Vost2s han invertit 40 milions de pessetes els darrers cinc 
anys en solar actiu; és a dir una mitjana de 8 milions I’any, I 
aixb que tots saben que per un metre quadrat de superffcie 
de solar acth ens podem estalviar 200 quilogramslany de 
C02. Vostks, sap qu5 fan? Vostes fan una política d’opció 
puntual, no direccimada cap a cap pla, que no passa de la 
demostraci6 i inauguració 4 x b  sí, no’se’n perd cap, d’i- 
nauguraci6, per6 que no té cap futur, que no t6 cap linia de 
continultat. Jo els demanaria que prenguessin exemple, ja 
que no hi ha la capacitat, diguem-ne, de generar-ho, de la‘ 
RhBne-Alpes, una d’aquestes quatre regions geogrhfiques 
d’Europa de les quals formem part C Q ~  a quatre motors, 
perque aquests sí que realment estan fent bastants coses. 

Li diria que sobre energia solar fotovoltaica vostks, 
doncs, inverteixen aproximadament 5 milions aquest any, 
Que han fet un pla d’electrificació rural que esth foqa bd, 
perb que ara s’ha acabat, i que voldríem saber com conti- 
nuar&, perquk aquest any acabaran i ja tenen el 80% fet de 
l’electrificació de I’ Alt UrgelJ. Voldriem saber que penser) 
fer amb la normativa d’aillament que s’esth revisant arreu 
d’Europa i que vostka la tenen una mica antiquada, i si pen- 
sen fer una campanya per al bon aillament dels habitatges, 
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que representaria d’un 30 a un 40% menys en consum de 
calefacció. Ens agradaria saber si als seus edificis, tant de1 
seu Departament com els dels altres, realment, s’ha fet una 
valoració mínima d’eficihncia energetica; i li voldria dir 
també, en aquest temny, doncs, que, així com, per exemple, 
el Rhbne-Alpes - énergie s’ha gastat 1.000 milions de pesse- 
tes només -només- en centres escolars d’educació secun- 
dhria, vost&s treuen una mitjana, que és bastant ridícula. 

Cogeneraci6. Segur que estava esperant aquest moment 
perque vostks, en cogeneració, han fet alguna cosa. Estan 
generant: actualment el que representa un terq d’una nuclear 
-un terq d’una nuclear. Vagi sumant perquk al final surten 
els comptes i les nuclears es poden tancar, eh? No dem&, 
pera es poden tancar abans del 2000, Un teq. En estalvi: 
home, en estalvi vost6s han repartit uns fulletons bastant cu- 
riosos, en els quals, per cert, deien que’si es canviessin totes 
les Ihpades incandescents ’per lhmpades d’alt rendiment es 
podria tancar una nuclear. Tamb6 ho deien: vagi apuntant. 
Perb vostks en cogeneraci6 ho han fet en indbstria i en ser- 
veis, per6 en damkstic i en transport na han f& res, res. 1 cal 
dir -i cal dir- que 6s una energia que, com hem dit abans, és 
interessant com a transició, perb que no deixa de ser una 
energia que ve produ’ida per combustibles fbssils. 

En estalvi, Perdó, en estalvi, sap que els proposem nosal- 
tres?, A veure quk li sembla. Que faci el mateix que ha fet la 
companyia Edison de Califbmia, que és, en lloc de fer fulle- 
tons, regalar una bombeta; regalar una bombeta d’alta efi- 
cikncia, Miri, si més no, perquk els fills de Llhtzer -eh?- 
realment bo puguin veure i puguin canviar-la. Perque vostes 
el que fan és treure un fulletó en el qual diuen: <<Comprin 
electmdom5stics que siguin eficients,)> T l’etiquetatge eco- 
lhgic? Com ho sap, aixb, un venedor? Expliqui-m’ho. Ex- 
pfiqui’m voste com sap, quan va a una tenda, si aquella 
rentadora consumeix més .o consumeix menys que la del 
costat. 

En transportt, ja ho dic -ho diuen V O S ~ ~ S - ,  és l’ovella 
negra, tot i que representa el 37% del global de l’energia, tot 
i que és un dels programes primats en el programa Thermi. 
Per exemple, una altra iniciativa a tenir en compte és que en 
el Rh8ne-Alpes - inergie, també -i ho dic perque és dintre 
de les quatre regions; no 6s qui fa més, no és qui fa mes-, a 
tots els municipis de més de deu mil habitants els faciliten 
la compra de trenta cotxes elkctrics. A veure si de vostks 
també surt una cosa d’aquest tipus. 

Biomassa. De biomassa, ni en purins ni en excedents vi- 
tivinícoles fan res, res que sigui, diguem-ne, útil. Es dedi- 
quen a incineradores i es dediquen a la combustió de restes 

‘ 

, forestals. Miri.,, 
El Sr. PRESIDENT: Acabi, senyor Portabella, 
El Sr. PORTABELLA: Si, grhcies, senyor president, Hi 

han diferents coses a dir, aqui. Per exemple, els purins: tot 
el que és el tractament de purins, tot el que és el tractament 
anaerbbic pot produir en aquests moments una energia con- 
siderable, perquk s’esth produint ja a diferents llocs d’Euro- 
pa i a diferents llocs del món, fins i tot paysos d’aquests que 
es diuen en vies de desenvolupament, com pot ser l’fndia. I 

en excedents vitivinicoles , si vost&s agafessin i aprofitessin 
les entregues víniques obligatbries dels vinaters i agricultors 
que paguen al MAPA, vostks podrien d’aqui treure etanol i 
no cal que arribem al 50% de combustible per a transport, 
COM s’arriba a altres pdisos corn el. Brasil, per6 sí que vostks 
podrien subministrar combustible per a transport que no fos 
dependent de combustibles f h i l s  . 

En eblic, Miri, aixb de l’eblic 6s ... -i acabo, senyor presi- 
dent-, tk un delicte especial aixb d’eijlic, perque vost&s 
tenen aqui una empresa, Ecot&cnia, que fa uns models d’ae- 
rogeneradors que estan premiats a tot Europa -b6, que tenen 
un premi europeu, per ser exactes-, que van i s’installen a 
Tarifa i fan el parc més gran de tot Europa, que tenen un re- 
coneixement europeu de tecnologia punta m6s que notable. 
Miri, hi han quatre molins a Rbses, i hi havia el projecte del 
parc eblic de Serra del Boix, a Tortosa, que ha quedat blo- 
quejat perque FECSA s’ha retirat a darrera hora, Que fan 
vostts per desbloquejar aquest projecte de p k c  eblic? Sap 
quan ha gastat v&, el seu Departament, en aixb? 19 mi- 
lions de pessetes -19 milions de pessetes, e s  massa, també, 
senyor conseller, es massa? M’ho pensava. En canvi, sap 
que passa? Sap qu2 pensen a Europa? A Europa pensen que 
el 2030 ja tindran 100.000 megavats amb aquesta energia. 

En definitiva, senyor conseller, no podem dir -no podem 
dir-, ja veig que tampoc li interessa gaire, perb no podem 
dir que tinguem politica energetica alternativa a l’actual, 
Vostks inverteixen, segons els pressupostos del 93, 19 mi- 
lions de pessetes, el 0@9% del pressupost del seu Departa- 
ment, en recerca, No recolzen les empreses del sector 
d’energies renovables, inverteixen molt poc i no tenen cap 
pla d’energia renovable per anar substituint les fonts d’ener- 
gies contaminants. I el que 6s pitjor, senyor conseller: no hi , 

ha cap símptoma que aixb pugui canviar. 
El Sr, PRESIDENT: Grhcies, senyor Portabella. Pel Con- ’ 

sdl Executiu, t6 la paraula l’honorable conseller senyor Su- 
birh . 
EI Sr. CONSELLER D’INDfiSTRTA I ENERGIA (An- 

toni Subirh): Senyor president, senyor diputat, llegiré la 
seva intervenció amb una especial atencl6 i interks perque la 
gran quantitat d’incoherhcies que vostb ha dit requereixen 
una lectura atenta. 

Senyor diputat, a més a més, escolti, grhcies a Diu 
aquests temes energetics srjn ternes quantificables, és a dir, 
qbe es poden sumar i restar, i jo li agrairia que vosth ho fes, 
A part d’alguns errors que m’imagino que s6n simplement 
lapsus linguae, COM, per exemple, el d’aconsellar-nos que 
ens dediquéssim a fomentar la cogeneraci6 domkstica. No 
sé si sap qu& vol dir, vostk, aixb, Jo no, i hi entenc, resulta, 
eh? També 6s molt greu.., Bé, ja en parlarem de coses greus 
que vostk ha dit. 

Perb miri, per comentar deixi’m fer-li una observació de 
tipus de nomenclatura. No m’hi entretindrk perquk les qües- 
tions semhntiques no rn’interessen gaire, perb V O S ~  fa una 
interpellació sobre energies alternatives. A mi em va deixar, 
francament, all6 que se’n diu msmaperdut)) -no?- i admi- 
rat, aixb de les energies alternatives, perquk a part de ser un 

, 
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concepte religiós en el sentit més estricte de la paraula, en el 
sentit de l’article d’avui del senyor Folch a La Vanguardia, 
a part d’aixb no té cap definici6 operativa, aquest concepte. 
En canvi, si que té definició operativa i, per tant, tknica- 
ment tractable, el concepte d’energies renovables. Aquest 
sc 6s a dir, energies renovables vol dir aquelles que e1 re- 
curs no s’esgota, o almenys que no s’esgota dins dels temes 
de la vida humana. I concretament jo li voldria fer unes 
quantes reflexions i explicar4 el que fem en el terreny de 
les energies renovables, perquk aixb -hi insitejxol sí que és 
un cosa definible i tangible i sobre la qual es pot actuar po- 
sitivament n 

Vosth té rat5 que els principals productors ..., no els Únics, 
eh?, perb els principals productors d’aquests polluents at- 
mosErics, com s6n I’S02 o anhídrid sul€ur6s, l’anhídric 
carbbnic i els diferents bxids de nitrogen, aquests són pro- 
duits basicament, vaja, exclusivament per aquelles fons d’e- 
nergia que consisteixen a cremar quelcom. Naturalment, la 
font d’energia que crema menys coses i ,  per tant, que des 
d’aquest punt de vista dels polhents atmosfkrics 6s la més 
benevola és precisament la nuclear, i aixb vose ho deu 
saber. Perh, bé, aquesta és una po lh ica  en que no hi entra- 
ré, perquk a mi el que m’agradaria ara és explicar-li el que 
nosaltres sí que fem en energies renovables. Energies reno- 
vables que serien, corn vostk sap segurament, la hidrhulica, 
la solar, l ’ d i c a ,  la biomassa i residus, la geothrmica, les 
marees i les ones i els gradients de temperatura en les mas- 
ses ocehniques. 

En el conjunt de Catalunya, per cornenpr,,, -escolti bé 
les xifres, que aquestes s6n malt importants-, en el conjunt 
de Catalunya les energies renovables estan en aquests mo- 
ments aportant 940 quiloteps, que representa un 53% de 
I’energia primhria del sistema catal&, que, concretament, en 
el seu total representa 17,2 rnegateps, Aixh cal contraposar- 
ho -escolti, escolti aquesta xifra, tambe, que és molt impor- 
tant- amb els 1,9 rnegateps, és a dir, 1,9 milions de tones 
equivalents de petroli que, grhcies a les accions del Departa- 
ment d’Indústria i Energia, l’econmnia catalana estalvia. Es 
a dir, si en aquests moments estiguessim produint el mateix 
autput ecenbmic que estern produint i l’estiguéssim pro- 
duint amb el mateix grau d’eficikncia o, si vosths volen, d’i- 
neficikncia de fa deu anys, estariem en aquests moments 
consumint 1.900.000 tones equivalents a petrofi més, Aixb 
6s el ‘que s’ha aconseguit grhcies a aquesta acció inexistent 
que vas$ diu, Per6 de tota manera cal retenir que quan ]’es- 
talvi, la millora d’estalvi i eficikncia energktica ha repre- 
sentat l’estalvi d’3,9 milions de tones equivalents de petroli, 
la contribució de totes les energies renovables, incloent-hi la 
hidrhulica -i no només la minihidrhulica, sin6 també la hi- 
drhulica grossa-, és de 940.000 tones equivalents de petroli. 
És a dir, la contribucid de l’estalvi i la millora d’eficihncia 
energ2tica més que dobla l’aportació de les energies dites 
renovables. 

Energia hidrhulica -entrem ara en cada una d’elles, L’e- 
nergia hidrhulica té una tradició llarga a Catalunya. De fet, 
fa anys, representava una participaci6 bastant més gran en el 

balanG energktic. En aquests moments, la potencia ins- 
tallada en energia hidrbulica és de 2.163 megavats -un té 
fes seves tendkncies informhtiques i a vegades es confon-; 
2.163 megavats, que representa un 4,7% de I’energia 
primhria; és a dir, d’aquell 5 3  que li deia abans de totes les 
renovables , la hidrhulica en representa el 4,T 

Bé, ja sé que n’hi ha alguns molt, diguem-ne, Q ~ ~ O ~ O X O S  

que no consideren dins de l’hrnbit de les energies renova- 
bles les <<hidrituliques grosses)), entre cornetes, i nom& les 
minihidrhuliques. Aixb torna a ser un concepte mal definit, 
perque dephn del país. És a dir, allb que al Canada es consi- 
dera una minihidrhulica aquí seria una hidrhulica grossa. 
Concretament q u i  nosaltres -per entendre’ns- fem servir el 
limit dels 5 megavats; és a dir, una central de menys de 5 
megavats o de 5 megavats, la considerem minihidriulica i, 
les més grosses d’aixb, les considerem hidriuliques nor- 
mals. Actualment a Catalunya hi ha en funcionament, posa- 
des en funcionament basicament a través de l’acci6 del 
Departament d’lndúistria i Energia, 263 minihidrhuliques , 
que donen una pot&ncia respectable, una potkncia de 120 
megavats . 

PerquB els senyors i les senyores diputades tinguin una 
idea de dimensi6, 120 rnegavats 6s e1 doble de Ea pothcia 
instal.lada que té la presa de Susqueda; 6s adir,  les minihi- 
&Miques donen tanta, tenen tanta p s t k i a  -que no és el 
mateix que energia, com el senyor diputat deu saber- ..., les 
minihidrhluligues tenen una potkncia installada de dues ve- 
gades la presa de Susqueda. Déu n’hi da! I que concreta- 
ment . produeixen 400 gigavatshora-any, que 6s 
aproximadament la necessitat energi5tica d’una ciutat de 
vuitanta mil habitants. 

Sé. Pel que fa  a minihidrhuliques, estem en un grau de 
saturaci6 notable, per6, vaja, el coll d’arnpolla, en aquests 
moments, més que el grau de saturaci6 -encara sk’n podrien 
fer unes quantes més-, el coll d’ampolla no és aquest, sin6 
que el coll d’ampolla són les dificultats de tipus administra- 
tiu i, sobretot, les dificultats -lbgiques, i que ja no les discu- 
teixo- posades pel tema mediambiental. És a dir, cada 
vegada que es demana un permis per a una minihidrhulica, 
hi ha alguna llúdriga O altra que ho fa difícil. T em sembla 
molt bé. 6s a dir, llavors, doncs, aquella minihidrhulica no 
es €a, 

En aquest sentit, els programes que portem a terme con- 
sisteixen, bhsicament, en la colhboraci6 amb la Junta d’AAi- 
giies i la Confederació Hidrogrifica, per tractar de clarificar 
les situacions i aclarir si efectivament tenen, des del punt de 
vista mediambiental, un impacte intolerable -en aquest cas 
ja IIQ hi insistim més- o b6 tenen un impacte corregible, o 
nul -en aquest cas intentem tirar endavant el perm’s. 

Passem ara a l’eblica, en la qual voste ha fet bastant 
d’kmfasi. L’energia eblica va ser investigada com a recurs a 
través de I’Atles eblic de Catalunya. L’Atles eblic de Cata- 
lunya va ser una bona feina; de fet es van fer, es van ins- 
tallar vuitanta-tres estacions en el territori, de tal manera 
que ens en permetessin tenir un coneixement del poten- 
cial. 

. 
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El potencial va resultar bastant decebedor en el seu con- 
junt, per6 malgrat tot es van iniciar algunes operacions 
pilot, Concretament, una que ja estil tancada, que va ser la 
de Garriguella, a I’Ernpordh; l’kxit, molt descriptible. 

La segona va ser el parc eblic de Roses. El parc eblic de 
Roses, que va representar una inversió de 150 milions de 
pessetes, t6 una pothncia bptima, és a dir, una potencia amb 
el vent bptim ..., el vent bptim 6s una tramuntanada bastant 
monumental, a més a mes, amb una altissima regularitat del 
vent, característica que no té,< precisament, la tramuntana, 
normalment. En condicions bptimes, el parc eblic de Roses 
dóna, de pothcia, 590 quilovats. 590 quilovats -perque les 
senyores i els senyors ho puguin valorar- 6s la potencia que 
consumeixen 590 llars de Girona que se% acudeixi planxar 
en aquell moment. 590 planxes. A més a més, arnb una par- 
ticularitat. Vosth sap que l’energia entregada en el sistemaa 
depkn no només de la potencia, sinó de les hores que aque- 
lla inshl.laci6 estii en funcionament. L’any tk 8.760 hores 
-l’any, eh?-, i resulta que ’el parc eblic de Roses ha pogut 
funcionar en condicions mig raonables -mesurades, a més a 
més, per la Politkcnica de Girona- 1 .i O0 hores. És a dir que 
ha estat aquest el temps que, a causa de les condicions del 
vent, ha pogut funcionar el parc eblic de Roses, entregant a 
la xarxa una quantitat realment infirna d’energia, 

El parc eblic del Baix Ebre, que el fet que.., Escolti, ja ho 
veurh: el fet que FECSA se n’hagi retirat nom& és el reflex 
del fracas que vam tenir amb aquella empresa danesa que 
Ecobnia  ens va recomanar com a socis tecnolbgjcs i que, 
quan estavern a punt de comenqar, va fer suspensid de paga- 
ments. Ferquh jo no sé si vast& sap que a Dinamarca, que 6s 

1 el pais d’hropa que ha fet l’aposta eblica mQ important, 
aconsegueix de l’energia eblica I’ 1,7% del seu balani; mer- 
getic, senyor diputat, L’1,7% del seu balanq energhtic, 
L’ekpresa es diu Danwin, se’n recorda? Bé, malgrat tot, 
hem tractat de reconstruir la situaci6 i el parc d i c  aquest, 
dels ports, el tirarem endavant amb una potencia de 3,9 me- 
gavats, amb ganes de veure si efectivament en la zona de 
1’Ebre el vent és més favorable i es poden aconseguir pro- 
duccions raonables en relaci6 amb la inversi6, que -per a la 
seva comptabilitat- la inversi6 necesshria per a aquests 3,9 
rnegavats és de 732 milions de pessetes. 

Bé -se m’ha ences el llum vermell fa una estona-; em 
queda l’energia solar, em queden els programes pirinencs 
d’energia solar, i com que suposo que vost& em donara 1’0- 
portunitat de tornar a la tribuna, doncs, ja els ho explicaré 
quan torni. 

. 

Moltes gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Maltes grhcies, senyor conseller, El 

senyor Portabella pot formular replica. 
EI Sr. PORTABELLA: Bé, grhcies, senyor president, La 

veritat és, conseller, que, efectivament, hi ha hagut una s2rie 
d’incoherhcies importants en el discurs. Jo , per exemple, 
n’hi demostrar6 algunes de les que ha fet, que s6n les se- 
güents. Miri: vostk, quan ha parlat en referkncia amb el 
tema de les energies nuclears, eh?, voldria saber ..., si, que 
m’ha dit, quan estava dient tota la producció, que <<<en 

aquests moments contaminava menys perquk no pradui‘a re- 
percussions sobre l’efecte hivernacle,), etcktera9 eh?, jo vol- 
dria que, en tot cas, em discutis la xifra que j o  li he donat, 
corn a substitució del generador de vapor, i tindré el plaer de 
llegir alguns extractes d’un document de sessions de la Co- 
missió d’Energia, Investigaei6 i Tecnologia sobre energia i 
medi ambient, el ponent de la qual és el senyor Lennoye, i 
que fa refdncia als temes energhtics. Perdó, fa referhcia, 
hbviament , als ternes energ&ics, perb especialment al tema 
nuclear. Parla sobre aquesta seguretat que vostk deia, el risc 
que vosth deia que no... (Remor de veus.) Si, si, vosg ha dit, 
hi ha hagut un moment donat que ha dit que <<hi havia 
una...)), que <<no hi havia risc en el sentit d’efecte hiver- 
nacle), (Remor de- veus.) Ho podrem mirar, ho podrem 
mirar. Potser no ha utilitzat aquesta paraula, perb n’ha uti- 
litzat una de semblant. 

Miri, especialment, diuen -i ho tradueixo literalment-: 
<<L’energia nuclear té tres tipus de problemes‘ especffics: risc 
de contaminaci6 a gran escala, possibilitats que s’utilitzin 
materials fusiqnables arnb finalitats militars -el plutoni-, la 
necessitat de gestionar residus tbxics amb una vida de mil 
anys>> -ja ho sap, tants anys com Catalunya. En el seu punt 
3, on parla de prioritats per a la política energbtica compati- 
ble amb el medi ambient, diu: <ca)>) -i ho explica després- 
d’energia nuclear no pot satisfer, no pot més que satisfer 
una part de la demanda d’energia; b) l’energia nuclear con- 
forma. la demanda d’energia d’una manera que resulta in- 
compatible amb la utilitzaci6 racional de l’energia, i c )  
l’energia nuclear resulta massa cara i massa lenta en la 
seva instal3aci6 COM per resoldre a temps l’increment de 
l’efecte hivernaclen. Aixb li ho dic per allb de l’efecte hi- 
vernacle. 

finalment la resposta a una pregunta que jo 11 vaig fer a 
vosti? i que, hkbilment, em va ser contestada de manera que 
no pogués i no fos capaq de poder esgrimir realment quines 
eren les energies, quin era el percentatge d’energies renova- 
bles que s’estava fent a Catalunya. Tinc la pregunta aquí; la 
pregunta, no cal que la hi citi, suposo que s’ho creu, em diu 
vostk <<La producci6 total d’energia a Catalunya, incloses 
les centrals nuclears, 6s de 6,718,3 quilotep; el 553% es 
genera mitjanqant energies renovables, considerant que tota 
l’energia hidrhulica produ’ida és renovablen. Vost& m’ha dit 
que el 4,7% surt d’energia hidrhulica; per tant, vostes pro- 
dueixen un O,&% amb energies renovables que no siguin hi- 
drhuliques. Futur, senyor conseller, 

Molt be, hi podriem insistir, hi podríem insistir, perquk, 
fixi’s en més coses. Per exemple, en el tema ehlic. Vosth ara 
ve aqui i m’explica coses; m’explica coses i potser fins i tot 
hi ha gent que queda convenquda i diu: icno és veritat, 
aquest noi sfha equivocat, nosaltres estem fent coses>r, Es- 
colti’rn, es gasten o no es gasten 19 milions de pessetes 
I’any? Digui’ns-ho, digui’ns-ho, perque aixb 6s el que esta 
en els seus pressupostos. I, a rnds a més, li he fet una pre- 
gunta i m’ha contestat aixb, i m’ha contestat aixb. fis a dir, 
aqui hi ha coses que no encaixen; o ha de revisar les perso- 

MCs coses, senyor conseller. A veure, acaba de descobrir . .  

, 
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nes que responen les preguntes, O hi han coses que no en- 
caixen. 

I podríem continuar, per exemple, amb tots els progra- 
mes, amb moltes altres coses que es podrien fer, no?, i que 
no es fan, Per exemple, vostk ha citat C Q S ~ S  que havien fet; 
jo li’n citar6 d’altres que no han fet. Per exemple, voldria 
saber, ja que tinc l’oportunitat de parlar amb vostc, que em 
diguds que ha passat amb els DEU, 6s a dir, amb els diag- 
nbstics energetics urbanístics que en principi es van fer, que 
I’Incasol hi era implicat, i que van donar un resultat tan 
minso, tan negatiu en relació amb l’aplicació al solar actiu, 
que ho van bloquejar. Per qui: ho van bloquejar? Ho pensen 
tirar endavant? Qu& pensen fer? Han avortat aquesta línia, 
tambB? Línies, línies de progrés. Quk és el que pensen fer 
en el futur? 

En definitiva, que és el que jo li pregunto? En definitiva, 
jo li pregunto: quins són els criteris de capteniment del Go- 
vern de la Generalitat en política d’energia renovable? Aixb 
és el que li pregunto, i aixb és e1 que no em contesta, perquk 
wst& rn’explicarh el que vulgui, per6 jo l i h  podria explicar 
tantes o més, de coses, perquk, fixi’s, el Programa Thermi, 
l’estan desaprofitant: 50% de subvenci6. Qub primem? Mi- 
ficacions i transport. Qu6 diuen vastes que no fan? Trans- 
ports. Que s’ha de fer? Projectes de més de 200 milions de 
pessetes. En fan algun, de projecte, de més de 200 milions 
de pessetes? No en aixb, no en aixb; en alguna cosa? Expli- 
qui-rn’ho. Expliqui-m’ho. Quk fan amb el Programa Suner- 
gie? El tenen arraconat, l’han agafat? Quatre coses. Per que 
serveix I’Icaen? Per que no crea una cosa que sortia en el 
Llibre blanc de gestió de I’energia, eh?, que deien que crea- 
rien un’ institut especial per a les energies renovables? Per 
qu& no ho fan? Facin alguna cosa. Facin alguna cosa, perquk 
6s el futur, i és bastant important que es faci perque, sap que 
passa? Tornarem a perdre el tren. Aquí, sempre perdem el 
tren. Ens acabem apuntant a les coses quan 6s tard, quan als 
altres llocs j a  ho estan fent. I, llavors, que passa? Doncs, 
canviar la legislació, no tenim competitivitat, hem d’inver- 
tir-hi més, hem d’intentar arrib ar... No, home, no!, ara enca- 
ra tk uns anys de coll. Aprofiti% i tiri endavant, que estic 
absolutament segur que ens aniria millor potenciant aquest 
tipus d’energies que no continuant donant suport a les mer- 
gies no renovables a escala humana que tants problemes 
estan produint. 

Moltes gracies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Portabella. 
El senyor conseller té la paraula per fer la contrareplica. 
El Sr. CONSELLER D’INDUSTRTA I ENERGIA: Sí. 

Senyor Portabella, jo suposo que no el convenceré, perquk, 
6s clar, vose no escolta, Jo li he dit -jo li he dit- només que 
la font d’energia -grossa, eh?- que no produeix anhídrid 
carbbnic, bxids de nitrogen i anhidrid sulfurós és la nuclear. 
Jo no he dit ni que fos segura, ni insegura, ni que fos massa 
cara.., He dit: <<aquesta és la important, que no produeix ni 
anhídrid sulfurós, ni anhídrid carbbnic, ni bxids de nitro- 
genn. T llavors, vost2 sent unes altres coses. Bé, aixh és sen- 

tir unes altres coses de les que es diuen quan tothom ho ha 
enes, perquk j o  he vist companys meus que em feien amb el 
cap: <<Perh, que esta dient, ara?,> fis clar, és una cosa que pot 
passar, perb és greu, 

Ha de fer niirneros, senyor Portabella, perque, 6s clar, 
vostk, que em parla del potencial enorme de l’energia ebli- 
ca, vosti? sap ... (Remor de veus.) Escolti’m, home,.., sense 
posar-se nervi&. Vos& sap que per arribar a aportar ZL la 
xarxa l’energia que aportaria un centre de producció conti- 
nuada de 1.000 megavats, eh?, de 1 .O00 megavats, es ne- 
cessiten a Catalunya -segons les dades del mapa eblic-, es 
necessitarien 25 .O00 aerogeneradors d’una alGada d’una 
casa de dotze pisos; 25,UOc) aerogeneradors per produir Ia 
mateixa energia, per aportar la mateixa energia que un cen- 
tre de producció d’energia del tipus que sigui, que tingui 
una potencia de 1.000 megavats i que funcioni un nombre 
d’hores a I ’any superior a les 7.000. Vostk faci els números i 
veud com surten 25.000 aerogeneradors. 

Suposant que cada aerogenerador estigui separat del seu 
vei ..., quk li sembla, una distincia de 1 O0 metres? S6n 2.500 
quilbmetres de fila d’aerogeneradors, I, si en lloc de 100 
metres els posem més r<apretadetsn i els posem cada 50 me- 
ues, són 1,750 quilbmetres d’aerogeneradors. (Remor de 
veus.) Vosth sap,,. Per6 no es posi nerviós ... Vast* sap que a 
Su6cia ... (Remor de veus.) No, hom&, no, jo, gens ni gota. 
Vosth sap que a Su&cia un parc eblic important ha tingut de 
ser tancat precisament per aixb, per l’impacte paisatgístic i 
la pol.Euci6 achstica? Doncs, miri, ja li ho explico jo, i li’n 
diré el nom i tot, si me’l demana després. 

Ara parlem de l’energia solar, que vosth abans en parla- 
va, i que jo no he tingut temps de contestar-li. Amb l’ener- 
gia solar hi ha dues grans línies: la passiva i l’activa; i dins 
de l’activa hi ha la linia termica i la línia fotovoltaica. 
D’acord? Molt bé. 

Amb energia solar passiva ..., home, de fet, no s’ha inven- 
tat fa quatre dies; la majoria d’habitatges tradicionals‘ de 
casa nostra tenen una sitvia utilització de l’energia solar 
passiva. Nom& cal que miri com estan orientades les anti- 
gues masies i com estan estructurades -estructuralnient i ar- 
quitectbnicarnent, Aixb, traduir-ho a la situació de les 
ciutats modernes és molt dificil; malgrat tot, s’hi esd treba- 
l h t ,  s’hi ha treballat, per6 té problemes realment difícils de 
resoldre. I a m6s a. més és difícilment quantificable, I’efecte 
que produeix. Encara que té els seus inconvenients, també, 

Vost8 sap que a la revista Science, l’any passat -és una 
revista prestigiosa-, va sortir un article la mar d’interessant 
que explicava que passa amb una casa solar passiva que 
apliqui la tecnologia actual al mlixirn; és a dir, aquell mur 
d’absorció que vostk coneix, aquella recircdaci6 controlada 
de l’aire, etcktera, etcetem Sap quina pega té la casa bpti- 
ma, avui dia, amb energia solar passiva? Doncs, que pro- 
dueix, al cap de poques setmanes de funcionar, una 
acumulació notable de radó; de tal manera que una casa 
solar passiva bptima, des del punt de vista t&rmic, avui dia, 
és un lloc poc adequat per viure-hi, precisament per la ra- 
dioactivitat; no se n’oblidi, d’aaixb. És molt sa, des d’un punt 

. 
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de vista radioactiu, fer-se una casa normal, escalfada amb 
electricitat produ’ida amb una central nuclear, encara que 
sigui al costat de la central. 

Pex-6, anem al terna solar. Miri, nosaltres en aquet& MO- 
ments tenim ..., estem participant d’una manera activa en el 
Programa Sunergie -que és un programa subvencionat per 
Thermi, com vostk diu- en el terna essencialment de serveis 
i concretament amb aigua calenta sanitirja; estem partici- 
pant en el Programa Solmi, que &un programa en qu5 hi 
estem juntament amb una aghcia molt prestigiosa francesa, 
arnb la qual tenim un pacte de cooperaci6 -que precisament 
s’ha renovat fa quatre dies-, que 6s I’Agence de 1’Environ- 
nement et de la Maftrise de Z’Énergie, amb els quals estem 
treballant fa temps en el terna de les installacions solars en 
el Pirineu, concretament a cada cant6 del Pirineu: en 3a part 
de Catalunya i en la part del Languedoc, Rosselló i del 
Midi-Pyrénbes a Aquithnia. 

A més a més, caldria assenyalar el Projecte fotovoltaic 
trampirinenc, que és un projecte cofinangat amb la Direcci6 
General XVlI, amb la qual tenim una magnifica relaci6 de 
treball i de finangament, tamM amb la mateixa ADEME, 
que concretament es tracta de l’electrificaci6 de quaranta 
habitatges, de quaranta masies alllades al Solson&s i al Ber- 
guedh; aixb esta realitzat en un 75% i estar& acabat, aquest 
Programa, d’aquí a tres mesos , aproximadament. Després 
tenim el Projecte fotovoltaic 1’Alt Urgell, amb trenta habi- 
tatges m&, tamb6 cof inqa t  per la Direcci6 General XVII 
de la Comunitat. Tenim el Projecte de vint-i-tres habitatges 
al Pallars Jussi. I després tenim I’estudi fotovoltaic de la 
Garrotxa, que l’estem fent precisament amb una subvenció, 
del Programa Themi i per acabar electrificant setanta ma- 
sies aillades. Tenim el Projecte de fagana fotovoltaica de la 
Biblioteca de Mataró. Tenim,,., home, una cosa extremada- 
ment important .. . esperi, una cosa importantissima. Nosal- 
tres portem anys amb el tema fotovoltaic; l’any 90, a finals 
de l’any 90, jo vaig fer ..., precisament, posar en funciona- 
ment -ho sento, per6 ho vaig fer jo- trenta rnasies.al Sol- 
son&, que, a més a més, han estat vigilades i seguides per 
I’Institut de formació professional de Solsona -i molt M, 
per cert. Estern fent un estudi -que es& a punt d’acabar-se-, 
un estudi sociolbgic de I’impacte de l’electrificació arnb 
plaques fotovoltaiques a les masies, per veure exactament 
qui? passa i C Q ~  s’utjlitza, No sé si se li escapa a vostb que 
amb plaques fotovoltaiques no es pot produir la pothcia ne- 
cesshria, per exemple, per fer anar una miquina de munyir. 
Per tant, la utilitat per a la masia d’una instal4ació de pla- 

. ques fotovoltaiques 6s per als usos estrictament dombstics, 
en el sentit mks poc potent de la paraula. Vol dir que, si a 
aquella casa volen tenir una maquina de rentar, li han de 
desconnectar les resisencies i han de funcionar amb aigua 
freda -que es pot, amb els detergents que corren avui dia, 
Per tant, volem saber exactament quin servei és per a aque- 
lles persones que, home, naturalment, van passar d’una si- 
tuaci6 molt similar a la de 1 ’edat mitjana a ‘una situaci6 que 
s’assembla més a I’& moderna, perqu5 van passar de 
tenir res a tenir aixb, perb volem saber exactament de quina 

I 

’ 

. 

. 

’ 

utilitat els és; entre altres coses, perqui! ho podrem comparar 
amb un dels programes que li he explicat abans,’ que és 
mixt, que és d i c  -petit eblic- més fotovoltaic, un dels al- 
tres programes pirinencs. Aixb ens permetrh saber que con- 
tinua essent .difícil, perque, corn vosth sap, l’energia ehlica, 
aquesta petita, que es genera en sincronisme amb la línia 
perque simplement no hi ha línia, s’ha d’acumular tambe, i 
tot el que sigui acumular potkncia amb acumuladors ié els 
seus problemes, no només de cost sinó tamb6 de problemes 
mediambientals -estan fets de plom eh?-, que és el mateix 
que passa amb el cotxe elhctric. 

Bé, no li detallar6 rnds coses; potser només en el tema de 
biomassa, només perque se’n recordi: no nomes s6n residus, 
tamb6 es tracta de vegades, com és en el cas de Sant Pere de 
Torelló, d’una aplidaci6 molt ajustada, j jo crec que intelii- 
gent, a la inddstria de Sant Pere de Torelló, que 6s fonarnen- 
talment una indústria de fusta, i, llavors, es produeixen 
molts retalls de fusta, i alla estem cooperant amb 1’Ajunta- 
ment per fer +’esta acabant- una instaliaci6 de cogenera- 
ció, que f’elecúicitat, evidentment, s’injectarh a la línia i la 
calor es distribuir& pel poble per donar calefacci6 a tot el 
poble 

NQ insistiré en els temes de cogeneració, en els quals 
tenim una posici6 reconeguda COM a molt bona, no.nom6s a 
nivell d’Estat espanyol -que no és que’ em satisfes maga-, ’ 

sinó a nivell europeu. 6s  mks, senyor diputat, la Direcció 
General XVII ens t6 en tan alta estima que nosaltres som 

I precisament un dels centres de demostració de l’acci6 a ni- 
vell europeu. Quan la Direcci6 General XVII ha d’encoma- 
nar, conjuntament amb la Direcci6 General I, que 6s la de 
cooperaci6 amb tercers pdisos, ha d’encomanar coses, una 
de les agbncies que considera de forma sistematica som nas- 
altres. Nosaltres hem si@ contractats per la Direcci6 Gene- 
ral. I i la XVII per, juntament amb I’agencia francesa, 
aquella que es deia abans 1’Agence franpise pour la maitri- 
se de l’bnergie i que ara es diu aquell altre nom que els he 
dit abans..,, hem sigut contractats per tirar endavant un pro- 
jecte d’assessorament en tema energbtic al Govern argentí, 
un altre al Govern umguaih, un altre al Govern marroquí i 
un altre al Govern de la República Russa, i aixb no inventat 
per nosaltres, sinó decidit conjuntament entre la Direcció 
General XVSI i la Direcció General I de les Comunitats Eu- 
ropees, Si els epítets que vostk ens ha dedicat fossin certs en 
un IQ%, suposo que la Direcció General XVII dels seus 
amors no ens hauria encomanat projectes d’aquesta enver- 
gadura. 

~e tota manera, senyor diputat, la seva intewenció, que 
quedarii reflectida en el Diari de Sessions, la colkccionar6, 
perque és fantiistica, senyor diputat, 

Moltes grilcies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor conseller. 
El. Sr. CAROD-ROVIRA: Senyor president ... 
El Sr. PRESIDENT: Sí, digui, per que demana la parau- 

la? 
El Sr, CAROD-ROVIRA: D’acord amb l’article 67.3 del 

Reglament, el diputat interpellant se sent contradit en algu- 
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na de les afhnacions expressades per 1 ’honorable conseller 
i, per tant, demanaria, d’acord amb el que preveu el Regla- 
ment, almenys fins a cinc minuts. 

El Sr. PRESIDENT: La contradicció ha de ser sobre 
quelcom que el conseller hagi posat en boca del senyor in- 
terpellant, eh? fis en aquest sentit, la contradicci6, 

EI Sr. CAROD-ROVITCA: Així creu e3 diputat inter- 
pellant que ha estat, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Concreti quines s6n. 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Ara ho concretara, si voste ho 

permet, el mateix diputat. 
El Sr. PORTABELLA: Grhcies, senyor president. De fet, 

és molt senzill; nomes era sobre l’dltima part de la rhplica, 
en qu& vast& parlava de cogeneració. Miri, vost2 ..., jo, en la 
cogeneració he dit que feien coses; voste ara ve i diu: m i r i ,  
nosaltres estem molt ben considerats. ..n, etchtera, etcktera, 
Jo he dit: <<en el sector indústria ..., vostes en sector d’indús- 
tria han fet coses de cogeneracióa; prou, punt i ratlla. Que 
passa, a m6s a més? El gas en que ... 

,El Sr. PRESIDENT: Aixb no són contradiccions, eh? 
Vost& estA contraargumentant. 

El Sr. PORTABELLA: No, ell ha dit una cosa que jo no 
havia dit, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Quina és? Desmenteixi-la i anem 
acabant, 

El Sr. PORTABELLA: Sobre el tema de cogeneraci6, jo 
considero que en el tema industrial si  que s’ha fet, i aixb 6s 
el que he dit en la primera intervenció. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 

Interpelllaci6 al Consell Executh sobre 
la política de policia, de seguretat 

ciutadana i de protecci6 .civil 

Passem al si& punt de l’ordre del dia, que 6s la inter- 
pellació sobre la política de policia, de seguretat ciutadana i 
de protecci6 civil, que forrriulad el diputat senyor Josep 
Lluis Carod-Rovira, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re- 
publicana de Catalunya. 

’ El Sr. CAROD-ROVIRA: Moltes gracies, senyor presi- 
dent a ,  Senyores i senyors diputats , voldria, en primer lloc, 
corn ja va fer en el seu moment el diputat del nostre Grup 
Salvador Morera, quan va tenir l’uportunitat d’inkrpellar 
l’honorable consellera de Governacili, de felicitar-la pel no- 
menament del seu chmc i en tot cas avanqar-fi, perqui? vegi 
el carhcter absolutament constructiu de la nostra intw- 
pellació, corn caracteritza totes i cadascuna, sense excepci6, 
de les nostres interpellacjons -afirmació que es veu referen- 
dada per l’entusiasme popular dels grups de la majoria, par- 
ticularment del sector pertanyent a Uni6 Democrhtica, que 
representa el senyor Pont-, que aquesta interpel.laci6 no 
anirh seguida de moció; aquesta 6s una afimaci6 que crec 
que és bo que la consellera la conegui de bon principi, per- 
que conegui tambk l’abast de les afirmacions que farem a 
partir d’aquest moment. 

I 

Dividirem la nostra interpellaci6 basicament en dos as- 
pectes: un, a l b  que en podíem dir els Mossos d’Esquadca, la 
policia, la seguretat ciutadana des del Govern de la Genera- 
litat i la seva fumi6 social, la seva projecci6 exterior; i, 
d’altra banda els Mossos d’Esquadra, la nostra policia i el 
funcionament intern del cos. Som conscients que adrecem 
aquesta interpellaci6 a una consellera recent nomenada i 
que, per tant, personalment és difícil d’irnputar-li a aquesta 
consdera alguns dels fets i, sobretot, de les omissions que 
ha dut a terme el Govern del qual ella participa. 

En tot cas, vagin també d’entrada dues afirmacions, En el 
primer aspecte, dels Mossos d’Esquadra enfora, de la nostra 
policia cap a la connexi6 amb la societat catalana, nosaltres 
creiem que la politica del Govern de la Generalitat ha estat 
clarament un frachs -punt primer, Punt segon: en canvi, dels 
Mossos cap a endintre, del seu funcionament intern, la polí- 
tica del Govern de la Generalitat ha estat un frac&. Per tant, 
connexi6 absoluta entre la projecci6 exterior i la projecció 
interior . 

El 14 de juliol -data, sobretot a Franqa, per a aixb que 
segur que és una simple casualitat de profundes eonnota- 
cions republicanes-, el 14 de juliol far% deu anys de la crea- 
ci6 dels Mossos d’Esquadra com a nucli inicial de la policia 
autonbmica de Catalunya. Deu anys després, no tenim enca- 
ra una llei de policia que reguli, que reglamenti all6 que ha 
de ser l’activitat regular dels Mossos d’Esquadra, de la poli- 
cia de Catalunya. a s ,  en certa manera, el moment adequat 
per fer balanq d’allb que han fet, d’allb que no han fet, del 
molt que haurien pogut fer. Per nosaltres es tracta d’una 
enorme oportunitat perduda per fer dels Mossos d’Esquadra 
un dels elements més emblemhtics de la Catalunya authno- 
ma, corn en el cas del Pais Basc és en aquests moments 
I’Ertzantza. Pel Govern de ia Generalitat,*els Mossos d’Es- 
quadra, corn la concepció mateixa de la seguretat ciutadana, 
no ha estat mai una prioritat política; sí que ho ha estat en 
canvi TV3, sí  que ho ha estat en canvi Catalunya Rhdio, i 
nosaltres ho aplaudim en la mesura en qui: aixb no sigui 
només una primera part del pro& autonbmic. 

Vostks -i em sap greu de d i r4  personificant aquesta afir- 
mació amb vosth-, el Govern que vosth representa, han tin- 
gut un interh escas a tenir una policia prbpia; la veritat és 
que la tenen, perb en realitat no saben ben bé qu5 fer-ne, 
d’aquesta policia. Hi ha un? enorme desorientació entre els 
alts responsables polítics’ deis Mossos d’Esquadra; hi ha, so-‘ 
bretot -i aixb és preocupant-, una gran desmotivaci6 entre 
els membres, entre el personal del cos de Mossos d’Esqua- 
dra . 

S’ha evaporat la possibilitat d’una policia diferent, mo- 
derna, civil, científica; democrhtica, catalana, d’una policia 
preventiva i efectiva, Portem anys, per exemple, sense que 
vosths hagin cobert els chrrecs rnhxims del cos -inspector, 
subinspector-, d’eenqh que aquells qui eren els titulars dels 
carrecs en marxaren, en van marxar absolutament fastigue; 
jats per la politica del Govern de la Generalitat. 

Plana en aquests moments sobre el cos de Mossos d’Es- 
quadra, sobre les persones que estem interessades en els 
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temes de seguretat pública, el futur a curt, mitja i llarg ter- 
mini dels Mossos d’Esquadra. Canviaran o no canviaran de 
Departament, senyora consellera, els Mossos d ’Esquadra? 
Aniran a Presidkncia, com indiquen alguns mitjans de co- 
municació, aniran a Justícia i potser es far& realitat aquella 
vella reivindicació -amb ve baixa i tambb, encara que es 
tracti d’un terna de policia, amb be alta-, aquella vella rei- 
vindicació d’un departament d’hterior? Tindrem mai, tin- 
drh mai la nostra policia una revista catalana de seguretat 
pública corn la que td per exemple I’Ertzantza, amb una pu- 
blicaci6 de prestigi CQIII 6s HarZux. 

Parlem de les funcions policials que duu a terme aquesta 
policia. Per nosaltres, pels diputats del Grup Parlamentari 
d’Esquerra R e p  blicana de Catalunya, els Mossos d’EEsqua- 
dra han de ser la policia de Catalunya, una policia integral, 
amb tetes les funcions normals dkun país normal, per tant de 
substituci6 dels cossos i forces de seguretat de I’Estat. Aixh 
vol dir que han de fer totes les funcions, per6 vol dir també, 
senyora consellera, que les han de fer b6, que les han de.fer 
ben fetes. 

Tenim sovint la sensació que vosths han assumit determi- 
nades funcions, feixugues, carregoses, penoses, .funcions 
que limiten i disminueixen la tasca policial normal, com és 
per exemple la vigilhncía de presons. Hi ha desenes de pre- 
SQS, centenars de presos que són vigilats pels mossos d’es- 
quadra; doncs bé, hi ha també centenars de  OSSOS 

d’gsquadra que saben que en aquests moments estan con- 
demnats -i I’expressió és rotunda- a fer purament i simple- 
ment vigilhncia estatica al voltant de determinats centres 
penitenciaris i que no han estat educats exclusivament per a 
aixb, sobretot si a canvi d’aixb deixen de fer altres funcions 
policials. 

Sovint -ho hem dit-, vostks han assumit funcions sense 
una prepara&& prkvia” adequada. Els MOSSOS que vigilen 
presons, quina preparació han tingut abans per exercir la vi- 
gilhncia esthtica, per exercir la vigilhncia amb cheres,  per 
exercir l’ds d’armament ’llarg com el que porten? Els 
mossos que aquests darrers mesos han fet comprovaci6 de 
vehicles que fan transport per carreteres -autobusos i ca- 
mions-, quins cursets previs de preparació han tingut? On 
els han tingut? Quin professorat ha impartit aquests cursos? 
Aquests mossos constaten problemes greus per les carrete- 
res catalanes, per6 sovint no els poden denunciar per manca 
de competencies; quina imatge, doncs, dóna aquesta policia 
davant dels infractors de la llei en el nostre propi territori? 

Hi ha, a més a més -i aixb potser s’hauria d’esforpr a 
esbrinar-ho-, denúncies de diverses brigades aturades per 
presumptes implicacions polítiques de persones O d’empre- 
ses denunciades pels mateixos mossos d’esquadra. Tenen 
experigncies pilot, com el desplegament dels mossos a 
Osona -on, malgrat tot, res no atura la nova construcció 
d’una caserna de la Guhrdia Civil- o a la Vall #Aran, i f6ra 
bo de saber quina avaluaci6 fan vostks d’aquest desplega- 
ment. 

Tenen també vost&s uri Consell de Policia amb sindicats 
que no hi s6n representats, un Consell que fa més de tres 

’ 

‘ 

mesos que no es reuneix, malgrat haver-ho demanat, de ma- 
nera insistent i amb carhcter urgent, alguns dels sindicats 
que en formen parth 

Fóra bo de conhixer també si aquelles primeres afama- 
cions del seu antecessor en el carrec, el senyor Gomis, sobre 
la possibilitat de crear o no una empresa pcblica o mixta de 
seguretat, segueixen essent presents entre els alts dirigents 
del Departament. 

Anem a les qüestions internes. Deu anys després de la 
creació del cos de Mossos d’Esquadra, les eleccions sindi- 
cals encara s’esperen, perque encara no s’han arribat a con- 
vocar. Hi ha obstacles a l’acci6 sindical de determinats 
sindicats, com va ser en el seu moment la UGT, com va ser 
en el seu moment la CGT. Hi ha impediments a l’acci6 re- 
gular de determinats sindicats, als quals es nega drets sindi- 
cals bhsics, corn és el dret a tenir alliberats, sala sindical, 
presencia al Consell de Policia. Hi ha també algunes irregu- 
laritats administratives o de legalitat dubtosa, per exemple 
el retard en el pagament de dietes o hores extraordinhries als 
mossos d’esquadra, que aquest mes de gener pujaven fins a 
106 milions de pessetes -fins al punt que segons ens han co- 
mentat alguns mossos directament han hagut de demanar 
crhdits per finanqar-se, per tant hi ha una situació absoluta- 
ment irregular. Hi ha titulacions requerides per ocupar certs 
chrrecs que són inferiors al títol que els correspon, tant en el 
cas d’un determinat director general corn convocatbries a 
places de sergent major, als quals no se% demana una titu- * 

laci6 que sí que es demana a Za categoria inferior de.sergent+ 
Hi ha, evidentment, un seguit de vulneracions de l a  legalitat. 

Hi ha la sensaci6, entre molts dels mosos d’eesquadra i 
de les persones que de fora estant segueixen l’evolució de la 
policia catalana, que el tema no va ni amb rodes. I parlant , 

de rodes, quins són, per exemple, eh criteris emprats pel seu 
Departament per adoptar els vehicles adequats al parc mbbii 
dels Mossos d’Esquadra? Hi ha concurs públic, per exem- 
ple? A qu5 es deu aquesta diversitat absoluta de vehicles i 
marques, que canvia per temporades, cosa que indueix que 
dgú pugui ser fins i tot malpensat? Com 6s possible que pu- 
guem trobar fins a prhcticament dotze marques distintes de 
cotxe, prhcticament per a la mateixa tasca policial? Hi ha 
una dispersió absoluta de criteris, hi ha una manca de 
coherhcia, falten estudis previs i falta, sobretot, la consulta 
pdvia als usuaris d’allh que els convd. 

‘ Un altre element -i acabo- 6s allb que fa referencia a 
]’Escola de Policia de Catalunya, Una escola de policia que 
ha tingut darserament algunes projeccions exteriors per la 
manca de retard en el pagament al professorat, per la cons- 
tatació que la meitat dels mossos d’esquadra no ha rebut cap 
curs de reciclatge després d’haver passat pel curs bhsic de 
promoció, la mateixa prohibició de l’acció sindical en el 
context de 1’Escola de Policia, i en aquest sentit demana- 
riem també si ha pensat, el mateix Departament, d’obrir 
l’Escola a altres collectius policials o persones interessades 
,en el tema. 

Són un seguit de preguntes que ens €em just, prhctica- 
ment, en el moment d’iniciar la seva tasca com a consellera, 

, 

, 
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i que ens agradaria de coneixer en detall quins seran els cri- 
teris de capteniment del Govern que vostk representa, ara 
que hi ha hagut canvi en la titularitat de la Conselleria, en 
relació amb el tema de policia i seguretat ciutadana. 

Moltes gracies, senyor president; senyores i senyors di- 
putats; senyora consellera. 

El Sr , PRESIDENT: Gricies, senyor Carod-Rovira. Pel 
Consell Executiu, té la parada I’honomble consellera se- 
nyora Cuenca. 

La Sra. CONSELLERA DE GQVERNACI~ (M. EU- 
genia Cuenca): Senyor president, senyores i senyors djpu- 
tats, realment 6s la segona vegada que comparec davant dels 
illustres diputats i hem de personalitzar una altra vegada la 
safutaci6 al senyor Carod-Rovira, al mateix Grup Parlamen- 
tari que em va intmogar í’altre dia, i aixb que hi ha una 
amabilitat i una permissibilitat als cent dies que es diu que 
es dóna a tot alt cirrec, perque si no, em sembla que ens 
hauria parlat fins i tot de les totxanes de la construcció de 
1’Escola de Policia! Perb, bé, aprofitem que ha estat una in- 
tervenció amable, d’amabilitat i de benvinguda. 

Jo he tingut,.,, no he assistit evidentment al Parlament, 
per6 abans de venir he procurat llegir-me tots els debats que 
hi havia hagut en aquesta cambra sobre la policia. M’ha 
semblat -sentint-lo , senyor Carod-Rovira- que estavern 
com en altres temps; jo pensava que vostk avui plantejaria 
un debat sobre la seguretat pública, que 6s responsabilitat 
del Govern de Ia Generalitat, i resulta que tota la seva inter- 
venci6 ha anat adreqada a parlar de ]’activitat policiaca, o 
]’activitat de policia. Jo crec que hem perdut l’oportunitat 
-encara que la podem tenir mes endavant- de fer un debat 
més modem i parlar de la seguretat pública i no de la poli- 
cia, una altra vegada més. 

Per altra banda, jo crec que vostk insisteix a canviar el 
model de policia a Catalunya, perque el model de policia 
que esti portant a terme i eirecutant la Genemlitat -i en 
aquest cas jo, com a consellera de Governaci6- és el modd 
que va aprovar el Parlament de Catalunya l’any 85 i, per 
tant, si és un €radis Sa definici6 del model de policia, en tot 
cas des& executant el model que aquest Parlament va dis- 
senyar i que jo crec que va ser aprovat per unanimitat. 

I vostk, quan es referia a alguns aspectes, intentava dis- 
senyar un model diferent del que aquest Parlament va dis- 
senyar i va aprovar. I li’n posaré un exemple, -potser no 
rn’entretindrk més i ja en tomarem a parlar- ..., perb vostk 
parlava que la policia de Catalunya s6n els Mossos d’Es- 
quadra; doncs, d’acord amb el model que va aprovar el Par- 
lament de Catalunya, la policia de Catalunya són també les 
policies locals, i vost& aixb ho ha oblidat, per tant em penso 
que esta parlant dkun model de policia que efectivament no 
és el que dirigeix la Generalitat. La Generalitat esth dirigint 
el model de policia que va aprovar aquest Parlament, que 
esth format per les policies locals degudament coordina- 
des i pels Mossos d’Esquadra, i tambe -i encara que no 
tingui cornpethies,  per la coordinació que es fa a la 
Junta de Seguretat-, també dels cossos i forces de segure- 
tat de 1’Estat. 

Per tant, jo parlo del model que va aprovar el Parlament, 
que dirigeix i executa la Generalitat, i voste en parla d’un 
altre, que no t6 res a veure i segurament ens se&.., certa- 
ment, espero qye no, per6 tindrem alguna dificultat per en- 
tendre’ ns. 

Jo li deia que avui hem perdut una oportunitat. Intentaré 
de recuperar el fil, que és parlar de seguretat pública i no 
només de I’activitat policiaca O cle la policia nomds. A mi 
concretament, i crec que als diputats d’aquesta cambra mam- 
poc, crec que no ..., hauríem de deixar ja eI debat de l’activi- 
tat només purament i merament de policia i saltar a la que és 
el sistema de seguretat pública, que t6 trets, més trets dels 
que vas’tk ha plantejat fins i tot en el text de la seva inter- 
pel.laci6. 

Perque vost5 en la seva interpel.laci6 parla de seguretat 
,ciutadana, de protecci6 civil i de’policia, i quan ha intervin- 
gut es refereix només a la policia, i la seguretat pública té 
altres aspectes que són la seguretat viaria i tot el sistema de 
prevenci6 i extinció d’incendis. I aixb no s6n polítiques sec- 
torials aillades, sinó que s6n branques d’un mateix eix, que . 

és la política de seguretat pública de la Generalitat. 
Per tant, a mi m’agradaria emmarcar el debat pensant 

que la seguretat pública és alguna cosa més que la seguretat 
ciutadana, que porten a terme, entre altres, els Mossos d’Es- 
quadra, que entren dins i són una branca més d’aquesta poli- 
tica de seguretat pública. 

Vostk s’ha referit -diguem-ne, per simplificar- al nucli 
bhsic inicial de la seguretat pública, que és la policia, que 
respon quan es produeixen agressions I delictives que 
atempten contra la integritat física de les persones, p e 6  -ho 
repeteixo- aixb és una part del que és la seguretat pública, i 
per vmtk sembla que la seguretat pública sigui només parlar 
del contracte, de les rodes i de quants eixos tenen les rodes 
dels camions que la policia contracta, perb per aquesta con- 
sellera i pel Govern de la Generalitat, li repeteixo que són 
cinc eixos els que componen la política de seguretat de la 
Generalitat. 

Per tant, no parlaré, perque vost8 després em dir& que em 
dedico a parlar d’a’lires temes que vaste no m’ha interpelqat, 
perb ni vostk tan sols ha respectat els seus temes que plante- 
java en el text de la interpellacifi. Per tant, em referiré.,., 
crec que m’hauria agradat parlar dels plans d’emerghcia, 
de protecció civil, que segurament en aquesta cambra -no sé 
si en altres ocasions s’ha informat- ..., i hauria estat una 
bona ocasió, si més no, informar els illustres diputats de tots 
aquests ternes de seguretat pdblica. 

Perb, per tant, em referiré nom& a la polftica del Govern 
en matheria de pelicia i seguretat ciutadana. NO sé si podré 
fer-ho tan concretament ,com vosth, perqui: m’ha posat uns 
exemples que realment potser li haig de dir que vagi a d e s -  
patxam amb un cap de negociat de ]’Escola de Policia a 
veure si el pot informar, perque jo hi ha temes que realment 
no l i  podria contestar ara, perque em sembla que ja crec 
que no són ternes a tractar en aquest Parlament, per6 alli 
vostk -si ho vol- descendir el nivell del debat d’aguest 
Parlament. 

. 
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Jo li deia que la politica del Govern de la Generalitat en 
l’hrnbit de policia i seguretat se sintetitza,.., o té un doble 
propbsit: primer, volem aconseguir un sistema de seguretat 
pública que s’ajusti a les necessitats reals, i que aquestes, 
per tant, són canviants i concretes de tots els ciutadans de 
Catalunya, i que s’articuli a partir d’una clara delimitació de 
funcions, que per altra banda li vénen donades per les dife, 
rents lleis. T1.lusb.e diputat senyor Carod, les lleis s6n la 
Constitució espanyola, ]’Estatut d’autonomia, la Llei OP 

ginica del poder judicial, la Llei de COSSOS i forces de segu- 
retat de l’Estat, la Llei de policies locals aprovada per 
aquest Parlament i, quan l’aprovi, la llei que configura i es- 
tructura el COS de Mossos d’Esquadra, que ja tenen la seva 
regulaci6, per6 que s’ha de completar, I en aixb si que estic 
d’acord amb v&&, que crec que hem de completar aquesta 
regulació 

I volem aconseguir -i crec que hi estem en vies- una po- 
licia professional, moderna, eficaq -vost6 diu que no ho és i 
jo li haig de dir que desconeix en absolut el que són els 
Mossos d’Esquadra i el que fa la policia, 1’Escola de Policia 
de la Generalitat. 

Li’n posar6 un exemple. L’Escola de Policia té convenis 
amb les policies m6s modernes d’Europa i de fora d’Europa, 
i tenen una alta valoraci6 de les funcions i dels plans pe- 
dagbgics que porta a terme 1’EscoIa; per tant, o vostk s’ho 
inventa o est5 absolutament ..., 6s desconeixedor de tot el 
que a 1’Escola es fa. I m’ha semblat més aviat un reguitzell 
de xafarderies explicades pels passadissos i que no bbeeixen 
de cap manera a cap realitat de 1’Escola de Policia ni dels 
Mossos d’Esquadra, 

Tenim un cos de Mossos d’Esquadra que 6s relativament 
petit, sobretot si pensem que han de portar a teme un dia 
les funcions que porten a terme els cossos de seguretat de 
E’EEstat i que 3’Estat no es reserva per a 1’Estat en si mateix, 
d’acord amb la Constituci6. Avui, els efectius dels cossos i 
forces de seguretat de Catalunya s6n 12.000, i en aquest 
moment tenim uns Mossos d’Esquadra,.,, que estem al vol- 
tant de 1500. 

Vostk no pot demanar un model definit i definitiu, per- 
que estem tot just comenqant, i per tant no em vingui a de- 
manar coses que ara mateix vostk sap que no es poden 
arribar a atknyer en aquest moment, que un dia ho farem, i 
hem d’anar a poc a poc. 

Per tant, el model que es211 portant a terme la Generalitat, 
ho repeteixo, 6s el model que va aprovar aquest Parlament el 
dia 9 de maig de 1985, i jo he llegit les seves intervencions, 
senyor Carod, o la del diputat que en aquell moment,repre- 
senltava el seu Grup. Vosth n’ha llegit unes altres, posteriors. 

I també li haig de’dir que aquest model policia1 es desen- 
volupa d’acord amb les lleis i es coordina d’acord amb el 
que es decideix a la Junta de Seguretat, Li haig de dir que 
no vull de cap manera amagar a aquest Parlament les difi- 
cultats que t6 el desenvoluparnerit de les activitats de com- 
’dinació al si de la Junta de Seguretat, i li haig de dir també, i 
recon&ixer, que la Junta de Seguretat esta en paralisi des del 
mes de juny, 

, 

’ 

Li baig de recordar -per si no ho sap- quins s6n els 
acords amb I’Administració de 1’Estat sobre el funciona- 
ment, i quina ha de ser la Policia Autonbmica, i que els 
estem complint -ja li ho dic- amb bastants entrebancs. <<La 
Policia Autonbmica, Mossos d’Esquadra, com a policia in- 
tegral i ordinhria, assumir& progressivament eis serveis a 
quh es refereix el present acord>> -em refereixo a l’acord 
entre el ministre Corcuera i el president de la Generalitat 
l’any 9U-, (<substituint-hi, si s*escau , els efectius correspo- 
nents de les forces i COSSOS de seguretat de ]’Estat que aC- 

tualment els exerceixen, Aquesta fumi6 s’haurh d’efectuar 
per territorisa -és a dir, el desplegament territorial- <<o per 
sefveis espedfics, donant-ne compte a la Junta de Segure- 
tat),. Continua l’acord: *Fins al moment eh qu& la Policia 
Autonbmica, els h s s o s  d’Esquadra, assoleixin la provisió 
total de la plantilla i el seu desplegament definitiu, les for- 
ces i cossos de seguretat de 1’Estat continuaran exercint els 
serveis que tenen encomanats, donant-ne compte o traslla- 
dant, segons correspongui, les actuacions realitzades a l’br- 
gan competent de la Generalitat.)) Posteriorment, hi ha un 
altre acord de finanqament, de l’any 91, que e& acordat, 
perb que encara no s’ha  omplert. En repetides ocasions, no 
en aquesta cambra, perb suposo que els consellers que 
m’han precedit i jo també he fet algunes declarmcions als 
mitjans de comunicació quan he estat interrogada, en el sen- 
tit que, malgrat l’acord de finangament de l’any 91, no 
s’havia rebut, ni s’havia complert, per tant, una part de 
l’acord, que era que els mbduls de finanGament s’haurien de 
fer efectius a la Generalitat mensualment, Aixb ho esthem 
parlant I’any 91, i estern ai 93, i ni mensualment ni anual- 
ment, Perb, en tot cas, Z’acord existeix. He dit i reconegut 
que la tasca a la Junta de Seguretat no és fhcil ni, per supo- 
sat, est& mancada de polemica, ni continus entrebancs. 

Jo crec que és una feina que exigeix temps i un sblid 
exercici de dihleg, i avui em sembla que aquest debat no pot 
contribuir-hi gaire, de disleg i de negociació, i també, segu- 
rament, de pacibncia, i estic segura que jo mateixa em puc 
trobar en algun moment dient si val la. pena tanta pac ih ia ,  
per6 el cas és que crec que, de moment, aquest és el bon 
can’ i crec que el que hem de fer és unir les voluntats impli- 
cades -és a dir, I’Administració de 1’Estat i l’Administraci6 
de la Generalitat-, i el Govern de la Generalitat creu que és 
aquest punt de mira amb el que cal enfocar el funcionament 
en aquest moment de la Junta de Seguretat, que vostks 
saben que es va crear en compliment d’un mandat de 1’Esta- 
tut d’autonomia, de l’article I3  de 1’Estatut d’autonomia. 

Aquesta, la funci6 de coordinar l’actuaci6 dels Mossos 
d’Esquadra amb els cossos i forces de seguretat de ]’Estat, 
és la funci6 primordial de la Junta. JO entenc, com a conse- 
llera de Governació, que la coordinació d’aquest precepte 
vol dir no només que I’EEstat ha de congixer la planificació i 
programació dels Mossos d’Esquadra, sin6 que tamb6, i per- 
qu& hi ha d’haver una profunda i intima collaboraci6 i coor- 
dinació, també la Generalitat hauria de conhixer la 
planifica& de les actuacions corresponents dels cossos i 
forces de seguretat, i aixb avui realment es desconeix. Per 
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tant, la Generalitat -i per aixb li deia que esthvern a l’inici- 
ha d’assumir progressivament la responsabilitat dels serveis 
de policia, d’aquells que tinguin carhcter extra o supraco- 
munitari, en, el territori de Catalunya, mitjaqant la Policia 
Autonbmica i també les policies locals que vost8 ha oblidat, 
malgrat que molta informació de la que vosth ha dit és de 
policies locah, perquk ja la conec, la conec de la seva font, 
segurament, i en canvi, despres, se n’oblida, de les policies 
locals. Sovint passa aixb: obtens la informaci6 d’un cos i re- 
sulta que despres serveix per criticar-ne un altre, i t’oblides 
del que te I’ha proporcionat. I el seu cas em sembia que és 
aquest. (Remor de veus.) 

Per tant, avui, la policia 6s una policia de col.laboraci6, 
collaboració i coordinació entre els MQSSQS d’Esquadra, la 
policia local i els cossos i forces de seguretat, ja ho dic, amb 
entrebancs, i tamb6 una policia de coordinació, 

La Generalitat té, per tant -se Ei ha passat vostk, li ho re- 
cordo, em sembla que l’ha oblidat, avui almenys-, la funci6 
de coordinaci6 de les policies locals, que són unes policies 
que integren la política de segureut de Catalunya, en la me- 
sura que constitueixen el primer gra& és a dir, s6n els ser- 
veis policials més propers als ciutadans. I avui a 1’Escola 
s’oferejx una formaci6 bisica similar o idhtica per als poli- 
cies locals que per als mossos d’esquadra, i s’ofereix des- 
prks una especialització, perb aquí ja nom& de la policia 
dels Mossos d’Esquadra. 

Es va aprovar en aquest Parlament -per tant, vostk I ’hdu- 
ria de conkixer- la Llei de policies locals, que intenta, des 
d’ una nova perspectiva, sempre, per descomptat, respectuo- 
sa amb l’autonomia local, resoldre els múltiples problemes 
de formació, d’homogene’itzaci6, i aqui si que I’Escola té 
realment un paper realment important i que aquesta conse- 
llera valora molt positivament. 

Li deia abans que estic d’acord amb .vostk que cal la llei 
que reguli el cos de Mossos d’Esquadra, i que es&.., suposo 
que vostk te el projecte, ja, perquk l’anterior conseller em va 
dir que s’havia enviat als grups d’una manera,.. de consulta 
prgvia a l’entrada en aquesta cambra,,i que crec que amb les 
esmenes de tots els grups i els Comentaris podríem millorar- 
la -si 6s que és millorable, que suposo que, COM tot, sempre 
ho és, de millorable. 

Deia, doncs, per emmarcar quina és la definició dels 
Mossos d’Esquadra, que els MOSSQS d’Esquadra han d’anar 
substituint progressivament els cossos i forces de seguretat 
de ]’Estat fins que aquests -els cossos i forces de seguretat- 
exerceixin a Catalunya aquestes funcions que els deia, extra 
i supramunicipals, que, si volen, els les puc dir: es refe- 
reixen a ports, aeroports, costes, passaports, document na- 
cional d’identitat , armes, explosius, etcetem. Per cert, tarnb6 
he llegit que vostk en una altra ocasi6 preguntava sobre la 
vigilincia d’armes, i aquesta si que és una competkncia que 
esth reservada als cossos i forces de seguretat i que quan tot 
sigui, en un futur, policia de la Generalitat, aquesta ser21 
també dels cossos i forces de seguretat# 

Tamb6 li haig de dir, parlant una alúa vegada dels poli- 
cies locals, que voste oblida que segurament la racionalitza- 

ci6 de les policies locals podria modificar el mapa policial 
de Catalunya, de tal manera que alla on no hi hagi les condi- 
cions necessaries per a I’establirnent d’un servei policial 
mínim municipal, siguin els Mossos d’Esquadra que ho 
exerceixin amb plenitud. 

Aquest, senyor Carod, 6s el capteniment del Govern en 
matkria de policia, perb de seguretat pública, jo li diria. Al- 
menys parlem de seguretat ciutadana, que a mi m’agrada 
molt més, i al Govern de la Generalitat també, parlar-ne; 
m’agrada més parlar de seguretat ciutadana i de seguretat 
p~iblica que no només de la policia. 

Per tant, la Generalitat continuara desplegant harrnbnica- 
ment el cos de Mossos d’hquadra; no estic d’acord amb 
vost2 que no sigui una policia moderna; jo crec que arreu de 
]’Estat espanyol no hi ha una escola de policia que formi els 
policies com s’eestan formant a 1’Escola de la Generalitat i, 
per tant, amb aixb, no puc estar-hi d’acord. Per tant, de cap 
manera puc considerar ni valorar que hi ha cap fracas de la 
política del Govern en rnatkria de,,., no en rnakria, en els 
Mossos d%quadra, que és el que voste deia, perb que li ho 
he dit, perque esta simplement, doncs, executant i dirigint el 
model de policia que va aprovar aquest Parlament. , 

Jo li diria, senyor Carod, que no és que li vulgui donar un 
consell, ni malt menys, que evitaria molt de dir-ho, perd 
d’alguna manera les seves paraules no contribuiran a la mo- 
tivaci6 dels mossos d’esquadra dient que estan fracissant en 
la seva activitat externa i tot aixb; jo crec que hi ha una va- 
loració molt positiva dels ciutadans de Catalunya; evi- 
dentment, hi ha algun fet aillat, en molt petita quantitat, 
per6 .crec que les seves paraules contribuiran, segura- 
ment, a la desmotivació més que al que vostk deia que els 
mancava. 

L’interh de la Generalitat en la policia, doncs, té el ma- 
teix interks que en qualsevol altra política que est8 dirigint. 
Vosti? em preguntava, i a més no vull defugir la resposta, 
que si el futur dels Mossos d’Esquadra,.., d’on dependran: 
jo li aconsellaria que, en lloc de llegir tant els diaris, vigili, 
en tot cas, els acords del Consell Executiu. En aquest mo- 
ment el que li puc dir és que depenen de Governació i ,  com 
a consellera de Governació, estic exercint--i avui n’és una 
prova- les competkncies sobre seguretat pública i ,  dintre 
d’elles els MOSSQS d’Esquadra. 

* 

, 

El Sr. PRESIDENT: Vagi acabant, senyora Cuenca, 
La Sra. CONSELLERA DE GOVERNACT6: Grhcies, 

senyor president. Acabo, i, en tot cas, en la replica -si 6s 
que el senyor diputat vol fer-ne-, doncs, tindré ocasi6 de 
contestar alguna cosa rnBs que rn’hagi pogut oblidar. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grAcies, senyora consellera. 

El senyor Carod-Rovira té cinc minuts per fer el trhmit de 
$plica. 

El Sr, CAROD-ROVIRA: Senyor ’president, senyores i 
senyors diputats, senyora consellera, he seguit amb el 
rnhxim inteds la seva intervenció al llarg dels més de vint 
minuts des d’aquesta tribuna que li ha atorgat generosament 
la presidhncia; hem pres bona nota, com correspon ... 
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El Sr. PRESIDENT: Amb no menys esplendidesa que 

El Sr. CAROD-ROVIRA: Perdd? 
El Sr. PWSIDENT: Que amb no menys esplendidesa 

que amb el seu Grup, eh? 
El Sr. CAROD-ROVIRA: Mai hem discutit l’esplendide- 

sa que caracteritza el bon fer de la presidhcia d’aquesta 
cambra. (Rialles ,) Ans al contrari. 

D6iem que hem seguit amb inteer&s la intervenci6 de la 
consellera; hem pres bona nota, corn correspon a súbdits tan 
respectuosos, dels consells d’un membre del GQVWII, i ara 
anem a parlar del tema de la interpellaci6. (Remor de veus.) 

Senyora consellera, vosths poden parlar -COM n’ha parlat 
vost6, tranquilhnent- de seguretat p6blica, com a compe- 
thncia del Govern de la Generalitat, amb 1.500 persones? I 

’ en pot parlar arnb una serenor de carhcter absoluta, com sj 
no passés absolutament res, sabent que a l’hora de la veritat 
la policia d’aquest país no són els Mossos d’Esquadra ni la 
coordinació de les policies locals, sinó uns altres? I vosties 
saben perfectament qui sbn aquests altres, de qui depenen 
aquests altres, qui mana aquests altres i quk romangos hi 
pinta -amb perdó per l’expressi6 .literhria de arornanqos>+ 
la Junta de Seguretat, I’únic objectiu de la qual és fiscalitzar 
i’actuació dels Mossos d’Esquadra? (Remor de veus.) 

Coneixem molt bé la Llei de coordinació de pulicies lo- 
cals, per aixb hi varn presentar les desenes d’esmenes que hi 
varn presentar. No hem oblidat els policies locals; no hem 
oblidat la Llei. EI que si que sembla, senyora consellera, és 
que vaste ha oblidat una cosa molt important: és que, a mis 
a més de l’acord de I’any 85,l’Últim acord pres per aquest 
Parlament en l’anterior legislatura, del 19 de desembre de 
1991, deia ei següent -i jo li pregunto que em doni respos- 
ta-, acord pres per aquesta cambra, sense ni un sol vot en 
contra! Punt primer -i segueixo mantenint, tot i la imposició 
de veu i la intensitat fongtim, el to cordial que consistir& a 
no presentar moció (remor de veus)-, punt primer, senyora 
consellera, acord d’aquest Parlament, sense cap vot en con- 
tra: <(El Parlament de Catalunya insta el Govern catab a dur 
a terme els trarnits corresponents per tal d’obtenir la trans- 
ferkncia a la Generalitat de Catalunya de les cornphcies 
en mat&ia de trllnsit en tot el territori de la seva jurisdic- 
ci6,kb Com és que no me n’ha parlat, d’aixb, senyora conse- 
llera? Han passat quinze mesos. Digui’m, sisplau, en quinze 
mesos, quins passos ha fet el Govern que vost6 tt5 l’honor de 
representar per aconseguir la transfer&ncia de trhnsit? 

Punt segon d’aquest acord: cEl Parlament de Catalunya 
constata la necessitat que, de manera progressiva, la Gene- 
ralitat assumeixi la responsabilitat plena de l’ordre ptibFic i 
la seguretat ciutadana en el territori de Catalunya, n i t -  
janCant el COS de Mossos d’Esquadra, la coordinaci6 de po- 
licies locals, com a policia integral i de substituci6 dels 
cossos i forces de seguretat de l’Estat, i a partir, també, de la 
dependkncia funcional de la Generalitat de la Guhdia Civil 
i el Cos Nacional de Policiaw. Només per simple curiositat, 
que probablement vost& anomenar&, C Q T ~  ha dit abans, <<xa- 
farderia)), miri, ni que sigui per xafarderia, expliqui’m, sis- 

cap al seu Grup, eh? 

, 

plau, en quinze mesos, quins passos ha fet el seu Govern per 
donar compliment a aixb? No complir els acords d’aquest 
Parlament és una de les maneres de limitar encara m6s 1”s- 
cassfssima sobirania d’aquest Parlament, 

I, al costat d’aixb, aspectes concrets d’actuació del model 
policia1 que nosaltres no volem per a aquest país, Jo no sé si 
vostt! ha estat a les dependkncies dels Mossos d’Esquadra 
de Lleida. Hi ha estat, senyora consellera? (Pausa.) lli ha 
estat. Vos& sap corn retenen els detinguts a Lleida? Vost2 
sap de quina manera els tenen en les hores de retenció a la 
comissaria, on no hi ha celles, estan emmanillats arnb les 
mans al darrere en una barra, on resulta que quan els han de 
portar, perqui? hi estan més hores del compte, als locals que 
tenien abans, sempre provisionals,.,, fa un mes que aquests 
locals no tenen llum i així tenen els detinguts allh? 

Tan ben fetes no les deuen fer, les coses, quan resulta 
que fa només uns dies el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha anullat el Decret de creació del Consell de Po- 
licia de Catalunya! Alguna cosa deu passar quan el Tribunal 
Superior de Justicia ha em& un veredicte aixi, 

Insisteixo -encara que no li sembli- en el to cordial i 
constructiu de la meva intervenci6. EI que jo vull, el que 
volen -i acabo, senyor president- els diputats del meu Grup 
Parlamentari és que la policia de Catalunya, els Mossos 
d’Esquadra i la policia local, siguin l’única policia real a 
Catalunya. I si avui no he parlat de protecci6 civil ha estat, 
senyora consellera, per cortesia parlamenthría. La veritat: 
dir en públic que, per exemple, quan hi va haver 1’61th ac- 
cident del pantalA a Tarragona, els alumnes de la universitat 
laboral eren evacuats amb autobusos el viatge dels quals 
havia de ser pagat de la seva butxaca em feia, de veritat, una 
certa vergonya. 

Moltes grhcies, senyor president; senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra. Té la paraula, per contestar la replica, l’honorable conse- 
llera senyora Cuenca. 

La Sra. CONSELLERA DE GOVERNACI~: mcies ,  
senyor president. Illustre senyor Carod, 11 haig de donar una 
recomanaciii i és que viatgi més sovint. A Lleida fa dos 
mesos O tres que es va inaugurar la caserna dels Mossos 
d’Esquadra, en la qual hi ha celles individuals. Per tant, sen- 
tint-lo m’ha recordat el que vaste va dir en aquesta cambra 
em sembla que va ser I’abril del 92, perb que no es corres- 
pon amb la realitat, perqu2, permeti’m que li ho digui, jo ja 
recullo el que vost& em diu i que, a m6s, en algunes coses 
crec que pot tenir ra6 i que les recullo per millorar-les, perb 
vosth també ha de recollir o ha de replegar algunes de les 
coses que diu. 

M’ha semblat que no rn’entenia o potser j o  no m’he ex- 
plicat, Ara vostk em parla de la seguretat ptiblica .com si 
aixb fos Mossos d’Esquadra només, Jo li he dit que la segu- 
retat pública per nosaltres tenia cinc vessants, per al Govern 
de la Generalitat, que eren: seguretat viaria -sí que he parlat 
de trhnsit, he parlat de seguretat vihia, per sobre; no m’hi 
he referit perqui: vost& en la seva interpellació no ho con- 

I 
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templava i tampoc I’ha contemplat quan ha fet la seva inter- 
venci&; bombers, el servei d’extinció i prevenció d’incen- 
dis; seguretat ciutadana, i protecció civil. Per tant, jo no dic 
que la seguretat pública es pugui fer amb 1 So0 persones; li 
dic que quan parlem de seguretat pfiblica estem parlant de 
cinc qüestions diferents P cinc trets diferents ... -si, em sem- 
bla que n’he dit quatre, no? Per tant, no pretenguem confon- 
dre, perqug j o  el que li he dit és que la Generalitat assumira 
e1 vessant de seguretat ciutadana, mitjanpnt les policies 10- 
cals i els Mossos d’Esquadra, quan tingui uns efectius per 
poder portar a terme totes les funcions que avui li correspo- 
nen d’acord amb les lleis i les estan portant a terme els 
cossos i forces de seguretat de ]’Estat. 

De totes maneres, jo conec efectivament la Moci6 del 
Parlament de Catalunya -si no, no estaria fent bé les fun- 
cions com a consellera de Govemacib-; és cert que diu el 
que diu, per6 6s que vmt6 ha oblidat el que li ha interessat, 
suposo perque diu que <<constata de manera progressiva,.,>) 
i em penso que la manera progressiva no vol dir rel mes se- 
güent>>, perquk vostk sap les dificultats que ,comporta fer la 
substitució d’un cos que avui 6s el cos més centralitzat de 
tota 1’Administració de 1’Estat. Per tant, jo crec que vos e..., 
no sé si en la tribuna, perb segurament compartim les in- 
quietuds i les dificultats i, per tant, jo li faig ..., li recordo 
que el Parlament va votar que aixb es faria de manera pro- 
gressiva, 

Jo he assistit a altres debats i, quan no s’ha complert o no 
s’ha arribat a complir una moci6 que el Parlament havia 
votat, mai s’ha dit que s’intentava limitar la sobirania del 
Parlament, sinó que s’han reconegut les dificultats i li estic 
posant per exemple el tema del finanGament. I aquest, real- 
ment, és un terna doble: de finanpment i, a mds, de policia. 
Per tant, doncs, sigui vostk una mica comprensiu i no em 
parli que intentem limitar la sobirania, perqub em sembla 
que aixb 6s extralimitar-nos j a  en les paraules i en la infor- 
mació. 
Em penso que no tinc res més a &li. En tot cas, contes- 

tar la seva intervenci6, donar-li les grkcies i dir-li que estic 
disposada -i avui, ho repeteixo, venia disposada a fer-ho- a 
parlar també d’altres aspectes de seguretat pGblica, corn 6s 
tot el tema de la protecció civil, que crec que era un tema in- 
teressant i espero que ..., he recollit tots aquells punts que 
crec que ..., en alguns, perque no tinc prou informació com 
per dir-li s i  és exacta o no la seva informació, perb tingui 
per segur que el que pugui aprofitar i sigui millorable de 
I’exercici i la direcci6 dels Mossos d’Esquadra se& real- 
ment aprofitat i recollit, 

Moltes @cies, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora consellera. 

Moci6 subsegüent a la interpeliació al Consell 
Executiu sabre la politica regional europea 

Passem al set5 punt de l’ordre del dia, que 6s la Moció 
subsegüent a la interpeliaci6 sobre la politica regional euro- 

pea, presentada pel Grup Parlamentari de Converghcia i 
Unió. Per a la seva defensa, t6 la paraula l’illustre diputat 
senyor Roig, 

El Sr. ROIG: Moltes &cies, senyor president. Senyores 
i senyors diputats, efectivament, en nom del Grup de Con- 
vergencia i Unió, em correspon proposar al Ple l’aprovació, 
si escau, de la Moci6 subsegüent r?. la interpellaci6 que en 
I’anterior Ple va fer el meu Grup al Consell Executiu sobre 
la politica regional europea, 

Com que enknc que aquest 6s un tema que ha estat sufi- 
cientment debatut ... (remor de veus) 

El SR. PRESIDENT: Silenci! 
El Sr. ROIG: ... i entenc tamb6 que la Moc% és prou clara 

en a31b que fa referhcia a la seva proposta, em permetré ser 
bastant breu -i crec que tothom m’ho agrair&, a m6s- en la 
meva exposici6. 

Efectivament, 10 dia 6 d’octubre, durant 10 debat sobre el 
Tractat de Maastricht, manifesthvern la nostra satisfacci6 
per la creaci6 del Comi& de Regions, segons l’article 198, i 
dkiern també en la Resolució que aprovavern -la quarta Re- 
soluci6, concretament- que aquest Cornit& de Regions podia 
jugar un paper important en el reforqament de la legimitat 
democratica i del mateix principi de subsidiarietat , alhora 
que permetria a Catalunya presentar i recolzar els seus pro- 
blemes i interessos de forma directa, 

Donat que l’article 198 atorga a 1’Estat espanyol vint-i- 
un membres, la representació de vint-i-un membres, i l’exis- 
tencia al mateix Estat espanyol de disset comunitats 
autbnomes, la nostra posició seria que el Comite de Regions 
comportés només la representació regional i que, evi- 
dentment, els municipis -tal com es va dir també en aquella 
Resolució fruit del debat sobre Maastricht- ..., la seva repre- 
sentació per una altra via i a través d’una altra institució. 

Perb en aquests moments creiem -i així ho manifestava 
en la seva intervenció el conseller Macih Alavedra- que 
aixb seria inoportú defensar-ho, donat que hem d’obtenir un 
consens en relació amb aixb -donat, tamb6, que la decisi6 
dependrh de 1’EEstat espanyol-, un cons~ns, com dic, a 1’Es- 
tat espanyol alienant-nos en una posició que provoqués 
i’acord, precisament, de tots. I esta proposta que fixava un 
representant per cada una de les comunitaLq autbnomes i 
quatre representants dels municipis designats per les asso- 
ciacions municipals, caldria tamb6 -i aixb tambk ho diem en 
la Resolució- treballar des d’ara perqui? els’ municipis tin-’ 
guessh, a partir de l’any 1996, any en que es podr8 revisar 
l’acord de Maastricht, la seva via de presentaci6. 

I en est sentit va la Moció, que diu que <<<El Tractat de la 
Uni6 Europea, aprovat a Maastricht 10 dia 7 de febrer de 
1992, preveu a l’mticfe 198 la creaci6 del Comite de les Re- 
gions, els membres del qual hauran d’ésser nomenats pel 
Consell per unanimitat, a proposta de l’estat membre. A& 
que s’atorguen a 1’Estat espanyol vint-i-ui membres i atesa 
l’existhcia en aquest de disset respectius parlamerits auq- 
tonarnics elegits per sufragi universal, el Parlament de Cata- 
lunya insta el Govern de la Generalitat a reforgar les 
gestions realitzades davant el Govern central per tal que 
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cada comunitat authoma tingui un membre a l’esmentat 
Cornit&, elegit entre ets seus diputats autonbmics o b6 entre 
membres del seu Govern i per tal que els quatre membres 
restants s’atorguin a les entitats locals fins a 1’any 1996, 
data prevista per a la reforma del Tractat de la Uni6 amb la 
creaciti de dos organismes separats, un per a les regions i 
I ’altre per als ens locals.~ 

A mi em fa I’efecte que la Moci6 que es presenta‘& sufi- 
cientment clara per demanar l’aprovació per part del Ple de 
la cambra. 

Gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Roig, 
Han presentat esmenes el Grup d’hiciativa i el Grup 

d’Esquerra Republicana de Catalunya. Pel Grup d’Iniciati- 
va, per a la seva defensa, t6 fa paraula el diputat senyor 
Fuentes, 

El Sr, FUENTES: Grhcies, senyor president. Senyores 
diputades i senyors diputats, efectivament nosaltres hem 
presentat esmenes a aquesta Moci6 que ha presentat el Grup 
de la majoria, de Convergencia i Uni6, perquc, coincidint 
amb algunes de les ‘formulacions que s’han fet, pensem que 
la millor manera d’abordar aquesta .qüestió no és. precisa- 
ment per la via exclusivament numhrica o matematica, com 
fa la Moció, sinó amb un contingut molt més polític. 

És cert que l’ariicle 198 del Tractat de Maastrjcht reco- 
neix per primera vegada, encara que d’una manera minsa i 
timida, el paper del que s’anomena <<regions d’Europa>>. Val 
a dir que dintre d’Europa hi ha hicament una petita part 
d ’ aquestes regions que tenen una estructuraci6 amb poders 
parlaments autonhmics, com és el cas de Catalunya; és cert 
també que per nosaltres dir <<regió>, a Catalunya, certament, 
nom& ho podem acceptar en aquest h b i t  de distribució 
territorial del Parlament Europeu, perd en qualsevol cas, uti- 
litzant aquesta terminologia, et cert 6s que encara moltes 
de les europees no estan estructurades en poders au- 
tonbrnics. 

Certament, com deia, l’article 198 recull per primera ve; 
gada aquesta possibilitat, aquest principi; estableix el Corni- 
te de les Regions, per6 que alhora també comporta la 
preskncia dels poders locals, i nosaltres pensem que totes 
aquestes qiiestions s’han d’abordar amb una perspectiva 
molt més h p l i a ,  en la perspectiva de veure que en la cons- 

* trucci6 europea cal aplicar certament el principi de subsidis- 
’ rietat, per tant, reforpr el paper i les compethies de les 

comunitats autbnomes, reforpr el paper i les compethies 
dels ajuntaments, i una altra cosa -que, evidentment, jo crec 
que aquí potser no s’ha de dir i no es diu, en la Moció, perb 
que 6s imprescindible, que nosaltres ho hem dit moltes ve- 
gades-, que és establir la presencia de les comunitats au- 
tbnomes, i molt en concret de Catalunya, a l’hora de la 
presa de decisions a la Comunitat Europea i a I’hora de la 
formació de la voluntat de 1’Estat espanyol de cara tambk a 
aquells hmbits polítics de la construcció europea. Per tant, 
aquest és un nivell que aqui es contempla, malaurada- 
ment, per6 en el qual sens dubte haurem d’insistir, perqu5 és 
fonamental I 

Ara, aleshores, davant la creaci6 del Comitk de les Re- 
gions que nosaltres pensem que té ja certament aquest de- 
fecte, que caldria un Comitb de les Regions i un altre cornit5 
per als poders locals, per6 no essent-hi, com no hi és, tot i 
expressant la voluntat que en la revisi6 del Tractat, l’any 96, 
es faci aquesta distin&, pensem que avui caldria insistir en 
dos aspectes, en dos aspectes de contingut politic: per una 
part, que en la composició que es faci per part de 1’Estat es- 
panyol es tingui en compte, naturalment, la preshcia de les 
comunitats autbnomes i la predncia dels municipis i es tin- 
gui en compte, també, que a part dels vint-i-un membres ti- 
tulars hi ha vint-i-un suplents que tenen un paper important 
-no tenen vot, per6 tenen un paper important- i que aixb pot 
permetre arribar a un acord i a una representació politica 
que no ha de passar entenem’ nosaltres- fopsarnent, pot 
passar-hi, perh que no ha de passar forqosament pels disset i 
quatre, Entenem, en tot cas, que prefigurar ara numerica- 
ment aixb no ajuda en absolut a arribar a aquest acord polí- 
tic que nosaltres iitentern propiciar. 

Pensem tarnb6 que hi ha un altre element de caracta po- 
lític que si  que hauria de recollir la Moció i que no el recull, 
i és el fet que aquests representants, els vint-i-un titufars i 
els vint-i-un suplents, tinguin fa legitimitat democrhtica de- 
rivada o b6 d’una assemblea regional o d’un ajuntament, o, 
per tant, sotmesos a aquest control de ¡’assemblea regional o 
de I’ajuntament; 6s a dir, que. no puguin ser fimionaris , per- 
que ]’article 198 del Tractat de Maastricht, aquesta exigh- 
cia, nb la planteja; perd nosaltres sf que la podem plantejar; 
i si que la podem plantejar, i l’hem de plantejar, perqub ja hi 
ha hagut algun pais de la Comunitat Europea que ha caigut 
en la temptació de nomenar funcionaris, per tant, de desvir- 
tuar aquest sentit de respecte als poders autonbmics i locals 
que nosaltres pretenem, 

Per tant -hi insisteixo- crec que nosaltres hauríem.de 
.donar un altre contingut polític molt més ampli, molt més 
obert a aquesta Moció; per tant, demanar que hi hagi aques- 
ta representació més equilibrada i, sobretot, que aquesta re- 
presentació tingui aquest carhcter democ &tic, aquest 
carhcter de representa55 i, per tant, de responsabilitat políti- 
ca davant d’un parlament autbnomic o, en el seu cas, davant 
dels ajuntaments, 

I he de dir per acabar que crec que avui a Catalunya ens 
trobem en una situaci6 en qu2 hauríem de ser capagos de 
jugar en l’hmbit de la Comunitat Europea un paper impor- 
tant. Ens trobem en una situació en qu6 dificilment crec que 
potser en una altra 6poca ens hi podem trobar: a tres impor- 
tants institucions europees tenim presidents del nostre pais. 
Tenim el president Pujol, que presideix 1’Assemblea de les 
Regions d’Europa; tenim E’ alcalde Pasqual Maragall, que 
presideix el Consell de Municipis i Regions, i tenim l’euro- 
diputat Antoni Gutidrrez,‘que presideix la Comissi6 de PON- 
tica Regional del Parlament Europeu. Jo crec que amb 
aquesta coincidkncia tan favorable per a Catalunya hauriem 
de ser capagos d’impulsar, d’acanseguir que en el procds de 
construcció europea s’apliqui de veritat el principi de subsi- 
diarietat, que, fugint de la temptació de caure en nous cen- 
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tralismes, el procés de construcció europea ha de homportar 
forgosament cedir compethcies a la Comunitat Europea, 
perb ha de comportar tamb6 buidar els estats membres de 
compethdes, passar-les a les comunitats autbnomes, per6 
també passar-les, amb compet&ncies i amb recursos, als 
ajuntaments, 

Aquest 6s per nosaltres l’authntic sentit que ha de tenir la 
construcció europea i, per tant, entenem que en aquesta 
Moci6 caldria marcar aquestes línies, perb sense caure en 
una maternhtica que nosaltres entenem que 6s excessiva- 
ment faci1 i que no ajudar& a aconseguir aquests objectius 
que ens proposem. 

Per tot aixb, nosaltres defensem aquestes esmenes, dema- 
. nem al Grup de la majoria que les reculli, perqub pensem 

que aquest desig i aquest esperit de reforqar el paper de les 
autonomies a Europa es recull tarnbt en les nostres esme- 
nes, i que seria bo que deixdssim aquesta porta oberta i no la 
tanquéssim amb aquesta fornulaci6 que té la Moci6 origi- 
nal. 

Moltes @.cies, senyores diputades, moltes grhcies, se- 
nyors diputats, moltes grhcies, senyor president, 

El Sr. PRESIDENT; Grhcies, senyor Fuentes. Pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, per de- 
fensar les seves esmenes, té la paraula el diputat senyor 
Bosch. 

El Sr , BOSCH: Senyor president, senyores diputades, 
senyors diputats, donat que el Grup de la majoria, el Grup 
de Convergkncia i Unió ha obert el terna de l’anomenada 
qmlítica regional europeazb i, en definitiva, de la presgncia 
de Catalunya dins de les institucions europees, hem cregut 
convenient presentar una esmena per modificar i ampliar la 
Moci6 presentada pel Grup de la majoria. 

En concret nosaltres pensem que Catalunya pot accedir a 
diversos nivells institucionals europeus a partir dels articles 
198 i 146 del Tractat de la Unió Europea, el Tractat de Ma- 
asvjcht, a part de l’aplicaci6 ampliada del principi de la 
subsidiarietat. El Comitb de les Regions, creat per l’article 
198, un organisme nou creat per aquest Tractat, un organis- 
me consultiu i que malgrat el seu nom inclou les anomena- 
des regions europees i alhora també els municipis. 

Proposem a la nostra esmena que el Govern de la Gene- 
ralitat intervingui davant del de 1’Estat perquh la repre- 
sentaci6 de 1’Estat espanyol, dels seus vint-i-un membres 
que li han adjudicat, almenys disset siguin representats per 
les comunitats autbnomes a partir de la diversitat nacional 
de i ’Estat, pel pes demogrhfic i pel pes econbmic d’aquests 
territoris. En qualsevol cas, creiem i proposem que aquests 
membres hagin de ser sempre elegits en els parlaments de 
cadascuna d’aquestes comunitats i que, tal com proposa 
també el Grup d’hiciativa per Catalunya, no siguin funcio- 
naris nomenats a dit pel Govern de 1’Estat. 

No se’ns escapa que la proposta de Convergencia i Unió 
coneix de ben segur el recent acord que ha pres la República 
Federal d’Alernanya en el sentit que els seus vint-i-quatre 
membres seran repartits de la manera segiient: setze mem- 
bres seran un per cada h n d ,  quatre seran per als municipis i 

’ 

els quatre restants seran per als L ü d e r  per ordre alfabktic i 
en periodes limitats. En qualsevol cas, aquesta solució s’as- 
sembla a la proposta presentada pi1 Gmp majoritari, que d- 
hora 6s molt diferent, per exemple, de la decisió presa a 
1’Estat franc&, en el qual els seus membres seran elegits en 
tres parts iguals, de manera que un tert; dels membres se’ls 
han d’elegir entre els municipis, 1,’altre terG entre els depar- 
taments i la tercera part restant entre les regions administra- 
tives, 

Creiem que els municipis no poden posar-se al mateix 
sac que les entitats subestatals o que les anomenades m- 
gionw i que, per tant, s’ha de treballar per crear un organis- 
me propi que aglutini o que representi els municipis 
europeus dintre de la Unió Europea. S’ha de negociar a ni- 
vell d’institucions europees per a la reforma del Tractat i per 
a la incorporaci6 dhun nou organisme que representi l’hmbit 
municipal. 

Afegim tamb6 un nou punt a la Moció, en el qual propo- 
sem al Govern de la Generalitat que solkiti poder assistir a 
les reunions del Consell en nom de I’Estat quan es tracti 
dels temes que afecten Catalunya, Juridicament aixb 6s 
possible, donat que el Tractat de Maastricht va definir les 
representacions al Consell C Q ~  a delegacions de rang minis- 
terial i no especificava estrictament que haguessin de ser 
ministeris ni ministres. Aixb, aprovat a instincia d’Ale- 
manya per tal de poder donar sortida a les pressions dels 
seus U i d e r ,  permetia o permet l’+iccés d’organismes regio- 
nals o organismes subestatals a la presa decisions dintre del 
Consell Europeu, També s’havia redactat inicialment una 
nota aclaridora en la qual s’especificava que quan es deia 
<<rang rninisterialw volia dir aministres o representants terri- 
torials avalats pels respectius governs>). Finalment, aixb 
-sembIa ser que a petició de 1’Estat espanyol- fou eliminat, 
per6 en qualsevol cas el concepte.de I’article 146 es manté i 
per aixb proposem que des de la Generalitat se solliciti la 
seva aplicació en aquest sentit. 

Finalment, reclamem que es tingui en compte o que es 
reclami també l’aplicació hrnplia i sense límits del principi 
de la subsidiarietat incorporat al Tractat de Maastricht i que 
sigui aplicat no només a la Comunitat respecte als estats o 
als estats respecte a la Cornunitat, sin6 també a les regions o 
als organismeswbestatals respecte als estats i a la Cornuni- 
tat i també als municipis respecte a les regions, als estats i a 
la Comunitat Europea. 

Pensem que amb postures corn aquestes es pot tenir una 
representaci6 en tant que govern de Catalunya, en tant que 
Parlament, en les institucions europees d’una certa dignitat i 
d’un cert pes, i que pensem que el Govern, el partit majori- 
tari en aquesta cambra hauria d’intentar acceptar o com a 
m’nim negociar per tal que a l’hora d’elegir, a l’hhora de 
prendre aquestes decisions es tinguin en compte aquests 
temes, La nostra postura davant de la construcció europea 
de carhcter federalista a partir del reconeixement de les 
seves realitats nacionals ens po&, doncs, a plantejar aques- 
ta proposta i a demanar el vot positiu, el vot afirmatiu dels 
membres d’aquesta cambra. 

. 

http://concepte.de


DEARI‘DE SESSIONS / P - Núm, 43 / 3 de marq de 1993 / SESSO PLENARIA Núm, 24.1 2035 

Grhcies, senyor president gricies , senyores diputades i 
senyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyar Bosch. Ara 
poden intervenir els grups que no han presentat esmenes. 
Pel Grup Parlamentari Popular, t6 la paraula el diputat se- 
nyok Curto i Casadci, 

El Sr. CURT0 I CASAD6: Gxhcies, senyor president, 
Senyores i senyors diputats, quan est Parlament va celebrar 
fa uns mesos 10 debat monogriific de Maastricht ja es va 
poder constatar en totes les intervenciotls que tots 10s grups 
parlamentaris, atenent a la lletra i a l’esperit dels acords de 
Maastrjcht, tots 10s grups parlamentaris defensaven 10 Co- 
mit2 de les Regions Sense entrar aquell dia en la distribuci6 
respecte de la seva representacid. 

A 1’Estat espanyol, com esta cambra ja coneix i ja s’ha 
dit, se li atorguen vint-i-un representats d’acord amb I’arti-. 
cEe 198 del Tractat de la Uni6 Europea. Avui se nas proposa 
una representaci6 de disset membres per les comunitats au- 
tbnomes i quatre membres ‘com a representants de les enti- 
tats locals. I nosaltres diem: i per qu6 no una 
representació parithria o quasi paritaris d’onze i deu? Lo 
mateix conseller, en 10 seu torn de +plica a la inter- 
pelhció del dia 18 de febrer, planteja un dubte, se plante- 
ja ell mateix un dubte que desprds la resol també i 
sempre des de la seva opini6. 

Deia el conseller, el dia 18 de febrer, amb motiu de la in- 
terpeliació, que <<efectivament, el Comite de les Regions té 
la representaci6 de les regions i de tes entitats locals tal com 
es& previst en els acords de Maastrichtn. Continua dient 10 
conseller: <<Nosaltres hem defensat sempre un cornit5 per a 
les regions i un cornite per a les *entitats locals i creiem que 
aquesta diferenciació interessa els uns i els altres i que aixb 
es podrh fes el 1996, en el moment de la revisi6 de determi- 
nats aspectes dels tractats, Mentrestant ens trobexb --ELCEP 

bava dient 10 conseller- <<amb un comitk de les regions i de 
les entitats locals de vint-i-un membres,, i aleshores se pre- 
guntava 10 conseller: <<Que hem de fer per a designar estos 
vint-i-un membres?>> 

Per consegüent, corn que es tracta d’una Moció presenta- 
da des d’un punt de vista legitim, des d’un punt de vista 
d’interks de Grup, i no una moci6 des d’una posició de con- 
sens, de dihleg o de pacte corn a nosaltres ens hauria agradat 
o c o n  nosaltres hauriem desitjat, de consens o de pacte 
entre totes les forces polftiques amb representaci6 parla- 
menaria, 10 Grup Popular anuncia 10 vot en contra a esta 

.Moció tal i com apareix en 10 seu origen, deixant ben clar 
que tan legítima és una representació de disset i quatre com 
legítima és tamb6 una representaci6 d’onze i deu, complint 
al mateix temps 10 més &menta1 principi de legalitat i, 
probablement, elemental principi de representativitat, en 
sol*licitar criteris de paritat en l’elecci6 dels membres del . 
Cornit5 de les Regions. I COM que les esmenes que ha pre- 
sentat Iniciativa per Catalunya en esshcia parlen d’una re- 
presetancid -diu l’esmena- <<equitativa i equilibrada>,, 10 
Grup Popular també anuncia que si són acceptades estes es- 
menes d’hiciativa per Catalunya la votació, llavors, seria’ 

1 

. 

afirmativa en tant que aixb suposaria atendre 10s criteris de 
paritat que en est moment reclama 10 Grup Popular. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Curto, Pel 
Grup Parlamentari Socialista, te la paraula el diputat senyor 
Clotas. 

El Sr. CLOTAS: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, s’ha citat ja aquí l’article 198 del Tractat 
de Maastricht. Em permetré llegir-10; diu: <<Es crea un comi- 
t& de carhcter consultiu compost per representants dels ens 
regionals i locals que es denominar& Cornit& de les Re- 
gions.>> I I’article 5 de l’Estatut, que diu -5.1-: c d A  Genera- 
litat de Catalunya estructurara la seva organització 
territorial en municipis i comarques.)> I em permetré llegir el 
prebmbul de la Moci6 que avui el Grup de Convesghcia i 
Unió ens presenta, que diu: <<El Tractat de la Uni6 Europea, 
aprovat a Maastricht el 7 de febrer, preveu a l’article 198 la 
creació del Cornit& de les Regions i se Ei atorguen a 1’Estat 
espanyol vint-i-un membres, que hauran de ser nomenats 
pel Consell per unanimitat a proposta de I’estat membre. 
Donada l’existhcia 9 l’estat espanyol de disset comunitats 
authnomes amb llurs respectius parlaments autonbmics ele- 
gits per sufragi universal, és pel que el Parlament de Cab- 
lunya acorda, insta el Govern de la Generalitat que reforci 
les gestions per tal que les comunitats autbnomes tinguin di- 
sset membres a l’esmentat Cornit& de les Regions, entre els 
seus diputats o b6 entre els seus membres.>> Punt. I després, 
d’una manera que jo cordialment en dic adisplicent~~, ens 
diu: <<Els quatre membres restants) -que, efectivament, és 
displicent- morrespandran, s ’atorgaran a les entitats lo- 
cals .N 

He volgut citar aquests dos textos perque realment, des 
de la lectura del prehrnbul d’aquesta Moci6, se sembla igna- 
tar o ser excesivament displicent amb el que 6s un reco- 
neixement dels dos textos, de Z’Estaíut i del Tractat de’  
Maastricht, sobre la participaci6 dels ens locals i la necessi- 
tat del reconeixement dels ens locals. 

S’ha citat aqul, per diversos membres que han intervin- 
gut, el debat de Maastricht celebrat aqui, en el Parlament, 
I’octubre del 92. Jo lamento haver de dir que avui la presen- 
tació d’aquesta Meció em sembla un retrocés en relació 
amb el que es va acordar per unanimitat en aquell debat de 
Maastricht: una resoluci6, aprovada pel vot afirmatiu de tots 
els grups, on es deia que: <<El Parlament de Catalunya insta 
el Govern de la Generalitat perqub faci les gestions oportu- 
nes prop del Govern central i les institucions europees, a fi 
que ei Cornit& de les Regions esdevingui en un futur un 
brgan determinant per als assumptes que afectin els governs 
regionals i locals.>> Avui -ho repeteix+ la presentació d’a- 
questa Moció em sembla un retrocés en relaci6 amb el que 
varem aprovar per unanimitat en aquell debat de Maastricht 
celebrat l’octubre de fa ben poc, de I’any 92, i aprovat per 
unani mitat. 

Malgrat aixb que acabo de dir, els dir6 més: aquesta no 
6s la ra6 de fons per la qual jo pujo en aquesta tribuna a par- 
lar sobre aquesta Moció; una moció que em sorprh i no en- 
tenc per qub es presenta. El Grup d’hiciativa per Catalunya 

’ 
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ha presentat unes’ esmenes que jo no tindria cap inconve- 
nient a votar favorablement i a acceptar, perquk consti- 
tueixen una posició que nosaltres compartim, i és que aquest 
Comite de Ies Regions i Entitats Locals estigui compost 
d’una manera equilibrada i equitativa -paritAria, es podria 
dir-, perb, perh, senyor Sesmilo, fixi’s que el Grup Socialis- 
ta no ha presentat cap esmena en aquesta Moció, i no ]’ha 
presentat i m’hi referiré ara- per la raó de fons que nosal- 
tres anem a votar en contra d’aquesta Moció, atks que sem- 
bla ben conegut que vostks no acceptafan cap esmena. I 
anem a votar en contra d’aquesta Moc% no pel que he dit 
fins ara -que ja serien suficjents motius-, sinó perque crec 
que a través d’aquesta Moc% vostes creen un conflicte ab- 
solutament innecessari i inútil amb, per exemple, els ajunta- 
ments. 

Els ajuntaments -vosds ho tindran, perque ho han rebut 
tots els grups d’aquesta cambra-, diversos ajuntaments, han 
fet unes mocions soilicitant una representació parithria entre 
les comunitats authnomes i la represekació local, Que els 
ajuntaments facin aquestes mocions , 6s absolutament legi- 
tim: estan defensant la representaci6 dels ajuntaments. Perb 
6s que el Parlament d& Catalunya,.a més a m6s de repre- 
sentar el. poble de Catalunya, representa taibé les institu- 
cions del poble de Catalunya. Fer que des del Parlament de 
Catalunya s’aprovi una moció en la qual ja s’assigna -ho re- 
peteixo, d’una manera displicent- una representa& resi- 
dual, minoritbia, perduda als ajuntaments 6s crear un 
conflicte entre el Parlament de Catalunya i els ajuntaments 
de Catalunya. 

Vosths saben perfectament corn s’eiegirh la composici6 
final d’aquest Comiti?; ho diu el Tractat de Maastricht, perb 

. al mateix temps el Govern de la Generalitat esth fent fa 
temps -amb el suport de tom’la cambra, per unanimitat- les 
gestions perquk la Generalitat de Catalunya, la Comunitat 
Authnoma de Catalunya estigui representada en aquest Co- 

. mit&. I aixb s’elegirh a través dels mecanismes existents 
entre el Govern de I’Estat i les comunitats auhomes i a 
través de la participaci6, tarnb6 com a diileg, de les associa- 
cions i .federacions que agrupen els municipis, la Federació 
Espanyola de Municipis, etcbtera. 

Per, tant, aquesta Moci6 que jo deia que no entenc, em 
s o r p h  i que lamento, crec que ~njcament té el sentit de 
confrontar-se amb aquestes mocions que surten dels ajunta- 
ments i, en certa manera, de tranquilditzar la conscihcia 
dels ajuntaments que, amb majoria de Convbrghcia, no 
vulguin, no puguin o se sentin discriminats al moment de 
votar una moció que demana la’participació dels ajunta- 
ments de manera equitativa,, i puguin acollir-se SE dir: <<No, 
no, nosaltres acceptarem, vatarem aquella Moció que el Par- 
lament de Catalunya ha aprovat.>) 

En definitiva, conflicte innecessari i inútil entre el Parla- 
ment de Catalunya i els ajuntaments. Per quh innecessari i 
per que intitil? Perquk els mateixos mecanismes que est21 en- 
degant des de fa temps el Govern de la Generalitat ja garan- 
tiran la representaci6 que li correspon a Catalunya. Per tant, 
aqui, avui, aquesta Moció és absolutament innecessiria; 

’ 

crea -ho repeteixo- un conflicte innecessari; s’aprovarh per- 
qub hi ha la majoria suficient per aprovar-la (pausa) -crec 
que sí, senyor Escudé-, s’aprovarh, perb ser& una trista vic- 
tbria, perqui: s’aprovarh amb la majoria dels seus vots, els 
vots de la coalició que dóna suport al Govern, és suficient, 
per6 trencar& la unanimitat que tan sols fa uns mesos vhrem 
aconseguir al voltant de tot el Tractat de Maastricht i també 
al voltant del tema del Cornite de les Regions. Trencar 
aquella unanimitat per buscar aquesta trista victbria, crec 
que és una pobra victbria. En tot cas, considero que creen 
un conflicte institucional alEh on haguessin hagut de crear 
una major entesa institucional. 

Per tots aquests motius, senyor president, el nostre Grup 
votarh en contra d’aquesta Moció. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Clotas. Ara, 
per pronunciar-se sabre les esmenes. presentades, té la pa- 
raula el diputat senyor Roig. 

El Sr. ROIG: Moltes grhcies, senyor president, Senyares 
i senyors diputats, efectivament, per posicionar-me en nom 
ddrneu Grup sobre les esmenes; esmenes que és cert que se 
m’havien consultat abans i que, efectivament, havien con- 
sultat abans alguns -el senyor Roc Fuentes no ho havia fet-, 
perb, efectivament, que es votaran en contra, 

Jo intentaré, molt breument, explicar el perque d’aquest 
posicionament, tot i que és cert també, com diu el mateix 
senyor Roc Fuentes, que li pareix que molts d’aspectes de la 
mateixa Moció que es presenta, com ens passa a nosaltres 
també en molts aspectes de les esmenes que ells presenten, 
seriem coincidents, estariem d’acord Perh, entenem, en tot 
cas, que la proposta que nosaltres fem 6s suficientment clara 
-i aixb s’ha definit ja bastant bé en aquest debat- perqd no 
sigui necessari ficar-hi altres aportacions. En tot cas, tamb6 
hi han aspectes que no són coincidents i, per tant, els passo 
a enumerar. 

Pel que fa referkncia a l’esmena número 1 -a ]’Estat 
espanyol, vint-i-un membres titulars i vint-i-un suplents-, 
& evident que l’eesperit de Za Moci6 implica, des del punt 
de vista de la proposta que fem, 10 mateix, tant pe2 que fa 4 

referencia als titulars com pel que fa referencia als su- 
plents. 

Esmena número 2: <<Aquests membres hauran de repre- 
sentar les regions i els poders locals,>~ Evidentment, la nos- 
tra proposta ja fixa un plantejament; el que passa és que 
pareix.que no és coincident, ja que el que derr;anem s6n dis- ‘ 
set, en funció de les disset comunitats authnomes, i quatre 
per als ens locals. Un altre aspecte és que tinguin la plena 
legitimitat democrhtica, des del punt de vista que fóra una 
elecció directa, fóra pels parlaments; entenem que qualsevol 
mecanisme que després s’empra i que no es fixa aqui a la 
Moció, evidentment, tindrh de totes formes una absolha le- 
gimitat matemiitica.. D ~ U :  <<una r&&ntació equitativa i 
equiiibrada dels poders regionals i locals de 1’Estat es- 
panyol>>, diu que aixb no és una mateditica; 6s evident que, 
no és una maternhtica, perque. no es fixa cap mecanisme de 
propbrcj6 sinó un posicionament politic sobre com entenem 
que hauria d’anar aquesta resolució, aquesta proposta. 

1 
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Pel que fa referencia a l’esmena -que 6s una esmena 
Gnica, tot i que hi han diferents punts- d’Esquerra Republi- 
cana, pel que fa referencia al primer punt -<<de les quatre 
nacionalitats de 1’Estat i llurs regions>+, crec que aquest no 
6s un plantejament ..., que és pefectarnent legftim també, 
pers que és evident que no 6s gens possibilista i, per tant, 
ens abocaria a una situaci6 que deixaria bloquejada questa 
proposta, eqtenent sempre que la decisió final és una decisi6 
de 1’Estat espanyol. Estem a <<que s’inicien les gestions per 
a la creaci6, quan es reformi,..)>, ja ho diem, j a  ho diem a la 
nostra proposta. I <<que, d’acod amb l’article 146 del Trac- 
tat, la Generalitat participi en les reunions del Consell quan 
es tracti de ternes que afecten Catalunya>>, jo crec que la re- 
dacció de la proposta no 6s correcta; si que ho ha dit bé el 
diputat en la seva intervenció: no es tracta simplement 
d’assistir a les reunions, sinó que, a partir de l’article 145 , hi 
ha la possibilitat que les comunitats autbnomes siguin Estat, 
siguin Estat en aquell moment i, per tant, crec que aixb es 
fixa. 1 +<que.es faci una interpretació implia del principi 
de subsidiarietat, en el sentit que arribi fins a nivell dels 
municipis passant pels nivells subestatals>>, jo, em fa l’e- 
fecte que aixb tampoc no 6s contradictori amb la nostra pro- 
posta. 

Entenc també ei posicionament del Grup Popular, 
defensat pel senyor Curto, pera que tampoc ..., des del 
punt de vista de la distribució que es fa, seria un altre 
mecanisme, que també és legítim, que tambC 6s perfec- 
tament assumible, per6 que no 6s la que nosaltres ente- 
nem, 

I, finalment, les manifestacions, que no per la via de les 
esmenes, que fa el senyor Higini Clotas quant a les repre- 
sentacions .., , ell, el que ens diu, en un moment determinat ,, ., 
que durant el debat se va proposar una unanimitat; unani- 
mitat que va vindre, precisament ..., se va arribar a la unat 
nimitat perqui! es va extraure de la proposta que inicialment 
feia el Grup Socialista, la proposta de la participaci6 dels 
ajuntaments. I en aquests moments 10 que fem nosaltres 6s 
concretar com s’ha de vehicular, com s’ha de proposar 
aquella proposta. I aixb es Qa fer en 10 mateix debat de Ma- 
astricht, i el senyor Clotas diu a la vegada que ja fa temps 
que s’estii  treballant, per part del Govern de la Generalitat i 
del Govern de I’Estat, en quins 3eran els mecanismes. Bé, 
nosaitres, 10 que fem en aquest Parlament és fixar uns crit& 
ris que ens sembla, des del nostre punt de vista, que assegu- 
ren la participaci6 dins d’aquest Consell del Govern de la 
Generalitat; en tot cas, possiblement, perqub moltes vegades 
no ens n’acabern de fiar, 

+ 

Moltes gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes phcies, senyor Roig. Pas- 

Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

En contra? 
Els que s’abstinguin? 
La M a i 6  ha quedat aprovada pes 56 vots a favor, 27 en 

sem a la votació de la Moció. 

d’acord, es volen posar drets? 

contra i 8 abstencions, 

MOci6 subsegüent a la interpeHaci6 al 
Consell Executiu sobre 

el chncer 

Passem al vuit5 punt de l’ordre del dia, que 6s A Moció 
subsegiient a la inteerpellació sabre el chncer, presentada per 
la diputada senyora Maite Utgés, que té la paraula. 

La Sra, UTGfiS: Grhcies, senyor president. Aquesta 
Moc% 6s subsegüent a la interpelhci6 sobre el cancer que 
vam formular en el Ple passat. 

Ja en aquella interpeklaci6 varn dir que el chncer de 
mama és la primera causa de mortalitat de les dones entre 
els 35 i 65 anys, que la seva incidhcia va en augment cada 
dia i que afecta a una de cada dotze dones al llarg de la seva 
vida, La seva mortalitat és tan’elevada i és deguda en part 
perquk el seu diagnbstic no es realitza de foma  precoq i, 
consegüentment, el seu tractament ha de ser molt més 
agressiu, La falta d’informacib -0, el que és pitjor, la mala 
i n f o r k c i 6  i la falta de mitjans fa que les dones no facin a 
temps o en ocasions rebutgin 01 senzillament no tinguin els 
mitjans per fer-se aquestes mamografies, que són les que 
detecten aquest cancer, 
També varem dir en la interpeliacjó que aquesta malaltia 

constitueix un important problema de salut, que el tracta- 
ment en període de precog disminueix.clarament la mortali- 
tat -concretament d‘un 50%- i que hi ha un test que detecta, 
aproximadament, el 90% dels chcers de mama. I que, mal- 
grat aquestes evidhcies que els screenings de cancer de 
mama són una eina valida per reduir aquesta mortalitat, 
constitueixen una prova infrautilitzada i inhabitual, i aixb és 
degut, precisament, a la falta de prioritat que t6 aquest pro- 
grama dins de les decisions sanithries. Actualment, tot i ha- 
vent-hi recomanacions unhnimes, fetes per les 
organitzacions nacionals sanitiries i per 1 ’ Organitzaci6 
Mundial de la Salut, que les dones en edat de risc realitzin 
marnografies, en el nostre país tan sols un 12% de les dones 
es sotmeten a aquesta prova, 

La Moci6 que hem presentat va en aquesta direcció, en la 
d’atorgar al tema la prioritat necesshria per comenpr a aC- 

tuar amb contundhcia, instant el Consell Executiu a posar 
en funcionament programes de detecci6 prem$, amb I’ob- ’ 

jecte de disminuir la mortalitat de les dones’ mitjanqant la 
realització de mamografies peribdiques. Sobretot, el que 
pretenem, amb aquesta Moció, és donar compliment a les 
conclusions a que es va arribar al Vuit& Congrés de 1’Asso- 
ciaci6 Espanyola de Sinologia i Patologia Mamitria, en la 
taula rodona titulada: &Cap a un consens per a l’organitza- 
ció de la detecció preco~ del chncer de mama)>, 

Aquestes propostes per a la posada en funcionament dels 
programes de detecció precoc són: la primera, que 6s ne- 
cessari fer un programa global de diagnbstic precos del can- 
cer de mama; la segona, que cal demostrar al públic que es 
concedeix al problema el carhcter prioritari que mereix i que 
cal coordinar els diversos organismes que hi han de partici- 
par, i la tercera, que cal una informació al públic programa- 
da amb uns objectius concrets, 
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Creiem, per altra banda, que un dels punts fonamentals 
del programa evidentment hauria de constituir el d’obtenir 
una alta participaci6 de la població diana -i en aquest cas de 
les dones-, i per aixb la sensibilització i l’accessibilitat al 
programa han de ser les dues condicions fonamentals d’a- 
questa actuació. Per tal de reaIitzar aquesta sensibilització, 
que és fonamental per a l’efectivitat del programa, propo- 
sem el primer, segon i tercer punts de la Moció. El primer 
punt de la Moció insta a posar en funcionament un progra- 
ma de prevenció del chncer ginecolbgic i de mama a cadas- 
cuna de les regions sanithies de Catalunya abans d’un any. 
Amb aixb volem dir que, dins de cada re@, cal realitzar un 
screening peribdic amb mamografia que arribi a totes les 

. dones en edat de risc; totes les dones han de saber on poden 
realitzar-se aquesta prova i tot aixb cal posar-ho en funcio- 
nament abans d’un any. El segon punt insta a fer campanyes 
de difusió sobre la importhncia del diagnbstic precos del 
chncer ginecolbgic i de mama, és a dir que, a més de saber 
on les dones es poden fer aquesta prova, han d’entendre fa 
impodncia que aixb implica. El tercer punt insta a endegar 
campanyes de diagnbstic precoc; ‘del chncer ginecolbgic i de 
mama per tal que, d’aguf fins a l’any 1995, es pugui realitzar el 
<<despistatgen almenys d’un 85% de les dones de Catalunya. 

Pensem que aquesta proposta 6s molt raonable; hi ha co- 
munitats autbnomes que se l’han proposat dins dels objec- 
tius de la <<Salut per a tothom i entenem que les dones de 
Catalunya no han de tenir menys oportunitats. 

I, finalment, el quart punt de la Moció insta a reduir les 
llistes d’espera per a Ea realitzaci6 de mamografies O d’al- 
tres proves complementhies que serveixin per al diagnhtic 
precoq del cancer ginecolbgic i de mama. Aqui l’objectiu 6s 
molt concret: es tracta de garantir el tractament immediat 
dels casos detectats i eliminar el temps d’espera en les pro- 
ves complementhies. fis absolutament inadmissible que, 
per fer un diagnbstic per l’aparició d’algun símptoma rela- 
cionat amb el cancer de mama, no es pugui diagnosticar fins 
passats setanta dies, perqu6 aquesta és la llista d’espera que 
hi ha en algun lloc de Catalunya per la seva realitzacid i, per 
tant, cal eliminar aquestes llistes si es vol fer assequible el 
programa, i sefise aquesta accessibilitat, per tant , es fa difícil 
la participaci6 de les dones. 

Els quatre punts de la Moci6 s h ,  pensem, ben clars. In- 
tenten fer menys patent aquella desigualtat que dbiem, sani- 
tirja, home-dona, davant el desafiament del chncer de 
mama. Intenten posar els mitjans per disminuir els efectes 
del que és la primera causa de mortalitat de les dones, PO- 
sant a l’abast la seva prevenció -que 6s Bcil i barata- i la 
disposici6 de la qual d e p h  només d’una decisió palitica, la 
de donar-hi prioritat O no. I, per tant, tenim I’obligaci6, pen- 
sem nosaltres, d’aprovar aquesta Moci6. 

Gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Ugés. Han pre- 

sentat esmenes el Grup d’Esquem Republicana i el Grup de 
Convergencia i Unib. Pel Gmp d’Esquerra Republicana té 
la paraula, per defensar la geva esmena, el diputat senyor 
Reguant. 

El Sr. REGUANT; Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, en primer terme per dir que I’acceptació o 
no-acceptació d’aquesta esmena per part del Grup proposant 
de la Moció no far% variar el sentit del nostre vot q u e  ser& 
necesshriarnent afirmatiu-, perqu5 ens sembla que tant la in- 
terpel3aci6 en el seu moment corn aquesta Moció estan neta- 
ment substanciades i responen a una necessitat social que és 
palesa en la consciencia de tots els grups presents en la 
cambra, des del nostre punt de vista. 

Aqui diem nosaltres que intensificar les campanyes de 
difusió sobre la imporhcia del diagnbstic precog: del cim- 
cer ginecolbgic i de mama dins dels programes per a l’edu- 
caci6 saniaria i medicina preventiva necesshriarnent s’ha de 
fer amb l’increment pressupostari per a les esmentades fina- 
litats. Aixh obeeix al fet que, si jo no vaig errat, la inversió 
que es fa per part de la Conselleria en aquesta vessant és 
una inversió molt minsa: és de O,@ chtirns per persona i 
any -300 pessetes per persona i any-, que és altament insu- 
ficient per desenvolupar un programa de l’ambició i la in- 
versi6 necesshria en aquest cas que ens presenta la il4usb.e 
diputada del Grup Socialista. 

Voldríem dir també que, invertint en medicina preventi- 
va, el que estem fent és un estalvi de milers de milions de 
pessetes pel que fa a aplicar després medicina paliiativa, cu- 
rativa i rehabilitadora amb un pronbstic generalment infaust, 
tristament infaust. Per tant, val molt la pena, em fa I’efecte, 
fer aquest esforq pressupostari i desenvolupar aquesta 
Moci6. Segurament dins dels parhetres del Pla general de 
salut és contemplat, per6 jo el que volia era un compromís 
en aquesta direcció. 

I, per últim, per dir, perqui? ho hem patit en prbpia carn i 
algun diputat del meu Grup també en la seva prhpia, que és 
quelcom dramhtic quan una persona entra en un quirbfan 
sease saber exactament COM acabar& la cosa, li fan una . 

bibpsia pre-operathria i resulta que en qiiestió de deu minuts 
es decideix el futur d’ella i de la seva farníiia, i aixb és d’un 
impacte absolutament brutal, desestructurador, que aquells 
que ho hem passat ens sembla que val molt la pena fer l’es- 
for$ per intentar que aquella gent que arriba en aque‘stes cir- 
cumsthncies a un quirbfan sigui la menys possible, Entenem 
que la cambra hi se& sensible i que ja compta també amb 
aquesta aportació modesta que ha fet aquest diputat. Seria el 
desig nostre que es donés llum verda i s’incorporés al Pla 
general de salut T’aplicaci6 concreta de la petició en la 
Moci6 que ha fet el Grup, el Partit Socialista, en la persona 
de la iklustre diputada la doctora Utges. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 
Grup de Convergkncia i Uni6, per defensar les esmenes pre- 
sentades per aquest Grup, td la paraula el diputat senyor Pa- 
drós. 

El Sr. PADR6S: Sí, grhcies, senyor president. Des de 
l’escó estant. Efectivament, aquesta Moció, la presentaci6 
d’aquesta Moció c~nstata -ja es va fer en el dia que ks va 
substanciar la interpellació- la preocupacid de tots els grups 
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de la cambra, i especialment del Govern, sobre la que resul- 
ta una de les causes de mort, la segona causa de mort, a Ca- 
talunya, i als paisos m6s avanqats la primera causa de mort 
en dones joves -de 35 a 65 anys-, parlant especificament 
del chncer de mamella. I és clar que aquesta és una preocu- 
pació que ha estat reflectida al llarg, doncs, de la política sa- 
nitkia del Govern de la Generalitat i que ha estat 
contemplada, efectivament, en el que s6n les prioritats que 
es contemplen en aquest text que ha de servis de marc de re- 
ferencia, que serh el marc de referkncia obligat en els pro- 
pers anys, com 6s el Pla de salut de Catalunya i que, 
properament, doncs, el Consell Executiu de la Generalitat, 
el Govern de Catalunya aprovarh. Aquest Pla de salut, que 
contempla una skrie d’objectius no solament d’aquí al 95 
sinó una shrie, també, de recomanacions i d’assurnpci6 
també de compromisos en diversos terrenys del camp de la 
salut, perb especificament el que ens ocupa, el chncer, i que 
segueix amb& d’aquesta manera les recornanacions o les 
insthcies que ens feia I’OrganitzaciÓ Mundial de la Salut a 
través de la seva oficina regional amb el lema de <<Salut per 
a tothom>,. 

Haig de dir que, amb l’exposició que ha fet  la illustre di- 
putada del Grup Socialista, hi coincidim basicament en el 
que podrien ser les preocupacions o el que podria ser l’in- 
dex de prioritats. De fet, ha donat dades que són difícilment 
rebatibles i, per tant, en aquest sentit hi ha una coincidsncia 
i una voluntat que s’expressa en les esmenes que el Grup de 
Converg&ncia i Unió ha presentat d’intentar millorar el text 
i de buscar punts d’acord o punts que explicitin aquesta con- 
cordanqa amb el que han de ser les prioritats de lluita contra 
aquesta malaltia. 

Sobretot en el camp de la prevenció, ella ha parlat -i 
també n’ha parlat el senyor Reguant- de les prioritats que 
han de ser contemplades, basicament la intervenció de 
I’atenció primhia, que 6s on basicament s’ha de posar 
l’hnfaasi, en el diagnbstic precog: i de prevenció del cancer 
ginecolbgic i de mama, perb sí que haig de dir que amb al- 
gunes de les valoracions que ha fet la senyora Ut& no hi 
podíem estar massa d’acord, i vull dir explicitament que 
dir..., per exemple, doncs, que aquest conjunt de mesures 
que exigeixen un comprom’s per part del Govern de la Ge- 
neralitat no poden ser mai titllades de barates, perqub evi- 
dentment quan es parla de compromisos que exigeixen, 
doncs, per exemple la reduccid de les llistes d’espera o que 
s’augmenti el nivell de garbellaments, evidentment estem 
parlant d’esfoqos no solament humans sinó materials. 

També s’ha fet una valoracj6 que penso que és errbnia 
-ja es va fer també quan es va substanciar la interpellaci6- 
en comparar el que poden ser nivells de recursos de comuni- 
tats authornes i, sobretot, explícitament, de comunitats au- 
tbnomes que tenen un rkgirn de finanqament absolutament 
discriminatori en sentit positiu i, per tant, 6s clar, parlar 
d’Euskadi, parlar de Navarra parlant en termes de prioritat 
sanitaria em sembla que no.., o de‘recursos sanitaris em 
sembla que no és un argument que tingui massa solidesa, En 
canvi, si que podrim parlar de nivells o d’indicadors de ni- 

vells de salut en els quals, evidentment, la comparaci6 sorti- 
ria favorable evidentment a Catalunya. 

Tampoc estariem d’acord amb el discurs que ja es va 
veure quan es va substanciar la interpelJaci6 i que ha sortit 
avui també una mica, molt menys, per6 que va precedir les 
setmanes anteriors la interpelJaci6 sobre aquesta pretesa dis- 
criminació entre home i dona per raons d’atenci6 o per 
raons de prioritat en I’atenció del que poden ser malalties, 
en aquest cas, cancerígenes. Em sembla, senyora Utgés -i 
ho dic amb el to més cordial i com a professional que hi pot 
estar m6s o menys implicat-, que no deixa de ser una obser- 
vaci6 una mica ofensiva. 

I 

El Sr. PRESIDENT: Vagi a les esmenes. 
EE Sr. PADR6S: Referint-me especificament a les esme- 

nes, senyor presidint, el sentit d’elles, doncs, és refosa el 
que en alguns .aspectes, doncs, ja  deia la diputada Utgés, El 
primer punt, o la primera esmena, faria referkncia que no- 
saltres pensem que aquests programes de prevenció de chn- 
cer ginecolbgic ja existeixen i que el que, si cal, el que cal 
fer és intensificar el seu funcionament a traves de les re- 
gions sanithies, COM malt bé proposava la diputada socia- 
lista, del Grup Socialista, i em sembla que aquesta proposta 
que nosaltres fkiem donaria una forma més sistematitzada al 
que poden ser aquestes prioritats, 

. Respecte al tercer punt, nosaltres pr&shvem també una 
esmena de modificaci6 en la qual nosaltres el que volfem ks 
que aquesta prioritat de fer campanyes de diagnbstic precog 
del &cer ..., tamb6 es continuessin perqu5 ja existien, i fer- 
ho també dins de la línia de les previsions que el mateix Pla 
de salut, aquest document marc al qual em referia abans, 
doncs, contemplava, I perqu5 realment és el que permet 
assumir d’uuna forma raonable i objectiva el que són les pre- 
visions que la mateixa Conselleria ha fet, i no prenent com a 
punt de referencia, que 6s el que vosth feia, comunitats au- 
tbnomes que tenen un rhgim de finanpnent en el camp sa- 
nitari també específicament diferent del nostre, 

I, per últim, l’eesmena tercera al punt quart, estaríem 
d’acord que ha de ser una prioritat i una inquietud de tots, 
de reduir les llistes d’espera, perb específicament penso que 
s’ha de fer en aquelles que vostk també ha mencionat, que 
s6n les que es parla dels casos de diagnbstic de presurnpcib, 
realment de sospita de patologia del cancer ginecolbgic i de 
mama. I, en aquest sentit, doncs, trobaríem -valgui en 
aquest cas l’expressi6- la converghcia de voluntats, 

Mul tes grhcies, senyor president, 
El Sr, PRESIDENT: Moltes gdcies, senyor Padr6s. Ara 

poden intervenir els grups que no han esmenat, Pel Grup Par- 
lamentari Popular, té la paraula el diputat senyor Bardó .  

El Sr. BARCEL6: Gracies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, la Moció del Grup parlamentari Socialista 
sobre el cincer ens planteja l’impuls de les polítiques de 
garbellament de poblacia del chncer de mama i ginecolbgic 
integrades dins del futur Pla de salut de Catalunya per al 
1993-1995, anunciat pel conseller de Sanitat, i dirigides a 
una adequació dels serveis d’atenció primaria a les caracte- 
ristiques d’aquestes patologies, 
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La universalització de 1 ’aassisthncia ginecolbgica preven- 
tiva a totes les dones catalanes, garantint un excés en idknti- 
ques condicions, millorant la qualitat dels serveis i 
l’aprofitamant dels recursos disponibles, és avui dia un ob- 
jectiu no assolit de forma satisfactbria. Malgrat I’esforg dels 
professionals d’oncologia, les dades, de mortalitat a Catallu- 
nya reflecteixen la situació d’aquest problema que afecta les 
dones de tots els pakos occidentals, 

Hem de recodixer que el Consell Executiu ha fet un tre- 
ball important en aquest Arnbit, especialment pel que fa al 
desenvolupament tecnolbgic de les unitats oncoibgiques 
hospitalhies. El problema és el fet que aquestes inversions 
en alta tecnologia, que impliquen importants despeses de 
compra? d’instaS3aci6, de manteniment, no disposen d’un 
entorn extrahospitalari de prevencid, que permetria una uni- 
versalització social i territorial del diagnbstic precog , 

Aquesta universalitzacid de les mamografies -i segons 
paraules del mateix conseller de Sanitat- implicaria una re- 
ducció del voltant d’un terq de la mortalitat, Creiem que 
amb una distribució generalitzada de la tarja individual sani- 
tiria podrh fer-se una programaci6 sectorial de ia prevenció 
oncolbgica i territorial per a &rees bisiques de salut que in- 
tegri els diferents programes vigents de prevenció del chn- 
cer. 

Els tres primers punts de la Moci6 a debat, al nostre en- 
tendre, depenen directament de la programaci6 dels serveis 
territorials de detecci6. Malgrat les paraules del conseller a 
la interpellació que ha originat aquesta Moci6, entenem que 
marcar la frontera a partir dels cinquanta anys dels progra- 
mes de garbellament d’aquest tipus de patologia, per raons 
estrictament pressuposthies, és, si més no preocupant. 
Creiem, doncs, que cal ampliar aquests programes fins a 
una plena universalitzaci6 de la poblaci6 femenina entre els 
32 i els 38 anys. 

Pel que fa a la reducció de les llistes d’espera, formulada 
per aquesta Moció a debat, llur soluci6 passa, a I’entendre 
del Grup Parlamentari Popular, per un Ú s  de les possibilitats 
legals que ofereix la Llei d’ordenaci6 saniaria de Catalu- 
nya. Cal incrementar la transferhcia de pacients, almenys 
pel que fa a la prevenci6 primaria del cancer, a la medicina 
d’iniciativa social, 

Amb aquestes precisions thcniques el Grup Parlamentari 
Popular assumeix aquesta Mocid a debat i .anuncia el seu 
vot afirmatiu. 

Grhcies , senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Barcel6. Pel 

Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, td la parada. 
ei diputat senyor Fuentes, 

El Sr. FUENTES: Moltes gracies, senyor president. Per 
anunciar el nostre vot favorable a aquesta Moció, tant en els 
seus punts originaris corn si s’accepten algunes de les esme- 
nes que s’han presentat, tant la d’Esquerra Republicana de 
Catalunya com, fins i tot, les del Grup de la majoria de Con- 
vergencia i Unió, que, com sempre, tenen la tendkncia a 
amorosir, a reduir una mica els plantejaments d6 la Moció, 
endolcir-bs,. fer-los en tot cas una mica menys exigents. 

Perb, en qualsevot cas -hi insisteixo-, nosaltres tant en un 
cas com en l’altre la votaríem favorablement perque pensem 
que no cal ser un expert -aquí, sens dubte, n’hi ha molts i 
importants-, no cal ser un expert en chncer, en el chncer es- 
pecífic ginecolbgic i de mama per saber la frnporthncia ex- 
cepcional que t6 en aquest cas el diagnbstic precog i, per 
tant, les mesures de prevenció. 

El que fa, en definitiva, la Moci6 6% apuntar quatre línies 
complement&ries per a la prevenci6, comenpnt per uns 
plans específics de prevenci6, pel foment, per I’explicaci6, 
per les campanyes d’infomació ciutadana, per les carn- 
panyes específiques ja de mesures preventives i, finalment, 
per una qüestió tan important com és intentar reduir les Ilis- 
tes d’espera, que aixb 6s el complement indispensable per- 
que certament es pugui aconseguir reduir d’una manera 
drhstica el problema derivat d’aquest tipus de chncer. 

Per tot aixb, CQIII dic, nosaltres ’gustosament donarem el 
nostre vot favorable, en tots els casos, a la Moci6 de quatre 
punts que ha presentat el Grup Socialista. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESTDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. Es 

vol pronunciar sobre les esmenes presentades, la senyora 
Utgés? Té la paraula. 

La Sra. UTGÉS: Grkcies, senyor president, Respecte a 
les esmenes del Grup de Convergbncia i Unió, l’esmena nti- 
mero 1, encara que entenem que la introducci6 d’aquesta es- 
mena deixa molt clar que la seva motivaci6 és dir-nos, 
d’alguna manera, que aquests programes ja s’estan fent i 
que cal intensificar-10s i que cal augmentar-los, nosaltres 
també volem deixar clar que quan demanem posar en fun- 
cionament prugrarnes de prevenció del chncer ginecolbgic i 
de mama, vokm dir programes que abastin tota la població i 
que tinguin exclusivament COM a objectiu la prevenció d’a- 
questa malaltia. I, per tant, d’alguna manera pensem que 
aquests programes no s’estan realitzant. Perb, no obstant, 
acceptarem evidentment l’esmena ntímero 1. 

Respecte a l’esmena nlimero 2, també l’acceptem, encara 
que queda ben clar que nosaltres anem molt més enlli dels 
objectius que planteja el Pla de salut de Catalunya. El Pla de 
salut de Catalunya diu que d’aqui a i’aany 2000 es preth fer 
un <<despistatge>> del 75% de les dones. Nosaltres havíem 
proposat d’aqui a l’any 95 fer el <<despistatge>> del 85% de 
les dones. No obstant, també, a causa de Ia importincia d’a- 
quest tema, doncs, acceptaríem aquesta esmena. 

Respecte LI la n6mero 3, evidentment tot el que sigui re- 
duir llistes d’espera, encara que siguin només per al diag- 
nbstic de presumpció de chncer, ho acceptem sense cap 
tipus de vacilhció. 

Respecte a I’esmena del Grup d’Esquerra Republicana, 
l’agralm perque veiem la seva bona intenci6; no obstant, no 
1’ acceptaríem perque quan parlem d’intensificar aquestes 
campanyes, sobre la importhncia del ’diagnbstic precog, el 
que volem dir s6n campanyes de formar en sentit ampli i no 
enquadrades solament en un tipus de programa. Per tant, 
#alguna manera, encara que agrah aquesta esmena, no 
I’acceptaríern. 
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No obstant, només em queda aqui que no teniem pas 
l’hnirn d’ofendre ningd, perque sembla que ha caigut mala- 
ment, diguem-ne, la reflexi6 que en aquesta malaltia hi ha 
una clara discriminaci6; per& aquesta discriminació no 6s 
conscient -aixb ja ho vam dir-; no volem dir, evidentnient, 
que els homes s’hagin proposat que les denes morim d’aixh, 
no és aixb, ni molt menys, Per6 és una discriminació que és 
real i, per tant, que l’hem de constatar. I aquestes constata- 
cions s ’ han d’acceptar , 

Griicies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Ut&. Pas- 

sem a la votació, doncs, del text de la Moció amb les esme- 
nes de Canvergkncia i Uni6, que han estat acceptades. 

Vots a favor? 
La Moció ha quedat aprovada per unanimitat. 
Fins a les deu del matí de derna, se suspbn la: sessi6. 

(Sdn les vuif del vespre i vuif minuts .) 
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