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La sessió, suspesa ahir, es reprkn a les deu del matí i set 
minut,T. Presideix el president del Parlament, acompanyat 
de tots els membres de la Mesa, /a qual 6s assistida per  
1 ’oficial major i els lletrats Sr. Pau i Sr. de AIfonsu. 

Al  banc dei Govern Seuen La consellera de Governació i 
els consellers d’Ensenyament, de Cultura, de Justícia, i de 
Medi Ambient. 

El Sr. PRESIDENT: Es repren la sessib. 

Preguntes 

Passem al tramit de preguntes amb resposta oral, d’acord 
amb l’artícle 133.3 del Reglament. 

Pregunta al Consell Executiu sobre 1 ’edici6 
del f-dletb Cap a una democrhcia parithria 

La primera pregunta és sobre I’edició del fulletó Cap a 
una dernocrdcia paritdria, presentada per la diputada senyo- 
ra Xmma Mayol. Té la paraula. 

La Sra. MAYOL: Grhcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, fa aproximadament dos mesos el 
Consell Nacional de Dones de Catalunya i 1’Institut Catalh 
de la Dona van editar un fullet6 que es deia Cap a una de- 
mocrdcia paritdriu, un fullet6 encertat, en el sentit que és bo 
potenciar, de cara a les eleccions europees, que anem cap a 
una democrhcia parithria, on participin al 50% homes i do- 
nes, a les llistes i per sortir. Amb aquest objectiu mrn fer 
quest fulletó, el que passa és que la sorpresa va ser quan 
vam obrir el fulletó i en un titol <<Les doties a la política, xi- 
fres per a una reflexih, tota quanta xifra que apareix de Par- 
lament europeu, de Parlament espanyol, de diferents 
parlaments europeus, de tots ells consta només el percen- 
tatge i no els partits polítics, la qual cosa ens sembla un cri- 
teri..., bé, un criteri. I, en canvi, quan parla de Catalunya 
apareix un grilfic on surten el nombre de dones en nombres 
absoluts, sense cap percentatge i fent referencia als partits. 

Per quin motiu, aquesta diferencia, senyor conseller? 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Mayol. Pel Consell 

Executiu, té la paraula el conseller senyor Isac. 

toni lsac i Aguilar): Senyor president, senyores i seirprs di- 
putats, efectivament el Consell Nacional de Dones de 
Catalunya i l’institut CataIh de la Dona publiquen aquest fu- 
lletó, i ,  si bb el que diu la senyora diputada 6s o té algun pe- 
tit aspecte que podria ser cert, no 6s totalment cert perqu5, a 
l’igual que es fa amb referhcia als parlaments europeus i al 
Parlament espanyol, la presencia de les dones a la política, 
en particular ai Parlament de Catalunya, es dóna en dades 
absolutes, en percentatge i referides. Llegir6 literahent un 
parhgraf quan diu: <<Catalunya. Al Parlament de Catalunya 

El Sr. CONSELLER SECRETARI DEL GOVERN (An- 

trobem en I’actual composició de la cambra vint dones, que 
representen un 14,8%, xifra lleugerament superior a I’espa- 
nyola, perb igualment lluny de ser la ideal.>> Desprds hi ha la 
grhfica representativa i, a mes a mks, s’hi afegeixen unes al- 
tres dades, que s6n tes referides a la representació de cada 
dona dins de cada partit polític. En conseqiihcia, no podem 
compartir des del Govern la seva valoració Q el seu criteri 
respecte al fullet6. 

Res mes, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor conseller. La senyo- 

ra Mayol pot repreguntar. 
La Sra. MAYOL: Senyor conseiler, voste té l’habilitat, 

quan jo Ei plantejo una cosa d’aquestes, sempre, en comptes 
d’acceptar un error, que 6s molt més Ibgic, d’intentar fer vo- 
lar coloms. Mirin, aqui aixb ds claríssim. Tota quanta dada 
apareix dels aftres parlaments apareix en percentatges, quan 
fem referhcia al grhfic de Catalunya apareix Converghcia 
i Unió: 10 dones, amb un grhfic llarg; PSC: 6 dones; IC: 2 
dones; PP: 2 dones. Fent referencia als partits -fent referen- 
cia als partits- i no fent referencia al percentatge. Escolti’m, 
i a dintre vostes parlen del percentatge global de dones al 
Parlament de Catalunya, perb no diuen: Convergkncia i 
Unió, 14% de dones; Partit Socialista, 14% de dones; Inicia- 
tiva, 28% de dones; PP, 28% de dones. Per tant, estan fent 
una inanipulaci6 de les dades. Es a dir, vostes pretenen, amb 
un objectiu molt lícit, que és difondre un fullet6, que el que 
ha de €er 6s potenciar el vot de les dones i potenciar la 
presbncia de dones -objectiu lícit-, una vegada a la vida que 
fan un fullet6 que td un objetiu licit i correcte, poden fer 
propaganda d’una cosa de la qual no poden fer propaganda, 
senyor conseller, i 6s que vost2s tenen molt poques dones al 
Parlament, No poden fer propaganda, Convergkncia i Uni6, 
d’aixb? Per tant, no pretengui h - m e  creure que aixb és ob- 
jectiu; aixb és una rnanipulaci6 de les dades, una manipula- 
ci6 de les dades amb un interks partidista i a sobre IIQ ha 
aconsegueixen -i li ho he de dir clarament-, perque les do- 
fies que ho han rebut no són ximples, i quan han vist aixb 
dinen: <<quina barbaritat, a tot arreu parlen de percentatges i 
en el Parlament de Catalunya, dades absolutesn. Només té 
un interks, un hiteres partidista d’una propaganda que no po- 
den fer, a m&, perque d’aixb no poden fer propaganda. 

Gricies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grlrcies, senyora Mayol. El 

CQnsel ler * 
El Sr. CONSELLER SECRETARI DEL GOVERN: Se- 

nyar president, senyora Mayol, el conseller que li contesta 
no té per costum fer volar coloms ni altres aus, perquk és 
més aviat un arnant de la pesca; m’agraden rnks els peixos. 
( R e m ~ r  de veuf.) Seguim sense compartir el seu criteri, per- 
quk -hi insisteix- la dada esth donada en relaci6 amb va- 
lors absoluts, nombre total de dones: participació, repre- 
seritaci6, grbfica; el que passa 6s que s’hi afegeixen unes al- 
tres dades. EI que em sap greu @s que vost2 interpreti aixb 
corn una manipulaci6, perquk COM vostk perfectament ha dit 
-i en aixb sí que coincidim plenament- la manipulaci6 o la 
desvirtunció s6n sinbnims d’interks partidista, i aquí no hi 
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ha cap interks partidista, ja que no és més que recollir una 
proposta de la Comissió de les Comunitats Europees per tal 
de denunciar un fet, i la denincia del fet que es fa és que la 
participació de les dones a la política europea no és ni de 
lluny parithria. Consegüentment, no es tracta de fer cap tipus 
ni cap mena de propaganda, i, en conseqihcia, el Govern 
reitera, amb tots els respectes i constatacions, perb alhora 
amb tota la fermesa, el fet de no compartir el criteri i la va- 
loració que se’n fa, de I’edicid d’aquest fulletó. 

Res més, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. 

Pregunta ui Consell Executiu sobre els criteris 
que s ’apliquen en alguns dels impresos oficiaials sobre 

la denorninació geogrh’fica de crprovíncial, 

La següent pregunta 6s sobre els criteris que s’apliquen 
en alguns dels impresos oficials sobre la denominaci6 geo- 
grhfica de <(provincia>>, presentada pel diputat senyor Be- 
nach, del Grup Parlamentari d’Esqwerra Republicana. Té la 
paraula. 

El Sr, BENACH: Grhcies, senyor president. La senyora 
Mayol ens parlava de C ~ O I I I S ,  el senyor conseller li ha con- 
testat parlant de peixos, i ara, precisament, parlarem d’un 
problema que DO 6s precisament ni carn ni peix, ben bd. 
(Veus de fons.) Exacte. Es tracta, bhsicament, de saber 
quins són els criteris del Govern pels quals en alguns impre- 
sos oficials nom& hi ha la localitzaci6 geogrhfica coneguda 
com a r<província>). Es a dir, es parla de <<poblac& i es par- 
la de <<provincia)>, i res més. Ens agradaria saber quins són 
aquests criteris. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Benach. Pel 
Consell Executiu, té la paraula i’honorable consellera se- 
nyora Cuenca. 

gknia Cuenca i Valero): Moltes grhcies, senyor president, 
Senyor Benach, vost& sap que hi ha milers d’impresos a ia 
Generalitat i s’eesth fent jo crec que un esforG important de 
norrnalitzaci6 de tots ells, perb perquk IIQ digui aElb que aca- 
ba de dir, doncs, que no contesto la seva pregunta, em 
sotmetré -perque tinc eschs temps- al que vostb em pregun- 
tava. Amb aixb li volia dir que no tots els impresos estan 
normalitzats, encara, perb em sembla que al que voste es re- 
fereix t% per qw& s’utilitza qrovincian, en comptes d’uti- 
litxar <<comarca>>, d’acord amb l’ordenació territorial de 
Catalunya. 

Llevat que hi hagi algun document que no s’hagi resolt, 
sí que hi ha una explicaci6. Hi ha impresos -i a més li he 
portat els de la Policia Autonbrnica- que han d’omplir els 
ciutadans de qualsevol ciutat de 1’Estat espanyol i de l’es- 
tranger. En els de l’estranger fa, evidentment, referencia c? 
I’expressió <cpaís>> i els que han d’anar a la resta de 1’Estat a 
c<província>>, perquk han de sortir fora i perqu& hi ha, doncs, 
informació destinada a immobilitzaci6 de vehicles i altres 
raons per les quals fa que l’imprh hagi de tenir la denorni- 

~a Sra. CONSELLERA DE GOVERNACI~ (M. EU- 

naci6 de <<província)> i no de <<comarca>>, donat que ha 
d’anar fora de Catalunya. 

Li posaria tamb6, en el que es refereix a Governaci6, els 
impresos de joc, que són impresos sobre la taxa del joc, im- 
presos que comencen a la Generalitat perb que després s’han 
d’enviar a I’Administraci6 de I’Estat, que, corn vostk sap, no 
té i ’Administraci6 territorial ordenada en comarques sinó en 
províncies. Evidentment, la resta, si no hi estan tots, la vo- 
luntat és que siguin normalitzats i figuri la denominació 
<comarca>> a tots ells. No hi ha més explicació que aquesta. 
Tots els impresos que han d’anar fora de Catalunya porten 
la denominació de <<provincim o la de {{país)) si són impre- 
sos amb destinació a l’estranger. Per tant, un únic criteri 
creiem que no pot ser. Estem afegint, és cert, en alguns im- 
presos, al costat de <<província>>, <<comarca>>, perb, en tot cas, 
shpiga que la <<província)>, el fet que hi figuri <<provincia>> no 
és un oblit sin6 una necessitat, donada ]’organització territo- 
rial de la resta de I’Estat. 

Moltes grhcies. 
E? Sr, PRESIDENT: Grhcies, senyora consellera. Pot re- 

preguntar el senyor Benach. 
El Sr. BENACH: Grhcies, senyor president. Bé, d’entra- 

da, dir-li que no s6n només aquests casos que Y O S ~ &  ex- 
pressa, en els quals, independentment que per necessitats, 
per imperatiu legal, per entendse’ns, doncs, hi hagi d’haver 
la provincia, doncs, hi poguks haver la comarca. En tot cas, 
hi ha altres departaments, com per exemple el d’Economia i 
Finances, quan parlem de soHicituds de tramferencia, et- 
cktera. Vull dir, en definitiva, no cal ara entrar en exemples 
concrets que només parlen de ctpoblacib i <<província)>, i, en 
tot cas, són impresos per a gent exclusivament d’aquf. 

En tot cas, també, dir-li que Ia normalitzaci6 en aquest 
terreny és molt més simple que altres normalitzacions que 
dissortadament ha de fer el nostre pais i que és una qiiestid 
-entenem nosaltres- evidentment de voluntat política i, per 
tant, de prioritats. Aquesta seria una prioritat important per a 
nosaltres; probablement per a vostes no ho sigui. 

TarnbC dir-li que, a partir de tot aixb, el que nosaltres 
més lamentem, en definitiva, és aquesta cultura de la provín- 
cia que s’ha estat creant en aquest país, desgraciadament; 
perquk, efectivament, Catalunya té una divisió territorial 
prbpia i una que no li 6s prbyiia perb que li toca de seguir. 
Aleshores, es tracta de potenciar quina? La nostra. I aixb no 
s’ha fet; no s’ha fet amb els serveis territorials, amb la des- 
centraiitzaci6 dels serveis territorials, tots estan, la gran ma- 
joria, el 90 i escaig per cent estan a les capitals de provincia, 
efectivament; no s’ha fet, per exemple, amb les delegacions 
de la Corporaci6 Catalana de RMio i Televisi6 ... En defini- 
tiva, senyora consellera, Catalunya nosaltres entenem que és 
molt més que Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i que 
seria bo que des del Govern, en aquest element rnks bhsic 
que s6n els impresos propis, i en altres elements potser molt 
més politics, perb en definitiva, d’anar creant aquesta cultu- 
ra, que s’intentés aixb: potenciar el que és la nostra prbpia 
divisi6 territorial i propiciar el que és la xarxa de ciutats que 
hi ha a Catalunya, que, evidentment, 6s molt important. 
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Grhcies, senyor president, senyora consellera. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Benach. La senyora 

consellera. Li queden trenta segons. 
La Sra. CONSELLERA DE GOVERNACI6: Senyor 

Benach, compartim amb vostk el mateix interks i voluntat 
ferma de procedir a I’organització territorial de Catalunya 
aprovada pe1 Parlament i que aixb figuri als impresos, que 
e m  la seva pregunta. Jo no li puc respondre exactament si 
l’irnpres a quk vosth es referia esta normalitzat o no. Pensi 
que la major part o una bona part de les relacions de 1’Ad- 
ministraci6 amb els ciutadans es realitza via postal O tele- 
fhnica, i em temo que aquest imprhs a quk es referia és 
d’aquests, i, per tant, telefbnica i postal obeeixen al terme de 
provincia. Jo li asseguro que, 1 ’I esfoorq de normalitzacid 
d’acord amb I’ordenació territorial de Catalunya, segur que 
estarem d’acord que és molt important i que l’hem de fer, 
perb permeti que almenys digui que tenim tant o més interks 
que vostes que aixb sigui posat al dia de la manera més rhpi- 
da. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: GrBcies, senyora consellera. 

Pregunta al Consell Executiu sobre les 
previsions d’obres i de noves construccions 

d’instituts d’ensenyament secundari 
a les comarques gironines 

La següent pregunta és sobre les previsions d’obres i de 
noves construccions d’instituts d’ensenyament secundari a 
les comarques gironines, presentada pel diputat senyor Joa- 
quim Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL: Manel Nadal. 
El Sr. PRESIDENT: Manel Nadal, en aquest cas és Ma- 

El Sr. MANUEL NADAL: No, el senyor Joaquim Nadal 

El Sr. PRESIDENT: Hi ha bona germandat,.. (Rialles.) 
El Sr, MANUEL NADAL: Senyor conseller, en aquests 

moments, a nivell d’ensenyament secundari s’est9 produint 
un fenomen que és que la poblaci6 escolar esta creixent; di- 
guem-ne, a l b  que va passar fa uns anys a l’ensenyament ge- 
neral bhsic en aquests moments esth passant a I’ensenya- 
ment secundari, de manera que es produeix una concentra- 
ci6 de població escolar que a vegades fa que alguns centres 
estiguin sobreocupats i que nu donin abast a les demandes 
de places que se’ls piantegen. 

Aquesta situaci6 a les comarques gironines é3 bastant 
evident, de manera que hi ha bastants centres que aquest 
any, en el periode de pre-inscripció de matrfcules, han tingut 
problemes; aiguns s’han resoit, d’altres no s’han pogut re- 
soldre tan bé, En el cas, per exemple, de la població de 
Banyoles, jo crec que la fórmula que s’ha trobat, provisio- 
nal, perquk s’hi ha de fer un institut d’estudis secundaris, tal 
com preveia en ej seu moment el mapa escolar ..., perb em 
sembla correcte que el que era la f o r m a %  professional es 

nel Nadal. L’escrit era del senyor Joaquim, 

i altres diputats. 

constitueixi en un IES i doni formaci6 professional i doni 
batxillerat. 

Jo crec que, per tant, en alguns casos, es troben bones so- 
lucions. Per6 el problema és que a les comarques gironines 
tenim, per exemple, un institut de Lloret de Mar en un cen- 
tre provisional, que és la Casa de Cultura de I’Ajuntament; 
tenim el cas de Figueres, on hi ha una extensi6 que primer 
era de f’hstitut deis Cendrassos, que es valia fer en una 
zona molt llunyana i ara finalment dependrh del Ramon 
Muntaner, perb amb alguns alumnes que no estaran en el 
mateix centre que els seus companys; ens trobem amb el cas 
de Sant Feliu de Guixols, en quh hi ha hagut una forta de- 
manda per part de les associacions de pares d’alumnes de la 
construcci6 del nou centre, que estava comprornbs des de fa 
m& de deu anys; ens trobem amb el cas de la ciutat de Giro- 
na, en qub hi ha un conveni amb el Departament que s’ha de 
construir un institut d’estudis secundaris a Santa Eugenia. .. 
És a dir que ens trobem -i en aquest cas, diguem-ne, tamb6 
li hem de reconbixer que s’esth fent- que a Olot ja hi ha en 
marxa un nou institut d’estudis secundaris, perb ens trobem, 
per tant, que hi ha una demanda de nous centres i que et De- 
partament d’Ensenyament va una mica endarrere del que 
s6n les demandes dels ciutadans i les necessitats dels ciuta- 
dans. 

Per tant, jo el que voldria amb aquesta pregunta és saber 
quines són les previsions del Departament d’Ensenyament i 
com farem front a aquestes demandes. Tots sabem tamb6 
que en aquest Parlament acabem d’aprovar no fa gaire la ne- 
cessitat de fer el mapa escolar de nou, perb aquestes situa- 
cions s6n aquí i em sembla que el seu Departament hi esta 
treballant, i voldria conbixer quina 6s la previsió. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Nadal. Pel Consell 
Executiu, té la paraula el conseller senyor Pujals. (Pausa.) 

Pregunta al Consell Executiu sobre les 
previsions d’oobres de millora i de nuves 
constrtlccions de centres d ’ensenyament 

general obligatori 

El Sr. MANUEL NADAL: No, senyor president, veig 
que el senyor conseller voldria que acumulés l’altra pregun- 
ta, i ho faré. És la que ve; la segiient, no, la ... 

EI Sr. PRESIDENT: La número 5. 
El Sr. MANUEL NADAL: Sí. L’acumularem, també, 

doncs. 
Vejam, la demanda és similar a la de les previsions de 

construccions en centres d’enseny ament general bhsic. En 
aquest cas potser no seré tan benevolent amb la politica del 
Departament; és a dir, jo crec que en aquest cas les situa- 
cions són més greus, en el sentit que ja crec que hi ha una 
major responsabilitat per part del cap de Serveis d’Ensenya- 
ment de Girona, que es dedica a donar compromisos de 
construccions a totes aquelles demandes que se li plantegen, 
ja sigui pec part de professors i alumnes i parres de Palamós, 
ja sigui ajuntaments, i llavors no pot respondre a les seves 
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promeses. Jo crec que en aquest cas si que voldria conkixer 
quines són les previsions reals, perquk, si ens hem d’atendre 
a les promeses fetes pel seu &p de Departament all&, a la 
ciutat de Girona, o als Serveis Territorials de Girona, bé, 
s’haurien de construir moltes coses, perb sabem que les dis- 
ponibilitats pressupdstjries no ho fan possible. I, per tant, 
voldria saber quina 6 s  la previsiij real. 

El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor Nadal. L’honorable 
conseller senyor Pujals te la paraula. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Joan M. Pu- 
Sals i Valivé): Moltes grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, senyor Nadal + les nostres previsions quant 
a la reaEitzaci6 d’obres de millora i de nova construcci6 són 
les que ara diré, 

De tota manera, deixi’m fer una cansideraci6 prhia, i és 
que el passat mes de desembre la Conferhcia d’Educaci6 
va acordar per unanimitat revisar el calendari d’irnplantaci6 
del nou sistema educatiu. Aquest fet ha comportat la neces- 
sitat de reconsiderar globalment la priorització de les dife- 
rents inversions previstes en les planificacions escolars. En 
aquest moment estem enllestint ja el pla d’obres que deter- 
minarb l’ordenació d’aquestes inversions arreu de Catalu- 
nya. 

L’endarreriment de les diferents obres que esmenta, que 
ha esmentat, té la seva explicaci6. De fet, en e1 torn de rhpli- 
ca, si quedés alguna qiiesti6 pendent, hi podriem insistir, En 
relació amb I’ensenyament secundari, enguany han estat ad- 
judicades les obres de l’hstitut d’ Ensenyament Secundari 
de Lloret i el tercer institut d’Olot. Properament seran adju- 
dicades les obres corresponents al Santa Eugbnia, de Girona, 
i a I’IES Els Cendrassos, de Figueres. La subhasta-concurs 
d’aquest darrer, el dels Cendrassos, de Figueres, es publica- 
rh al DOGC gaireb i..., no sé si la setmana vinent, perb, en 
tot cas, d’una manera imminent. 

En l’imbit de I’educació primiria, enguany hem adjudi- 
cat les obres de reforma del co2legi p6blic Malagrida, 
d’Olot, i de Sant Jordi Desvalls. Tenim previst adjudicar 
també les de construcci6 del collegi piiblic de Navata, Se- 
rinyh i Fontcoberta; I’arnpliació dels de Sils i de Vilablareix, 
i la realització d’obres per a millorar la seguretat del colkgi 
piíblic Verd, de Girona. 

A banda d’aquestes actuacions, per Resolució del 12 de 
maig proppassat vam aprovar la concessi6 d’ajuts a diversos 
ajuntaments de les comarques gironines per a la realització 
de cinquanta-tres actuacions, bisicament adreqades a rniilo- 
rar o corregir aspectes de seguretat en centres docents pú- 
blics. 

A banda d’aquestes noves construccions, durant el segon 
semestre d’enguany Seran adjudicades les obres de reforma, 
ampliació i millora que ara diré: arnpliaci6 de I’institut de 
formaci6 professional Narcis Monturiol, de Figueres; arn- 
pliaci6 de I’institut de batxillerat Pere Alsius, de Banyoles; 
l’arnpliació de 1’IES d’ Arbúcies; l’ampliaci6 del girnnhs de 
I’institut Sant Elm, de Sant Feliu de Guíxols; ‘l’arranjarnent 
del taller de I’extensió de 1’iES de Calonge; la reforma de 
l’institut de batxillerat Marti Carrera, de Palafrugell, i enca- 

ra hi ha previstes obres menors a 1’IES de Roses, a Palamós, 
al Blanes-3, i a Sa Palomera, de Blanes. 

Voldria recordar també que s’hhan realitzat obres d’ade- 
quaci6 i acabament a l’institut de formació professional 
Narcis Xifra, de Girona, a I’IES de Santa Coloma de Far- 
ners, i que s’estan realitzant les corresponents a l’institut de 
batxillerat Vicens Vives, de Girona. 

En l’hmbit de I’educació infantil, les obres més immedia- 
tes de creació d’aules de P-3 es faran als següents collegis 
públics: al Baldiri Reixach, de Sant Feliu de Guíxols; al 
Migdia i Taiali, de Girona; al Cusi i Dalí, de Figueres, al 
colkgi públic de Llanqh; al colkgi públic de Caldes de Ma- 
lavella; al coIkgi públic de Platja d’ Aro; al collegi p~bl ic  de 
la Cellerade Ter; al col4egi públic Pere Torrent, de Lloret; 
als col-legis p6blics Mas Clara i Joan de Margarit, de la Bis- 
bal; al colkgi p6blic Napoleó Soliva, de Blanes, i al Ruiz 
Giménez, de Palamós. 
Em sembla que aquesta és la informaci6 soI4icitada. 
Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. Senyor 

Nadal, pot repreguntar. 
EI Sr. MANUEL NADAL: No, jo, si de cas, agrair al se- 

nyor conseller que hagi donat una informació tan extensa. Jo 
crec que, si aquesta informaci6 fofos coneguda pel conjunt de 
directors d’escoles, d’alcaldes de les comarques gironines i 
pels mitjans de comunicació i que, per tant, ho poguessin 
conkixer els ciutadans, ens evitariem alguns dels conflictes 
que peribdicament apareixen entre la comunitat escolar i el 
Departament d’Ensenyament o, almenys, amb el seu repre- 
sentant a les comarques de Girona, que, setmana darrere 
setmana, es veu assetjat per associacions de pares, mestres i 
fins i tot, en alguns casos, ajuntaments que han de donar su- 
port a demandes de construccions i d’obres que, pel que he 
vist en la seva inforrnaci6, estan previstes. És a dir, dels con- 
flictes que hi ha hagut mks importants aquestes setmanes a 
les comarques gironines, doncs, per exemple, hi ha previ- 
sions a Sant Feliu de Guíxols, hi ha previsions a Palancis, hi 
ha previsions a la ciutat de Girona, hi ha el tema dels Cen- 
drassos, de Figueres, que s6n els que han donat lloc a po- 
lemiques importants, a conflictes, i que jo crec que, si 
aquesta informació es donés a temps i acuradament, evita- 
ríem, doncs, aquesta conflictivitat ciutadana, que fa res 
més que donar una imatge de l’ensenyament que no es cor- 
respon, potser, amb la realitat. 

Per tant, jo li demanaria, senyor conseller, que, aquesta 
informació que m’acaba de donar a mi, la don& tan extensa- 
ment com fos possible. 

EI Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor NadaE. El senyor 
conseller pot contestar. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
grhcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, se- 
nyor Nadal, vull dir, efectivament, jo crec que hi ha hagut 
un esforG d’inforrnació, i no tinc la garantia que aquest es- 
for$ d’informació pugui evitar en determinats moments que 
hi hagi ..., bé, posicionaments poc o molt propers a una rela- 
ció de conflictivitat. 
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Per exemple, a part de les obres que he dit de Sant Feliu 
de Guíxols, els darrers quatre anys a Sant Feliu de Guíxols 
hi hem fkt nou actuacions, per un import superior als 70 mi- 
lions de pessetes. Jo ja comprenc que en aquest moment a 
Sant Feliu hi ha una gran inquietud pel tema de la construc- 
ci6 de I’IES, i ells demanen que es faci l’any 94. La cons- 
trucci6 de l’IES, nosaftres no la podem fer I’any 94, i per 
tant ..., vull dir, amb pressions o sense, no la podem fer. Vull 
dir, no podem perquk no tenim prou diners, i el Departament 
ha d’actuar -justament perque hi ha molta demanda, i espe- 
ciaírnettt en I’hrnbit de la secundhria-, hem d’actuar amb el 
mhxim criteri de rigor i de fixar prioritats que siguin certes, 
amb visió del conjunt de la realitat del pais. Nosaltres sabem 
que aquesta és una obra priorithria, i el delegat d’ensenya- 
ment sempre I’ha proposada al conseller com una obra real- 
Lent priorithria, i, per tant, intentarem atendre-ia tan aviat 
corn sigui possible. Ara, mentrestant, determinades actituds 
i determinades belqligerhcies em sembla que s6n prou es- 
tgri 1 s. 

En qualsevol cas, a I’alcalde de Girona jo li dic quines 
són les inversions a la seva ciutat, i a d’altres alcaldes tam- 
b6, i el delegat territorial ha informat tothom que li ha dema- 
nat aquesta informació. I, de I’adjudicació de I’IES de 
Lloret, jo mateix en vaig informar la premsa en una visita 
recent. I podem tornar a insistir tantes vegades com calgui; 
vull dir, tots els esforgos que fem per informar tothom, se- 
gur que, per molts que en fem, mai seran suficients. Ara, 
tampoc no tinc la certesa que, malgrat aquests esforqos, de ve- 
gades, en alguns casos, hi hagi el desig d’establir una dinhica 
que potser tampoc és, normalment, la més adequada. 

En qualsevol cas, aquestes són les previsions, mirarem de 
fer-les arribar.. . 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps, senyor con- 
se1 ier . 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: a .  .als mitjans 
de cornunicaci6 i als alcaldes. 

Moltes grhcies, president. 

Pregunta al Consell Executiu sobre la liav 
d’infmts Xaloc, CI Premid de Mar (Maresme) - 

El Sr. PRESIDENT: La pregunta número 4, sobre fa llar 
d’infants Xaloc, de Premih de Mar, presentada pel diputat 
senyor Ignasi Riera. Te la paraula, 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Si, grkies, senyor president. 
Els fets, els vam saber pels diaris: fa tres mesos, SOS Racis- 
me denunciava que hi havia hagut discriminació per raons 
de r a p  en la matricdaci6 d’un infant a la llar d’infants Xa- 
loc, de Premih de Mar. La pregunta 6s: com va actuar el Go- 
vern de la Generalitat?, corn pensa actuar en casos similars 
en ei futur? 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Pel 

Consell Executiu, té la paraula I’honorable conseller senyor 
Puj al s. 

EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
grhcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, se- 
nyor Riera, el 13 d’abril d’enguany, la senyora Maria Teresa 
Albert i Huertas va sol-licitar informaci6 sobre la inscripci6 
a la llar d’infants privada Xaloc-2, de Premih de Mar, d’un 
fill seu de divuit mesos d’edat, a partir de 1’ 1 de maig d’en- 
guany, de 1994. Tanmateix, aquesta senyora no va poder 
formalitzar la matricula perquh hi havien places vacants 
al centre, la qual cosa hem pogut constatar en el període 
d’informació obert pel Departament d’ Ensenyament, 

En el conjunt d’actuacions dutes a terme en la informació 
previa i en I’expedient instru’it arran de la denúncia presenta- 
da per la senyora Albert, no s’ha arribat a disposar de cap 
prova concloent i definitiva que la denegaci6 de matrícula 
hagu6s estat motivada per rad del nom i el cognom estran- 
gers o per ra6, per altres raons que podríem incloure en I’ad- 
judicaci6, diguem-ne, d’un fet racista, 

D’altra banda, hem pogut constatar, mitjayant I’aporta- 
ci6 per part de la titular de vídeos d’activitats del centre i de 
les mateixes relacions d’alumnes que hi ha hagut al Xaloc-2 
els darrers anys, que efectivament aquesta llar ha tingut nens 
estrangers en situacions semblants, que haurien pogut ser 
objecte d’una consideració de racisme, en diversos cursos 
escolars. 

Amb tot, cal dir que s’ha gosat en evidhcia, en aquest 
procediment que hem seguit d’inforrnaci6 del Departament, 
que el procediment seguit per part de la titular, de la repre- 
sentant de1 centre a I’hora de matricular els alumnes, aixi 
com de determinar l’existhcia o no de plaga escolar, ha po- 
gut comportar incompliment de les condicions i els requisits 
de I’autorització. 

Per aquest motiu -que 6s el que tenim efectivament com- 
provat- el director general de Centres Docents, en una reso- 
luci6 de 17 de maig d’enguany, va acordar iniciar un 
expedient administratiu, el previst a l’article 17.3 del Reial 
decret 332/1992, i a l’article 26 del Decret 55/1994. 

Amb tot, de fet nosaltres coneixíem, després d’obrir 
aquest expedient informatiu, que se segueix un procediment 
judicial en relació amb aquests fets i, per aixb, posterior- 
ment hem contemplat la suspensi6 de I’expedient adminis- 
tratiu, d’acord amb el que preveu I’aacticle cinquk dei Decret 
27811993, de 9 de novembre. En qualsevol cas, en funci6 de 
la resoluci6 que prengui el jutjat, nosaltres ho podrem ratifi- 
car O no, perb tampoc ens semblava del tot convenient allar- 
gar O concloure mentre no es resolgués ai jutjat. 

Moltes grhcies, senyor president, 
El Sr, PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. E1 senyor 

Riera pot repreguntar. 
EI Sr. RIERA I GASSIOT: Si, grhcies, senyor president. 

Agraeixo, en primer lloc, la resposta i em penso que del que 
es tracta 6s que els uns i els altres tinguem ben clar que en 
fets d’aquests hem d’actuar amb una escrupolositat fins a 
1 ’ extrem. 

A mi em va tocar, al seu moment, denunciar els fets que 
havien passat a Aitona i recordo que en aquell cas concret 
vam veure que molt sovint el perill no era tant en centres es- 
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trictament pljblics corn en centres o concertats o que rebien 
subvencions de qualsevol mena i que en aquell cas -com ja 
va contestar ei seu antecessor, ei consei~er doctor Laparte 
vam arribar a I’acord ben clar de dir que qui autoritza un 
centre per a usos educatius 6s -a través del Diari Oficial de 
la Generalitub de Catalunya- la Conselleria d’Ensenyament 
i que, per tant, tot el que fos contundkncia exemplar en 
aquests ternes evitaria que algú tingués temptacions de tenir 
actituds racistes en el terna de la matriculació dels infants. 

Carn que rnks tard hem pogut discutir amb vostks una 
circular dei Departament sobre la ubicaci6 de nens estran- 
gers extracarnuni taris a diferents escoles de Catalunya, crec 
que aquesta és la línia per continuar treballant. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. El se- 

nyor conseller vol intervenir? (Pausa.) Li queden trenta-set 
segons. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: No, en tot 
cas, per manifestar una vegada mes la coincidkncia de crite- 
ris, compartits, em sembla, per totes les forces polítiques del 
Parlament en relació amb aquest terna i, efectivament, ga- 
rantir unit vegada més que si nosaltres podem comprovar al- 
gun cas en quk hagi existit racisme, les actuacions que 
emptendrh el Govern seran les més contundents que pu- 
guem. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 

Preguntes acumulades relatives als representants 
al Consell Escolar de Catalunya 

La següent pregunta 6s sobre si s’establiran criteris per a 
determinar els propers representants al Consell Escolar de 
Catalunya, presentada pel diputat senyor Joan Ignasi Elena i 
Garcia. 

El Sr. ELENA: Senyor president ... 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula. 
El Sr. ELENA: ... si li sembla, acumularia les preguntes li 

El Sr. PRESIDENT: Molt be. 
EI Sr. ELENA: ...q ue fan referkncia, més o menys, al ma- 

teix terna. 
Bé, senyor president, senyores i senyors diputats, senyor 

conseller, aviat, el curs vinent hi hura  eleccions als consells 
escolars, es renovaran els consells escolars de tots els cen- 
tres d’ensenyament mitja de Catalunya i ,  en conseqühcia, 
també caldrh renovar e1 Consell Escolar -en principi- de 
Catalunya. 

6s per aquest motiu que preguntem al Consell Executiu, i 
en concret al conseller d’Ensenyament, si s’establiran crite- 
ris per determinar els propers representants al Consell Esca- 
lar i si aquests criteris seran establerts, acordats amb les 
associacions d’estudiants més representatives a l’ensenya- 
ment rnitjh. 

Griicies. 

i 7,  crec que són ... 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Elena. Pel 
Consell Executiu, té la paraula el conseller senyor Pujals. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
gricies, senyor president. Senyores i senyors diputats, dipu- 
tat senyor Elena, de fet els criteris per determinar la compo- 
sici6 del Consell Escolar de Catalunya s6n els que estableix 
el punt primer de l’articfe quart de la Llei 25/85, del 10 de 
desembrq, dels consells escolars. Tal i com estableix la lletra 
c de l’esmentat apartat, els representants dels alumnes seran 
escollits d’entre els proposats per les confederacions o fede- 
racions d’associacions d’alumnes, d’acord amb els seus ni- 
vells i especialitats i en proporció a llur representativitat. 

En qualsevol cas, suposo que en el torn de replica podré 
ampliar aquesta informacib, perque em sembla que vostk vol 
alguna cosa més concreta. 

El Sr, PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor consdler. EI 
senyor Elena pot repreguntar. 

El Sr. ELENA: Senyor president, fem aquestes preguntes 
perquk fins ara el que és cert 6s que no han existit uns crite- 
ris i ni molt menys ha existit un criteri en funció de la pro- 
porcionalitat. Han escollit ben bé a qui han volgut;. 6s veritat 
que les persones les escollien les associacions, perb si que 
també és veritat que les associacions les determinava la 
Conselleria, quines havien de ser i quines no. 

La thctica ha estat bastant sibil-lina, és cert. El que no es 
pot fer és dir que s’escollirh en funció de la proporcionalitat, 
per6 després fer el que s’ha anat fent fins al moment, que és 
no publicar i oficialitmr <om es fa, per exemple, amb els 
claustres a la universitat- els resultats de les eleccions als 
consells escolars. Per tant, vosths sempre es poden emparar 
amb el fet de dir que no saben quines són les associacions 
més representatives en els centres d’ensenyament mitjh, 
malgrat que és prou conegut quines són les associacions que 
hi tenen representació i les que no. 

Aquesta manca de publicació i d’oficialitzacid d d s  resul- 
tats de les eleccions als consells escolars els ha permes pres- 
cindir de les associacions més representatives a l’hora 
d’escollir els membres als consells escolars, a l’hora de fixar 
els criteris, escollir a qui han volgut, sense consultar aques- 
tes associacions i fins i tot s’han permks el luxe de deixar 
vacant una de les tres places dels representants dels consells 
escolars durant bastants mesos, i fins i tot anys. 

Per tant, nosaltres el que voldríem és emplapr-ios a ne- 
gociar els criteris, aquests criteris amb les associacions d’es- 
tudiants més representatives a l’ensenyament rnitjh, oficia- 
litzar els resultats d’aquestes eleccions -i en aquest sentit el 
nostre Grup ha presentat una proposició no de llei que espe- 
rem que compti amb el suport del seu G r u p ,  a cobrir tota les 
places -no e sentit que les places, la tercera plqa no estigui 
coberta en aquests moments- i establir carn a criteri pincipal 
el m& universal i raonable, que és el de la representativitat. 

Pel contrari, no fixar com a criteri la representativitat 
principalment significaria que les eIeccions a h  consells es- 
colars dels centres d’ensenyament mi@ no tenen cap inci- 
dkncia a I’hora de fixar la cornposicili del Consell Escalar 
de Catalunya. 
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Moltes grjcies, senyor president; senyores i senyors di- 
pu tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grkies, senyor Elena. Pel Con- 
se11 Executiu, té la paraula l’honorable conseller senyor Pujals. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
grhcies, senyor president. Efectivament, en aquests moments 
tenim cobertes dues de les tres places reservades a alumnes 
al Consell Escolar de Catalunya. Els representants actuals 
pertanyen al BEN i a I’AJEC. 

Fins ara realment ha estat difícil coneixer exactament els 
resultats obtinguts pels alumnes a les eleccions als consells 
escolars de centres, i en aquest sentit coincideixo amb la 
seva percepci6. I aixb ha estat així bisicament per dos ma- 
tius: en primer lloc, la dificultat de comprovar les dades sub- 
ministrades per les confederacions i les federacions d’ alum- 
nes, i ,  en segon lloc, la concurrkncia i l’efeccid en aquestes 
eleccions de molts candidats independents, la qual cosa aca- 
ba d’afegir una certa complexitat en aquest sentit. 

En qualsevol cas, em sembla que des d’un diagnbstic, 
que em sembla que és el que 6s i que el veiem igual, nosal- 
tres, de fet, ens proposem, de cara a les properes eleccions 
que s’han de celebrar el primer trimestre del 95, en primer 
lloc, intentar fomentar al mbxim la participacid de tots els 
membres de la comunitat educativa, i especialment els 
alumnes i els seus pares, en aquest procés electoral; establir 
els mecanismes necessaris per conhixer amb m6s precisió O 

amb exactitud els resultats de les eleccions, i jo crec que ara 
estem més ben situats per obtenir millor aquesta inforrnaei6, 
pel fet que el Departament ja ha homogeneitzat les dades 
subministrades terri torialment. 

Amb tot, aquesta actuació DO pot atiar més edlh de la 
comprovació de les dades facilitades per les diferents confe- 
deracions i federacions d’associacions d’estudiants. 

En qualsevol cas, em sembla que sí que puc declarar la 
meva voluntat d’iniciar un procks de dideg amb aquestes 
entitats amb la voluntat d’intentar trobar un acord en els cri- 
teris que utilitzem per a la cleterrninació d e  la seva repre- 
sentativitat, perquk si no 1st posició en qu& ara ens trobem 6s 
difícil per als estudiants, perb també és difícil per a nosal- 
tres. En qualsevol cas, em sembla que aquest 6s un aspecte 
que hem de millorar i que només el podrem millorar si tro- 
bem un acord i per aquest acord caldrh que hi hagi Fa volun- 
tat de tothom; confio que hi sigui la de les associacions 
actuals i en qudsevd cas puc garantir que la voluntat del 
Departament és intentar facilitar que es trobi aquest acord. 

Mol tes grhcies, senyor president. 
El Sc. PRESIDENT: Moltes @cies, senyor conseller. 

Preguntes acumulades rela fives al compliment 
de la sentBneia del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya nu’rn. 448/1991, 

del T d’ocsuhre 

Suposo que ara el senyor Corbacha em demanarh I’acu- 
mulació de les preguntes que ell ha formulat, la 8 i 9, sobre 

les mesures del Departament de Governació en relaci6 amb 
el compliment de la sentkncia del Tribunal Superior de Jus- 
tícia de Catalunya número 448191, del 7 d’octubre d’aquest 
any. Te la paraula, senyor Corbacho, 

El Sr. CORBACHO: D’acord, senyor president. Acumu- 
laria les dues preguntes. 

EI Sr. PRESIDENT: Malt bé. 
El Sr, CORBACHO: Les preguntes estan formulades i, 

per tant, en aquesta primera intervencid demanaria a la Con- 
selleria quina és la resposta que per part de la Conselleria te- 
nen respecte a aquestes dues preguntes. 

Grhcies. 
EE Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. La senyora Cuenca 

té la paraula. 
La Sra. CONSELLERA DE GOVERNACI6: Moltes 

grhcies, senyor president, Corn vost5 sap, senyor Corbacho, 
aquest és un tema de dificil resolució i m’agradaria, per a 
tots els senyors diputats, fer una breu referhcia d’on ve 
aquest problema judicial en aquest moment generat per no 
pagar les expropiacions de l’ernpresa Rivibre. 

L’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, a partir 
de l’any 87, va ser extingida i en lloc de 1’Entitat Municipal 
Metropolitana existeix el Consell Comarcal del Barcelonhs, 
el del Baix Llobregat, la mancomunitat volunthria de muni- 
cipis ... El que vol dir aixb és que tota una serie d’organis- 
mes han substituit el que era 1’Entitat Municipal Metro- 
politana de Barcelona. 

L’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona rebia 
una quantitat important, que f’any 94, aquest any, als 
pressupostas de 1’BsEat 6s de 5,909 milions i que després se 
segueix rebent, el que passa 6s que s’ha establert un sistema 
de les comunitats gel qual no tots aquests recursos van a1 
Consell Comarcal del Barcelones o a I’Hntitat Metropolitana 
de Serveis Hidrhulics o a I’Entitat Metropolitana del Trans- 
POI-~, sinó que van directament a cada ajuntament, perb no 
en atenci6 a la poblaci6 de cada ajuntament, sin6 també amb 
el superivit existent per la suma de població de tots els mu- 
nicipis. 

Amb aixb quk vull dir? Vull dir que el conjunt de tots 
aquests organismes segueix rebent I ’aportaci6, la mateixa 
quantitat incrementada cada any que rebia quan existia 1’En- 
titat Municipal Metropolitana de Barcelona; el que passa és 
que, en ser rebuda individualment pels ajuntaments, no es 
destina o potser es té el control de la finalitat dels recur- 
sos que reben corn a participació de 1’Estat. 

Quan es va aprovar el Decret de transferkncies de I’any 
88 -1 Decret del 88, del 13 de gener-, deia que s’atribueix 
a 1’Entitat Municipal de Serveis Hidrhulics l’obligaci6 de fer 
front a les obligacions de l’extingida Corporaci6 Metropoli- 
tana de Barcelona. Doncs tenim la següent situació: si els re- 
cursos que es reben per tots aquells organismes indivi- 
dualment a cada ajuntament s6n els mateixos que es rebien 
quan existia la Corporació, és cert que els recursos haurien 
d’haver estat suficients per fer front ai pagament de les ex- 
propiacions de l’ernpresa Rivibe. Si n’és o no, nomes, el 
responsable el Conseli del Barcelon& jo crec que és un 
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terna, diríem, legal, el cas és que en el Decret de transfeerh- 
cies esta molt clar. 

Quan vostk fa referkncia a quines actuacions ha fet la 
Conselleria de Governacid, jo l i  haig de dir que van sol-lici- 
tar al seu moment el finanqarnent, li vam respondre que no 
era la Generalitat I’hereva de ]’Entitat Municipal Metropoli- 
tana de Barcelona i que, per tant, els hereus eren els que es 
feien chrrec de les obligacions derivades de i’organisme que 
substituien. 

Posteriorment han reiterat al Departament de Governa- 
ci6, per acord del Ple del Consell del Barcelonks, del Con- 
sell Comarcal del Barcelonks, van reiterar almenys que 
volien sol-licitar la concessi6 d’un aval per fer front al com- 
pliment de la sentkncia del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que tambd diu que no 6s a la Generalitat a qu i  
correspon fer front a aquest pagament, sinó precisament al 
Consell Comarcal del Barcelon&. 

És cert que, evidentment, de tot aixb se’n va adonar Eco- 
nomia i Finances, perb al Departament d’Economia i Finan- 
ces ne figura la iniciaci6 de cap expedient sol*licitat pel 
Consell Comarcal per iniciar la petici6 de concessió de 
I’aval en el cas que es volgués complir aquest acord del Ple. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyora consellera. 

EI senyor Corbacho pot repreguntar. 
EI Sr. CORBACHO: Sí, grhcies, senyor president. A 

veure, senyora consellera, jo crec que vosth dóna una infor- 
maci6 a mitges. En primer lloc, quan va desaparbixer la 
Corporaci6 Metropolitana no necesshiarnent i de cap de les 
maneres el Consell Comarcal del Barceton& és responsable 
subsidiari de les cornpetkncies que tenia la Corporació Me- 
tropolitana. Entre altres coses, perquh les cornpethies en 
materia urbanística van ser reservades per a la Generalitat de 
Catalunya, primera qüesti6, Per tant, el Consell Comarcal no 
és cert que sigui competent subsidiari de les cornpetimcies 
urbanístiques de la Corporaci6 Metropolitana de Barcelona. 

Segona qüestió. Aquesta competkncia ve derivada per 
una interpretació que fa el jutjat, l’AAudihcia, en el sentit 
que sí  que ei declara competent; competent per complir una 
sentkncia d’un expedient d’expropiadó que es va iniciar 
d’ofici reclamant i reivindicant a la Corporació Metropolita- 
na, que era el que havia de pagar. A partir d’aqui el Consell 
Comarcal del Rarcelones té uns ingressos de 250 milions de 
pessetes, i vostks en el 1987 no van preveure cap ingrés per 
al Consell Comarcal del Barcelonks, I el Consell Comarcal 
del Barcelonks, ara, si vol fer front a aquesta Sentencia, 6s 
una sentencia de 550 milions de pessetes, i en aquest mo- 
ment hi ha un acte d’un jutge declarant en desobedikncia els 
membres dei Consell Comarcal del Barcelonks, tots els con- 
sellers, i aixb esta ja en la via penal, i el que no pot dir la 
consellera i la Conselleria i el Govern de la Generalitat és 
que no vol saber res i que no tenen responsabilitats. Vostks 
van ser els responsables directes de la desaparició de la Cor- 
poració Metropolitana de Barcelona en el 1987; segon, vos- 
tes van crear els consells comarcals; vostks no van preveure 
quins eren els ingressos i el fjnanqament dels consells co- 

marcals per tal de fer front a determinades cornpeteneies, i 
no té res a veure aixb amb el tema del que és la transferhncia 
que ve per la via de 1’Estat del que era l’extingida Corpora- 
ció Metropolitana de Barcelona. 

I, per tant, vostks hi han de donar una sortida, i hi han de 
donar una sortida per una raó molt senzilla, perquk és que el 
Consell Comarcal del Barcelonks té possibilitats 
econbmigues per fer front al compliment d’aquesta sent& 
cia. I si no fa front al compliment d’aquesta sentkncia, a par- 
tir d’aqui es deriva una responsabilitat de carhcter penal de 
tots els membres del Consell Cornarcai del Barcelonh. I 
aixb és la conseqükncia d’una situació que s’ha portat fins 
ara perquk, en definitiva, quan es van crear els consells co- 
marcals no es van preveure els ingressos necessaris i no es 
va preveure, en definitiva, la solucih financera. 

Si vostk creu, sincerament, que el Consell Comarcal del 
Barceionks ha de ser el competent en materia urbanística, jo 
hi estic d’acord, perb a partir d’aqul hem de fer una cosa: a 
partir d’aqui hem de portar una modificaci6 de la Llei en 
mathria urbanística i treure les compethcies a la Generalitat 
de Catalunya i a la Direcció General d’Urbanisme i a la 
Conselleria de Política Territorial i transferir-les al Consell 
Comarcal del Barcelones. I, a partir d’aqui -vost2s també-, 
en aquest moment, nosaltres assumirem la responsabilitat 
que es derivi de les competencies urbanistiques, perb el 
Consell Comarcal no pot assumir una responsabilitat quan 
no és competent en rnathria urbanística en un terna d’expro- 
piaci6 que va ser instada per ofici no al Consell Comarcal 
del Barcelon& sinó a I’antiga Corporaci6 Metropolitana. 

Si vostks, per tant, es van quedar amb les compethcies 
de la Corporaci6 Metropolitana de Barcelona, és just, per 
tant, que tarnbk es quedin amb aquelles coses que es deriven 
del que era la competkncia de la Corporació Metropolitana, 
senyora consellera. 

Per tant, jo li demano, senyora consellera, que arbitri les 
mesures necesshies perque, en definitiva, pugui el Consell 
Comarcal del Barcelonks donar resposta, ja no al que és una 
voluntat política, sin6 al que és una sentkncia d’un tribunal 
i, sobretot, per les implicacions que aixb pot comportar des 
d’un punt de vista penal per a tots i cadascun dels membres 
del Consell Comarcal del Barcelonks. 

Moltes grhcies. 
E1 Sr, PRESIDENT Ciricies, senyor Corbacho. La se- 

nyora consellera tk la paraula. 
La Sra. CONSELLERA DE GOVERNACI6: Moltes 

grhcies, senyor president. Escolti, senyor Corbacho, moltes 
lliqons vol donar vostk aquí i he de reconkixer que el terna 
6s de difícil resolució, i en aquest moment, independentment 
de corn es resolgui, és responsabilitat del Consell Comarcal. 
Aixb és el que est& més clar. 

Miri, jo he donat tota la informaci6 que existeix. Hi ha 
una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalu- 
nya, que no discuteixo -que no é s  cap acte, que no discu- 
teixo, que és una sentkncia-, en la qual diu que és el Consell 
Comarcal del B;ucelon&s perquk el declara hereu -hereu, 
entre d’altres- del que era I’Entitat Municipal Metropolitana 
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de Barcelona. Per qub és aixb? Doncs, miri, jo li  donar6 no 
una lli@, sin6 una informaci6.juridica. Només pot expropiar 
un ens territorial, i segurament no declara 1’Entitat Metropo- 
litana de Serveis Hidrhulics responsable perqu6 en no ser un 
ens territorial no pot condemnar-la al pagament d’unes a- 
propiacions. Perdoni que no sigui cap lli@, perb l i  dono una 
informaci6 jurldica que és aixi. Penso que la sentencia de 
condemnar el Consell Comarcal pot venir d’aquí. 

Voste barreja cornpetencies urbanístiques: l i  estic dient 
que l’ens que va expropiar va ser el Consell Comarcal del 
Barcelones, d’una expropiació iniciada quan existia I’Entitat 
Metropolitana de Barcelona. 

Aixb és el que hi ha, i, per tant, la Sentkncia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya la declara hereva. 

, El Consell Comarcal del Barcelon& pren un acord de 
soldicitar una operació de &dit, la qual necessita sol4icitar- 
la al Departament d’Econornia i Finances, i li estic dient -i 
em penso que I’acord és del mes de setembre- que encara 
no ha entrat al Departament d’Economia i Finances I’inici 
de sol-licitud d’aquesta operació de crkdit. I, per tant, no em 
digui que ha de fer la Generalitat si el Consell Comarcal en- 
cara no ha complert I’acard que en el seu dia va prendre. 

Per tant, jo li agrairia que,.., bé, jo accepto totes les 
llipns i, sobretot, si són bones quantes m6s millor, perb, en 
tot cas, que el Consell del Barcelon8s, si té interks a sol.lici- 
tar aquesta operació especial de crkdit, doncs, evidentment 
que l’estudiarem, COM estudiem qualsevol petició de qualse- 
vol ens local o territorial de Catalunya ... 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha acabat el temps. 
La Sra. CONSELLERA DE GOVERNACI~: I esperem 

poder donar-hi resolució. 
Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora consellera. 

Preguntes acumulades relatives LI 1 ’elaboracií5 
d’un pia específic de tractament dels residus urbans 

i a I’aprovacid d’un progruma general de residm 

La següent pregunta és sobre el compliment de la Reso- 
lució del Parlament de 29 de mart; del 90, sobre I’elaboració 
d’un pla especific per al tractament dels residus urbans, pe- 
sentada pel diputat senyor MadueAo, que també em deurh 
solkitar l’acurnulació? 

El Sr. MADUEÑO: Sí, senyor president, si m’ho permet. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, la 10 i I’  1 1, conjuntament. 
El Sr. MADUEÑCI: Sf, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Endavant. 
El Sr. MADUERO: Ara fari aproximadament un any 

vam aprovar en el Parlament de Catalunya una Iiei sobre el 
tractament dels residus, un problema que reiteradament par- 
lem en aquesta cambra, perquk és un dels problemes impor- 
tants Q U ~  pateix el nostre país: una de les resolucions que 
contenia aquesta Llei, que, per primera vegada, doncs, era 
una llei que feia una aportació sobre una visió global dels 
residus i no d’una manera sectorialitsada, com fins ara s’ha- 

via fet, era la necessitat de fer un pia general de coordinació 
del conjunt d’accions necessiries per al tractament correcte 
dels residus, i plantejava, fins i tot, les prioritats quant al 
tractament d’aquest tipus de residus; plantejava la necessitat 
de fer la promoci6 de la minimització, de la recollida selec- 
tiva, de la valorització dels residus, dels residus corn a font 
d’eenergia, de la disposici6 del rebuig dels residus, de la re- 
generació d’espais degradats, de les necesshries instalh 
cions per al tractament de residus, etc5tera. O sigui, un pla 
general molt necessari per al tractament correcte de tots els 
residus, que -com se sap- cada vegada estan més barrejats. 

Aquest pla general ha passat un any i encara no el tenim, 
i ens agradaria saber i conkixer quina és la visió de la Con- 
selferia quant a I’elaboraci6 d’aquest pla general i si es pen- 
sa fer aquest pla general, perquk, és clar, la Conselleria ha 
escollit, de moment, un caml que nosaltres creiem que no 6s 
el més encertat, perb 6s el camí que ha escollit la conselleria 
i ha elaborat, de moment, un pla per al tractament dels resi- 
dus especials, i és evident que 6s un dels problemes més 
greus -el dels residus especials-, i esta b6 que es tracti 
aquest problema. Perb, és clar, si esta be que es tracti aquest 
problema dels residus especials, també ens preguntem per 
qui3 no es tracta un dels problemes possiblement més antics 
que tenim en el nostre país, com és el problema dels residus 
urbans, i ,  concretament, i aixb fa referkncia a la segona pre- 
gunta, fa molt de temps que el terna dels residus urbans 
preocupa i en aquest Parlament varn prendre una resolucili 
ja una mica antiga. És a dir, el 29 de marg de 1990, aquest 
Parlament, per unanimitat, va aprovar una resoluci6 que ins- 
tava el Govern a elaborar un pla específic per al tractament 
dels residus urbans. Han passat quatre anys i aquest pla de 
residus urbans no s’ha fet; considerem nosaltres que ha sigut 
un temps suficientment llarg com perqui3 el Govern hagubs 
pres les mesures per elaborar aquest pla,. que instava i que 
varn instar, per unanimitat, en aquest Parlament, penso jo 
que no per una frivolitat, sind perquk esthem preocupats 
tots els grups d’aquesta cambra per un terna tan important 
com 6s el de residus urbans. 

La meva pregunta, senyor conseller, és: en primer lloc, si 
es pensa des de la Conselleria seguir amb I’esperit de la 
Llei, que era el tractament global dels residus i fer un pla ..., 
que, haig de dir-li, la Llei va ser una mica rebaixada respec- 
te a la directriu europea, que demanava un pla general i es 
va aprovar un programa general, pera jo crec que esta a l’es- 
perit de la mateixa directriu i ,  per tant, la pregunta és: pen- 
sen vostks elaborar aquest programa o pla general? 

I, en segon lloc, si pensen complir la Resoluci6 del Parla- 
ment de Catalunya de portar a efecte I’elaboració d’un pla 
de residus urbans per tractar un dels temes més greus que te- 
nim en ei país. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Madueño. 
Pel Consell Executiu, té la paraula I’honorable conseller se- 
nyor Vilalta. 

El Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT (Alberí Vi- 
lalta i Gonzilez): Moltes gricies, senyor president. Senyor 
Madueño, el Consell Executiu, evidentment, te la voluntat 
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d’aprovar el Programa general que preveu la Llei 6/93. 
Aquest programa general, en qualsevol cas, doncs, ha de 
contemplar -com vostk mateix deia- tots els diferents tipus 
de residus que tracta la mateixa Llei, i dintre d’aquest con- 
junt  ja hi ha un primer Programa -com voste mateix ha dit-, 
que és el de residus e’specials, i en aquest moment estan con- 
certades ja les consultes per a la participació, per a la redac- 
ci6 del programa corresponent als residus urbans, en 
compliment, evidentment, del que preveu aquesta Resolució 
del Parlament., que esmentava, de I’any 90, i de la mateixa Llei 
6193, en qui: preveu aquesta participaci6. 

Fer tant, aquest Programa de residus urbans, que també 
s’inscriu, doncs, en els objectius de minimització, de valo- 
ritxaci6 i de disposició del rebuig, doncs, té en compte 
aquests objectius i a l b  que pot quedar encara -perb, en 
qualsevol cas, ser% una condici6 que haurem d’adrnetre que 
existeix- pendent en els aspectes de minimització i valo- 
rització d’allb que estableixi la directriu d’envasos i emba- 
latges, que -corn vostk s a p  en aquest moment, una vegada 
mes, s’ha anat ajornant la trarnitaci6 a Brussd-les, malaura- 
dament, perqui? tots voldríem ja que estigubs aprovada. 

En qualsevol cas, el que sí  que preveu quant a valoritza- 
ció i minimització és la recollida selectiva i el compost, que 
ja s’esth iniciant en diferents indrets. 

En resum, el Programa general s’ha d’aprovar dintre 
d’enguany, evidentment; una part d’aquest Programa gene- 
ral, els especials, doncs, ja esta redactat i el d’urbans est& en 
consultes de participació, 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: ‘Moltes grhcies, senyor conseller. 

Pot repreguntar. 
El Sr. MADUERO: Moltes grhcies, senyor president. Se- 

nyor conseller, li agraeixo la resposta quant a la intenció de 
tirar endavant la Llei de residus. Ara bé, jo crec que, since- 
rament, en tot el tema aquest dels residus s’avanqa molt len- 
tament, mentre el problema avanqa molt rhpidament. És el 
problema histbric que hem tingut sempre del tractament dels resi- 
dus. Mentre aqui discutim, aprovem resolucions que desprh cos- 
ta molt de fer-les desenvolupar, els residus cada dia, cada dia, els 
tenim en el territori, en els rius, en el m6n del nostre país. 

I és per aquest motiu la meva insistgncia a demanar que 
els terminis d’aplicació, no només legislatius sinó d’aplica- 
ci6 d’aquesta Llei, s’escurcin al rnhxim. És evident que, des- 
prés de la Llei del 93, ha passat només un any i el pla 
general, doncs, podia estar més avangat i podia estar, possi- 
blement, presentat; és evident que només s’ha fet el Pla de 
residus especials, perb és que pel Pla de residus urbans fa 
quatre anys que hi havia aquesta preocupació, quan ho vam 
aprovar per unanimitat i no només hi havia preocupaci6, 
sin6 que en aquell moment hi havia una gran tensió en el 
nostre país sobre aquest problema. La tensió es va rebaixar i 
esta bé que es rebaixi la tensió, perb no baixem la guhrdia ni 
baixem la tensió, sobre un dels problemes tan importants 
com és aquest. Per aixb, insistiria ... 

EI Sr. PRESIDENT: Se l i  ha acabat el temps, senyor Ma- 
dueñio. 

El Sr. MADUERO: Insistir que em doni una resposta al 

El Sr. PRESIDENT: Senyor conseller. 
El Sr. CONSELLER DE MEDI AMBIENT: Grhcies, se- 

nyor president. Senyor Madueño, tant corn vostk, nosaltres 
tenim interks, el Govern té interh d*accelerar, de fer &picia- 
ment totes les iniciatives necessbies per anar resolent el 
problema dels residus urbans, perb em concedir& que sem- 
pre es pot veure e’t vas mig pfe i el vas mig buit, i em conce- 
dirh -i estic segur de la seva imparcialitat, estic segur de la 
seva imparcialitat- que s’esth avanpnt moItissim en el tema 
de residus urbans. Jo li prego que es vagi passejant per les 
comarques i vewrh corn ja s’estan resolent molts ternes. 

més ajustada possible dels terminis. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 
Les preguntes números 12, 13 i 14 han quedat posposa- 

des per a un proper Ple. 

Preguntes acumulades relatives al 
centre de reforma I’Alzina 

La pregunta número 15, sobre la fugida de cinc menors 
del centre de reforma 1’ Alzina, presentada per la diputada 
senyora Rosa Barenys, que t6 la paraula. 

La Sra. BARENYS: Grhcies, senyor president, Si rn’ho 
permet, aquesta pregunta anava juntament amb la 21 ... Si 
em permet que les acumuli, seré breu. Ja sóc conscient que 
el temps ... 

EI Sr. PRESIDENT: Sf, sigui breu, perquk ja estem quasi 
al límit de ... 

La Sra. BARENYS: AI limit de l’hora, exactament. 
A veure, el passat 30 d’abril es varen fugar cinc menors 

del centre de I’Alzina, de la Direcció General de Justícia Ju- 
venil; varen intimidar amb una destral eis guardes de segu- 
retat¶ eis varen agredir i varen fugir dei centre. EIS educa- 
dors en aquell moment nu varen poder fer res per retenir-los 
i per contenir aquesta fuga. Sap el senyor conseller que, des 
de sempre, el personal de 1’Alzina ha reclamat que els 
Mossos d’Esquadra fessin la vigilhncia del centre: el cos de 
la Policia Autonbmica dóna més seguretat als educadors, 
perqub estan millor preparats i tenen ma..or contundkncia fí- 
sica. Vostks, contrhriament, han optat per donar a diverses 
empreses de seguretat el control del centre; precisament, uns 
dies abans de la fuga s’havia produi’t un nou canvi: havien 
substitui’t I’ernpresa Previasa per una altra, que desconec el 
seu nom, i aprofitant la inexperikncia del nou servei, recone- 
guda pels menors -deien que eren uns pavus, ho havien dit-, 
varen aprofitar per preparar la fuga, que havien anunciat ja 
indirectament. 

La pregunta, senyor conseller, les dues preguntes s6n: 
qu2 ha passat amb aquests nois que es van fugar? Sé que un 
el van trobar de seguida; els altres, ho desconec. I, per altra 
banda, com pensen solucionar aquest terna de la seguretat‘! 

Grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Barenys. El senyor 

conseller de Justícia te la paraula. 
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El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA (Antoni Isac i Agui- 
lar): Senyor president, senyores i senyors diputats, efectiva- 
ment, del grup de cinc menors que es van fugar el dissabte 
30 d’abril de 1994, dos d’ells del grup especial, el menor 
Abdelmazid Fehmani va estar reingressat el dia 4 de maig i 
el menor Rafael Garcia va estar reingressat el dia 30 d’abril. 
Els altres tres no han estat reingressats; un d’ells és sota la 
tutela del Jutjat de Menors de Granada, la qual cosa fa pen- 
sar que deu estar a Andaiusia, i els altres dos sota la tutela 
del Jutjat de Menors número 1, de Barcelona. 

En qualsevol cas, en el supbsit que un d’ells, fonamental- 
ment el cap o I’autor que va motivar tota aquesta actuaci6, 
fos agafat, fos trobat, difícilment tornaria al centre de me- 
nors, ja que una de les valoracions que s’han fet a conse- 
qiihcia o arran d’aquests fets, de la qual estan perfectament 
consensuats els fiscals, 6s que possiblement la preskncia del 
menor Fernande Roldhn no era f’adequada o ia convenient a 
un centre de menors, sin6 que directament hauria d’anar a 
un centre penitenciari adequat a la seva edat (remor de veus), 
atesa la seva personaliht, atesa Ia seva vialencia i atesa la seva 
conducta, que realment va ser el que ho va produir. 

Tot i que en el text escrit de la pregunta vost& pregunten 
com es va produir la fuga, veig que esth vost& prou informada 
i, per tant, si ho vol, després Ii relataré corn van anar els fets. 

Quant n fa valoraci6, quant a la valoració que es fa i les 
conseqübncies que s’han pes, és cert -i amb aixb contesto 
explicitament la pregunta que vostk fa- que fins al mes de 
maq ia seguretat del centre de 1’Alzina estava encarregada a 
l’empresa Prosesa i, a partir del mes de marq, l’empresa que 
s’encarrega de la seguretat es diu Segurisa. De la seva con- 
ducta, la valoració que en fem, en linies generals, és alta- 
ment positiva, altament positiva, si bé pensem que Ia 
conducta coicreta d’un individu d’aquesta empresa no fou 
tan eficaq com hauria d’haver estat, en contrapartida amb la 
conducta o la resposta d’un dels educadors, que va ser 
exemplar. En qualsevol cas, voste sap perfectament -i, si no, 
n’informo aquesta cambra- que un dels agents de l’ernpresa 
esta sofrint unes lesions molt greus, de les quals tardarb llarg 
temps a recuperar-se, sens perjudici de tes minves psicolbgi- 
ques que li han produi’t. 

De la valoraci6 global i de les mesures, nosaltres estem 
en aquests moments avaluant la manera de fer Q de neutra- 
litzar les possibilitats que facilitin fins a algun punt I’exis- 
tkncia d’un mur que separa els edificis P- 1 i P-2 mitjanpnt 
la utilitzaci6 de les thcniques més avaqades en aquesta ma- 
tkria, perquh considerem que no 6s resposta o solució I’en- 
derrocament d’aquest mur, ja que en un moment determinat 
pot permetre separar i dividir per la meitat el centre o el re- 
cinte de I’Alzina. En aixb s’estan estudiant tkcniques que 
han estat utilitzades per les més prestigioses forces, fona- 
mentalment dels Estats Units, o les tecniques emprades per 
la seguretat de la NASA. I quant a la vaIoraci6 individua- 
litzada de cada un dels mitjans, doncs, ens ha socprks que to- 
tes les mesures que nosaltres penshvem que absolutament 
serien -i que vostk coneix perfectament- dissuasbries, 
doncs, en aquest cas concret, respecte a aquest menor, no 

han estat suficients, malgrat que vo$t2 coneix, per exemple, 
que la tanca est& coberta arnb una cobertura de claus de deu 
centímetres, etc&tera, i que ... Bkt malgrat aixb, a pesar que 
alguns dels joves que van ser trobats tenien importants fo- 
rats als peus, no ha estat suficient per intimidar-los, que és 
dei que es tracta. 

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller. La senyo- 
ra Barenys pot repreguntar. 

La Sra. BARENYS: Sí, senyor conseller, jo li preguntava 
si pensaven posar mossos d’esquadra al centre de I’Alzina. 
Els educadors manifesten reiteradament que IIQ se senten se- 
gurs amb una empresa privada de seguretat, per les raons 
que abans li he donat: per la preparaci6, per la contundkncia 
que té la Policia Autonbmica de Catalunya ... Aleshores, 
aquest és un fet important. Jo crec que 6s bo que els educa- 
dors treballin a gust, treballin tranquils, i sota Ia meva opi- 
ni6 -jo no sé si ..., no he tingut molt de temps per reflexionar 
sobre la qiiestik, jo no sé si anar posant murs de contenció 
pot solucionar la reclusi6 dels menors en el centre de I’ Alzi- 
na, sinó que el que caldria, en principi, 6s intentar solucionar 
aquesta qüesti6. 

Jo tenia informacions que vost&s havien decidit posar 
mossos d’esquadra en el centre. M’agradaria que m’ho con- 
firmést si en un futur prbxim aixb ser& així. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Barenys. El senyor 
conseller? 

El Sr. CONSELLER DE JUSTÍCIA: I& per donar-li la 
satisfacció que la seva informaci6 és correcta: tan prompte 
hi hagin disponibilitats, aquests es faran c h e c  de la vigilhn- 
cia. I nom& per recordar-li que cadascun dels diferents de- 
ments que conformen la seguretat, ja sigui activa o passiva, 
d’un centre, en aquest cas d’un centre de justícia juvenil o 
del tutelar de menors, té una acci6 que ha d’estar interrela- 
cimada amb les altres: per si sol un mur IIQ para, com per-si 
sola tampoc no para una tanca perimhica; és tot el conjunt 
de circumsthncies el que ha de produir la seguretat mhxima. 
En aquest cas concret va fallar, va fallar un element, no arnb 
una valoració absoluta, perque la conducta humana difícil- 
ment és valorable o previsible al cent per cent, perb, evi- 
dentment, la nostra intenci6 és, allí on s’han produi’t unes 
valoracions que podrien ser més o menys dubtoses de la 
seva eficiicia, perfeccionar-les i, per descomptat, mantenir el 
nostre criteri, que és coincident plenament amb el de vostk, 
respecte a la dotaci6 de vigilhncia a traves dels Mossos 
d’ Esquadra. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller Isac. 

InterpeHaci6 al Consell Executiu 
sobre la politica d’educació infantil, 

especialment respecte a les escoles bressol 

Acabat el temps destinat a preguntes amb resposta oral, 
passem al sis& punt de l’ordre del dia: interpel-laci6 sobre la 
politica d’educació infantil, especialment respecte a les es- 
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coles bressol, presentada pel diputat senyor Magi Cadevall, 
que té la paraula. 

El Sr, CADEVALL: Grhcies, senyor president. Senyores 
i senyors diputats, el senyor conseller de Benestar Social 
tinc entes que esth a Sant Sebastia -ho he sentit dir-, és un 
dels afectats pel terna; el senyor conseller, on aquí el tema 
també fa referencia, veig que esta en aquest moment aquí i 
puc for m u I ar perfectament la in terpell aci 6. 

Un dels ternes que, tal com ja expresshvern en la intro- 
clucció escrita, vull tractar és el conveni que, senyor conse- 
ller, de forma eufemfstica qualificar6 d’ irregular, perb que 
potser hauria de qualificar de fraudulent, signat pel conseller 
de Benestar Social amb el Ministerio de Asuntos Sociales. 
En aquest conveni, el conseIler de Benestar Social proposa 
crear cinquanta-una escoles-llar que ja existeixen. Encara 
que ei temps és limitat, senyores i senyors diputats, jo penso 
que cal situar aquest tema de que vull parlar en el marc ge- 
nerai de la primera etapa de ]’educació infantil, i espero que 
el senyor conseller no aprofiti aixb per, més cbrnodament, 
nomes contestar aquesta part general, i que també contesti la 
resta. Ho vull situar en aquest marc general perqu& voldria 
que no s’entengués només el problema que plantejo com un 
problema legal: 6s tarnM, per a mi, un greu problema 
d’atenció a la infancia i de mesures per assoiir la igualtat 
dona-home en I’accks al mercat de tcebali. 

Alguns punts que voldria dir sobre aquest marc general: 
en primer lloc, em penso que el senyor conseller estar& 
d’acord que hi ha una demanda creixent de places a les es- 
coles-llar, en general, i, particularment, a les escoles-llar pú- 
bliques, tant de la Generalitat corn municipals. EI segon 
punt 6s que en aquest moment, i a causa d’aquest creixe- 
ment de la demanda, hi ha una oferta insuficient de places 
piíbliques: aproximadament hi ha unes quaranta escoles-llar 
de la Generalitat, que potser podríem dir que no s6n moltes, 
ja que no és un nombre molt més alt que el que té un sol 
ajuntament, I’Ajuntament de Barcelona, i aixb es nota en la 
societat, perquk hi ha molta demanda. Perb penso que hi ha 
problemes, senyor conseller; és a dir, vosti: ens ha dit que 
aquesta situació, perqub té altres prioritats -i en aquest mo- 
ment no ho vull criticar, nomes en dono consthncia-, diu 
que no pocirh fer cap escola-llar fins a l’aany 2000, i, de fet, 
hi ha una reducció prhctica de recursos pedagbgics a les es- 
coles-llar de la Generalitat, 6s a dir, hi ha un problema quan- 
titatiu i qualitatiu, perquk encara que en el pressupost dbna 
un augment, per a funcionament d’aquestes escoles-llar, del 
3,4%, de fet, les escoles es queixen que, donada la inflació O 

el que sigui, elles estan rebent una restricci6 de recursos 
-per exemple, s’incrementa la rati+, t que aixb pot posar 
també en periIl la qualitat que fins ara han tingut aquestes 
escoles. I, senyor conseller, diguem que no són només elu- 
cubracions que faig: vostk sap que hi ha hagut tancades 
d’educadores i educadors en alguna escola-llar de la Genera- 
litat per denunciar aquests problemes. 

Quant a les escoles municipals, tambt5 penso’, senyor con- 
seller, que estar& d’acord que són insuficients, i jo penso 
que, a més a més, són poc incentivades pel Departament 

d’Ensenyament, perqu2 els d6na menys subvenci6 -un terq 
de la manera que calcula- que a les escoles privades, que 
se’n dóna la meitat. Tant és així, que aquests problemes 
existeixen i no ens els inventem els poiitics, que hi ha hagut 
una campanya de la Coordinadora de Pares d’hlumnes 
~ ’ E S C Q ~ S  Bressol, que esta d’alguna manera més o menys 
relacionada amb la FPAC, d’ensenyament primari, que ha 
fet la campanya {{zero-tres: cap plaqa denegada)). Per quk? 
És tan clar que existeix una forta demanda, perqub aixb es 
veu en el proces de matriculació: s’han de denegar moltes 
places, perb, a més a més, com sap el senyor conseller, l’any 
2993 es varen presentar 370 recursos a la denegaci6 de pla- 
ces. Aquest nombre @s important, tenint en compte que els 
pares que encara no estan a ]’escola no s’han pogut ajuntar 
d’alguna manera, s6n persones disperses, i també tenint en 
compte que alguns pares ja saben que, pels barems que 
s’usen, no podran entrar els seus fills a I’escola, ja no és que 
no facin el recurs, és que ni tan sols presenten, de vegades, 
la solkitwd de matricula. 

Finalment, per acabar aquest marc general, voldria parlar 
que aixb no és només un element d’atenci6 a la infincia, 
que és també un element important en la lluita per la igualtat 
dona-home en l’accés al mercat del treball. Per evitar que al- 
guna senyora diputada del partit o de la coalició de la majo- 
ria diguks que quan un home defensa els drets de la dona 
esta fent un  acte de masclisme, j o  em posaré en segon terme 
i citaré unes recomanacions del Consell de les Comunitats 
Europees, del 31 de marq del 91. En les consideracions a les 
recomanacions diu: <<La manca de serveis assequibles 
d’atenci6 als nens i nenes>> -entre altres serveis que també 
menciona- <<constitueix un important obstacle per a I’accQ 
de les dones al mercat del treball.)) D’acord amb aquesta 
consideració prkvia a i’article 2, entre les recomanacions, el 
Consell recomana l’establirnent de serveis d’atenci6 als nens 
i nenes mentre els progenitors estan treballant, reben educa- 
ció i en altres circurnsthncies. 

Per tant, jo penso que és en aquest marc -és a dir, incre- 
ment de la demanda, manca de places, necessitat d’igualtat 
horne-dona per a I’accés al mercat de treball, recomanació 
del Consell de la Comunitat Europea reconeixent aixl, i re- 
comanant que se solucioni- que hem de jutjar el conveni en- 
tre el conseller de Benestar Social i el Ministerio de Asuntos 
Sociales. Quina era la finalitat del conveni, senyor conseller, 
expressada en els objectius publicats en el BOE del 2 de 
marq del 93? Doncs és claríssirn: es tracta de facilitar unes 
subvencions entre 1’Estat i la Generalitat, en colhboració 
-1’Estat pot posar fins al 50%-, i diu, ben clarament: <<per a 
noves>) -hi insisteixo- <<activitats d’atenció a la infincia de 
zero a tres anys per part dels municipis.>> 

De la lectura d’wquests objectius es dedueix clarament 
que poden ser o noves activitats o la continultat &activitats 
que anteriorment ja han entrat en aquest programa. Per tant, 
encara que aixb no era una solució per a aquells problemes 
que jo plantejava, sí, senyor conseller, que era una ocasici al- 
menys per pal-liar els dkficits dels serveis zero-tres anys en 
el cas de les escoles municipals. 
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Per entendre i poder jutjar més aquest acord del 93 do- 
nem una ullada al pressupost estatal del 92. A1lB ja existia 
aquest programa i hi havia clkament una poca participacid 
de Catalunya, sigui per incúria del conseller de Benestar SO- 
cial, sigui perque estava en desacord amb aquest tipus de 
subvencions del Ministeri0 de Asuntos Sociales. Perb si el 
problema és que estava en desacord, el que no entenc és per 
que va presentar tres projectes, i hi havia tres municipis que 
si que sortien beneficiats per aquests acords i els altres que- 
daven, diguem-ne, discriminats, de tal manera que per fer 
amb comunitats autbnornes que tinguin compethncies ... , per 
comparar amb comunitats autbnornes que tinguin competkn- 
cies similars a Catalunya, Galilicia va rebre una subvenció es- 
tatal de 47 milions per transferir als municipis junt  amb la 
sybvenció que hi afegís la comunitat autbnoma; el País Va- 
lencih va rebre 77 milions i Catalunya va rebre només 5,8 
milions; en concret nom& tres projectes. Jo pregunto per 
quk tres municipis beneficiats i altres no. 

l36, en el pressupost del 1993 hi ha un canvi radical en el 
criteri de repartiment de la subvenci6, que 6s que es deci- 
deix repartir-la d’acord amb la poblaci6 infantil, de tal ma- 
nera que llavors a Catalunya, corn que té el 14,43 de 
població infantil d’aquesta edat, li toquen 121 milions. Hi 
insisteixo: aixb no era ia solució dels problemes que tenim, 
pera sí, donada l’escassetat de mitjans que continuament diu 
el senyor conseller, era una ocasió de palsliar uns deficits en 
les escoles-llar municipals. 

Quina ha estat l’actuació del conseller de Benestar Se- 
cid? D’un cantó accepta el conveni, perquk potser una pos- 
tura seria refusar-10; no entrem en aquest joc. Per un altre 
cantci, signa un conveni amb falsos projectes, i ho fa, senyor 
conseller, d’una manera barroera. En primer lloc, per quk 
conté falsos projectes? Perque declara com a objectiu del 
programa la creació de cinquanta-una escoles-llar que ja 
existeixen i que vostk, senyor canselfer ..., suposo que tam- 
bé el de Benestar Social perque forma part del mateix go- 
vern, perb voste, senyor conseller d’ Ensenyament, en t6 
clara consthncia. 

Segon, no e3 va fer, per repartir aquests 121 milions, cap 
concurs o convocatbria psblica, corn seria lbgic. En realitat 
és perquk no es pensa donar-los als municipis, aquests 121 
milions. Segon, vejam si el senyor conseller és capag de jus- 
tificar aixb: quaranta-nou dels Cinquanta-cinc municipis be- 
neficiaris tebrics del conveni estan governats per Conver- 
gencia i Uni6, i el senyar Felip Puig, secretari general de la 
Conseíleria de Benestar Social, va declarar que el fet que 
quaranta-nou dels cinquanta-cinc beneficiafis fossin de Con- 
vergencia i UniB, quan en realitat hi ha més escoles-llar en 
municipis d’altres governs, va dir: aAixb 6s pura casuali- 
tat.>> Qui s’ho pot creure? fis a dir, tirant cinquanta-cinc ve- 
gades una moneda a l’aire, alg6 de vostks, o vosth, senyor 
conseller, es creu que quaranta-nou vegades podria sortir 
cara, podria sortir Convergencia? Impossible; la probabilitat 
6s infinitesimal. 

Quart: aquest conveni, senyor conseller, es fa sense co- 
neixement dels municipis afectats, i aixb ho tinc en una res- 

posta oficial del Parlament, signat pel conselter de Benestar 
Social, la qual cosa em sembla un insult a tots els municipis 
en general, perb especialment als municipis i als alcaldes de 
Convergheia i Unió, que penso que nosaltres, el nostre 
Grup, els te més respecte que el conseller de Benestar So- 
cial. Perque, vejam, per que ha seleccionat, de cinquanta- 
cinc, quaranta-nou municipis de Convergkncia i Unió? 
Sembla que no hi ha altra explicació que pensar que els al- 
caldes de Convergencia i Uni6 s’empassaran., ,, en castellh 
diuen aquest xapo, no?, aquest gripau, i resulta que, diguem, 
no defensaran els interessos del seu municipi. 

Finalment, es desvien les finalitats de les subvencions es- 
tatals. Tamb6 en una carta al president de la Federa& de 
Municipis el conseller de Benestar Social diu clarissima- 
ment que aquests diners RO es transferiran als municipis, 
sinó que passaran a l’estat d’ingressos de la Generalitat. 

Finalment, senyor conseller, a més a més, aquest conveni 
és barroer, esth mal ket. Potser és pitjor l’anterior, no és que 
podriem dir-ne una desviaci6 d’uns diners que toquen ais 
municipis cap a I’estat d’ingressos de la Generalitat fet més 
subtilment sigui moralment més bo, no? Perb, vejam, dic 
que 6s barroer perquk cinc dels noms que contenen aquest 
conveni de l’any 7993, senyor conseller, no eren només 
noms de col4egis existents, sinó que fa tant temps que exis- 
tien que ja havien canviat de nom i sembla que el conseller 
de Benestar Social manejava una líista endarrerida i no se 
n’havia assabentat. Per exemple, diu que es crearh a Vilade- 
cavalls l’escola d’educaci6 infantil, escola-llar Marta Ferru- 
sola, que no 1st pot crear; en primer lloc, perque ja fa anys 
que existia i, en segon lloc, perqub entretant -potser perque 
algú pensava que no era prou apropiat aquest nom, que no 
fos algun culte a la personalitat- el va canviar per el nom 
geogrhfic d’escola infantil de Can Trias. I voste, senyor con- 
seller, tenia consthncia que era Can Triasperquk la subven- 
ció que els dóna a I’any i993 surt amb els noms correctes; o 
sigui que, a més, el conseller de Benestar Social havia per- 
dut els papers. 

Bé, jo com que em sembla que se m’encén el llum ne- 
gre.,. 

El Sr. PRESIDENT: Se li ha enchs.,, 
EI Sr. CADEVALL: Grhcies, senyor president. No cal 

justificar que signar un conveni irregular amb projectes fal- 
sos és una cosa dolenta. En tot cas, si el senyor conseller 
tracta de justificar-ho ja ho argumentar& 

I nom& per acabar li voldria dir, senyor conseller, que 
amb aquest conveni vostks han fet un mal negoci. Per que 
han fet un mal negoci? Perque, que esta en el platet dels 
guanys? En ef platet dels guanys esta incorporar 121 milions 
de pessetes a I’estat d’ingressos de la Generalitat; i aixb, se- 
nyor conseller, és una rnishria dins d’un pressupost de mis 
d’un bilió i mig de pessetes. Perb quin és l’altre platet, qui- 
nes són les perdues que ha tingut Catalunya amb aquest con- 
veni signat pel conseller de Benestar Social? Doncs, no 
atendre la demanda, o no fer-la créixer, la demanda d’aten- 
ció a Est inmncia; no fomentar la igualtat dona-home en I’ac- 
cés al treball: fer una ofensa als ajuntaments; sostraure 121 
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milions que havien d e  venir als ajuntaments per a noves aC- 
tivitats i que no van als ajuntaments i que no es creen noves 
activitats, i finalment, fer una falsedat en un conveni públic 
en una &poca en que els ciutadans exigeixen, amb tota la 
raó, de 1’ Administració una conducta exemplar. 

Jo penso, senyor conseller, que no 6s que per m&s mi- 
lions valgut% la pena de fer un conveni tan mal fet, perb 
penso que reaiment han fet un mal negoci amb aquest con- 
veni. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Cadevall. Pel Con- 
sell Executiu, té la paraula I’honorabie conseller senyor Pu- 
jais. 

El Sc. CONSELLER D’ENSENYAMEW Moltes 
grhcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, en 
primer lloc, m’agradaria aclarir que no sé si per al senyor 
Cadevall, perb almenys per a mi, 121 milions de pessetes li 
puc ben assegurar que en cap cas s6n una miskria, vull dir, 
ans al contrari, s6n diners i s6n recursos piíblics que hem de 
mirar d’administrar al millor possible. 

En segon lloc, voldria aclarir que el conveni del Ministeri 
d’Afers Socials amb el Departament de Benestar Social 6s 
aixb, un conveni subscrit pel conseller de Benestar Social, 
ates que tenia per objecte la realització de programes per al 
desenvolupament de serveis d’atenció a la primera inflncia, 
En qualsevol cas, aixb representa el motiu pel qual és la 
Conselleria de Benestar Social: qui signa el conveni. 

En relació amb totes les consideracions que sobre aquest 
conveni s’han fet, jo em remeto a la resposta que l’honora- 
ble senyor Antoni Comas va trametre a la Mesa del Parla- 
ment en relaci6 amb les preguntes escrites amb n6mero de 
registre 168 i4  i 3 7047. 

Ara, si m’ho permet ei senyor diputat, en qualsevoI cas, 
penso que l’interks principal de la seva interpel.laci6 era 
conkixer quins són els criteris de capteniment del Departa- 
ment d’Ensenyament, en aquest cas, en relació amb l’hmbit 
de l’educació infantil i molt especialment en relaci6 amb les 
escoles bressol. I en aquest sentit voldria remarcar una vega- 
da rnks que nosaltres sempre hem defensat l’enriquiment 
que suposa per als nois i noies l’assistencia a un centre edu- 
catiu en aquesta etapa de la seva vida, fonamentalment pel 
fet que aquesta escolaritzaci6 primerenca afavoreix el seu 
desenvolupament harmbnic i contribueix a accelerar el pro- 
cés d’autonomia i de socialització dels nois 1 noies. Per 
aquests motius el Govern de la Generalitat, per exemple, va 
atorgar un caire pedagbgic a les llars d’infants molt abans 
que el seu carhcter educatiu fos normativitzat rnitjanpnt la 
Llei general d’ordenació del sistema educatiu. 

Tanmateix, en la meva cornpareixenqa davant la Cornis- 
sió de Política Cultural d’aquest Parlarnent el 15 d’abril de 
1993, ja vaig exposar la impossibilitat del Govern d’incre- 
rnentar a curt termini el nombre de llars d’infants que són ti- 
tularitat del Departament d’Ensenyament. Avui no han 
canviat les circumsthncies que van determinar aquelia deci- 
sió, El senyor Cadevall coneix perfectament quines s6n 
aquestes causes i jo, en quaEsevol cas, no tinc cap mena 
d’inconvenient a exposar-les novament. 

El Departament d’Ensenyament ha incrementat el nom- 
bre de guarderies des que 1’aany 1980 foren traspassades a la 
Generalitat de Catalunya; concretament, hem passat de 14 a 
43. Aixb ha possibilitat que enguany s’hagin cobert 3.698 
places piíbliques. Ens agradaria de poder continuar aquesta 
arnpliaci6. Ara béy en aquests moments la major part dels 
nostres recursos els hem de dedicar a la implantaci6 del nou 
sistema educatiu. Aquesta politica desenvolupada en com- 
pliment d’allb que estableix la LOGSE ens obliga a escola- 
ritzar prioritbriarnent els nois i noies de sis a dotze anys i de 
dotze a setze. Un COP s’hagi assolit aquest objectiu, podrem 
concentrar la nostra actuaci6 en altres nivelts d’educaci6 que 
no s6n obligatoris, 

Margrat .aquest fet, el Govern de la Generalitat esta fent 
efectiva -sempre amb la limitaci6, en qualsevol cas, d’acord 
amb les nostres disponibilitats pressuposthies- I’oferta de 
plaqa escolar pública a tots els nois i noies de tres anys que 
la solkiten mitjanqant els pares O tutors legals. El curs 92- 
93 la matricula d’aquests places públiques ha estat -va ser- 
de 23.093 alumnes i el curs 93-94 ha estat de 29.155, un in- 
crement important, El proper curs acadhic l’oferta de llocs 
escolars superarh el 90% de la demanda prevista. ‘Esperem 
poder cobrir ben aviat el 100% de la demanda d’aquests en- 
senyaments, la qual cosa assolirem ja el curs vinent respecte 
al segon curs del segon cicle d’educació infantil. 

En aquest sentit hem iniciat el fiinanqament parcial de les 
aules de tres anys dels centres privats concertats. En el pe- 
riode gener-agost d’enguany hauran estat subvencionades 
3513 unitats de P-3 per un import total aproximat de 233 mi- 
lions de pessetes. El senyor Cadevall no desconeix que en el 
termini previst en el calendari d’aplicació de la reforma edu- 
cativa cal convertir les llars d’infants en centres d’educaci6 
infantil de primer cicle, és a dir, de zero a tres anys, la qual 
cosa comportari una adapta& de I’arquitectura d’aquests 
centres a la futura situacib i SL la necessitat de determinar les 
seves plantilles. 

El criteri del Departament quant a1 cost de les llars d’in- 
fants es dirigeix a assumir les dues terceres parts, de manera 
que els pares nom& hagin d’abonar la tercera part restant 
-parlo dels centres que són titularitat del Departament. D’al- 
tra banda, en el marc del Pla integral de la faamíiia, el Go- 
vern de la Generalitat té previst convocar properament, a 
travks del Departament de Benestar Social, una linia d’ajuts 
a les famíiies que tinguin infants d’entre un i tres anys esco- 
laritats enmllars d’infants. Per a la seva concessió és previst 
considerar la seva situació social, econbmica, laboral i fami- 
liar dels solkitants. A banda d’aquests barems, s’establiran 
unes zones d’acció especial en les quals, per les caracteristi- 
ques del parc escolar, s’hagi de prioritzar la concessió 
d’aquests ajuts. 

No cal oblidar, perb, que la LOGSE atribueix a totes les 
administracions ptíbliques I’obligació d’oferir un nombre 
suficient de places de primer cicle d’educació infantil. Nos- 
altres hem dit que la iniciativa pública hauria de dependre 
de les administracions municipals, perquk en molts casos es 
tracta d’una funció bisicament social que ve determinada 
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per la necessitat de suplir la presencia dels pares. No cal dir, 
perb, que les administracions municipals haurien de dispo- 
sar dels’ recursos necessaris per a garantir la qualitat 
d’aquest servei. Mentre, la politica del Departament d’Ense- 
nyament continuarh adreqant-se a millorar les condicions de 
les llars d’infants per tai d’afavorir la important i eficag fun- 
ci6 que realitza el col*lectiu que hi ha al capdavant. 

Parlem ara de les llars d’infants de titularitat municipal. 
Pel que fa a les llars d’infants que s6n de titularitat munici- 
pal o d’administracions locals, ha estat prhcticament acabat 
el procés de regularització de la situgció administrativa 
d’aquests centres i s’estan reconduint també les seves matrí- 
cules al tram de zero fins a tres anys. S’ha finalitzat igual- 
ment el procés de subscripci6 de convenis amb tots els 
ajuntaments interessats en aplicacid dels quals fa Generalitat 
abortarh la tercera part del cost d’aquest servei educatiu cal- 
culat en funcib deis mitjans personals necessaris i les despe- 
ses de funcionament. 

Parlaré ara de les llars d’infaants de titularitat privada. 
Respecte a les llars de titularitat privada, hem acabat ef pro- 
cés d’autorització de les llars censades, d’acord amb el De- 
cret 65/82. ”han estat autoritzades 574 i 95 han estat o 
previsiblement seran denegades perquh no compleixen els 
requisits minims. En 343 expedients ha calgut dictar pro- 
vehent d’arxiu, atks que els titulars dels centres no han pre- 
sentat la documentació solkitada, tot i haver estat requerida 
en diverses ocasions, El criteri del Departament d’EEnsenya- 
ment és assumir la meitat del cost de les llars d’infants sense 
finalitat de lucre, estimat segons els parhetres esmentats 
per a les llars municipals, a fi que ets pares Únicament hagin 
de finanqar-ne l’altra meitat, 

Tot i que coneixem la potencial demanda d’aquesta etapa 
educativa fin‘s al curs 2000-2001, xifrada aproximadament 
al voltant de trenta mil places, el mapa escolar corresponent 
no quedar8 del tat enllestit fins que no s’hagi tancat el cor- 
responent o els ensenyaments obligatoris i postobligatoris 
que finalitzaran, COM sap prou bé el senyor Cadevall, abans 
d’acabar l’any. 

Aquestes s6n les nostres previsions. Tanmateix -repe- 
teixo una vegada MI%-, totes les actuacions programades es 
portaran a terme en la mesura que no afectin els nivells 
d’ensenyament que s6n obligatoris. No hem d’oblidar, no 
podem oblidar, que la LOGSE configura l’etapa d’educació 
infantil corn un  nivell d’ensenyament no obligatori i que, a 
més, als paisos del nostre entorn l’educació infantil t6 carhc- 
ter voluntari per a les famílies. 

En darrer terme, rn‘agradaria fer un aclariment, que se- 
gons corn es diguin les coses pot donar lloc a malentesos. 
Pensi que els pares que porten els seus fills n llars d’infants 
privades són els que més paguen de tots els pares, perque en 
les llars que són de titularitat pGblica, sigui municipal o de 
la mateixa Generalitat, els pares paguen un teq. Els que op- 
ten per portar els seus fills a una llar d’infants privada pa- 
guen la meitat. En qualsevol cas, aixb permet aturar una 
mica l’allau de peticions mentre no puguem atendre, des 
d’una oferta pliblica, aquestes peticions. 

Mol tes grhcies, senyor presiden t. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. EE 

senyor Magí Cadevall pot formular replica. 
EE Sr. CADEVALL: B6, grhcies, senyar president, Se- 

nyor conseller d’Bnsenyament, ha passat el que em temia i 
que ja d’alguna manera havia anunciat, i és que vu& aprofi- 
taria que jo havia tractat d’emmarcar el problema d’aquest 
conveni de Benestar Social en un marc general, perqub pen- 
so que s’entén més bé llavors que hi ha una necessitat i que 
no Cs només una qüestió a una infracció legal, que és un 
problema polític, que s’esth privant els municipis de prestar 
un servei necessari, per repetirme prhzticarnent el que hau- 
ria pogut ser una de les seves intervencions anteriors sobre 
educnci6 infantil sense prhcticament dir res dei problema, 
que només he plantejat, sinó que en la introducció escrita 
de la interpeHaci6 hi constava i que, per tant, el senyor con- 
selIer sabia perfectament que parlaria d’aquest tema i s’ho 
podia preparar. 

I qu& han estat les seves respostes sobre aquest tema ge- 
neral? Una cosa que em dóna la rad a mi: 121 milions s6n 
importants; bé, doncs encara amb més raó hem de conside- 
rar el problema important. es a dir, jo havia dit que ni solu- 
cionaven el problema de les escoles municipals i, sobretot, 
que si tota I’operaci6 del senyor conselter de Benestar So- 
cial ha estat ingressar 121 milions m6s en un estat d’in- 
gressas d’un bilió i mig, que no és un gran negoci, no? e s  en 
aquest sentit que ho deia. Perb, bé, vosth diu: <ds una quan- 
titat important>>; doncs raó de mds, donem importhncia a 
aquest conveni. Qub m’ha dit voste en la seva resposta? 
<<Oh, vost5 va rebre ja una contesta per escrit del senyor 
conseller de Benestar Social)); per tant, de fet, s’ha negat a 
respondre, 

Jo penso que vost8, senyor conseller, no s’hi pot negar i 
no s’hi pot negar per una raó molt senzilla. Jo li vaig pre- 
guntar, en una compareixenqa seva, si vostk coneixia prhia- 
ment aquest conveni de Benestar Social, aquest conveni que 
dic que contk dades falses, que diu que es crearan cinquanta- 
una esceies-llac, que es far8 la nova creació de cinquanta- 
una escoles-llar que vostk, senyor conseller, sabia que 
existeixen, sabia i en td constancia escrita, i han sortit 
aquests noms publicats en el Diari Oficial de la Generalitat 
prkviament i ho tenen als documents del seu Departament i, 
per tant, si vostk ho coneixia, jo tinc dret a preguntar-los, se- 
nyor conseller, si vostk aprovava aquest conveni, amb 
aquests termes falsos, i vostl: a un diputat del Parlament t6 
obligació de contestar si esta d’acord o no esta d’acord amb 
aquest conveni que ha signat el conseller de Benestar Social. 
I si hi esta d’acord, defensar-lo i explicar aquí per quk 
aquest conveni és bo i si no hi esta d’acord, que 6s el que em 
sembla que hauria de ser la seva resposta, dir o que ha estat 
un error de tipus burocrhtic i ho rectificaran, o que ha estat 
un error polític i també ho rectificaran. I quina és la rectifi- 
cació que demano? Una cosa molt senzilla: que aquests 121 
milions que vénen de I’Estat pec fer noves activitats munici- 
pals.,., perque amb aixb també, senyor conseller, amb el poc 
que ha dit u estava mal informat o ens volia dir mitges veri- 
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tats. Diu, sí, diu és un conveni per a activitats d’atenci6 a ia 
infhncia de zero a tres anys: fals, senyor conseller, O parcial- 
ment fais. Es un conveni per a noves activitats i, per tant, ei 
conseller de Benestar Social amb el coneixement i, si no diu 
el contrari, amb ei consentiment del conseller d’Ensenya- 
ment esta desviant uns diners de municipis i sempre, a veu- 
re, com he dit molt clarament, en I’estat d’ingressos de la 
Generalitat de Catalunya, ni tan sols tinc per qu2 suposar 
que vagi a, podrkm dir, les manifestacions o actes que el 
conseller de Benestar Social fa en els estadis, etchtera. Su- 
posem ara que aquests 121 milions van a la millor de les ac- 
tivitats que la Generalitat faci; així i tot em sembla molt 
malament que quan hi ha, per exemple, ajuntaments a Cata- 
lunya que amb molta dificultat estan fent noves activitats, 
construint, per exemple, una escola-llar i es podrien atenir a 
aquest conveni, faci un  concurs públic, senyor conseller, i 
en tindrh consthncia, perb, si no, jo li puc dir noms de muni- 
cipis que estan fent aquesta tasca, i l’estan fent amb molta 
precarietat de mitjans i podrien tenir aquests recursos de 
1’Estat i no els tenen, per culpa d’aquest mal conveni o 
d’aquest conveni que conté falsedats. O, senyor conseller, hi 
ha altres municipis que voldrien fer noves actuacions, 

I, finalment i per acabar, a mi em sembla que una mica el 
que he deduit de la seva exposició, que mks aviat m’ha sem- 
blat una repetició d’exposicions anteriors i que no volia en- 
trar en absolut en el problema, és dir dues coses: que, d’un 
cant6, vostb tenia, bé, a part de dir que potser, 6s clar, COM- 

prenc que no vulgui entrar en el terna perquh es un trist pa- 
per per a vast& haver de defensar un mal conveni que ha fet 
el conseller de Benestar Social, no?, perb de dir que vosth 
primer td conscikncia que existeix la necessitat. Per exem- 
ple, f’any passat, el 93, al president de la P A C  vosth li 
deia, perque ells saben que estaven en aquesta campanya de 
demanar més places pcbliques, no?, diu vostb, senyor conse- 
ller, el 93: cc‘iknmateix, en aquests moments, estem estu- 
diant la possibilitat d’incrementar els ajuts atorgats a les 
llars d’infants municipals per tal de repartir el seu cost a 
parts iguals entre el Departament d’Ensenyament, els ajun- 
taments titulars i els usuaris ’dels serveis.), Volen incremen- 
tar els ajuts, diuen. <<Segon. El Govern de la Generalitat)> 
-diu més endavant- <<est& estudiant noves accions que inci- 
deixin positivament en I’inccement de la taxa d’escolaritza- 
ció de nens i nenes fins a tres anys d’edat.)} Per tant, per un 
cantó veiem que el senyor conseller d’Ensenyament diu que 
reconeix la necessitat, que esta estudiant el problema, perb 
mentre el senyor conseller d’Enseny ament estudia el proble- 
ma, resulta que ai seu costat hi ha un altre conseller que co- 
met la irregularitat de signar un conveni dient que construirh 
cinquanta-una escoles-llar, que j a  estan constru’ides, i que 
diu clarissimament que no pensa donar aquests diners que 
vénen directament per als municipis als municipis, sinó que 
els ingressarh a l’estat de despeses de la Generalitat. JO ja sé, 
senyor conseller, que vosth ja hi dedica ckntims -aquest any 
cinc-cents milions aproximadament- a subvencions munici- 
pals, encara que ha incrementat molt poc respecte a I’any 
passat, un 3,4%; d’aquesta forma, amb aquest conveni ben 

fet, haguera augmentat més d’un 30%. Jo ja sé que vostle: hi 
dedica, perb voste imagini’s, per exemple, un pla de cons- 
trucci6 de noves edificacions, oi que vast5 no consideraria 
adequat -potser ho consideraria un frau- el fet que una enti- 
tat s’acoilís a un programa de construccib de noves llars, de- 
clarant que construirh habitatges que ja existeixen, pel motiu 
que fos, perque diguds: <<ja dedico molt als habitatges existents, 
no estic d’acord amb les bases de la convocatbria, etc&era>)? 
Per tant, jo no penso que el senyor conseller pugui justificar 
aquesta cosa, que, d’un cantó, elf diu: wniraré de solucionar 
els problemes>), i aI costat, quan hi ha un conveni que podria 
pal*Iiar els dkficits, doncs, clarament es facin falsedats i es des- 
viin uns diners dels municipis cap a unes altres tinalitats. 

Gracies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor Cadevall. El senyor 

conseller . 
EI Sr, CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 

grhcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, se- 
nyor Cadevall, miri, en primer lloc, li vull aclarir una cosa. 
Per mi no 6s cap mena de paper trist defensar la política glo- 
bal del Govern, la de qualsevol dels meus col~legu~s; de cap 
manera, ans al contrari, perrb, almenys, ja que vostk no re- 
corda quin 6s el text de la seva pregunta, potser valdria la 
pena que el repasséssim. Vosth pregunta, concretament, 
quins són els prapbsits de capteniment del Consell Executiu 
en política d’educació infantil, especialment respecte a les 
escoles bressol. Aquesta pregunta l’ha redactada vosth, no 
jo. No l’he redactada jo, la pregunta, senyor Cadevall, l’ha 
redactada vostk. Per tant, és aixb el que em pregunta vosth i 
és aixb e1 que li contesto jo, perque m’ho pregunta vostk. 
Suposo que ens hem entes. 

Li he dit tarnb6 que, en relació amb aquest conveni, I’ho- 
norable conseller senyor Antoni Comas va trametre a la 
Mesa del Parlament resposta a dues preguntes escrites, de 
les quals em sembla que VQ& 6s autor d’una, no de totes 
dues. En qualsevol cas, aquesta és una informació que vostk 
t6 al seu abast. 

Miri, no repetiré les dades que he donat en la meva ante- 
rior informació; vosth les tindrh perque tindrh la transcripció 
i, en qualsevol cas, jo estic disposat a facilitar-li les paraules 
que he tingut en la meva intervenció anterior, perb, en qual- 
sevol cas, hi ha mecanismes que permeten assegurar a qual- 
sevol diputat d’aquest Parlament poder fer el seguiment i 
control de les accions del Govern. Si aquest conveni no es fa 
bé, vostbs tindran oportunitat de seguir-10, i hi ha dues ad- 
ministracions que signen aquest conveni, l’una i l’altra po- 
den assegurar que el seu compliment s’ajusti a allh que esta 
previst i a allb que es va signar. En qualsevol cas, aquests 
mecanismes vostks els tenen, els poden exercir i si ho volen 
fer ja ho faran. Ara, si el que volen fer és aixb, diguin-ho 
clarament, perqui? si vost&s pregunten una altra cosa, no es- 
perin que jo ara els doni explicacions d’aaquest conveni, i 
menys quan ho ha fet el conseiler que ha signat aquest con- 
veni, per escrit, davant la Mesa del Parlament. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. 
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InterpeHaciG al Consell Executiu sobre la 
planificació en eis centres d’educaci6 especial 

Passem al set& punt de I’ordre del dia que és la interpelh- 
ci6 sobre la planificació dels centres d’educació especial, 
presentada per la diputada senyora Dolors Torrent, que té la 
paraula. 

La Sra. TORRENT: Senyor president, senyores diputa- 
des i senyors diputats, fa dos anys, més o menys, vaig fer 
una interpelhció semblant en qub gaireb6 preguntava les 
mateixes coses que avui torno a preguntar. No era el conse- 
ller Pujals qui tenia la responsabilitat del Departament d’En- 
senyament, evidentment era el senyor Laporte. Han passat 
dos anys i hi havia en aquells moments un cert descontenta- 
ment social dels sectors afectats, tant dels professionals com 
dels pares com del conjunt de la comunitat educativa: sindi- 
cats, etcktera, i avui, a hores d’ara, no s’ha avangat massa, 
gairebé hi ha el mateix descontentament. Les inquietuds són 
les mateixes, les preguntes que es fan els membres de la co- 
munitat educativa són gaireb6 les mateixes, COM els deia. 

Quina és la planificació prevista respecte a l’educaci6 es- 
pecial en tots els nivells educatius?, i ens referim, en con- 
cret, a la programació de l’aplicació de la LUGSE al titol 
cinquk, pel que fa a l’educaci6 especial, tant en els centres 
ordinaris corn en els centres específics. Quan es dona llum 
al projecte de mapa escolar de Catalunya portat a consulta al 
Consell Escolar de Catalunya, no apareixia la plani€icaci6 
de l’educaci6 especial, va ser una sorpresa, per la seva man- 
canqa en el conjunt de la comunitat educativa, que s’afegia a 
aftres mancances manifestes d, aquest esperat mapa escolar; 
esperat, criticat i definitivament pendent mapa escolar. 

La sorpresa, potser, es tornava a manifestar. De moment, 
seguim espirant. Mentre s’espera, agrairíem que ens pogués 
explicar I’honorable conseller quk es pensa fer en el terreny 
de l’educaci6 especial. En la meva intervenció de fa dos 
anys ja vaig fer la valoraci6 del que havia suposat de positiu 
el conjunt de lleis i decrets, tant a 1’Estat com a Catalunya, 
referits al tractament dels nens i nenes, nois i noies amb ne- 
cessitats educatives especials. Valorivern per endavant el 
que suposava la LOGSE en l’ordenaci6 dei sistema educatiu 
en el seu conjunt; inclob la planificaci6 i orientació de 
l’educació especial. Per tant, fins aquí podem dir que a Ca- 
talunya i a Espanya no es parteix de zero, hi ha normativa, 
hi ha experihncia professional, hi ha colkctius de la comu- 
nitat educativa ben sensibilitzats per aquesta problernitica. 
Hi ha uns anys suficients d’experikncia, d’ integració en cen- 
tres ordinaris, i hi ha experikncia i professionalitat eri centres 
específics, Pretenc, senyor conseller, deixar ben pales que hi 
ha una riquesa prictica, tebrica, legislativa, que ens permet 
abordar aquesta problemhtica amb un bagatge que no és 
gens minso. 

Ara bé, a hores d’ara, tamb6 els ho deia fa dos anys, 
preocupa +ntre d’altres temes que  prefereixo formular-li 
per escrit, perquk voldria que quedés ben clar aquest sentit 
global que vull donar a la meva interpeHaci6, per tant l i  dic 
que li  ho faré per una altra via una skrie de preguntes, per tal 

de centrar ben bé el sentit d’aquesta interpel.lació-, el que 
preocupa, com a mar de fons, 6s la planificació concreta de 
fa LOGSE en els aspectes de l’educació especial, 1 així és tal 
com en l’escsit, en I’entrada de la meva interpeldaci6, li for- 
mulo: quins són els propbsits de capteniment del Departa- 
ment d’ Ensenyament respecte a la planificaci6 dels serveis, 
els recursos, les etapes educatives, edats, temps, en els cen- 
tres ordinaris corn en els centres concertats? 

I ara anirem una miqueta per parts: a primiria, abans 
EGB, en centres ordinaris, quina avaluació fan del procés 
d’integraci6 dels alumnes amb necessitats educatives espe- 
cials? El cert és que no hem vist mai una avaluació per es- 
crit. El senyor Laporte em va contestar que l’avaluaci6 la 
feia la inspecció. 1 ara parlem de secundhria, Com tenen pre- 
vist el pas dels alumnes integrats de primhria a secundhria? 
Tots els centres de secundhria atendran els nens, nenes, nois 
i noies amb necessitats educatives especials? Parlem dels 
centres ordinaris. Els estudiants que necessiten educacid es- 
pecial i que han fet prirnhria en centres ordinaris ho faran en 
els instituts d’integració especials, específics, o podran anar 
a tots els centres de secundkia? EI cert, senyor Pujals, és 
que hi ha desconcert. Faran el mateix model que a primhria? 
O sigui, podran anar a tots els centres de secundhria? Hi ha 
sectors de, la comunitat educativa que creuen que eis passa- 
ran a centres específics d’educaci6 especial. I en aquest 
tema concret creiem que hi hauria d’haver un pronuncia- 
ment clar del Govern, d’immediat. Per tant, que passar& amb 
la secundhria? Aquí veritablement ens juguem el futur de 
I’educaci6 especial, perquk a primhria ja s’ha fet una políti- 
ca, que cal avaluar i corregir mancances i dkficits, perb a se- 
cundhria est& tot per fer. Hi ha inquietud per si tindran o no 
les mateixes oportunitats reals, els alumnes amb necessitats 
educatives especials, que la resta d’alumnes. Els podrem ga- 
rantir un futur esperanqador que els permeti trobar feina, 
ésser útils a la societat, realitzar-se personalment? En els 
centres que avayaran la reforma, com va explicar I’altre dia 
en una interpeMaci6 el meu company de Grup, el senyor 
Magí Cadevall, s’hs previst la integració, en els centres de 
secundhria, dels alumnes amb necessitats educatives espe- 
cials? Si s’ha previst, amb quins suports i amb quins mit- 
jans? En tots s’atendrh l’educació especial? Com s’ha 
planificat? Quk es farh amb els estudiants que vénen de pri- 
miria a aquests centres, que feien primhria fins ara, i que, 
per tant, els pot tocar aquest institut, aquest centre de secun- 
dhria? Hi tindran accés? O se’ls aparcar& en altres llocs? Per 
tant, m’agradaria que em digués qui: s’ha previst en aquesta 
direcci6. 

Fins ara hem plantejat preocupacions socials respecte als 
centres ordinaris; ara voldria entrar en el terreny deis centres 
específics d’educaci6 especial. Que passar& o que passa en 
aquests centres? El cert 6s que no tenen cap instrucció con- 
creta respecte a I’aplicaci6 de la LOGSE, Quines etapes fa- 
ran? Primhria?, secundbia? Estern parlant dels centres 
especffics, on van els nens o nenes amb mes dificultats 
d’aprenentatge. Fins a quina edat podran ser en aquests cen- 
tres? Fins als setze, fins als divuit? Si m’ho podria concretar, 
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li ho agrairia. Ei mapa de Catalunya ha de preveure, d’acord 
amb l’estirnació de la poblaci6 escolar, per al futur, les ne- 
cessitats d’educaci6 especial: quants centres especifics s6n 
necessaris?, quina distribuci6 per al territori de Catalunya és 
necesshria? Perque vostks tarnbt5 saben que a algunes zones 
es troben concentrats, per exemple, en la ciutat de Barcelo- 
na, els centres d’educaci6 especial, a la zona alta i, en canvi, 
a Ciutat Vella, en altres zones de Barcelona que no són la 
zona alta, no n’hi ha. Per tant, creiem que el mapa escolar de 
Catalunya, i el de Rarcelona, haurien d e  definir quins cen- 
tres s’haurien de crear, o com s’ha de distribuir aquesta po- 
blació escolar amb necessitats educatives especials. 

I, per acabar, un altre terna molt concret i específic, que 
és el terna de la formació professional. Que tenen previst en 
aquest sentit, per als alumnes amb necessitats educatives es- 
pecials, un cop acabada l’escolaritzacid obligatbria? Podran 
fer FP? Podran accedir ais mateixos mbduls d’FP que un 
alumne que no necessiti educació especial? Com se’ls ga- 
rantir& que podran accedir a la vida adulta, tant en centres 
ordinaris corn en centres especials? Poden garantir que es 
posaran els mitjans per& aquests alumnes puguin accedir 
al món dei treball? Estan previstos programes de garanties 
socials? S’estan fent gestions amb empreses per tal de poder 
combinar la forrnaci6 en un centre educatiu amb la farrnaci6 
priictica, quotidiana, en una empresa que els permeti adqui- 
rir coneixements en ares del seu futur laboral? 

I res més, aquest és el contingut de la meva interpel4ació; 
he procurat ser breu, i espero una resposta concreta, tambk, 
del senyor conseller. 

El Sr. PRESIDENT: Ha cobert el seu temps, eh? 
La Sra. TORRENT: Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Torrent. Pel Con- 

sell Executiu, tk la paraula l’honorable conseller senyor Pu- 
jals. 

EI Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
@cies, senyor president. Senyores i senyors diputats, se- 
nyora Torrent, intentaré contestar tot el que m’ha preguntat; 
realment, la seva intervenció requeriria unit documentaci6 
tan exhaustiva que no sd si ’ser8 capa$, en el temps de qub 
disposo, de donar resposta a tantes qüestions, perb almenys 
ho intentarem. 

EI Sr. PRESIDENT: Vost& segueixi l’exemple de la se- 
nyora diputada. (Rialles.) 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Bé, el Go- 
vern ha realitzat, en el decurs dels darrers anys, un esfosq 
important en rnatkria d’educació especial, la qual cosa ha 
possibilitat que actuafment resisteixi d’una manera favora- 
ble la comparació amb la situacili d’aquests ensenyaments 
en els pai‘sos del nostre entorn rnb proper. Quina és la situa- 
ci6 actual? En compliment d’allb que establia la Llei 13/82, 
d’iintegraci6 social dels minusvhlids, el Govern de la Gene- 
ralitat va aprovar el Decret 117184, del i7 d’abrii, a fi d’es- 
tablir diverses mesures per tal de garantir satisfactbriament 
el dret constitucional a F’educacid d’aquells c’iutadans que 
requereixen una ajuda pedagbgica especial Un dels princi- 
pis d’acturtció establerts per aquesta disposició fou el de la 

integració escolar. La coherhcia de les nostres actuacions 
amb el contingut d’aquest principi ha possibilitat reduir sen- 
siblement el nombre d’alumnes amb necessitats educatives 
especials escolaritzats en centres d’educació especial. 

ET nombre d’aquests alumnes el passat curs acadhic  
representava aproximadament un 37% del total d’alurnnes 
amb necessitats educatives especials. Els alumnes que ac- 
tualment, s6n escolaritzats en centres d’educaci6 especial en 
general necessiten que se’ls proporcioni adaptacions molt 
significatives del currículum escolar, i un important suport 
quant a serveis educatius específics: fisiOtergpia, logopkdia, 
ajut per a ?’autonomia personal, i d’altres, que en el moment 
present es concentren específicament en els centres d’educa- 
ció especial a 

Tanmateix, vull remarcar que el Departament d’Ensenya- 
ment porta a terme una política de dotar progressivament eis 
centres docents ordinaris de molts d’aquests serveis especí- 
fics amb la voluntat de facilitar al rnhxim, fins on sigui pos- 
sible, l’escoiarització d’alumnes discapacitats. 

Actualment funcionen mks de cent centres d’educacib es- 
pecial, si comptem tant els públics com els privats, i -com 
deu saber perfectament la senyora Torrent- els centres pú- 
blics ordinaris imparteixen les etapes d’educaci6 infantil i 
educació primhria d’una línia completa, disposen, com a mi- 
nim en la seva phntilla, d’un mestre de l’especialitat de pe- 
dagogia terapkutica. 

El curs acadkmic 92-93 el Departament d’Ensenyament 
va esmerqar 12.069 milions de pessetes al conjunt de centres 
docents i de recursos humans i materials relacionats amb 
l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. 
Aquesta quantitat va representar el 3,96% del nostre pressu- 
post, i suposa un increment del 649% en relació amb ara fa 
dotze anys, és a dir, el curs 81-82. Aquesta evolució pressu- 
posthria ha incidit especialment en el nombre de professio- 
nals destinats z1 I’atenció d’aquests alumnes en els centres 
docents ordinaris. Actualment tenim en aquests centres un 
professional especialitzat per cada set alumnes disminuits 
escolaritzats en centres docents ordinaris. El curs 81-82 
aquesta rati0 era de 2511. No cal dir que els recursos hu- 
mans dels centres d’educació especial també han estat signi- 
fi cativament incrernen tats des d’ aleshores. 

Ara bé, quines s6n les previsions? En relació amb la zo- 
nificació, abans d’acabar I’any disposarem del mapa escolar 
corresponent a I’educació escolar. La nostra previsió quant a 
la futura distribució geogrhfica dels centres i de les unitats 
d’educació especial parteix bhsicament de la divisi6 del ter- 
ritori en Sumi6 de la seva població escolar i, en conseqiikn- 
cia, del possible nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives, corn també, naturalment, de 1’actual ubicació 
dels centres ja existents. AquelIes zones que previsiblement 
puguin presentar una especial concentraci6 d’alumnes amb 
necessitats educatives especials haurien de disposar de cen- 
tres específics de cinc o més unitats d’educació especial, 

A les zones que no disposin d’aquests centres especifics, 
complementhriament amb I’actuació que desenvolupin els 
mestres especialistes en pedagogia terapkutica dels centres 
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ordinaris, es dotari alguns centres ordinaris amb les unitats 
d’educaci6 especial necesshries per atendre el segon cicle 
d’educació infantil, l’educació’ primhria i I’ESO. En aquest 
procés es procurarh afavorir la continultat dels actuals cen- 
tres d’educaci6 especial, tat establint un procés de transició i 
transforma& per a I’adequació a la. nova ordenació del sis- 
tema educatiu, i, en aquest sentit, tambk vull avnnpr que es- 
tem en converses amb les federacions que representen 
aquestes escoles, i que avancen positivament, almenys 
aquesta és l’opinió que en tinc avui. 

En relació amb les futures necessitats d’escolaritzacib, 
voldria remarcar que el curs 92-93 tenim 15.074 alumnes 
amb necessitats educatives especials, derivades de dhficits 
greus i permanents. D’aquests quinze mil, 9.571 es trobaven 
escolaritzats en centres docents ordinaris, i 5.503 en centres 
h’educació especial. És a dir, un 63 i un 37% respectiva- 
ment del total de la població escolar d’aquestes caracteristi- 
ques. Si ens limitem a considerar el tram d’edats zero- 
quinze anys, en el qual es troben la major part d’alumnes, 
aquests percentatges passen a ser del 69 i el 31%. Com he 
dit, crec que són xifres ben expressives del nivell d’iintegra- 
ci6 escolar que hem assolit a Catalunya. La població escoiar 
que presenta necessitats educatives especials, derivades de 
d&ficits greus i permanents, és actualment del voltant d’un 
2%. D’aquest percentatge d’afumnes, el 0,5% pot requerir 
escolaritzaci6 en centres d’educació especial, mentre que un 
1,5% pot se+ escolaritzat en centres docents ordinaris, amb 
els suports adequats. 

En €unció d’aquestes dades s’establirh el nombre d’uni- 
tats i de centres d’educaci6 especial necessaris per atendre la 
demanda. Per a la concreci6 definitiva de I’oferta tindrem 
presents, sense cap mena de distinció, els centres públics i 
privats concertats existents en I’actualitat. 

Els alumnes amb necessitats educatives especials que 
puguin ser escolaritzats en centres docents ordinaris -els 
quals, corn he dit abans, representen 1’1,5% de la població 
escolar- hi accediran d’acord amb els següents criteris: 

Primer, tots els centres docents ordinaris han de poder 
atendre aquests alumnes. Segon, catdrh evitar la concentra- 
ci6 excessiva d’alurnnes amb necessitats educatives espe- 
cials per tal de facilitar I’equilibri del centre -els límits 
rnhxims que preveiem se situen al voltant de dos alumnes 
integrats per unitat escolar i vuit per centre. Tercer, ets 
alumnes que presenten disminucions limitadores de la seva 
motilitat significatives han de ser escolaritzats, bbviarnent, 
en centres sense barreres arquitectbniques; aquells altres que 
pateixin dkficits auditius necessiten un suport de logopkdia; 
els alumnes amb dkficits visuals requeriran també un suport 
especific. Tanmateix, iniciahen t, caldrh concentrar aquesta 
oferta en determinats centres, perque, si no, em sembla que 
no seria possible. 

Centres educatius de recursos especifics. En atenció al 
nombre d’alumnes que calgui atendre a cada zona geogrhfi- 
ca que es determini, el Departament té previst crear centres 
educatius de recursos específics que, en general, resultaran 
de la transformació d’alguns centres d’educaci6 especial 

existents en I’actuaMat, Aquests centres de recursos actua- 
ran en estreta collaboració amb els centres d’educacici espe- 
cial i estaran a disposicib de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials de la zona on estiguin escolaritzats en 
centres ordinaris. 

Aquests centres oferiran als alumnes escolaritzats en cen- 
tres ordinaris serveis com ara són els de fisioterhpia, logo- 
p2dia, ajut per a l’autonomia personal, ampliació d9 algunes 
Bees cuniculars, etc5tera. La nostra voluntat 6s crear com a 
rninirn un d’aquests centres per cada zona tres-divuit que 
tingui centres d’educació especial, tot complementant 1 ’ ac- 
tual xarxa de centres de recursos per a alumnes amb dhficit 
auditiu -actualment existeixen vuit CRIDA- i l’actualitza- 
ció del centre de recursos per a alumnes amb d8ficit visual. 

At&s que I’experihncia ha mostrat l’eficbcia d’aquests 
centres, tenim previst crear-ne d’altres, especialment per a 
I’atenci6 a l’alumnat amb dhficits motrius. 

Finalment, una altra de les qiiestions que ha assenyalat, i 
complementkiament, els programes de garantia social que 
s’establiran amb carhcter general, en alguns dels quals PO- 

dran participar-hi alumnes amb algunes discapacitats, el De- 
partament d’Ensenyament desenvoluparh i fornentarh l’es- 
tabliment d* altres programes específicament adreqats a 
aquests alumnes, Tanmateix, aquesta oferta es concretarh 
progressivament en el moment de planificar el conjunt 
d’ aquests programes. 

En qualsevol cas, en el torn de &plica, si hagués quedat 
alguna qiiesti6 la podriem tractar. 

Moltes grhcies, senyor president, 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor conseller. La 

senyora Dolors Torrent pot formular la replica, 
La Sra. TORRENT: Un altre cop, com ja he esmentat 

abans, en la &plica també se’m va avanGar un seguit de 
qüestions que s’estaven fent i semblava que, sobretot en.la 
intervenci6 després de la Moció de la representant de Con- 
vergbncia, tot el que jo deia o anunciava m’ho estava inven- 
tant, que no corresponia amb la realitat dels centres que jo 
havia visitat; fins i tot la senyora diputada es va prestar a vi- 
sitar els mateixos centres que havia visitat jo, on havia ex- 
plicat els dkficits que havia constatat, per constatar, les dues, 
si era cert o no era cert. 

I el cert és que he tingut de nou contacte amb repre- 
sentants cl’aquesta especificitat concreta de I’educació espe- 
cial i li  he de dir, senyor conseller, que hi han queixes, que 
hi han queixes ben paleses, ben manifestes, que hi ha un cert 
abandó en el terreny de l’educació especial, perque es té una 
mica la impressió que no es concreta i que, si veritablement 
hi han projectes, no es comuniquen, I els centres es troben, i 
sobretot els centres concertats específics d’ educaciii espe- 
cial, sense cap tipus d’orientaci6, no saben si podran tenir 
els nanos fins als divuit anys. Es va Ilanpr una espkcie de 
globus sonda dient que seria fins els divuit anys, COM \rost& 
sap que en altres experhcies en el conjunt de I’Estat els na- 
nos amb unes dificultats molt especifiques, molt concretes, 
perqtrk en el terreny de I’educacici especial -com tots sa- 
bem- no es poden catalogar tots els alumnes i les alumnes 
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en el mateix sentit, perque hi han deficikncies molt diferen- 
ciades, perb sí que hi havia, hi ha un cert descontentament 
en aquest sentit, perque en llanpr-se el globus sonda que 
només hi podrien ser fins als divuit anys ..., i ara sembla que 
s’ha rectificat en la línia del que ja es fa en e? Ministeri o en 
altres comunitats autGnnemes, que serh fins als vint o vint-i- 
u, per exemple, per fer la formació professional adaptada. 

Perquk, és clar, ens trobem que hi ha nanos, senyor con- 
seller, i nenes, que fan la primaria bé, o sigui infants amb 
uns d2ficits que fan I’educació primaria bé, se’n surten més 
o menys, perb, evidentment, quan estan a secundhria el tema 
es camplica una mica mCs, perque els continguts a secun- 
dhria evidentment s6n molt diferents i I’esforg ..., no tots els 
nanos estan capacitats per acabar la secundhrlria. Per tant, la 
impressió que hi ha 6s quina secundaria faran, quina adapta- 
ció de la secundhria es far2 en cada cas concret, en cada es- 
pecificitat d’aquests nens o aquestes nenes amb aquestes 
dificultats; si tindran aquests programes de garanties socials; 
si es far& una formació professional adaptada, en el sentit 
que molts d’aquests adolescents puguin tenir el dia de dem8 
una sortida professional que els pugui servir per valorar la 
seva autoestima, la seva capacitat per desenvolupar-se al seu 
nivell en la vida, 

Per tant, d’aquests ternes, ja l i  he dit que el tema de se- 
cundhria era el que més em preocupava, perqu5 realment 
aqui és OR ens juguem el futur d’aquests nanos i aquestes 
nanes amb dificultats. I a primhia, bé, jo sé que es va agafar 
la idea ..., vostes quan van comenqar a adaptar la LOGSE -i 
molt abans- en el sentit que el sistema educatiu incorporava 
E’educaci6 especial van Convertir tots els centres -tots els 
centres- en centres d’integració. Bé, i avui ja li he sentit, 
d’alguna manera, que hi ha hagut una certa revisi6 en e1 sen- 
tit de dir: i B é ,  els nanos que s6n sords potser no han d’anar 
a escoles disperses, sinó que hi ha d’haver un centre que 
atengui aquests nanos que tenen aquesta especificitat de de- 
ficihcia i segurament ens evitarem despeses de recursos in- 
necessbiament i ehs nanos estaran m6s ben atesos si estan 
una mica concentrats, no exageradament concentrats.)) 

I voldria dir un parell de coses que em queden pendents. 
No hi ha hagut una avaluació real de la integraci6, no hi ha 
hagut una avaluaci6 real de I’educació especial a Catalunya. 
Jo els ho he demanat molts cops. Jo considero, pel que he 
parlat amb la comunitat educativa, conscient d’aquests pro- 
blemes i entesa, que l’avaluació I’estan fent professionals de 
diferents centres, perb que no s’ha fet una avaluaci6 promo- 
guda pel Departament d’Ensenyainent i que hauria de ser, al 
meu entendre, aliena al Departament d’Ensenyament, si b6 
orientada pel Departament d’Ensenyament, o sigui, han de 
ser aquelles persones que hi entenen, que no han d’estar in- 
volucrades en Ia dinhmica constant de resoldre els proble- 
mes. 

I per acabar voldria dir-los -ja sé que abans li he dit que 
faria un tema molt general, malgrat que és concret, per@ 
les coses s6n generals, per6 estan basades en qüestions 
reals-, li voldria dir el següent: vostks ..., hi ha aquesta 
queixa dins la comunitat educativa que no hi ha una ordena- 

ci6 de l’educació especial i, en canvi, vostks donen una skrie 
de normes en el sentit, per exemple, que aquelles titulacions 
de llicenciats, de psicblegs i pedagogs, d’alguna manera, se- 
gons una interpretaci6 de la LOGSE que no s’ha desplegat, 
encara, que no hi ha hagut un treball seri6s en aquest sentit 
de les plantilles, vostks ja canvien ]‘orientació, diuen que 
aquestes persones no podran arribar a la llarga a ocupa- les 
responsabilitats que fins ara estaven ocupant. Hi ha una 
queixa en aquest ,sentit que m’han manifestat a mi altres 
grups d’aquí, de la cambra, els sindicats representants 
d’aquests professionals que pateixen ara en aquests mo- 
ments aquesta resolució del: Departament i que jo voldria 
que el senyor conseller em pogués dir alguna cosa, perqu& 
considerem que no haver-se planificat l’educaci6 especial és 
una mica anar tapant forats sense una visi6 global de conjunt. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Torrent. El 

senyor conseller tt5 la paraula per contestar la rkplica. 
El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 

grhcies, senyar president. Senyores i senyors diputats, bé, jo 
comprenc que hi hagi queixes en aquest moment. És naturai 
que quan hi ha la transformació d’un sistema educatiu es ge- 
nerin durant alguns períodes de temps algunes inquietuds, 
sobretot perquk afecten sempre expectatives en l’ordre pro- 
fessional i d’altra mena, no? 

En qualsevol cas, em sembla que en la meva anterior in- 
tervenci6 ha quedat clar, em sembla que hi havia els indicis 
suficients perque es veiés una mica per on aniran les coses. 
Jo crec que la senyora Torrent no espera de mi una concre- 
ci6 tan definitiva, perquh em sembla que no seria raonable, 
quan en aquests moments estem fent precisament aixb, fa 
planificació del mapa escolar que contempla I’ educació es- 
pecial, que em sembla que és una aportació positiva. 

En qualsevol cas, el que sí que fi puc ben assegurar és 
que els diversos col.1ectius que estan involucrats en el m6n 
de I’educacici especial en els dos darrers mesos, especial- 
ment -no norn6s, perb especialment en els dos mesos- han 
estat en contacte amb les diferents direccions generals del 
Departament d’Ensenyarnent, i alguns d’aquests collectius 
fins i tot amb el mateix conseller, per veure de quina manera 
es podien conciliar les diferents percepcions i sobretot de 
quina manera es podien donar respostes satisfactbries espe- 
cialment en l’hmbit de la secundhria. 

Coincideixo plenament amb vostk que 6s en aquest irnbit 
on cal assegurar precisament un major equilibri, perquk és 
on comencen a plantejar-se mes dificuhats per sostenir del 
tot aqueIl criteri d’integració que en la seva expressió és ab- 
solutament indiscutible, perb que en la prktica acaba gene- 
rant algunes disfuncions que hem &atendre i que hem de 
procurar resoldre srttisfactbriament. 

En aquest sentit jo si que, cum a grup polític, estic a la 
seva disposició per comentar tot i cada un d’aquests aspec- 
tes en el moment que vostks vulguin. Em sembla que ara, 
d’entrar en aquesta anhlisi, no n’és el moment, ni segura- 
ment tindria la utilitat d’informació en el nivell que vostks la 
demanen. 
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En qualsevoI cas, a mi em sembla que els passos que es- 
tem donant en aquest moment avancen en una direcció cor- 
recta i em sembla que, amb independhncia d’aixb, seran 
compartits pels diferents sectors de la comunitat educativa 
que treballen en T’hrnbit de I’educació especial. 

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

InterpeHaciÓ al Consell Executiu 
sobre la palitica educativa 

Passem al punt número 9 de I’ordre del dia, interpel-laci6 
sobre la política educativa, presentada pel diputat senyor Ig- 
nasi Riera, del Grup Parlamentari d’hiciativa per CataFu- 
nya. Té la paraula per formular l’exposici6. 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Si; gchcies, senyor president, 
Senyores diputades i senyors diputats, em penso que queda 
clar que no resulta ficil I’aplicaci6 de la Llei d’ordenaci6 
general del sistema educatiu. L’aplicaci6 del capítol tercer, 
sobre educació secundhria, malgrat els esfoqos de consens 
poiftic, continua generant tensions socials i malestar en certs 
sectors de la comunitat educativa. 

Tot amb tat, en aquesta interpeHaci6 jo em voldria cen- 
trar d’una manera gairebd exclusiva en el capftol quart de la 
LOGSE, en concret en tot 61 que fa referhcia a la formaci6 
professional, ‘ i  a la formaci6 professional entesa justament 
com l’entén la LOGSE en el seu article 30; cito: <<La forma- 
ci6 prokssional comprendrh el conjunt d’ensenyaments que, 
dintre del sistema educatiu i regulats en aquesta Llei, capaci- 
tin per a I’exercici qualificat de les diverses professions; in- 
clourh també aquelles altres accions que, dirigides a la 
formaci6 continua en les empreses i a la inserci6 i reinserci6 
laboral dels treballadors, es desenvolupin en la formació 
professional ocupacional que es regular& per la seva norma- 
tiva específica. ]Les administracions p6bliques garantiran la 
coordinació d’ambdues ofertes de formació professionaln. 
Mes tard a I’article 34 se’ns diu, encara: <<En el disseny i 
planificació de la forma56 professional especifica es fo- 
mentar& la participació dels agents socials),, etckttera. 

En una de les seves compareixences l’honorable conse- 
ller d’Ensenyament explica quina és la voluntat del Govern 
pel que fa a la forrnaci6 professional. Cito textualment unes 
quantes frases del conseller: <<La formaci6 professional és 
un factor clau per al desenvolupament dei país.)> En un altre 
moment: <<Tenim la voluntat de presentar un projecte de llei 
d’incentius fiscals a Ics empreses colla bar adores.)^ DesprCs, 
tot comentant que, en les reunions del Cornite Técnico de 
Formación Profesional, el MEC ha expressat la voluntat de 
publicar els títols previstos durant els cursos 93-94 i 94-95, 
diu el conseller: <<En aquest cas, nosaltres aniríem elaborant 
els més de dos-cents currfculurns previstos corresponents, 
implantant els nous ensenyaments durants els cursos 1994- 
95 i 1995-96 per a famílies professionals. No cal dir que en 
aquest procés es mantindrh una estreta col-laboració amb les 
diferents organitzacions i sectors professionals per tal d’ade- 

quar els continguts formatius a les demandes del sector pro- 
ductiu.>) En un altre moment de la compareixenqa, el conse- 
ller diu: <<En aquests moments estem considerant la 
possibilitat de dur a terme una nova iniciativa en l ’ h b i t  de 
la formació professional, Ia creaci6 d’uns centres integrats 
pels centres docents, les empreses i el Departament d’Ense- 
nyament que permetin establir vincles permanents amb el 
sector econbmic de cada famíiia professional.>> 

He volgut llegir el que diu la Llei, he volgut llegir el 
que diu el conseller, anava a dir gairebé per limitar aixb, 
la meva interpel4ació: com aplica aquesta política e1 Go- 
vern de la Generalitat? Quines mesures esta fent o esta 
prenent? Amb quins problemes es troba per aplicar 
aquests propbsits? 

Ja en el debat de pressupostos vam manifestar el nostre 
neguit per la reducció d’un seguit de partides pressupos- 
tiries que semblava que podien anar en contra d’una altra de 
les afirmacions que feia el conseller, que és: <<Per aquest 
motiu el Govern de la Generalitat sempre ha impulsat la for- 
maci6 professional al mhxim.b> Deia que posavern en dubte 
aquesta afirmació quan llegiem que hi havia una reduccib 
d’un 20% de la partida pressuposthria que parla dels progra- 
mes experimentals de la nova formació professional i l’en- 
senyament dual; o quan hi havia una reducci6 de la partida 
destinada a actuacions a m b  entitats del món del treball; o 
quan hi havia una reducci6 de les transferbncies a l’hcanop, 
del qual rn’agradaria poder parlar en el marc d’aquesta inter- 
pellació; o quan es congelava la partida del Programa esco- 
la-treball; o senzillament, quan deiem que hi havia escassesa 
de partides, escassedat de partides, pel que fa a tot el que si- 
gui la remodeiació, rehabilitació de molts edificis. 

Aquest mati, en un seguit de preguntes, li han preguntat 
per alguns edificis, justament, de I’entorn gironí. Em penso 
que és important recordar en quin estat es-pot trobar un IM, 
per exemple, de Santa Coloma de Farners pensat inicialment 
per a set-centes persones, en aquests moments amb molts 
més alumnes i amb una situació pedagbgica que ~IQ crec que 
sigui la mEs apta per poder impartir ensenyaments. 

A més, em sembla que tots estem d’acord en un punt: la 
formaci6 social necessita comptar amb un suport social més 
gran, perque en aquests moments, i a diferencia del que és 
hhbit a molts paisos d’Europa, hi ha la tendhcia a fer el ba- 
txillerat abans de voler fer formació professional. Si volem 
ser fidels a la lletra i a I’esperit de la LOGSE hi hauria d’ha- 
ver un plus d’esfoq, a mds, per coordinar els diferents tipus 
de formació professional, reglada i no reglada; és una vella 
qüestió perb em penso que ha de ser una qüesti6 de futur. 
Deiem quan defenshvem les nostres esmenes a la Llei 
d’educació d’adults, que el prehmbul d’aquelia Llei s’as- 
semblava molt al prehmbul de I’Institut Catalh de Noves 
Professions i s’assemblava molt als manifestos que es fan en 
aquest Govern sobre formació professional i al que es deia 
quan rebíem de 1’Inern una part dels recursos destinats a for- 
m a i 6  ocupacional. En tots tres casos es deia,.., en quatre 
casos es deia el mateix: en aquests moments és absoluta- 
ment indispensable. s i  volem no perdre el ritme de ser e m -  
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peus de veritat, comptar amb una bona formació professio- 
nal, entesa corn a formació en tots aquests aspectes en quk 
f’entén la LOGSE. 

Diguem-ho mbs clar, encara: en el context europeu ens 
volem autodefinir corn un dels quatre motors d’Europa. 
Doncs, be, en les trobades que hi ha hagut amb els altres 
motors d’Europa, per exemple, amb els representants del 
Govern O del Parlament de Baden-Wiirttemberg, hem pogut 
comprovar que els nivells de forrnaci6 professional no s6n 
iguals, i aixb no ho hem utilitzat per comenqar a dir: <&6n 
tres motors i mig d’Europau; hem dit: <<Som quatre motors 
d’Europa, perb a un d’aquests quatre motors li fallen encara 
les rodes o li fallen en tot cas els mecanismes per poder anar 
al mateix ritme que els altres mofors.n 

A través de quins mecanismes? No ho sé, EI Grup Socia- 
lista d’aquesta cambra, el setembre de 1988 proposava la 
creació d’una comissió d’estudi sobre la situa& actual de la 
formació professional i les perspectives del mercat de treball 
a Catalunya. He estat llegint la manera corn es defensava 
aquella proposta, com la vam defensar també nosaltres, a 
traves del diputat Víctor Gimeno, aquella proposta. Crec 
que era una proposta important, perquli: l’únic que tractava 
de dir 6s: ccEscolteu, en temes com el que és la formació 
professional haurem de continuar-hi treballant sempre i hau- 
rem de continuar treballant sempre per saber quines són les 
requestes de futur per fer que aquesta formació professional 
sigui vidida.>> 

Mds encara. Quan el 4 d’abril de 1990 era aprovada una 
moció subsegüent a una interpeHaci6 que jo havia plantejat: 
<Aquest Parlament>) -d&Íem- ((insta el Consell Executiu a 
elaborar, al llarg dels cursos 1989- i990 i 1990-1991, un es- 
tudi exhaustiu sobre la situació acadkmica deís estudiants de 
formació professional reglada)), i en I;’expficaeió d’aquella 
interpel-laci6 deiem: ai, justament, les connexions d’aquesta 
formació professional reglada amb les al tres formacions 
professionals>>. 

He dit que volia dir-li alguna cosa, senyor conseller, se- 
nyores diputades i senyors diputats, sobre 1’Institut Catali 
de Noves Professions. Aquést Institut va ser creat fa vuit 
anys i em penso que és de justicia que ens preguntem, i més 
ara, que hi ha hagut un canvi en la direcci6 d’aquest Institut 
i que una persona que jo aprecio personalment molt -perso- 
nalment molt- ha estat posada al davant d’aquest Institut 
Catalh de Noves Professions: al cap de vuit anys, 1’Institut 
ha fet allb que havia de fer, segons llei, allb per que havia 
estat creat? Recordo que en l’explicació de qu& ha de signi- 
ficar 1, Institut Catal& de Noves Professions deiem: dl’aitra 
banda, 6s evident la necessitat d’irnpulsar la investigaci6 so- 
bre les necessitats professionals futures i també la d’orientar 
sobre les futures necessitats professionals i educatives; és 
per aixb que aquesta Llei crea E’lnstitut Catal& de Noves 
Professions com a eina d’estudj del procés de canvis accele- 
rats en qu5 la societat actual es troba immergida, els quals 
comporten una modificaci6 constant dels perfils professio- 
nals, tant en els aspectes de contingut i de qualitat com en 
els de quantitat i de durada.)> 

Corn que se m’acaba el temps, si em queda alguna cosa a 

GrBcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Pel 

Consell Executiu, té la paraula I’hanorable conseller d’En- 
senyament, senyor Pujals. 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
@cies, senyor president Senyores i senyors diputats, se- 
nyor Riera, efectivament, em sembIa que hi ha una coinci- 
dkncia plena a considerar que els estudis de forma& 
professional són uns ensenyaments estratkgics per al desen- 
volupament del país, 

Per aquest motiu, des del Departament d’Ensenyament hi 
estern esrnerqant un esforq que s’ha incrementat progressi- 
vament, i el cert és que hem fomentat i fomentem I’opci6 de 
la formaci6 professional, la qual cosa ha comportat un incre- 
ment del nombre d’alumnes que, a1 meu entendre, és molt 
significatiu. En els dos darrers cursos acadkmics, el nombre 
d’itlumnes de forrnaci6 professional ha superat, per primera 
vegada, el nombre d’alumnes inscrits en el batxillerat. Em 
sembla que és una dada molt i molt positiva, de la,qual ..., 
si l’esmento no 6s per atribuir el rnkrit a ningú sin6, en tot 
cas, perquh em sembla que 6s significativa d’una evolució 
que tots volem i que, en qualsevol cas, el Departament 
d’Ensenyament i el seu conseller desitgen. 

Hi ha un altre aspecte també molt important, que és la 
participació dels alumnes en les prictiques en alternanga es- 
cola-empresa. En aquest sentit, en el període 89-92 es van 
invertir 2.290 milions de pessetes en equipaments especia- 
litzats de formació professional. Enguany, tenim previst inver- 
tir 670 milions en actuacions arquitectbniques relacionades 
amb la formació professional i, en qualsevol cas, si el senyor 
Riera en vol la concreci6 exacta, ho puc fer amb molt de gust, 
Hem portat a terme, igualment, un nombre important d’activi- 
tats per formar el professorat per al nou sistema educatiu. 

Ara, tot aixb i d’altres qüestions que podríem esmentar 
en aquesta interpeHaci6, em sembla que no..., que aixb no 
treu que queda molta feina a fer: molta. Per exemple, en 
aquest terna concret dels alumnes que fan prhctiques en al- 
ternanqa escola-empresa, nosaltres calculem que caldrh dis- 
posar de 35.000 a 40.000 llocs de prhctiques a les empreses 
per dur a terme, precisament, aixb: la formació practica en 
centres de treball, i aquesta realitzaci6, a més a més, ara serh 
obligatbria per als alumnes. 

En aquest sentit i amb aquesta finalitat, per exemple, fa 
poc vam signar un conveni amb totes les cambres de co- 
merq, la qual cosa no exclou que hi pugui haver una c d a -  
boraci6 amb altres agrupacions empresarials, perb d’aquest 
acord a mi rn’agradaria remarcar molt un aspecte, que no és 
l’tínic, perb al meu entendre és molt important: la creaci6 
d’un banc de dades que permetrh que, des de les empreses, 
des de i’Administraci6 puguem saber en cada moment on i 
quines especialitats podem ofertar a cada empresa, i que 
aixb estigui informatitzat serh un instrument molt important 
per poder facili tar aquest procés d’incrernent importantissim 
que hem de fer en aquests propers anys. 

dir, ja miraré de dir-la en el segon torn, 
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Un altre aspecte molt important 6s e1 del mapa escofar, i 
quines previsions tenim, concretament, en mathria de forma- 
ció professional. De fet, cal que els ensenyaments de forma- 
ció professional estiguin correctament territorialitzats en 
funci6 de les particulars demandes del sistema productiu de 
cada comarca. Amb aquesta finalitat estern elaborant el 
mapa escolar de Catalunya, que quedar& enilestit abans 
d’acabar I’any i que es basar& en les següents previsions. 

Primera, assolir una taxa d’escolasitzaci6 del 20% de Irl 

poblslcilj escolar de setze anys en els cicles formatius de 
grau mitji, i d’un 25% de població escolar de divuit anys en 
els de grau superior. Es tracta de convertir els cicles de grau 
superior de la formació professional en una alternativa que 
pugui ser preferent als estudis universitaris per tal d’invertir 
la tendkncia d’acumulaci6 d’estudiants a la universitat, que 
ni respon ara a les necessitats del país -menys encara en el 
futur-, de la mateixa manera que tampoc no garanteix l’ac- 
cés al m6n del treball d’aquasts titulats universitaris, Per 
aquest motiu, l’oferta de cicles formatius de grau mitja no 
s’allunyarb dei resultat de dividir la demanda esperada, és a 
dir, un 0,20 pel cens de setze anys per a trenta alumnedcicle 
formatiu. En els mateixos termes es concretar& 1’oferta de 
cicles de grau superior, 6s a dir 0,25 pel cens de divuit anys 
per trenta aIumnes per cicle. 

Segon. La planificaci6 escolar per a I’any 2000 es fa a ni- 
vell de famaies professionals. 

Tercer. S’bferiran cicles formatius de grau mitja i de grau 
superior en tots els IES que tinguin hmbit comarcal. 

Quar$. L’expansió d’aquests cicles de grau superior no es 
farh en detriment de I’oferta actual, llevat que hagi quedat 
absolutament obsoleta. 

Cinquk No hi haurh, necesshriarnent, possibilitat de con- 
tinui’tat -o, almenys, no la podrem garantir a tot arreu- entre 
els cicles de grau mitja i superior d’una mateixa família pro- 
fessional al mateix centre, perquk aixb ens limitaria possibi- 
litats de l’oferta global de tot Catalunya, 

Aquest curs 93-94 hi ha cent centres docents que experi- 
menten un total de quaranta-vuit mbduls professionals dife- 
rents; en tot cas, si després I’interessés, li podria donar la 
distribució d’aquests centres. Igualment li podria facilitar 
l’evolució que hem tingut des del curs 90 fins enguany, 
per6 ..., així corn el nombre d’alumnes que cursen mbduls 
experimentals, enguany en el curs actual són 2.750 a tot Ca- 
talunya. En qualsevol cas, voldria destacar, en relaci6 amb 
I’experirnentació dels mbduls professionals, que el Departa- 
ment ha procurat definir els seus continguts en fumi6 de les 
necessitats del mercat de treball a cada una de les &re& 
En relació amb el desplegament de la LOGSE, que és una 

de les qüestions esmentades en la seva intervenció, voldria as- 
senyalar que, mitjanqant el Reial decret 676, del 1993, el Go- 
vern de 1’Estiit va establir les directrius generals sobre els titols 
i els ensenyaments mínims de formaci6 professional. 

Nosaltres, a hores d’ara, j a  hem redactat el Decret marc 
de títols professionals, el qual ha estat informat favorable- 
ment pel Consell Escolar de Catalunya, Actualment hi estem 
incorporant algunes de les esmenes que s’hi van presentar, 

que a parer meu no alteren significativament cap aspecte im- 
portant del Decret, perb que, pel fet d’haver estat formula- 
des per aquest brgan consultiu, mirarem d’incorporar al 
projecte de decret. L‘aprovació, doncs, de fet és gairebé 
imminent. 

EI Departament, a més, colhbora activament amb el Go- 
vern de I’Estat en la defiinici6 del nou cathleg de professions 
per a cada famflia professional; concretament, la tkxtil i la 
famnia de professions relacionades amb l’esport han estat 
coordinades des de Catalunya. El Ministeri ha expressat la 
voluntat de publicar tots els títols previstos -gairebé uns 
dos-cents cinquanta- abans que no finalitzi l’any 95, i 
aquesta voluntat la va expressar en la Conferhcia d’Educa- 
ció del mes de desembre, i també la va tornar a manifestar 
en la següent convocatbria de la Conferhcia d’Educaci6, i 
el cert és que si haguéssim de jutjar pels mesos que han 
passat, a hores d’ara el Ministeri esta complint les previ- 
sions que tenia. Per tant, jo estic esperangat que, en aquest 
sentit, aquest calendari de treball es podrh mantenir. Ara 
com ara, han estat publicats eis tltofs corresponents a les fa- 
mflies professionals de química, hoteleria i turisme, i edifi- 
caci6 i obra civil. Ens consta també que, tot i que encara no 
s’han publicat, han estat aprovats ja pel Consell de Ministres 
els de tkxtil, el de confecció i pell, els de moble i fusta i els 
de la famflia marftirno-pesquera. 

D’acord amb aquesta perspectiva, Ses nostres previsions 
per als propers cursos s6n les següents: curs 94-95, mantin- 
drem l’actual oferta de segon grau de formació professional 
i incrementarem els rnbduls professionais en la mesura in- 
dispensable per donar resposta als alumnes que acaben 
I’educació secunditria obligatbria o el nou batxillerat; elabo- 
rarem el disseny curricular aproximadament d’uns cinquanta 
titols professionals de les dotze primeres famrlies professio- 
nals que 6s previst aprovar, concretament d’aqueIls que, ha- 
vent estat aprovats pel Ministeri, siguin més convenients per 
a Catatunya, i en aquest mateix curs, el 94-95, cornenprem 
a preveure la implantació anticipada d’aquests títols, que es 
realitzaria el curs següent, i les necessitats de professorat i 
d’equiparnent que comportaran. 

Per al curs 95-96 -i amb aixb, senyor president, acabaré-, 
procedirem a substituir el mhxim nombre possible de 
mbduls professionals experimentals per als nous títols que ja 
tindrem elaborats. El curs 95-96 es prorrogar& I’experimen- 
taci6 d’aquells mbduls professionals que no tinguin aprovat 
encara el tftol corresponent; s’elaborarh el disseny curricular 
d’un segon bloc de títols professionals -aproximadament, 
també, al voltant d’uns cinquanta- de la resta de families; es 
comenqarh a preveure la futura implantació d’aquests nou ti- 
tols i la segona fase d’implantació deis elaborats el curs 94- 
95, tot tenint present que aquests darrers hauran de poder ser 
cursats pels alumnes que finalitzin 1’ESO i el batxillerat. No 
cal dir que en aquest procis hem de mantenir, necesshria- 
ment, una col-laboració molt directa amb les diferents orga- 
nitzacions i sectors professionals i amb les administracions 
locals, per tal d’adequar els continguts formatius it les de- 
mandes del sector productiu, 
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Finalment, per acabar he de dir que el Departament d’En- 
senyament complir& el calendari d’implantació del nou sis- 
tema educatiu, d’acord amb la revisió acordada, i que aviat 
aprovarem un decret que regularh els anomenats centres 
d’innovació de formació professional, que ha esmentat tam- 
bé en la seva intervehció, aixi COM tarnbe publicarem ben 
aviat l’ordre de prbrroga d’experimentació de programes de 
g a m  t i a soc i al ; actualment s’experi menten, mi tj aqan t qua- 
ranta programes de garantia social, plans de transici6 al tre- 
ball, cinc programes de garantia social a centres d’educaci6 
secundirria obligatbria i un programa de garantia social en 
l’irnbit de l’educació especial. 

En tot cas, de F’Incanop, en parlarem en el torn de rkpii- 

Moltes gracies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor conseller, EI senyor 

El Sr. RIERA I GASSIOT: Ho vull, president, i grkies. 
EI Sr. PRESIDENT: No I’obligo, sap? 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Bé, em penso que queda clar 

que, des d’hiciativa per Catalunya, si alguna COM hem dit i 
hem dit moltes vegades en aquesta cambra és que és del tot 
urgent que hi hagi mesures per a sortir de la crisi econbmi- 
ca. Doncs béy en la nostra proposta de mesures per sortir de 
la crisi econbmica, i a més d’elements de simplificacions ad- 
ministratives, d’estalvis en despeses innecessbries, surnptuh- 
ries, etcetera, hem insistit sempre en tot el que 6s investiga- 
ció i formació professionaI, perquk entenem molt clar que si 
volem, en aquests moments, anar al ritme d’Europa, no ens 
podem moure d’aquests ’ dos eixas: la dependkncia, en 
aquests moments, industrial, econbmica, ens ve que fa molts 
anys que no hi ha hagut una investigació d i d a  i que, des- 
prks, tampoc tenim preparades les persones per a poder tirar 
endavant a partir d’aquests nous reptes que crea el mercat de 
treball, Per tant, estem totalment d’acord que, en aquest cas 
concret, no es tracta de fer confrontacions <<sobren sin6 
d’afegir esforps cia favor den. 

Segon punt: nosaltres hem plantejat moltes vegades -ho 
han fet també altres grups- l i  necessitat de crear uns meca- 
nismes clars de coordinaci6 de tots els tipus de formació 
professional; quan abans he volgut Elegir l’article 30 de la 
LOGSE és perqub quan ens diu, al final ..., no, el final del 
primer parhgraf de 1’article 30: <<Les administracions públi- 
ques garantiran la coordinaci6 d’ambdues ofertes de forma- 
ció professional>>, crec que 6s important que hi hagi aquesta 
doble oferta de formaci6 professional coordinada. És preci- 
sament per aixb que hem parlat, senyor conseller, de 1’Inca- 
nop: creiem que tenint en compte el que és la lletra, l’esperit 
de creació de I’Institut Catal& de Noves Professions, el pa- 
rkgraf que he llegit abans, que és un fragment de la Llei 
-evidentment, de l’exposició de motius-, ens diu fins a quin 
punt va ser creat com a mecanisme que, justament, hauria de 
poder fer aquesta feina. 

Nosaltres tornarem a plantejar, segurament, Fa creació 
d’uun consell catali de la furmacici, dels diferents tipus de 
forrnaci6 professional. Ens seria perfectament clar que aixb, 

Ca. 

Ignasi Riera, si ho vol, pot fer ús d’un torn de &plica. 

de veritat, ho assumís I’Incnnop, amb més competkncies, 
amb més recursos i amb m6s capacitat d’entrar, per tant, en 
diferents conselleries, perqui? no oblidem que, en aquests 
moments, la formació professional -en el seu aspecte 
d’adults 6s tamb6 formaci6 professional- es fa, si més no, 
des de tres conselleries: d e p h  de la Conselleria de Treball, 
depkn de la Conselleria d’Ensenyament, depkn de la Conse- 
lleria de Benestar Social, i segurament hi ha aftres conselle- 
ries que ;amb& fan cursos. Per tant, és important impulsar 
aixb i optimitzar al rnhxirn els recursos i les persones que 
poden impartir aquest tipus d’ensenyaments. 

Des d’aquest punt de vista, volia insistir tamb8, o volia 
plantejar un problema que em penso que 6s molt especial, 
perb que no deixa de ser un problema important: és el pro- 
fessorat tkcnic de formaci6 professional que pot quedar mal 
col*locat en aquesta aplicació de la LOGSE, i que penso que 
a tots ens interessa que aquest personal pugui quedar ben 
coi.locat. És un col-Iectiu de professionals que durant molts 
anys han estat els que han aguantat la forrnaci6 professional; 
els que ens hi hem dedicat professionalment sabem fins a 
quin punt els mítics professors de tallers substitu:ien, molt 
sovint, la deficihncia de maquinhria, la deficikncia d’eines, 
la deficiencia de materials per poder impartir una bona for- 
maci6 professional a partir d’un treball i d’un esfoq nota- 
ble, i perqub, sobretot, eren el tipus de professionals que 
malt sovint connectaven el que era l’ensenyament tebric de 
moltes coses amb I’ensenyament prhctic. Com que, a més, 
resulta que la LOGSE, també, a l’article 30, nsrnero 3 ,  ens 
parla que en l’educació secundhria i en el batxillerat tots els 
alumnes rebran una formació bhssica de caricter professio- 
naí, em penso que aquest col.lectiu hauria de merkixer 
l’atenci6 del Govern perque no quedi corn un collectiu per- 
dut per a l’ensenyament i, en concret, mal col4ocat o des- 
plapt en les noves propostes de formació professional. 

Finalment, el terna dels mbduls. A mi em preocupa, a ve- 
gades, que l’adequstció dels mbduls no sempre es faci 
d’ancord amb el que s6n necessitats de noves indústries per a 
Catalunya. M’explico: un te la sensació que Catalunya havia 
estat la capital de les indústries culturals -ho hem repetit en 
més d’una ocasid- i que, per exemple, dins d’aquestes in- 
dljstries culturals, hi ha la de la música, la del teatre, la de 
E’espectacle, la de la videografia ... Que no hi hagi en aquests 
moments una sensibilitat prou claca per part de tots els que 
poden determinar els nous mbduls, els que els poden dema- 
nar i els que els poden concedir, perqu5 hi hagi un incre- 
ment de preparació de tecnics precisament per a les 
indústries cul turals catalanes. 

Grhcies, senyor president, senyores diputades i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. El se- 
nyor conseller vol contestar la &plica? 

El Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT: Moltes 
grhcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, se- 
nyor Riera, sobre una de les qüestions que ha esmentat ara, 
en la segona intervenei6, m’agradaria anticipar-li que, efec- 
tivament, a hores d’ara tenim molt avanGat amb el Departa- 
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ment de Treball el text que pensem impulsar per a la creació 
d’un consell catalh de la formació professional com a hgan 
consultiu, on hi hauria la presdncia només de 1’Adminis- 
traci6 de la Generalitat, sinó també de les administracions 
locals, de les organitzacions sindicals i empresarials, de les 
cambres de cornerq, de les universitats catalanes, dels direc- 
tors dels centres docents i la incorporaci6 d’algunes perso- 
nalitats de reconegut prestigi en l’grnbit de la fosmacid 
professional, i aquest és un tema que, justament perquk no el 
tenim encara tancat, no em voldria allargar mes, perb, com a 
mínim, sí que li voldria anticipar que les nostres posicions, 
Ies de Treball i les d’Ensenyarnent, a hures d’ara estan en el 
tram final en l’elaboració d’aquest text. 

Una altra qiiesti6 seria veure quk fem amb el terna del 
Consell Cattali de la Forrnaci6 Ocupacional, que ha estat 
creat, que funciona i que em sembla que funciona molt satis- 
factbriament. En qualsevol cas, b6 hi pot haver una coordi- 
nació 4 s  perfectament possible la coexistkncia dels dos 
consells-, i en aquest sentit, en tot cas, el cert 6s que la crea- 
ció del Consell Catal& de ia Formació Ocupacional no ens 
hauria de treure la passibilitat, ans al contrari, de crear un 
consell catalh de la formaci6 professional. En aquest sentit, 
em sembla que estem avangant en una bona direcció. Aquest 
era un dels objectius que havia anunciat en la meva inter- 
venció en la Comissi6 de Política Cultural del Parlament i 
que tamb6 havia anunciat en la meva cornpareixenqa ai Con- 
sell Escolar de Catalunya. 

En la meva intervenci6 anterior tampoc no he pogut fer 
esment a una de les qiiestions a que vostk ha fet esment en la 
seva primera intervencib, que és el nostre propbsit de pre- 
sentar una llei, una propasta de llei per minorar els incentius 
fiscals. En tot cas, només voldria aclarir que aquest propbsit 
el mantenim; per6 que no fdra al Parlament de Catalunya, 
sinó que 1’hauríern d’impulsar al Congrés dels Diputats, per- 
qui3 algunes d’aquestes qüestions afecten la legislaci6 bhsi- 
ca, perb crec que és un tema sobre el qual hauríem de 
treballar i d’assegurar que es poguessin garantir aquests in- 
centius fiscals perqub, en definitiva, justament és en aquests 
propers anys que a més necessitarem assegurar aquesta 
preskncia d’alurnnes en les empreses, 

De moment, en reiació amb l’Incanop, jo crec sincera- 
ment que l’hcanop, fins avui, ha fet una funció positiva, 
perb crec que encara podem explorar molt mds les seves 
prbpies possibilitats, i en aquest sentit aquest és un dels 
principals enchmcs que he fet a la nova directora general. 
JO crec que no trigarem gaire a poder tenir una proposta 
concreta d’objectius que permetin aprofitar bé totes les pos- 
sibilitats legals que ens d6na aquest organisme per tal 
d’aprofitar b6 totes aquelles opcions que podem impulsar 
per, justament, millorar la nostra oferta de formsci6 profes- 
sional, i fins i tot la de donar determinades titulacions que, 
almenys, constitueixen I’única oportunitat d’ oficialitzar de- 
terminats estudis que no es poden incorporar al sistema ordi- 
nari de I’ensenyament perh que, en canvi, asseguren una 
inserci6 laboral que en alguns casos 6s ben positiva, tot i 
que puguin ser col-lectius més petits, perb que, en qualsevol 

’ 

cas, tenen una inserci6 en el món laboral. I efectivament, en 
aquest moment, en relació amb l’altre tema que vostk ha es- 
mentat, estem intentant veure de quina manera podem donar 
resposta a aquest colkctiu. 

En principi, a nosaltres ens agradaria trobar els mecanis- 
mes que permetessin la seva continuitat en el sistema, i en 
podem tornar a parlar més endavant, perb, en qualsevol cas, 
almenys ara sí  que m’agradaria declarar que la nostra volun- 
tat és intentar facilitar la seva continuitat en el sistema edu- 
catiu, i estern mirant algunes opcions que ho permetin ferrn 

En qualsevol cas, si no avui, més endavant, a trau& d’al- 
guna pregunta o a través d’alguna reunió, si ha preferís, en 
podríem parlar una mica més a fons, perrquh se m’acaba el 
temps, pe& tarnbe perquk, a hores d’ara, no tenim encara 
del tot definit quines podrien ser aquestes opcions, En qual- 
sevol cas, la nostra voluntat seria intentar garantir la conti- 
nciitat d’aquest col4ectiu en el sistema educatiu. 

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

MocM subsegüent a la interpeHaci6 al 
Consell Executiu sobre la sanitat animal 

Passem al tretzb punt de I’ordre del dia, que 6s la Moció 
subsegüent a la interpeliaci6 sobre la sanitat animal, presen- 
tada pel diputat senyor Josep Maria Reguant, del Grup Mixt, 
Té la paraula el senyar Reguant. 

El Sr, REGUANT: Grhcies, senyar president. Senyores i 
senyors diputats, per presentar-los aquesta Moció subse- 
giient a la interpeI.laci6 desenvolupada, substanciada en el 
darrer plenari, que conte un linic punt de l’ordre del dia, que 
diu: <(Iniciar els estudis adients a fi d’actualitzar la normati- 
va legal vigent que regula les zoonosis dels animals domes- 
tics de companyia a Catalunya)), estudis, naturaim& 
referits a la prevalenGa, a la incidhcia, a l’epidemioiogia 
-per tant, relació de la malaltia amb el seu entorn- d’aquesta 
probleniitica. 

I per quk presentem aquesta Mocib? Doncs, la fem per- 
qu2 les investigacions fetes pel meu adjunt parlamentari, se- 
nyora Bouis, en aquesta mativia en coElaboraci6, també, 
amb d’altres departaments de sanitat d’meu de I’Estat, d’al- 
tres comunitats autbnomes, ens inviten a fer-la, en primer 
terme, perqu* a Catalunya aquesta rnatkria esta regulada per 
la Llei d’epizobties de I’any 1952 i pel reglament de 1955. I 
en aquest cas no distingeix el que és un animal de com- 
panyia dels animals de bast i aquesta Llei va basicament 
orientada als animals de bast. Aixb sols ja seria un motiu su- 
ficient pec revisar o intentar adequar aquesta normativa legal 
en els temps que vivim, I, per quk diem aixb? Diem aixb 
perquk els animals de companyia els darrers quaranta anys 
han experimentat un important increment en la seva pobla- 
ció, per be que encara estem per sota de la ratia de la Uni6 
Europea, perb que es tendeix a tirar encara més.,., a igualar 
la rntio europea. I també han experimentat una intensifica- 
ció en la seva relació amb I’espkcie humana. 
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Els animals de companyia avui serveixen serveis socials, 
per exemple, pei que fa a les presons; a la presó de Quatre 
Camins des del juliol del 1993 e’s té un Ú s  de dos bbxers que 
trebaflen amb toxicbmans en fase de rehabilitació amb bon 
resultats. ka gent gran ..., en programes d’una fundació pri- 
vada i en I’Administració s’utilitzen animals tamb6 per in- 
tentar millorar la qualitat de vida de la gent gran; minus- 
vhlids en fase d’integració; nens... S’ha provat ..., estudis de- 
mostren un major desenvolupament del sentit de la respon- 
sabilitat en la canalla, en aquella canalla que creix juntament 
amb animals de companyia. 

Val a dir també aquf, doncs, que els animals de com- 
panyia, en tant que transmissors de malalties infecto-conta- 
gioses, ataquen els grups de risc, a quk aqul hem fet ja 
referhncia, corn s6n els nens, la gent gran i tarnbC la gent 
immunodeprimida des d’un punt de vista defensiu orghnie, 
relaci6 antigen- ant icbs. 

Cal, doncs, garantir la qualitat de vida dels propietaris i 
de tothom amb una llei que tingui cura d’aaquests aspectes 
que jo ara esmentava perquk fins aquest moment cap de les 
tres malalties, que ja vaig esmentar i que continuo esrnen- 
tant -la toxoplasmosi, la hidatidosi, I’equinococcosi-, no 
s6n d’obligació declaratbria ni les conselleries disposen 
&una informaci6 suficient per endegar un control també en 
aquesta rnatkria. 

Aquesta Moció té un únic punt, en podria tenir d’altres 
de punts tambk, perb ens sembla que aprovant aquest, si 
aixb fos possible, obriria les portes a una reflexió que, des- 
dramatitzada, diria quina és la situació per intentar adequar 
la normativa legal a la problemhttica sociolbgica vigent. Ca- 
talunya no ha de restar a la cua COM, en aquest cas, d’aaltres 
cornunitats autbnomes que, sense tenir el risc que nosaltres 
tenim per ser un pais mediterrani, han pres mesures i han fet 
estudis que en aquest moment depassen les mesures preses 
pel nostre Govern, en aquesta materia, per la Conselleria 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de qui deph,  per b6 que 
en la majoria de les altres comunitats autbnomes d e p h  de la 
Conselleria de Sanitat per raons Ibgiques. 

Per exemple, la comunitat autbnoma de Madrid, el seu 
Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública de Ia Conse- 
fleria de Salut ha promulgat la leishmaniosi com de declara- 
ci6 individualitzada; per tant, ja 6s un pas que permet 
dibuixar un mapa de riscos i fer un seguiment epidemio- 
Ibgic. Aquest estudi ha permi3 detectar que Madrid te 
1 1,34% d’incidkncia de  OSSOS seropositius i a CataIunya un 
30% 6s el percentatge que afecta i, per tant, el risc potencial 
d’emmalaltir de la nostra població respecte a la població del 
centre. 

Extremadura, que no es pot dir tampoc que sigui un país 
mediterrani, també té estudis fets en aquest sentit i ,  a part 
que la incidkncia de Ea leishmaniosi canina és del 14,17% en 
gossos i un 2% en humans -de seropositius, em refereixo. 
Navarra també ha fet estudis. Valhcia: el Servei de Vigi- 
lhncia Epiderniolbgica de la Conselleria de Sanitat i Consum 
ha fet un estudi transversal per reflexionar sobre les tres 
kees  sanithies de major incidkncia de casos humans, que es 

presenta en un 7% dels casos. Val a dir que, C Q ~  se sap, Va- 
Iencia és zona ja d’incidhcia per ser zona costera medite- 
rrhnia. Múrcia: el Servei de Veterinhria de la Conselleria de 
Sanitat ha treballat tambd aquesta qiiestió i ha portat a terme 
una campanya per a la diagnosi i control de la leishmaniosi 
corn a mesura preventiva. A Balears s’ha treballat també 
molt i molt aquesta qüestió. 

A nivell comunitari, les recomanacions que fa la directi- 
va 92Jlf7 de la Comunitat Econbmica Europea aleshores, 
amb data del 17 de desembre del 92, relativa a les mesures 
de protecció contra determinades zoonosis i determinats 
agents productors de zoonosis, estableix la toxoplasmosi i 
i’equinococcosi com a malalties de control, de les quals han 
de ser assumits, aquests controls, per tots ets estats membres 
de l’avui Unió Europea. 

Fer altra banda i segons una enquesta efectuada el 1993 
pel cornit& d’experts de la Unia Europea sobre que era el 
que més molestava o preocupava la població en relaci6 amb 
els animals de companyia, gossos i gats, manifesten que les 
zoonosis ocupen el segon lloc per darrere de les dejeccions i 
molt per davant d’altres problemes corn poden ser els ani- 
mals perduts, els sorolls, les mossegades, etcktera. 

L’OMS també recomana ..., la preocupaci6 de l’OMS 6s 
molt evident i es manifesta de manera taxativa dient, fent re- 
lació concreta de leishmaniosi amb les coinfeccions de la 
sida per leihsrnhnia; 6s a dir, que d’alguna manera reflecteix 
aquell aspecte que deiem de la influhcia de la malaltia pel 
que fa a aquells individus amb insuficikncia de defenses o 
en situaci6 d’irnmunodepressió. 

En les conclusions de la trobada informativa sobre coin- 
fecci6 de la sida-leishmhnia, de marq del 91, es destaca la 
necessitat imperiosa d’efectuar estudis ajustats de l’assenta- 
ment exacte i real de Ia leishmaniosi a cada regi6 medite- 
rrhnia afectada i de la coinfeccib. La realitzaci6 d’estudis 
epidemiolbgics de la eoinfecci6 l’any 91 dóna que un 1,2% 
dels casos de sida pateixen a la vegada infecció per leish- 
rnhnia. 

Aixi seguiria molt més, perb ja tinc el convenciment que 
el seu interes per aquest tema toca el seu sostre i em penso 
que es donen per satisfets amb la intervenci6 que fins aquest 
moment he portat a terme. Per tant, només els vull dir que 
les dades que els he aportat siguin suficients per poder donar 
llum verda a aquesta probleditica, que 6s lbgic que aquells 
que no estern a prop d’aixb ho veiem com una cosa no dir6 
que menor, perb vull dir no corn una cosa de primera neces- 
sitat, és lbgic. Pera els vull, només, llegir tres ratlles de la 
professora Maria Grhcia Seguí, de Menorca, que diu: q<M’ha 
alegrat molt saber que el tema de la leishmaniosi es debatri 
en el Pariament de Catalunya, perque és una qüestió de salut 
pljblica prou important per a tractar de controlar-la tant a ni- 
vell de Catalunya corn de les Illes Balears.>> Aquesta doctora 
és doctora en farmhcia i f’a un estudi de programa de control 
a leishmaniosi a Menorca emparada pel Centre Insular de 
Salut de Menorca. 

6s a dir, encara que sigui, doncs, aquesta cosa que els he 
proposat, aquesta Moció, una macih -diguem-ne-, corn 
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deia, no priorithrria, el que sí és cert és que la legislaci6 a Ca- 
talunya, en aquests moments, amb tota probabilitat hauria de 
ser revisada per ser actualitzada i, per tant, freure’ns un pes 
de sobre, encara que modest, si vostes volen, pel que fa al 
greu contagi dels animals de companyia a l’espkcie humana 
d’aquesta malaltia. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyores i senyors di- 
put ats. 

El Sr. PRESIDENT Moltes gricies, senyor Reguant. No 
s’han presentat esmenes a aquesta Moci6 ... (Pausa.) Hi ha 
una esmena presentada pel Grup de ... ? 

El Sr. ESCUDfi: De Convergencia i Unió, senyor presi- 
dent. 6s que, és clar, aquesta Moció i la segiient procedeixen 
de fa dos plens, i no del Ple anterior, i per tant, no és en 
aquest darrer butlletí. 

EI Sr. PRESIDENT: Doncs, té la paraula el senyor Jaume 
Camps per defensar I’esmena. 

El Sr. CAMPS I ROVIRA: Moltes grhcies, senyor pesi- 
dent. No, n~ pas per emprar les paraules florides que ha fet 
el diputat presentant de la Moció, les quals subscric plena- 
ment, perb també som conscients, doncs, que els fonaments 
de l’autonomia tampoc trontollaran pel fet que aprovem 
aquesta M O C ~ Ó ,  malgrat que és un tema important. 12s un 
terna important, perb jo penso que m6s que mesures legisla- 
tives, que segur que la Llei de l’any 53 i 1’any 55, el Regla- 
ment de l’any 55, s6n obsolets, segur, també hem de tenir en 
compte que no 6s únicament amb mesures legislatives corn 
portarem la soluci6 dels problemes. 

Per exemple, a nosaltres ens sembla que la Llei que vam 
aprovar fa uns mesos o fa unes setmanes respecte n la col~lo- 
caci6 del xip als animals domestics permetra un coneixe- 
ment, per exemple, d’aquestes malalties contagioses i 
permetrh als veterinaris i personal sanitari que se’n cuidi, de 
detectar el que ara 63 molt més difícil i el que ara, no  nic ca- 
ment per falta de previsi6 legislativa, sinó sobretot per falta 
de coneixement prhctic, no hi arribem. 

Per tant, estem d’acord amb la Moci6 i estem d’acord 
amb una cl&usula que ..., amb una petita clhusula de salva- 
guarda que nosaltres hem col.locat COM una esmena que 6s 
gairebé una emena lingüística o, si se m’aapura, thnica, 
perb que té el seu fonament. Segurament, tota aquesta te- 
rnhtica ve donada no Únicament per normes catalanes, sinó, 
fins i tot, supracomunithries somunitbries referides a Cata- 
lunya- i, fins i tot, internacionals. Ha deiem i ho vhiern a la 
legislaci6 dei xip dels animals. Per aixb posavern aquesta 
simple indusi6 de l’incís mi s’escaw, perquk en algun dels 
casos segurament serh vigent, alguns dels casos, bé; iniciar 
els estudis i posar aquesta petita menci6. No té altre objecte 
i, per tant, demanem al ponent, si 6s passible, acceptar 
aquesta petita esmena que ens permetria votar favorable- 
ment la Moci6, 

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

El Sr. PRESIDENT: Moites gchcies, senyor Camps. Per 
fixar posició, el Grup Parlamentari Popular té la paraula, La 
senyora Acnalot. 

La Sra. ARNALOT: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, de les dues-centes malalties transmeses pels ani- 
mals, se n’han classificat, aproximadament, noranta-quatre 
d’elles amb connexions patolbgiques amb l’home. Les zoo- 
nosis, a causa dels seus potencials epizobtics, constitueixen 
un perill continuat per a la humanitat, per la qual cosa és de 
summa importhncia controlar O suprimir els parhsits i els 
agents patbgens dels animals. La llista d’aquestes malalties, 
que constitueixen aquesta branca de la patologia, és extre- 
madament extensa: carboncle, brucel4osi t tuberculosi, orni- 
tosi, leptospirosi, etce tera. 

e s  altament preocupant la incidhcia en la salut púbIica 
que pot tenir la convivencia generalitzada amb gats, gossos i 
altres animals de companyia quant a potencials reservoris i 
vectors transmissors de malalties infecto-contagioses per a 
I’espkcie humana. 

La legislació vigent és de 1952 i ,  per tant, anterior al 
creixement de la incidkncia social de Ia possessi6 d’animals 
de companyia, especialment a les grans ciutats. Tot i que 
s’han pres mesures antiepizobtiques ayllades en relació amb 
determinades malal ties, cas de la toxoplasmosi, la hidatidosi 
o la leishmaniosi, entenem que cal procedir a una actualitza- 
ció legislativa per atendre més especificament les mancan- 
ces de control sanitari dels animals de companyia. No 
podem mantenir sense modificacions una llei i un reglament 
que no inclouen mesures suficients per garantir un control 
suficient de malalties que, com és el cas de l’equinococcosi, 
la hidatidosi, o la leishmaniosi, que no estan subjectes a de- 
claraci6 oficial, en ser considerades com a zoonosis menors, 
(Remor de veus.) 

EI Sr. PRESIDENT: Silenci! (Pausa. Veus de fons.) 
~a Sra. ARNALOT: Eis clar, tan important que era, se- 

nyor Camps ... 
El problema esta en la implementaci6- d’aquestes mesu- 

res, que és insuficient per manca de recursos en la sanitat 
animal, que impedeix disposar, per exemple, de les dades 
epidemiolbgiques completes d incidkncla i prevalenpi, aixf 
corn de Ea seva incidkncia en l’espkcie humana, tot d’un se- 
guiment purament numeric, 

Ara per ara no disposem, en aquestes malalties, ni de da- 
des individualitzades, ni de dades clíniques, ni de dades epi- 
demiolbgiques suficients, ni tampoc de dades sobre els 
costos econbmics i socials que generen la transmissió de 
malalties animals als homes. Un dels grans problemes, que 
es troben en el fons de tota aquesta probletnitica, és la man- 
ca d’informació per part dels propietaris, 

Comprar un gos o un gat o aconseguir-lo per altres vies 
no comporta cap obligació prkvia de coneixement de les res- 
ponsabilitats sanitaries associades al fet de tenir animals de 
companyia. No hi ha una sensibilització social suficient so- 
bre la necessitat de controlar aquestes malalties, sigui per in- 
suficikncia de les campanyes informatives, sigui per 
insuficikncia de la supervisió de les autonomies locals i au- 
tonbmiques. 

I aixb es tradueix en un creixement de In incidhcia de Ia 
zoonosi dels gossos, cas de la leishmaniosi, entre les perso- 
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nes, com va recorkixer l’any passat l’Organitzaci6 Mundial 
de la Salut. Per aquestes raons entenem que la proposta fer- 
rnulada en aquesta Moci6 permetria conkixer amb més pro- 
funditat aquest sector de la nostra salut pllrblica i, per tant, 
cal actuar de forma preventiva, amb rnks coneixement de 
causa, seguint t ’exemple d’altres comunitats autbnomes. Cal 
anar més enlli de la simple cartilla sanithria, cal controlar 
més el rkgirn de vacunacions i prendre mesures mks estric- 
tes; en definitiva, el Grup Parlamentari Popular votarh a fa- 
VOT d’aquesta Moci6 per considerar que 6s un primer pas per 
entendre que la possessió d’anirnals de companyia comporta 
unes problernhtiques que no es poden ignorar. Confiem que 
el Ple de la cambra voti favorablement la necessitat d’actua- 
litzar la normativa legal que reguli les zoonosis dels animals 
domestics de companyia a Catalunya, per haver quedat ma- 
nifestament obsoleta. 

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

El Sr. PRESIDENT: Senyora Arnalot, moltes grhcies. 
Correspon ara al Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalu- 
nya: la senyora Oranich té la paraula. 

La Sra. ORANXCH: Grhcies, senyor president, i molt 
breument perque faig meves totes les paraules dels repre- 
sentants dels altres grups en posicionar-nos a favor d’aques- 
ta Moció presentada pel: senyor Reguant, i esperant que 
accepti, evidentment, l’esmena de la majoria, condici6 sine 
qua non perque sigui aprovada en aquest ... (Pacssa. Veus de 
fons.) 

Sí, bé, nosaltres estem a favor d’aquest tema, creiem que 
aquest és un  terna no menor, com deia el senyor Reguant, 
sinó que té irnporthncia en la sanitat phblica i en la sanitat 
humana i en la sanitat dels animals; avui dia encara en la 
nostra societat quan es parla de sanitat animal, es pensa 
sempre que es tracta o bé dels animals d’escmxador o bé 
d’altre tipus d’animals; aixb li va passar al mateix conseller 
quan va venir a contestar aquesta interessant interpel.laei6 
que va fer el senyor Reguant. Avui dia, en la nostra societat 
moderna, civilitzada i avanpda, és evident que els animals 
de companyia conviuen a ICS cases, conviuen a les nostres 
llars, i de les tres malalties, de totes elles, hi ha una legisla- 
ci6 obsoleta, en aquests moments -hi feien referimcia els al- 
tres intervinents i molt especialment la senyora Arnalot-, 
que s’ha de modificar i posar al dia. 

Aquestes malalties creen greus problemes familiars quan 
ja a les llars sorgeixen els animals que tenen aquestes malal- 
ties. Jo recordo que quan vaig preparar aquesta intervenció 
en el darrer Ple que aixb s’havia d’hhaver tractat, de no ser 
peis problemes de salut del senyor Reguant, doncs, en una 
casa d’un íntim amic meu acabaven de sacrificar el gos per- 
que tenia leishmaniosi, i aquest és un problema greu quan 
passa en una famiIia, no només el problema de sanitat fisica, 
sinó també els problemes psicobgics que de vegades aixb 
comporta. 

A la ciutat de Barcelona hi ha un greu problema de leish- 
maniosi, sobretot a la part alta de la ciutat, hi ha una greu 
passa que els veterinaris coneixen, saben i veuen, perb real- 

ment aixb no s’estudia conforme s’hauria d’estudiar, aquest 
és un problema nou que ha sorgit en la nostra societat, que 
ha comportat nous tipus de vida, i, per tant, entenem que 
aquesta Moció, incorporant-hi, evidentment, l’esmena de la 
majoria, és important i haurh de servir, si més no, per co- 
rnengar a fer uns estudis seriosos d’un problema que en tot 
cas a Eumpa, a un nivell d’organització Mundial de la Sa- 
lut, preocupa. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Oranich. El 

Grup Parlamentari d’ Esquerra Republicana de Catalunya hi 
renuncia. Pel Grup Parlamentari Socialista, tk la paraula el 
diputat senyor Roma. 

El Sr. ROMA: GrBcies, senyor president. Tal com han dit 
els que m’han precedit, evidentment, el Grup Socialista es- 
tem totalment d’acord amb la Moció presentada per l’il-lus- 
tre diputat senyor Reguant, també pels motius que ell ha 
esmentat i també els anteriors intervinents, amb els quals 
coincidim que és un tema prou important COM perquh tingui 
el recolzament de tots eis grups de la cambra, i és per aixb 
que anunciem el vot favorable dei Grup Socialista, 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Roma. Ara 
correspon al presentador de la Moci6 pronunciar-se sobre 
I’esmena presentada. Té la paraula el senyor Reguant. 

El Sr. REGUANT: Des de l’escó, senyor president, 
moltes grhcies. Naturalment accepto l’esmena i també els 
arguments de l’esmenant i tamb6 els arguments que han 
fet els representants dels grups politics que han tingut a 
bé prendre 1’6s de la paraula, i, per tant, jo no tinc res 
més a dir, 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. 
Doncs, estem en condicions de passar a la votaci6, que és 

Senyores diputades i senyors diputats que hi estiguin 

La Moció ha quedat aprovada per unanimitat. 

el que fem a continuació. 

d’acord, es volen posar drets? 

Moci6 subsegijent a la intespeHaci6 al 
Consell Executiu sobre les relacions Iaborals 

Passem al catorze punt de l’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a la interpel+lació al Consell Executiu sobre les 
relacions laborals, presentada pel diputat senyor Josep Ma- 
ria Reguant, del Grup Mixt, el qual t6 la paraula per defen- 
sar la Moció. 

EI Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, en primer terme, deixi’m nom& que 
agraeixi a qui correspongui el fet que aquestes mocions que 
avui jo puc defensar ho pugui fer perquh al seu dia, doncs, 
no va ser possible i segurament és la comprensió de la gio- 
balitat de I’hemicicle que a mi em permet avui fer ús de la 
paraula en una ternhttica que no vaig poder fer al seu dia per 
raons, com vostks saben, alienes a la meva voluntat. 
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EI Sr. PRESIDENT; Ho ha d’agrair a tot el Ple, que 
unanimement ho va acceptar. . 

El Sr. RBGUANT: Doncs,’moltíssimes gracies a tot el 
Ple. 

La Moció que en aquest moment em disposo a argumen- 
tar t& quatre punts i el primer d’elh parla de negociar amb el 
Govern de I’ Estat l’increment de cornpetkncies en matkria 
laboral de Catalunya, Miri, no he fet altra cosa que recollir 
I’esperit del debat en el dia en que es va substanciar la inter- 
pellaci6 i recollir les paraules de I’honorable senyor conse- 
ller, que manifestava la seva voluntat, la voluntat, per tant, 
del Govern d’assolir les cornpetencies o la gesti6 plena, amb 
els instruments i mitjans necessaris en l ’ h a  de treball, 
d’ocupació, de formació ocupacional, de seguretat i salut la- 
boral i de Seguretat Social. Recordava el senyor conseller 
que ja s’havia traspassat I’any 92 la formació ocupacional, 
aixI corn queIcom de cooperatives de societats anbnimes i 
de centres ocupacionals de disrninu’its. Per tant, rn’estava 
dient que la linia era aquesta, perb el que ja estava qüestio- 
nant era si la voluntat del Govern arribava fins a les compe- 
tkncies plenes, que vol dir cota mhxima d’autogovern, i el 
senyor conseller va dir si voldríem fa Inspecci6 de TrebaIl 
immediatament. Volem, a més, en aquest context, enfortir 
allh que ja tenim, que ens d6na una certa autonomia, com és 
l’acord sindical de Catalunya, el Tribunal Laboral, la Co- 
missió de Seguretat i Higiene en la Construcció, les funda- 
cions i assouiacions per a la forma&, totalment desco- 
negudes perb existents, i tota una &rie d’instruments tripar- 
tits carn e1 Consell de Treball, el Consell Catal& de Segure- 
tat i Salut Laboral, el Consell Catab de Formació 
Ocupacional, etchtera. Per tant, aquest primer punt de l’or- 
dre del dia 6s quelcom que em plau a mi mateix també en 
comprovar que el Govern vol en rnat5ria laboral -di- 
guéssim, si m’ho permeten dir- un marc de relacions 
prbpies o almenys un marc laboral on Catalunya sigui mes- 
tressa del seu destí pel que fa a projectes i recursos. 

El segon punt de I’ordre del dia parh d’impulsar el 
dihleg amb els sindicats i patronal, a fi de refer el clima de 
consens pel que fa a les relacions laborah a Catalunya, 

Mirin, aquest punt el vaig incloure per entendre que era 
el punt de conflukncia; en l’hora present la política jo crec 
que té molt de cosa fictica, les coses s6n el que són i no 
aquelles que voldríem que fossin moltes vegades, per bb que 
no hem de deixar d’impulsar les coses cap alla on els nostres 
ideals ens impulsen, perb, d’alguna manera, en aquest cas 
concret, aquest segon punt de ]’ordre del dia 6s dir: jo que 
vaig argumentar i seguiré argumentant encara avui l’oposi- 
ci6 al nou marc de relacions laborals sense discutir ni deixar 
de qüestionar que la competitivitat és quelcom imprescindi- 
ble per tirar endavant, aixb ja ho dic. Pecb el nou marc de les 
relacions laborals jo l’entenc de manera feta malt ..., amb 
poc dihleg, una mica unilateralment, amb una imposició que 
grava molt uns i prima uns altres necessariament perquh es 
pugui fer inversió, etcktera, perb en aquest moment, que la 
cosa esta feta, que el marc ja ha entrat en vigor, el que no 
podem fer 6s ara intentar no facilitar el dihleg entre els 

agents socials a fi i efecte que, rnalgré torbí, es pugui, en el 
marc que hi ha, intentar portar a bon terme, de la millor ma- 
nera possible, les relacions laborals al país entre les parts. 

Per quk diem aixb? Ens sembla que aquest dihleg era mi- 
llor previ a I’acord del nou marc de relacions laborals, aixb 
hauria estat, des del meu punt de vista, a l b  desitjable, perb 
aixa, per les raons que ara no em correspon d’entrar-hi, la 
cosa es va desenvolupar d’una altra manera i la cosa ha que- 
dat de la manera que vost&s saben, amb una penalització des 
del meu punt de vista pel que fa, per exemple, als acomiada- 
ments, molt mes acils, amb molt menys cost; pel que fa a la 
mobilitat laboral segurament necesshria, perb penalitzadora 
per a la persona, l’assalariat que la pateix; la mobilitat geo- 
grhfica, segurament necesshria, perb penalitzadora per a la 
famnia dei trebaliador que la pateix, i aquí 6s estem, perb 
aqui on estem i aquí són tres esmenes que va fer el Grup de 
la majoria a Madrid, les tres que jo he dit ara, com vosths 
saben, perb, vull dir, aqui on estem ara, que cal a Catalu- 
nya: parlar, tornar a parlar a veure com podem tirar les 
coses endavant. Aixb és el necessari, aixb 6s l’irnprescin- 
dible. 

I, com vosths saben, és tan necessari i imprescindible que 
el tema dels convenis collectius, C Q ~  vost5s saben, en 
aquest moment, porta, avui dijous, em fa l’efecte, a un posi- 
cionarnent dets dos sindicats majoritaris perquk no estan sa- 
tisfets de la resposta que fa la patronal als acords, a 
asseure’s i posar damunt la taula uns acords possibles. 

Per tant, el dihleg és necessari, no I’argumentark més, 
vosths ho coneixen igual que jo. El treball en la dirwci6 
d’obtenir el #rasph de l’Inem, bé, aquí no estic dient res de 
nou i segurament ve d’antic. Podríem dir, i ho recull el Diari 
de Sessions d’aquest Parlament de data del 2 de juliol de 
1992, que ja tracthvern aquest tema, i el senyor Sesrnilo deia 
que sí  que hi estava d’acord, per bé que discrepava en aquell 
moment, doncs, de Ia forma o de I’oportunitat del moment o 
del Grup que ho presentava, etcetera, perb e1 que sí que va 
semblar cert.deE debat que vam tenir I’altre dia amb el se- 
nyor conseller és que 1’Inem si, 1’1nern sí i fa totalitat dels 
recursos, la totalitat de funcions, per bé que en aquest mo- 
ment i en aquest cas la Conselleria i el Govern s’inclinen per 
crear un servei d’ocupaci6 a Catalunya, que el tenen també 
avangat, i aquí no em correspon en aquest moment perb sí 
que vull dir que és on m6s em penso que tot el que fa re- 
ferhncia a l’ocupaci6, la col-Iocacib i dinarnitzar i fer ofertes 
transparents a la gent que ho necessita per poder-se col.locar 
hauria de ser un servei essencialment públic, per bé que no 
dic que com una fase intermedis d’un procés pugui ser fiti1 i 
t6 I’avantatge de la immediatesa, de poder comenqar, és clar, 
que es pugui tenir en compte, doncs, aquesta iniciativa del 
Govern C Q ~  una cosa tampoc descabellada. 

Per tant, aquest tercer punt no I’argurnentaré més. El 
quart punt parla de garantir la qualitat de l’ocupaci6, que es 
pugui anar creant a Catalunya a la vegada que es responsa- 
bilitzi dei nivell de suficikncia de ies prestacions socials dels 
nous ocupats. Aquí reflecteix més que altra cosa la meva 
preocupació per la gent que permetrh la competitivitat, perb, 
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des de1 meu punt de vista, amb els costos a les seves coste- 
lles. Em refereixo que, per exemple, quan parlem dels dinou 
conceptes que es treuen de I’Estatut dels Treballadors per 
posar-los damunt la taula perquk es discuteixin i es pugui 
arribar a acords sense participació de l’Estat, aquest és un 
posicionament neoliberal o lliberal, si vostes volen, que jo  
no comparteixo, crec que ]’Estat ha de fer moltes vegades 
d’inductor, de catalitzador de la reacció, tampoc en escreix, 
per imposar les condicions, peri5, bé, aquesta ks una posici6 
que vast& defensen, que jo no comparteixo perb que, en 
canvi, penso que en el rerefons de tota aquesta qiiesti6 rau 
que aquests nous contractes que creen ocupació i que fan 
modificar les xifres ens fan córrer el risc de pensar que real- 
ment estem creant ocupaci6 neta i de qualitat; no s& si neta, 
de qualitat segur que no, i no eis ho argumento avui perque 
els ho vaig argumentar l’altre dia, IIQ els vull tampoc cansar 
ni abusar de la seva amabilitat ... Perb dir que, és clar, la gent 
que es troba en condicions sense protecci6 pel que fa a la 
malaltia o a les prestacions socials pels nous contractes que 
jo dic, perb, a més, esth en una situació d’indefensió o té una 
carrega familiar supletbria important, i d’alguna manera, jo 
tinc la impressi6 que un  govern hauria de vetllar perqu2 aixb 
no passés, perque d’alguna manera, si d’aixb no ens n’ocu- 
pern, certament hi haurh més competitivitat en els mercats; 
ens refarem ecanbmicament, tornarem a fer una pujada, un 
cicle alt, és possible que aixb sigui, perb en aquesta pujada 
arrossegarem tothom que cal mossegar? O no els arrossega- 
rem? Aquesta 6s la qüesti6. Mirin, en les &poques de mds 
bonanFa que no pas les actuals, les prestacions socials 4- 
guéssim, l’altra cara de la moneda del que són unes mesures 
dures per a la competitivitat- estaven de la següent manera: 
la despesa en proteccid social total, en percentatge de PIB, 
en primer terme, la despesa de prestació social per chpita en 
ecus, ajustats segons paritat del poder de compra, t’any 89 
em refereixo, a nivell de 1’Estat Xatalunya, una mica mi- 
ltor, perb no molt miilor-, té una despesa, el 50% -no s6n 
les xifres d’ahir, Q U ~  ahir eren referides a la despesa sani- 
thria, com vostks recorden, dic, despesa de prestacions SO- 

cials-, el 50% d’ Aifemanya, Bklgica, Dinamarca, Luxemburg i 
els Paisos Baixos; el 60% de Bklgica i Ithlia; al nivell d’lrlanda 
i per sobre de Grkia. Aixb, l’any 89, on encara la crisi no era 
palesa, on el PIB era de 43,  si no ho recordo malament. 

Pel que fa concretament a la despesa social en percen- 
tatge de PIB, ha evolucionat favorablement, és cert, del 70 
al 90; hem passat del 12,79 al 20,10 -Estat; Catalunya, dins 
de I’Estat, una mica per6 aquesta xifra és absoluta- 
ment incomparable amb la mitjana de la Comunitat o 
d’aquests pai’sos que els citava, que va per sota, de 7 a 3 
punts. I aquesta és la realitat. Si j a  nosaltres, quan anhvem 
bé, t e n h  greus di€icultats, ara que anem menys bé, i per la 
competitivitat sacrifiquem qualitat de vida dels assalariats 
amb més dificultats per a la supervivkncia, si no fornim se- 
cursos per a prestacions socials, sanitkies i de desocupació, 
malament! Malament la cosa. Per quk? Perque estem treba- 
llant, estern caminant cap a la sacietat bipolar, on uns sem- 
pre viuran més bé a costa que molts visquin menys bé. 

Deixi’rn, nornks, per acabar, que esmenti que els primers 
resultats adversos SI han produi’t ja, pel que fa al compliment, 
fins i tot, d’aquestw norma restrictiva, d’aquesta norma pe- 
nalitxadora: ja s’han produi’t, quan una vegada finits els pri- 
mers contractes (<en precari)), que jo en dic, ja hi ha hagut 
algunes empreses on no s’han complert els percentatges del 
15% per a formació, i d’alguna manera, hi ha en un moment 
una posicid governamental on diuen mosaltres ens respon- 
sabititzem i indemnitzarem ia gent que no ha rebut la forma- 
ci6w i ,  d’altra part diuen des empreses se n’han de 
responsabilitzm. Vull dir que, si un marc ja és dur i el Go- 
vern no vetlla, fent una posici6 activa per intentar que es 
compleixi, dmenys en aquests minirns, la cosa encara ser& 
més dura, i és per aixb que els demano que aprovin aquesta 
Moció, que té dues parts: una, que 6s assolir mes autogovern 
per a Catalunya, en aquest marc; quan tinguem aquí les 
miximes competkncies possibles, governi qui governi, po- 
drem ser més responsables de les nostres decisions. I I’altra 
és intentar cridar’ l’atenci6, si s’aprovés el quart punt -potser 
no en la literalitat, ja reconec que no és una obra prou aclari- 
dora, és massa concreta-, corn a exemple, el quart punt, perb 
hauria de ser vetllar perque les proteccions sociais es respec- 
tessin i també vetllar perque els contractes aquests es res- 
pectessin amb escrupolositat. 

6s aquest l’esperit amb el qual vaig fer la interpelolació, 
pel qual he fet aquesta Moció: demostrar la discrephcia en 
la globalitat del procés per la competitivitat, perb intentant 
repescar aquells aspectes que ens sembla que ens podrien 
ser dtils, 

Gracies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes &cies, senyor Reguant, 
Hi ha presentat esmenes el Grup de Convergkncia i Uni6, 

dues. Per a la seva defensa, t6 la parauta el diputat senyor 
Sesrnilo. 

El Sr. SESMILO: Moltes grhcies, molt honorable presi- 
dent. Senyores diputades, senyors diputats, per presentar les 
esmenes a la Moció que ha defensat el senyor Reguant. En 
primer lloc -i si la presidkncia m’ho permet- em posiciona- 
ria sobre el punt quart, que no el votarem a favor, perque ..., 

El Sr. PRESIDENT: Li ho permeto, 
El Sr. SESMILQ: ... és clar, aquí, el senyor Reguant ens 

parla que s’hauria de vetllar, vetllar ... D’acord, perb és que, 
si vostk se’l torna a llegir, és un mandat imperatiu. I, és clar, 
és un punt que jo crec que ens agradaria a tots els diputats 
de Convergencia i Uni6 votar-lo a favor, perquk com a vo- 
luntat, com a intencions 6s magnífic; fins i tot estic con- 
venqut, vaja, que tots els grups de l’oposició el votaran a 
favor, perb, 6s clar, el Grup que dQna suport al Govern no el 
pot votar a favor, Fins i tot diria que un partit amb voluntat 
de govern no el pot votar a favor, perque no es pot complir, 
per raons econbmiques -aquestes serien salvables-; no es 
pot complir per raons competencials, perb és que fins i tot 
no es pot complir per raons legals. És en una altra cambra 
que s’hauria de discutir aixb. Es a dir, ets representants que 
tinguem els diversos grups a Madrid, aixb, ho haurien de 
discutir, perb no aqui. Aquest no és l’hmbit, per@ no te- 
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nim -ho repeteixo- ni recursos ni competkncies, ni la legali- 
tat vigent ho fa possible. Per tant, amb I’esperit estem amb 
vostk, senyor Reguant, perb teiim la responsabilitat de du- 
nar suport al Govern de Catalunya i no podem sumar-nos a 
mandats imperatius que siguin d ’ impossible compliment pel 
Govern. 

Les esmenes que hem presentat als altres tres punts, que 
els votarem a favor si vostes ens les accepten, simplement es 
tracta d’allb que molts de vostes ja consideren tradicional, 
perb que en aquest cas m’agradaria destacar des d’una altra 
vessant, que 6s que en comptes de dir megociar>>, és <conti- 
nuar negociant>> i, en comptes de <<treballar)>, continuar tre- 
ballant)>. Em sembla que 6s d’estricta justicia, perqub fa 
molts anys que s’estk negociant el trasphs de competkncies 
en treball, i les mhximes possibles. Perb, sobretot, voldria 
parlar, fins i tot corn a exemple, de l’apartat número 3. Si el 
primer conseller de Treball de la primera legislatura, l’hono- 
rable senyor Rigol, ja va comenpr a negociar el trasphs de 
l’hern! J fins i tot, en aquells moments, que semblava, 
doncs, que hi hauria fiés obertura de mires cap a l’autogo- 
vern, recordo que en alguna ocasió ens havia comentat que 
aspirava que al final del seu mandat, potser, ho podriern 
aconseguir. I estem parlant de l’any 80! Es a dir, aprovar 
una moció en la qual se’ns manés, al Govern, treballar pel 
traspas de I’Inem, quan s’hhi esta treballant des de l’any &U, 
em semblaria realment injust. Em semblaria injust i, per 
tant, en aquest cas apdlo al sentit de justicia dels diputats, 
perb també, sobretot, del qui ha d’aceeptar Q no l’esmena, 
perqub, si no, sincerament, encara que fos per decbrum, no 
la podrim votar i, en canvi, estem disposats a votar-la amb 
aquesta funció que tamb6 ha de fer el Parlament, d’impuls al 
Govern. Per tant, nosaltres ens ho prenem, no com un retret, 
sinó corn un impuls, i perqub no sigui un retret i sigui un im- 
puls, realment, s’ha de reconbixer una obvietat, que és que 
el Govern fa malts anys que negocia, el Govern fa malts 
anys que treballa per aconseguir aquest objectiu que vostk 
ha reconegut que el mateix conseller de Treball li va dir, du- 
rant la discussió de la interpeE.laci6. 

Perb, per reblar més el clau, 6s a dir, per convencer-lo en- 
cara m8s que ens I’accepti, no hem fet cap esmena al segon 
punt, on diu <<impulsar el dihlegn, i podríem rec6rrer a allb 
que diem, <continuar impulsant. ..n No. Precisament, perquk 
volem destacar les esmenes. És a dir, basant-nos que hi ha 
un nou marc de relacions laborals, podem trobar escaient en 
aquesta ocasi6, malgrat que no és el nostre costum, que vas- 
E& demani ara un impuls especial, un impuls en el diglleg so- 
cial entre patronal i sindicats, i entre patronal, sindicats i 
Administració, donada aquesta nova realitat del marc de re- 
lacions laborals. Per tant, perquk no se’ns digui que sempre 
volem posar aixb de continuar>> o meguim, ert aquest cas, 
el punt 2 no l’esrnenem i, senyor Reguant, per les raons que 
he explicat en el número 4, que em sembla que, almenys des 
del nostre punt de vista, són de lbgica, i si voste té a bé ac- 
ceptar-nos aquestes dues esmenes, que només modifiquen 
dos punts i preservem el tercer, amb molt de gust hi vota- 
riem a favor. 

Moltes grhcies, senyor president; grhcies, senyores i se- 
nyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Sesmilo. El 
Grup Parlamentari Popular es pot posicionar, El senyor Ari- 
za té la paraula. 

Ei Sr. ARIZA: Gracies, senyor president. Senyores i se- 
nyor diputats, el Grup Parlamentari Popular s’abstindr8 en 
els punts 1 i 3 de la Moció avui a debat, ja que, tal corn rei- 
teradament hem manifestat en aquesta cambra, considerem 
que el mitja per aconseguir ei definitiu disseny de 1’Estat de 
les autonomies i la negociaci6 per tal d’exhaurir les cornpe- 
tkncies de Catalunya en el marc constitucional i estatutari, 
s’ha de fer, no mitjanqant negociacions bilaterals entre for- 
ces polítiques, ni amb impulsos ai‘llats de les diferents cam- 
bres autonbmiques, sin6 mitjanqant un gran pacte autonbmic 
estatal, on participin totes les autonomies i forces politiques, 
que permeti donar un nou impuls al títol vuit5 de la Consti- 
tuci6. 

Pel que fa al punt 2 de la MociB, sembIa suposar que el 
clima de consens en les relacions laborals a Catalunya esta 
desfet, ja que es proposa refer-lo. Aquesta afirmació pensem 
que no és certa; la col.laboraci6 entre empreses i sindicats, 
salvant les naturals diverghcies i interessos, no només és 
major a Catalunya que en altres comunitats autbnomes, sinó 
que ha arribat a un nivell inexistent i impensable en un 
passat proper. Em limitar6 a posar dos exemples: eI primer, 
la ereaci6 del Tribunal Laboral Arbitral de Catalunya, en 
quP, es diluciden discrephncies sense rec6rrer a la magistra- 
tura laboral, que va resoldre I’any 93 més de cent mil casos, 
que es van resoldre amb taxes d’avinenqa superiors al 50% i 
aquest cas mostra clarament Ia voluntat d’entesa piasmada 
en un ens viu i d’activitat quotidiana, 

El segon, la signatura de E’acord entre Comissions Obre- 
res, UGT i Foment del Treball, que estableix un pla d’actua- 
ció per a la reindustrialitzaci6 de Catalunya. Aquest acord 
inclou actuacions conjuntes amb l’Adrninistraci6 autonbmi- 
ca mitjanqant organismes com el Consell Laboral, que té 
una activitat rellevant i contínua. Així doncs, el Grup Parla- 
mentari Popular s’abstindrh també en el punt 2 de la Moció. 

Pel que fa al punt 4 del text a debat, val a dir que es parla 
molt, i sovint més amb el cor que no pas amb la rad, sobre la 
precarització de les relacions laborals. Existeixen tres for- 
mes de precaritzacid: la primera, no tenir cap ocupaci6; la 
segona, tenir-ne una sense cap contracte, sense cap garantia 
de cobrar a fi de mes un sou, i, la tercera, la precarització 
que comporta treballar amb un contracte en unes condicions 
menys favorables que les que corresponen al contracte inde- 
finit, Si donem a qualsevol ciutadh l’oportunitat d’escollir 
entre una ocupació per a tota la vida i aquestes tres possibili- 
tats, és evident que tots dirien que la millor opci6 és dispo- 
sar d’una ocupació segura per a tota la vida que, a més a 
més, no exclou o no exclogui al seu moment la possibilitat 
de canvi per voluntat ptbpia. 

Malauradament, al final, del que es tracta 6s d’escollir 
entre situacions imperfectes i, entre aquestes, la menys do- 
lenta. Abans de garantir la qualitat de I’ocupaci6 que es pu- 
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gui anar generant a Catalunya, hi ha, sens dubte, una qüesti6 
prhvia: és la creaci6 d’ocupaci6. El que cal, des del nostre 
punt de vista, és crear un marc jurídic, administratiu, laboral 
i politic que permeti a les empreses invertir, la qual cosa no 
es pot fer sense la generació de beneficis empresarials. 

Així doncs, el Grirp Parlamentari Popular s’abstindrh en 
el conjunt d’aquesta Moci6. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Ariza, Pel 

Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, té la paraula 
la senyora Mayof , 

La Sra. MAYOL: Grhcies, senyor president. Senyores di- 
putades, senyors diputats, per anunciar el vot favorable 
d’hiciativa a la Moci6 del senyor Reguant. 

Jo volia fer dos o tres comentaris, només, en relaci6 amb 
aixb. En primer Iloc, dir que ara que hi ha negociaci6, sem- 
bla que hi ha una negociacib entre el Govern i Madrid, el 
Govern de Madrid, per tal de fer traspassos, nosaltres VOL 
dríem que se situés el terna aquest, que aquí es planteja, el 
tema de I’Inern, el tema de la materia laboral, com un terna 
de primera categoria. Ens sembla que el president Pujol esta 
donant i fent molt d’kmfasi en el tema de la policia, sens 
dubte 6s una qüestió important, perb nosaltres pensem que 
el tema de 1’Inem i de les qüestions laborals s’hauria de si- 
tuar al mateix nivell. Per tant, si hi ha un moment de nego- 
ciaci6, la nostra demanda és que en aquest moment de 
negociació s’inclogui C Q ~  a tema capital el terna laboral. 

Saben vostks, perque no fa gaire que ho vam debatre, que 
la posici6 d’hiciativa en relació amb el tema dels traspasos 
era que, a més a més que hi hagués una negociació bilateral 
amb el Govern de Madrid, Govern de la Generalitat - Ca- 
vern de Madrid, hauria estat bo, hauria anat bé que el Parla- 
ment de Catalunya fes el seu paper, també, i juguks un paper 
actiu en el tema dels traspassos, en ei tema de !’increment de 
l’autogovern. El Grup de la majoria i el Grup Socialista no 
ho van trobar convenient; pensem que hauria estat un ele- 
ment que hauria reforgat la negociaci6, per6 en qualsevol 
cas, en la tessitura en la qual estem demanaríem priaritznci6 
d’aquesta qiiestió, 

Pel que fa als altres ternes: el tema de les relacions labo- 
rals, nosaltres pensem tamb6 que aquest és fonamental, cele- 
brem que es voti afirmativament, i creiem també que el tema 
del Consell Econbrnic i Social 6s un tema pendent i que, 
sens dubte, podria ser un element que ajudks en aquest se- 
gon punt de la Moci6. 

Per acabar, jo diria que al quart punt, el senyor Sesmilo 
deia que ells no hi podien votar a favor per raons, em sem- 
bla que deia econbrniques, competencials i legals, i jo hi 
afegiria una obvietat, i és que no hi poden votar a favor per 
rams polítiques, perquk en la mesura que han estat d’acord 
amb una reforma del mercat de treball que no garanteix la 
qualitat de l’ocupaci6, és difícil pensar que llavors aqul po- 
guessin fer, imposar polítiques que veri tabtement servissin 
per a aixb, no? 

Per tant, em sembla que a aquestes rams que donava el 
senyor Sesmilo -i que té ra6- jo hi afegeixo una raó politica 

de fons i és que la reforma del mercat de treba11 que Conver- 
gkncia i Unió ha impulsat amb el seu acord amb el PSOE in- 
valida qualsevol possibilitat de garantir la qualitat de 

En qualsevol cas, voldria acabar dient que espero que el 
terna dels traspassos, esperem e1 Grup Parlamentari d’Inicia- 
tivn que el tema dels traspassos funcioni amb una mica més 
de celeritat de la que s’havia dit. 

El senyor Sesmilo deia que s’hi havia d’afegir l’esrnena 
de Convergkncia perque era de justícia, que s’havia intentat 
impulsar des de feia molt temps. Jo valoro molt el senyor 
Rigol -ell ho sap-, perb estic segura que ell mateix dir& que 
no 6s de les coses mds eficaces que han fet, diguem-ne, per- 
qu5 si s’ha comenqat a negociar fa tants anys i a hores d’ara 
encara no podem parlar d’un trasphs és que l’efichcia del 
Govern -tot i la bona voluntat i l’impuls del senyor Rigol en 
el seu moment, que no en tinc cap d u b t e  veritablement no 
ha sigut d’una gran efichcia, perquk no sé quants anys des- 
prés encara estem en aquests moments parlant que no hi ha 
hagut trasphs. 

Per tant, insistint i esperant que la negociaci6 d’ara sigui 
més e f i c q ,  diem una vegada més que votarem afirmativa- 
ment. 

I ’ ocupaci6 rn 

Grhc i e s. 
El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyora Mayol. El Grup 

d’ Esquerra Republicana de Catalunya renuncia a intervenir. 
Pel Grup Parlamentari Socialista, el senyor Santiago Riera 
t6 la paraula. 

El Sr. RIERA I OLIV6: Moltes grhcies, honorable presi- 
dent, Molt breument, en primer lloc voldríem constatar que 
aquesta interpel-laci6 expressa una preocupaci6 del senyor 
Reguant, que realment l’honora, que és pel que fa a tot el 
terna de la millora de l’ocupació. Penso que és un.tema que 
certament expressa una voluntat de tota la cambra, de fet si 
hi ha un problema que tenim en la nostra societat precisa- 
ment 6s aquest, 6s la manca de llocs de treball suficients per 
donar futur als nostres joves sobretot, i als no tan joves, de 
vegades, que es troben en aqwesta situaci6. 

Per tant, nosaltres valorem molt positivament aquesta in- 
terpel-lació, va ser un debat interessant, tot i que no cornpar- 
tim ..., en el decurs del debat es va expressar la crítica del 
senyor Reguant a Ia reforma Iaboral, i nosaltres no compar- 
tim aquesta crítica, pensem precisament que aquesta reforma 
laboral que basicament vol enfocar quatre qüestions, com 6s 
una millor dinarnització de la negociaci6 colkctiva a partir 
de garantir uns mfnirns innegociables, a poder negociar en 
alguns aspectes per tal d’adequar la nostra situació econbmi- 
ca a les nostres indústries, a la realitat de l’econornia i per- 
metre una millor expressió dels diversos factors que juguen 
en aquestes empreses per tal d’adequar-les i poder ser com- 
petitius, pensem que aixb ho aconsegueix aquesta reforma 
laboral, corn també la reforma de contractaci6 millora la 
possibilitat d’adaptació de les empreses en els moments de 
dificultats per evitar que tanquin, perqu& en definitiva si tan- 
quen les empreses es tanca l’ocupació. Per tant, aquest as- 
pecte també pensem que és positiu, carn és positiva també la 
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reforma de I’Inem, que s’esth portant endavant i que aquesta 
reforma laboral també la té corn un dels punts centrals. 

Per tant, no compartim aquesta valoració de vostt?, se- 
nyor Reguant, pensem que aquesta reforma esta donant ja 
uns fruits importants, els darrers indicadors de creació 
d’ocupació aixi ho expressen, s’esth millorant moltissim la 
contractació laboral i, per tant, pensem que anem en un caml 
adequat? tot i que lbgicament tots plegats voldrfeem que la 
cosa fos encara millor del que est& anant. Perb pensem que 
és un bon camí i, per tant, tot i que no compartim aquesta 
valoraci6 de vostk, sí que volia expressar el nostre acord i 
recolzament a la voluntat que voste va manifestar per millo- 
rar tot el que representa la creacih d’ocupació i les millors 
garanties perqub aquesta ocupaci6 es faci amb qualitat. 

Llavors, entrant en concret en els punts de la Moció que 
vosth presenta, senyor Reguant, nosaltres hem de dir que pel 
que fa als punts 1 i 3, en definitiva, que expressen la volun- 
tat de negociar els traspassos que corresponen per tai de po- 
der donar m& eines a la nostra instituci6, n Ea Generalitat, 
per insistir i treballar en el camp de les relacions laborals, hi 
estern plenament d’acord, pensem que ja s’esti fent, que 
s’esth fent i que, per tant, s’ha d’insistir-hi mes, Per tant, els 
punts 1 i 3..., pensem que és adequat i és lbgic que s’expres- 
si així. 

En el punt 3,  precisament, quan s’esth parlant de la refor- 
ma de J’Inem, pensem que és un bon moment per tal d’insis- 
tir en aquest tema, per veure en aquest pro& de negociació 
tot el que pot dar de si, perqub tinguem a Catalunya uns cen- 
tres de promoció de treball, d’ocupació adequats al moment 
que estem vivint. Per tant, els recolzarem, els punts 1 i 3, 
tant si accepta corn si no accepta la proposta del Grup de 
Convergkncia i Unió. 

Pel que fa al punt 2, de fet, tamb6 hi estem d’acord. Pen- 
sem que no 6s de menys, al contrari, que s’impulsi molt rnks 
aquest dihleg social precisament perqub després de la refor- 
ma laboral el major pes que tenen les parts socials vol dir 
que hem de fer un esforq per ajudar-les i complementar-les 
perqui? arribin a acords. En definitiva, és vital per a nosaltres 
que arribin a acords les parts socials per ajustar tota la nostra 
indústria al moment que estem vivint i mirar d’evitar al 
rnhxim la pkrdua de llocs de treball i crear-ne de nous al 
mixim possible. Pensem que és vital i, per tant, tot el que 
puguem fer per acompanyar aquest procks de concertaci6 
social pensem que és adequat, i per tant el votarem a favor. 

Pel que fa al punt 4, nosaltres tamb6 votarem a favor del 
punt 4, senyores i senyors diputats, per una ra6 molt lbgica. 
Pensem que la Generalitat té instruments precisament per 
acompanyar aquesta reforma laboral per tal que es faci en 
les degudes garanties, és a dir, quan, per exemple, el senyor 
Reguant ha dit que hi ha algunes empreses que pel que sigui 
no compleixen amb aquest 15% que tenen de dedicació a la 
formaei6 dels treballadors en ús del contracte d’aprenen- 
tatge, des de la Generalitat podem ajudar el món empresa- 
rial, també, sobretot la petita i mitjana empresa, perqu5 
tinguin les eines per poder fer aquesta formació, si és que no 
les tenen per la seva prbpia dimensió. 

Per tant, pensem que en definitiva es tracta de garantir un 
Ús d’aquesta reforma laboral amb condicions, amb rigor, per 
tal que es faci amb les mhximes cobertures socials impres- 
cindibles i que la nostra societat exigeix. Per tant, pensem 
que també és un punt que és favorable, que es pot perfecta- 
ment aprovar i també tindrg el nostre recolzament. 

Grhcies, senyores i senyors diputats, senyor president, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Ara 

correspon al senyar Reguant pronunciar-se sobre les esme- 
nes presentades . 

EI Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president, des de 
l’eseó mateix, si em permet. Per dir que lbgicament accepto 
les esmenes que van coliocades, diguéssim, a la temporali- 
tat: ((negociar i trebai lar>>, <<continuar negociant>>, (<continuar 
treballan tw. 

Mirin, perb aquí voldria dir una COM -i els ho dic de ma- 
nera molt conscient, molt convenquda-, i és que jo crec que 
a Catalunya tenim capacitat de crear idees, de projectes, som 
capaqos de valdre’ns per nosaltres mateixos, SOM capqos de 
fer propostes amb negociadors d’alta qualitat, per6 qu& és el 
que passa? Que no hi ha manera d’obtenir uns resultats dins 
unes temporalitats raonables. 

Saben que hi ha una altra comunitat autbnorna que té un 
altre instrument, que no el té dins, perb que li és útil, que no 
el voldria tampoc jo aquí -ja els ho dic de veritat-, perb que 
aconsegueix resultats millors que els nostres en les negocia- 
cions amb Madrid. No podríem nosaltres suplir aquest ins- 
trument, que no volem que ens ajudi, amb una convenquda i 
una decidida voluntat d’allb que ens sembla que ens pertany 
negociar-ho i sobretot en aquest moment, que sembla que 
som decisius i imprescindibles -quan ho deien en una carn- 
panya electoral jo a vegades pensava: <<bé, ja ho veurerm, 
resulta que no, resulta que ho s h - ,  i per tant si ho s6n no 
podríem fer valer aquests aspectes que ens reportarien més 
autogovern i, en definitiva, la perspectiva de poder equilibrar 
millor la nostra societat des dels nostres propis punts de vista. 

Per tant, admeto les esmenes. Quant a la discrephcia del 
quart punt, jo  faig meus els arguments que ha fet la diputada 
Mayol en aquest sentit, són fonamentalment raons polí& 
ques, perqu8 realment no es pot matar el fill que un ha parit, 
carn és lbgic. 

Quant a les esmenes, estic posicionat, senyor president. 
Només m’agradaria que em permet& agrair la discreplrncia 
del diputat Riera pel que fa al posicionament del marc de re- 
lacions laborals. Comprenc el seu posicionament. El meu 
convenciment 6s que avancem sempre a base de fer entendre 
que les renúncies de la gent que menys t6 per renunciar s6n 
imprescindibles perque el mercat tiri endavant.. , 

El Sr. PRESIDENT: Acabi la seva,., 
EI 5r. REGUANT: Estic acabant, senyar president, perb 

l’escalto, sí. 
EI Sr, PRESIDENT: Senyor Reguant, acabi la seva argu- 

mentaci6, que ja no fa referencia a les esmenes, eh? 
El Sr, REGUANT: Exactament. Li ho he manifestat i li 

ho he demanat i el seu silenci m’ha donat a entendre que 
vostb em concedia aquest minut. (RiaEies.) 

Fascicle segon 
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El Sr. PRESIDENT: El que calla no diu res. 
El Sr. REGUANT: Ah, doncs m’ho apunto i ho tindré en 

compte. Grhcies, senyor president. 
Només per dir que realment la cosa és d’aquest estil ... Jo 

ara rn’he ..., absolutament, em sembla que haig d’acabar, 
perqu6 no sé exactament on estava (rialles), per tant, la cosa 
queda en el quart punt ..,, no... Doncs, no em situo. 

Agrair la discrephncia amb el senyor Riera, que és una 
discrephncia que em permetria parlar molt més. 

Grhcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. 
Passem a la votació. En primer lloc, els punts 1,2 i 3. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests tres punts han quedat aprovats per 92 vots a fa- 

A continuació se sotmet a votació el punt quart de la Mo- 

Vots afavor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
EI punt quart ha estat rebutjat per 36 vots a favor, 59 en 

Pins a des quarts de cinc, se susphn la sessi6. 
(Sún dos quarts de dues del migdiu i catorze minuts) 

vor, cap en contra i 4 abstencions. 

ci6. 

contra i 4 abstencions. 

I& sessi6 es rep& u dos quarts de cinc de la tarda i s h  
minuts. Presideix el president del Parlament, acompanyat 
de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per 
I’oficinl major i el lletrat Sr. de Alfons~, 

El Sr, PRESIDENT: Es r e p h  la sessib. 

Moció subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre 

les cambres agrkries 

Passem al quinze punt de l’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a la interpel4ació sobre les cambres agrhies, pre- 
sentada pel diputat senyor Manuel Nadal, del Grup Socialis- 
ta al Parlament. Té la paraula. 

El Sr. MANUEL NADAL: Grhcies, senyor president. In- 
tentark ser breu. Bé, en la interpeHaci6 que vam presentar 
sobre les cambres agrhries plantejhem que la Llei de cam- 
bres suposava una democratització del camp; s’han de con- 
vocar les eleccions aquesta tardor, i suposava la desaparici6 
de les cambres agrhies, que havien sigut una estructura de 
poder caciquil en els pobles. 

Ara, en la dissoluci6 de tes cambres agrhries locals es 
produeix que hi ha un  patrimoni important, que és dels pa- 
gesos dels pobles, i que aquest patrimoni s’havia d’adrninis- 
trar i traspassar a les entitats que corresponguin, La mateixa 

Llei preveia que per traspassar aquest patrimoni, que s’ha 
valorat a Catalunya en rn6s de set mil milions de pessetes, 
era la Generalitat qui havia de fer E’afectació d’aquest patri- 
moni, i I%avia de fer consultant els representants de les enti- 
tats afectades i de les organitzacions agrhies. 

EI Govern de la Generalitat va fer un decret, el Decret 
30194, dei 21 de gener, per tant, d’aquest any, en el qual 
plantejava que la liquidaci6 del patrimoni de les cambres 
agriries l’havia de, fer les mateixes juntes ja de les cambres 
dissoltes. I és en aquest sentit que el Grup Socialista presen- 
tava la Maci6 dient: escoltin, aquest decret ens sembla que 
no 6s correcte, perqui: si les cambres, per llei del Parlament, 
les hem dissolt, no sembla correcte que les mateixes carn- 
bres dissoltes O els mateixos brgans de govern de les carn- 
bres dissoltes siguin les que facin ia decisió sobre com i a 
qui va aquest patrimoni que queda. Per tant, nosaltres derna- 
nem amb la Moció que presentem, com a primer punt, que 
aquest Decret quedi suspks. 

En el segon punt nosaltres plantegem que, donat que du- 
rant aquest període de liquidació del patrimoni de les carn- 
bres locals, doncs, s’han fet ja uns expedients, cent 
trenta-vuit expedients, dels quals n’hi ha vint-i-sis de re- 
solts, nosaltres deiem que es procedfs a la revisi6 d’quests 
vint-i-sis expedients resolts i que en el punt tercer plante- 
jhvem que de la resta, dels que queden, els vuitanta-vuit en 
tramitaci6, es procedís a una consulta amb els ajuntaments 
també sobre a qui s’ havia d’assignar aquest patrimoni. 

Val a dir que nosaltres hem estat valorant el que ha signi- 
ficat la interpellaci6 presentada, les conseqühncies que s’han 
produ’lt, i ens sembla que ja ha tingut efectes positius la in- 
terpeHaci6. Sabem que després de la interpeIlaci6 hi ha ha- 
gut reunions del conseller Marimon amb la Federació de 
Municipis, amb l’alcalde de Tremp, en nom de la Federació 
de Municipis, el senyor Victor Orrit, i que hi ha hagut una 
consulta, per tant, entre la Federació de Municipis i el De- 
partament: d’Agricultura de C Q ~  s’ha de fer el procés de 
transmissió del patrimoni de les cambres. 1 sabem que en 
aquestes converses s’ha quedat que es consultarh cada ajun- 
tament afectat sobre si li sembla correcta o no la destinació, 
i si l’ajuntarnent en fos part interessada tamb6 se li proposa- 
ria la possibilitat que tambb fos receptor de part d’aquest pa- 
trimoni, 

També sabem que després de la interpeHaci6, alguns dels 
casos conflictius que vatn plantejar, per exemple, que en el 
cas de Tremp, doncs, es proposava que anés a una fundació, 
creada per un sindicat molt determinat, sabem que la Conse- 
lleria, d’acord amb I’Ajuntament de Tremp, es reservar& 
aquest local per a funcions, doncs, de la mateixa Conselle- 
ria. Per tant, tindrh una finalitat agrhria, perb s’ha pactat el 
seu tis entre la Conselleria, 1’ Ajuntament, els sectors agraris 
afectats, i no va a un sindicat molt particular, que volia, a 
través del procés de constituir fundacions, apropiar-se 
d’aquest patrimoni. 

Sabem, per exernpfe, que en el cas de CorneIlh de Terri, 
en que la proposta que feia el ple de la cambra, que an6s a 
una societat agrkia de transformaci6, doncs, s’han establert 



DIARI DE SESSIONS / P - Nlim. 93 I 16 de juny de 1994 J SESSId PLHNi,RIA N6m. 52,2 5037 

converses amb I’Ajuntament de Cornellh per veure que part 
important d’aquest patrimoni vagi a 1’ Ajuntament. 

Per tant, ens sembla que e1 que voliem nosaltres, que és 
que es procedís a una revisi6 del pro& fet fins ara i que, a 
partir d ’m,  es consultés eis ajuntaments, comenqa a tenir 
els seus fruits. 

Per tant, jo el que faria avui 6s que el punt primer de la 
Moci6, que diu que se suspengui I’aplicació del Decret, el 
retiraríem, perque analitzant els vint-i-sis casos que ja  estan 
resolts, ens sembla que s’han resolt bastant positivament, i 
estarlem d’acord amb l’assignaci6 que s’ha fet; no voldriem, 
per tant, que es procedís a revisar tot el procés, no voldriem 
anul-lar el Decret, ja ens sembla bC el procés que s’ha fet fins 
ara. En segon lloc, nosaltres diem que si, doncs, no s’anul-la 
el Decret i ja hi ha uns casos ben assignats, doncs, els accep- 
tem, perb el tercer punt de la Moció sí que el mantindríem, 
Es a dir, retiraríem el primer punt i el segon punt. El primer 
punt, el que diem que s’anuleli el Decret, el retirem; ei segon 
punt, que es revisi el procis fet fins ara també el retirem, 
perquh ens sembla que, tal com s’ha fet fins ara, 6s prou sa- 
tisfactori. 

Perb si que estern mantenint el tercer punt, que planteja 
que es faci una consulta als ajuntaments afectats en els casos 
que hi hagi patrimoni en unes cambres locals que afectin un 
municipi determinat. Aixb sabem que amb les converses de 
la Federació de Municipis ja hi ha un acord per fer-ho i, per 
tant, mantindríem aquesta voSuntat de dihleg amb els ajunta- 
ments, 

I també mantindríem el quart punt, que plantejava una si- 
tuació molt particular d’un nucli petit de poblaci6, que és 
aquella gent que eren funcionaris de les cambres lacals, que 
en el moment de fer el decret de transferkncia, doncs, de ics 
cambres a la Generalitat ningú va tenir present. Es van tenir 
presents els funcionaris de les cambres provincials, perb no 
els de les cambres locals. De manera que hi ha una gent que 
treballava per a cambres locais, amb dedicaci6 exclusiva, al- 
guns d’ells, altres no; nosaltres demanariem que fos, basica- 
ment, per a aquesta gent que tenien dedicació exclusiva, que 
el Govern de la Generalitat hi tingués una atenció preferen- 
cial i que intentés resoldre el problema personal d’aquesta 
gent que amb la dissoluci6 de les cambres queden sense fei- 
na i que ningú ha pensat en ells. 
Em sembia que és una bona proposta; el conseller ens va 

dir que s’intentarb tirar endavant aquesta proposta, sense 
comprometre’s que tothom tingui feina, per6 que s’intentarh 
que en el moment de cobrir places del Departament es pugui 
anar vehiculant la possibilitat que alguns d’eils puguin en- 
trar a travks de formes de concurs o de concurs-oposici6 
o la forma que  sigui i, per tant, el Grup Socialista diria 
que estb satisfet pel resultat de la interpelalació; que vol- 
dria que aquest compromís del diUeg amb els ajunta- 
ments es mantingubs, per tant, voldríem que aixb es votés 
i que el compromís que hi ha també d’intentar resoldre el 
problema del personal de les cambres locals, tambd es 
miln ti ngués. 

Moltes grkcies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nadal. No hi 
ha esmenes presentades, per consegüent, passem a la inter- 
venci6 dels grups, EI senyor Reguant? 

El Sr. REGUANT: Senyor president, senyores i senyors 
diputats, per posicionar-me sobre aquest punt. D’entrada, la 
idea que tenia era de votar a favor els quatre punts de la Mo- 
ció, i en aquest cas per la raó següent: perquk em semblava 
lbgic que els membres de les cambres dissoltes, doncs, no 
decidissin el repartiment del patrimoni. 

At&s que el diputat Nadal, doncs, que ha fet un seguiment 
pet que es veu detallat i acurat de la qüestió, estima que pot 
deixar de banda els punt 1 i 2, per la raó que allb que s’ha 
fet fins ara, doncs, ha estat prou satisfactori, per b6 que aixb 
seria una ra6 contradictbria amb els mateixos punts presen- 
tats, perb en deixar-ho decaure ell, nosaltres, doncs, no te- 
nim res a dir aqui, i, en canvi, ens sembla que l’epicentre de 
la Moció i s  incloure els ajuntaments COM a entitats de ma- 
nera preceptiva de ser consultats, i ens sembia que si aixb es 
respecta es pot mantenir el punt 1 amb prou transparhcia, 
amb prou positivitat. 

El punt quart també ens sembla que s’ha de donar recol- 
zament per les raons que ha. exposat ei mateix diputat. 

Per tant, votarem a favor eis punts 3 i 4. 
Grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant, Pel 

Grup Parlamentari PopuIar, té la paraula la senyora Amalot. 
La Sra. ARNALOT: Grkies, senyor president. Senyores 

i senyors diputats, ja que I’il.lustre senyor Nadal ha retirat 
els punts 1 i 2 de la Moci6 faré referhcia, doncs, a conti- 
nuaci6, als punts 3 i 4 de la Moció avui a debat. 

Darrere d’aquesta MociB a debat hi ha dues línies políti- 
ques determinades. Per una banda, donar suport a la voluntat 
de certs governs municipals d i c  de <<certs>), no dic de tots- 
d’apropiar-se d’un patrimoni de la societat civil, dels agri- 
cultors. (Remor de veus,) Si, sf, Aprofitant ... 

El Sr, PRESIDENT: Silenci! 
La Sra. ARNALOT: Aprofitant el procés de dissoIuci6 

de les cambres locals i, per altra, mirar de trobar f6rmules de 
reconeixement dels drets socials i laborals dels treballadors 
d’aquestes entitats. Són dues qüestions que exigeixen un 
tractament per separat pel que fa al posicionament del Grup 
Parlamentari Popular. 

En relació amb la primera qüestió, el procés de liquidació 
del patrimoni de les cambres agrkies locals, que ks objecte 
del punt 3 de la Moci6 avui a debat, entenem que el Grup 
Parlamentari Socialista parteix d’uns conceptes oposats a 
I’esperit que varen sec les nostres esmenes a la Ltei 17/93, 
moltes de les quals, via consens amb el Grup Parlamentari 
de CiU, varen ser recollides en el text de la Llei. 

Creiem que les juntes de les cambres locals estan fent un 
treball exemplar, en línies generals, pel que fa a la garantia 
del manteniment del seu patrimoni, de l’hmbit de la societat 
civil, sempre amb la voluntat de  servei als agricultors, en- 
front de l’alternativa, igualment legítima, de prioritzar les 
administracions públiques, sigui I’ Administració autonbmi- 
ca, local en l’adscripció definitiva del patrimoni, ja que la 



5038 DIARI DE SESSIONS I P - Nfirn. 93 I 16 de juny de 3994 J SESSI6 PLENARIA Núm. 52.2 

defensa d’aaquest suposa garantir que no podrh ser ali& per a 
unes administracions públiques aclaparadores pels seus defi- 
cits i deutes financers. Així, doncs, es defensa millor el sen- 
tit local que té aquest patrimoni si es retorna als seus 
legítims propietaris, sigui a través d’una fundaci6 o d’una 
societat agrhriria de trmsformaci6. 

Per aquestes raons, ens abstindrem al punt 3 de  la Mocid 
a debat, perquk el patrimoni de les cambres agrhries ha de 
tornar, com he dit abans, als sem legítims propietaris, que 
scin els agricultors, sense condicionaments ni mediatitza- 
cions per part de les administracions públiques. 

Pel que fa a1 punt 4 de la Moció, que afecta el personal 
laboral de les cambres agrhries locals, s’ha produi’t una si- 
tuacici problematica deguda a la precipitaci6 de tot aquest 
procés de transformaci6. EI Consell Executiu es va compro- 
metre a portar a terme una transformació radical de les cam- 
bres agriries de Catalunya, sense disposar d’un cens 
complet del seu personal laboral. Aquest ha estat un exem- 
ple d’irresponsabilitat que ha posat en joc els drets socials i 
laborals d’un personai amb experiencia i qualificaci6, que, 
en ies paraules del conseller en resposta a la interpeltaci6 
del Grup Socialista, < a t h  essent objecte d’una certa depura- 
c i h .  Per tal que aquesta <<certa depuracib no suposi la vul- 
neraci6 dels drets socials i laborals del personal de les 
cambres agrhries, votarem a favor del punt quart de la MQ- 
ci6, 

Confiem que ei Consell Executiu no caigui en la tempta- 
ci6 d’actuar en sentit partidista i que no es desaprofiti un pa- 
trimoni humh que és tant o més valuós que el patrimoni 
material de les cambres agrhries locals. 

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

El Sr. PRESIDENT Moltes grhcies, senyora Arnalot. Pel 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, té la paraula 
el diputat senyar Gimeno. 

EI Ss. GIMENO: GrBcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, no m’estendr6 en els des primers punts, ja 
que el diputat proposant de la Moci6 els ha retirat; en tot 
cas, dir que tenia dubtes respecte a la convenikncia d’haver 
aprovat aquests dos punts, i tenia dubtes, fonamentalment, 
perquk la llei que autoritzava o que promulgava la dissolu- 
ci6 de les cambres agrbies va ser una llei prou consensuada 
per part de totes les forces parlarnenthries, va ser una mani- 
festació que quan hi ha voluntat per part de tots els grups 6s 
possible I’entesa; llavors, si era possible I’entesa -i l’actitud 
dialogant de la Conselleria d’ Agricultura va fer possible 
aquest acord-, també semblava més adient seguir per la via 
del dihIeg i per la via dei consens, o per la via d’intentar tots 
els camins d’entesa, .que no fer propostes de suspendre 
I’executivitat de determinats decrets o de determinades aC- 
tuacions i revisar de cap a peus tota una &¡e de propostes 
d’assignaciti de patrimoni. Per tant, com que aquests dos 
punts s’han obviat, dir que si que estern d’acord amb la resta 
de propostes, i sí que estern d’acord que els ajuntaments, en- 
cara que el Decret tingui algunes mancances i encara que 
també després algunes de les actuacions puguin ser mks o 

menys conflictives ..., i dic aixb per@ des d’un punt de vis- 
ta estrictament juridic una adjudicació de patrimoni públic 
6s evident que és patrimoni dels agricultors i ha de ser per 
als agricultors, perb el que pot passar és que el patrimoni 
públic en determinats moments pugui anar a mans privades; 
aixb pot generar algun tipus de conflicte. Perb, al marge 
d’aixb, la importhncia de consultar els ajuntaments, perque 
els ajuntaments representen els pagesos i representen el con- 
j u n t  dels ciutadans, creiem que és fonamental, que s’ha de 
fer per aquesta via de l’entesa, de la conformitat de la major 
part passible de ciutadans de cada un dels municipis que te- 
nen aquest patrimoni, i també deIs que tenen eis drets i te- 
nen les obligacions. I recalco aixb dels drets i obligacions 
perquk el decret aquest, el Decret 30/94, de 21 de gener, 
planteja que fem la liquidació i atribució del patrimoni, drets 
i obligacions, i el que no és de rebut són situacions corn les 
que han passat en alguns ajuntaments: en el que, per exem- 
ple, em trobo jo, que ens trobem la setmana passada una car- 
ta d’un banc que ens diu que, donada la dissoluci6 de les 
cambres, I’Ajuntament té un deute pendent de dotze milions 
i mig de pessetes, que 6s de la cambra agrhria extingida, i, 6s 
clar, ens trobem, de cop i volta, aquesta qüestió, sense que 
se n’hagi informat F’ajuntament, que en aquests moments 6s 
deutor d’un banc, sense saber ni per qub ni per qu& no, Lla- 
vors, esth clar que, abans de decidir el que s’hauria de fer, 
s’ha de consultar. I el tercer punt, del que parla és d’aixb, és 
de la convenikncia de la consulta i de laacord amb la desti- 
nació del patrimoni de les cambres als ajuntaments. 

I, evidentment, el quart punt tarnbk és fruit del mateix de- 
bat de la interpel-lació, de la pregunta i les inquietuds del dí- 
putat interpelhnt i de Ia mateixa resposta del conseller, i 
tampoc no hi tenim cap inconvenient: creiem que és bo que 
aquest personal -alguns molt grans, alguns amb altres acti- 
vitats- s’hagi d’estudiar cas per cas, i que s’hagi de buscar 
una soluci6 al problema laboral que comporta cadascun 
d’aquests funcionaris de les extingides cambres. 

Per tant, dir que en aquests dos punts, sense cap retickn- 
cia, sí que hi donarem suport, corn hem dit al principi. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor GiIneno. Pel 
Grup Parlarnen tari d’Esquerra Repubiicana de Catalunya, té 
la paraula el senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Grhcies, senyor president. Senyors dipu- 
tats, senyores diputades, no voldria suscitar la seva inquie- 
tud en baixar a la tribuna d’oradors, perquk, malgrat tot, no 
pretenc de dilatar la nostra intervenci6 a l’hora de posicio- 
nar-nos pel que fa a la Moció subsegüent que acaba de de- 
fensar el senyor Nadal, del Grup Socialista. 

Aquest, el de les cambres agrhries, 6s un terna lligat 
d’una manera inequivoca i indissoluble a una herencia q u e  
hem venim patint i que fins ara, encara, gairebé, venim pa- 
tint- de hantic sindicalisme vertical, és un terna que, en el 
nostre Grup ha suscitat sempre un  inter5s inequivac i intens. 
Corn vostks saben, el nostre Grup va ésser I’únic que va de- 
fensar una esmena a la totalitat a la Llei de cambres que re- 
centment discutíem en aquesta cambra, i que va presentar 
una shrie d’esmenes que tendien, entre altres qüestions, a 
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clarificar, a fer més transparent, més inequivoc el procks de 
transferhcia de les cambres .a extingir. Al mateix temps, 
hem piantejat des del nostre Grup diverses preguntes escri- 
tes i orals -en la darrera Comissió d’Agricultura, la del dia 
11 de maig, per cert-, i ,  per tant, doncs, ei tema que presen- 
tava e1 senyor Nadal, sobre el qual interpellava I’honorable 
conseller d’Agricultura és un tema que, ja dic, suscita en 
nosaltres un interks intens i inequívoc. 

Al seu moment nosaltres tarnbd varn criticar el Decret 
30/94, i especialment vam criticar també determinades cir- 
culars que havien emanat de la Secretaria General del De- 
partament. Vam fer pública aquesta critica, en alguns casos 
va ésser entesa, en d’altres no va Bsser entesa -no rn’allarga- 
ré sobre aquest particular-, per6 sí que voldriem dir que do- 
nem un amplíssim suport a qualsevol iniciativa que 
pretengui incrementar la transparhcia i la claredat del pro- 
cés de tramferencia d’aquest patrimoni, que se xifra entre 
els set mil i els vuit mil milions de pessetes i que, per tant, 
6s un patrimoni acumulat important. 

El senyor Nadal va citar alguns casos conflictius, alguns 
casos en quk es podien estar produint privatitzacions mds o 
menys encobertes, en concret, el de CornellA de Terri, per 
exemple, que malgrat que en aquests moments sembla que 
la situaci6 s’hagi semiaturat o serniparalitzat, segueix in- 
quietant-nos profundament, i especialment a alguns dels di- 
putats del nostre Grup, que s’hi veuen afectats territorial- 
ment, d’una manera molt directa; perb, evidentment, nosal- 
tres veiem com altres diputats que m’han precedit veien un 
risc en la suspensi6 de l’esmentat decret, perquk hauria pro- 
dui’t, entre d’altres qiiestions, una inseguretat jurídica impor- 
tant, un manteniment provisional d’aquestes cambres locals 
j a  dissoltes per la Llei i que, en canvi, encara ostenten el que 
en podrim dir un sernipoder funeral, pbstum o pseudofa- 
rahnic, perquk encara tenen una incidhcia, malgrat haver 
estat dissoltes per la Llei, en el futur del seu patrimoni, i, per 
tant, qualsevol ..., hauria afavorit d’alguna manera, aquesta sus- 
pensió, la represa d’intents de perpetuaci6 a través de figures 
jurídiques interposades, com s’ha vist en aquests casos. 

Per tant, ens felicitem que els punts 1 i 2 -perb especial- 
ment el punt 1- hagin estat retirats. Pel que fa als punts 3 ¡ 
4, és evident que no podem més que manifestar-hi amb ple- 
nitud el nostre acord. 

Pel que fa a la problerniltica laboral d’aquest grup de per- 
sones que, per les dades que nosaltres tenim, és un grup petit 
o redui’t, perb, en qualsevol cas, 6s evident que la desapari- 
ció de les cambres agchries locals no s’hauria de fer trepit- 
jant o passant per alt els principis elementals de justicia i 
d’un cert respecte a la relaci6 contractual laboral que aques- 
tes persones havien mantingut en relaci6 amb aquestes carn- 
bres, i, pec tant, votarem també d’una manera molt clara i 
molt decidida SI favor del punt 4, perquk entenem que 6s una 
qüestió de justícia elemental. EI Departament i l’honorabk 
conseller ens han manifestat en diverses ocasions que hi 
haurh aquesta sensibilitat, perb, d’alguna manera, doncs, si 
aquesta sensibilitat ha de ser-hi, fbra bo que quedés reflecti- 
da en ]’acord d’aquesta cambra, d’aquest Parlament. 

Per tant, sense més, evidentment, votarem a favor dels 

Grgcies, senyors diputats; grhcies, senyores diputades. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo. Pel 

Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, té la paraula el 
diputat senyor Parera. 

El Sr. PARERA: Moltes gracies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, una vegada m& ens trobem par- 
lant del tema de les cambres agrhries; jo desitjaria ja  que 
aquesta fos la darrera, fins que hi hagi, si de cas, l’aplicaci6 
de la nova llei i les eleccions, perquh aquest és un tema quel 
com molt be es va demostrar en el si de la Comissi6 d’Agri- 
cultura, el mes de maig, en la qual els iklustres senyors dipu- 
tats i, en concret, doncs, el diputat d’hiciativa per Cata- 
lunya va demanar ]’estat en que es trobava la transmissib, 
els expedients de la transmissi6 del patrimoni, i crec que va 
rebre una resposta en la qual es va aclarir el bon funciona- 
ment del conjunt d’aquests cent trenta-vuit expedients totals 
de patrimoni, i que cal dir que molts d’ells estan resolts fa- 
vorablement, i que, per tant, la majoria estan en tramitació, i 
que solament hi ha uns petits percentatges, que podríem 
considerar a l’entorn del 5410, que estan encara per decidir 
una vegada s’hagi €et una analisi profunda. I hem de situar 
el problema en el punt just del que estern parlant; perquk, 
realment, de qub estem parlant? Estern parlant d’uns patri- 
monis, senyores i senyors diputats, que al seu dia, en la ma- 
joria de casos, es va espoliar uns pagesos, uns sindicats, 
unes societats agrkies, i que desprks de la Guerra Civil, de 
l’any 39, de I’any 40, doncs, van estar transmesos al sindicat 
vertical, i que en molts casos van anar a espetegar a les ger- 
mandats i, posteriorment, a les cambres agrhries. Qui s6n els 
vertaders propietaris d’aquests bkns que ara resulta que te- 
nen tants aspirants, tants candidats que els volen tenir? 
Doncs la majoria d’ells eren els pagesos que ho havien 
construi’t amb el seu esforq, i és lbgic que, si hi ha una conti- 
nuitat agrhria en aquests municipis, els seus descendents o 
bé, en algun cas, els seus legftims propietaris, aspirin a 
aquest retorn d’uns bens que van estar espoliats. 

Perb ara resulta que és lbgic tambk que en alguns casos, 
en alguns casos no hi ha legitims propietaris i 6s quan 
s’aixeca la veda, I tothom se’l vol fer seu; hi ha sindicats, 
que és lbgic que un sindicat aspiri a poder tenir un patrimo- 
ni, Cs lbgic que sigui així, i tarnbk eis municipis, per quk 
no?, els municipis per que no?, perquk hi ha molts d’aquests 
municipis que la realitat agrhriamam, doncs, el m6n urbh s’ha 
menjat f’agricuítura i no hi són. I en aquesta linia, amb 
aquesta sensibiIitat el Departament d’ Agricultura, doncs, ja 
tt5 dintre els expedients ratificats, sobre vint-i-sis, que quinze 
van a ajuntaments. I, posteriorment d’un conjunt de vuitan- 
ta-vuit més en tramitació, trenta-vuit també van a ajunta- 
ments. Per tant, s’esth fent d’una forma exquisida, totalment 
transparent, totalment clarificadora, que se n7 ha donat res- 
posta en el si d’aquest Parlament, en comissió i a la inter- 
pel-lació, i per aixb troba tan encertat ..., hauria trobat més 
encertat que, fins i tot, no s’hagués fet moci6, perb, lbgica- 
ment, estan en el seu dret els companys socialistes, i trobo 

dos punts supervivents de la Moció. 
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molt encertat que hagin retirat el punt primer i el punt segon 
de la Moci6, per@ realment na tenien xa6 de ser. 

I, després, en el punt tercef, quan es tracta de parlar, 
doncs, de la cansulta als ajuntaments, doncs, és clar que sí, 
perquk ja es ve fent, ja es ve fent, eh? I vost5s ho coneixen 
molt bd. I, a1eshores;quan es tracta d’aquest punt quart, de 
la coilaboració amb el problema laboral, del personal con- 
tractat, aquest 6s un altre tema que saben vostks també que 
tots els que eren funcionaris s’hi van incorporar, I, alesho- 
res, doncs, que afgunes de les cambres agrhries feien altres 
activitats, purament atípiques dintre de la relació administra- 
tiva que els pertocava anteriorment, doncs, aquí 6s on entra 
atgun problema, perb és algun problema molt i molt redui’t. 
Estiguin tranquils perque la majoria d’ells, quan se’ls dema- 
na la plena dedicaci6, resulta que estan en altres sectors; per 
tant, no existeix taI problema. I, si no, hi ha una voluntat per 
part del Departament davant de noves contractacions -i hi 
ha algunes experikncies que aixi ha sigut- d’intentar també 
poder-10s solucionar aquest problema, que no és un proble- 
ma de la cambra agrhria, que és un problema derivat d’unes 
activitats atipiqwes que venien fent les cambres agrhries. 

Per tant, des del Grup de Convergencia i Unió aquests 
punts tercer i quart, tot i que es venen fent, doncs, no tenim 
tampoc cap inconvenient que es puguin votar favorable- 
ment. Jo desitjaria que a través d’aquesta Moció ja pegues- 
sin donar, com diu tambk, aquest procés de liquidaci6 de les 
cambres per assentat. 

Moltes grhcies, senyor president; grhcies, senyores i se- 
nyors diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gxhcies, senyor Parera. 
Sotmetrem a votaci6 ... (Pausa.) Molt bé. 
Doncs, votarem, en primer Iioc, el punt tercer. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El punt tercer de la Moció, que ara 6s el primer, ha que- 

dat aprovat per 79 vots a favor, cap en contra i 4 absten- 
cions. 

El punt quart, que 6s ara el segon. 
Vots a favor? 
Aquest punt quart ha quedat aprovat per unanimitat. 

Moció subsegiíent a la interpeHacl6 
al Consell Executiu sobre 1 5 s  no 

sexista del 1Eenguatge n Catalunya 

Passem al setze punt de l’ordre del dia, la Moció subse- 
giient a la interpellaci6 sobre 1’6s no sexista dei llenguatge a 
Catalunya, presentada per la diputada senyora Rasa Martí, 
del Grup Socialista al Parlament, que, si hi ha silenci, podrh 
fer ús de la paraula. 

La Sra. MARTÍ I CONILL: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. Senyores i senyors diputats, aquesta Moció sobre 1’6s 
no sexista del llenguatge a Catalunya és la que correspon a 
fa interpeHaci6 que varem presentar en 1’Gltim ple. 

És veritat i assumit per tothom que el principal signe 
d’identitat d’un país és la llengua i la nostra llengua, en 
aquest cas el catal%, esta malalta de sexisme. Ja ho varem 
posar de manifest aixi en la interpeHaci6. El catala 6s una 
llengua romiinica i una llengua de ghnere; el gknere masculí 
6s usat en contraposició, en general, al femení, i produeix 
una ocultaci6 del femení en la major part de les seves ex- 
pressions, Pompeu Fabra i altres lingüistes a principis de se- 
gle varen procedir a normalitzar I’ortografia i la gramatica 
de la llengua catalana, i d’aixb ja fa molt de temps i pensem 
que a nosaltres ara segurament ens toca i tenim la responsa- 
bilitat histbrica de normalitzar efs aspectes sexistes de la 
llengua, perquk la llengua és un organisme viu en constant 
evolucib. ‘ 

A vegades es presenten arguments a favor de l ’ h  mascu- 
lí COM a gen&ric, per6 no semblen aquests arguments gaire 
adequats a I’hora d’acceptar aquesta utilitzaci6 del masculí 
COM a genkric perque la precisi6 és el que enriqueix el Flen- 
guatge. I, per tant, aconseguir que el llenguatge sigui no se- 
xista Cs fer un llenguatge molt més precís i aquest ha de ser 
un dels objectius nostres. Ningú diu, per exemple, que sigui 
una phrdusl de temps, ni una pkrdua d’energia, ni una pkrdua 
d’espai, per exemple, publicar el Diari Qficiul de Za Genera- 
litat en catab i en castellh. Doncs, fer un llenguatge més 
precis respecte al gknere femení ha de ser també bo per a 
tot hom, 

Aquesta Moci6 contk un total de cinc punts. El primer 
punt és sol-licitar a ]’Institut d’Estudis Catalans que en l’ela- 
boraci6 del Diccionari Oficial de 1st Llengua Catalana s’eli- 
minin totes les expressions d’ús sexista. Ja varem explicar 
que hi ha dues rams fonamentals per presentar aquest pri- 
mer punt de la Moció. Una raó clara és I’opartunitat histbri- 
ca que tenim, que per sort o desgracia -no passem a 
analitzar-ha-, perb, en aquest moment la llengua catalana no 
disposa de diccionari oficial. Ara, s’esth elaborant; doncs, el 
moment és un moment histbric per eliminar aquests concep- 
tes. I, en segon lloc, perquk si avui no és admissible que 
aquest diccionari contingu6s cap concepte que fos expressió 
de cap tipus de racisme, tampoc ha de ser que avui aquest 
diccionari reculli cap expressi6, cap concepte sexista. 

Per exemple, hem d’elirninar coses, com avui encara el 
Pompeu Fabra diu, que, per exemple, I’nlcaldessa 6s la dona 
de l’aicaide. Doncs, aixb s’ha d’elirninar ja definitivament i 
Z’alcaldessa ha de ser la persona que ocupa. el chmec p6blic a 
l’igual que ho és un home o una dona. Perb avui el Pompeu 
Fabra, que és el que tenim vigent, encara diu aixb, i aixb 
s’ha d’acabar, i tenim el moment histbric per corregir-ho. 
També hem d’elirninar alguns conceptes com, per exemple, 
avui 6s de tothom acceptat com una cosa bona b’expressi6 
<<home piiblicn, i ,  ert canvi, per exemple, I’expressió d o n a  
pública>>, doncs, té moltes connotacions que no són pas les 
mateixes i les estrictes que te la d’<<home públic>>. 

EI segon punt de la Moció 6s sol4icitar un estudi especí- 
f ic sobre 1’6s no sexista del llenguatge, que sigui elaborat 
per personal, doncs, si pot ser, personal tkcnic en especial, i 
que aquesta comissi6 d’estudi que elabori les resolucions o 
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les recomanacions, i siguin unes recomanacions que aconse- 
gueixin en el Parfament de Catalunya el rang que correspon- 
gui perquk siguin d’aplicació a Catalunya, o que siguin 
d’aplicació en I’hrnbit de la llengua catalana. Aixb no és una 
cosa nova, és una cosa que algun altre pais ja ha fet -vaig 
comentar el dia de la interpeWaci6 que aixb era una iniciati- 
va que havia tingut el Govern d’Ithlizl i que havia donat 
molts bons resultats a la seva ilengua- i que ens semblava 
bo, doncs, de proposar-ho perque elaborar aquest estudi, i, 
per tant, arribar a unes conclusions, a unes recomanacions 
seria una cosa molt millor, molt més implia, molt més bona 
i molt més útil que no pas algunes de les publicacions, que 
amb bon criteri i que nosaltres considerem encertades perb 
insuficients, ja ha publicat !’Institut Catal& de la Dona o 
tambb ha publicat, fins i tot, el Ministeri d’ Administracions 
Plibliques. No menysvalorem aquesta qiiestid pera pensem 
que s’ha d’adoptar, que s’ha d’elaborar aquest estudi i que 
s’ha d’aconseguir un resultat molt millor, més ampli i que 
abasti a tothom. Ens sembla aquest segon punt tan important 
corn el primer, perque ens sembla que faria avanqar moft la 
utilitzaci6 dihria de la llengua en tots els camps. 

El tercer apartat de la Moci6 6s adoptar les mesures ne- 
cesshries per tal que en un termini de tres anys corn R mhxim 
tot el material pedagbgic que s’utiiitza en les escoles per a 
l’ensenyament estigui adaptat a 1’6s no sexista. Avui no els 
repetiré el munt d’exemples que eis vaig explicar el dia de la 
interpel.laci6,: que n’hi havien alguns de molt curiosos; re- 
cordin el de la informhtica: que s’estan repartint uns progra- 
mes a les escoles, en eis quals, quan es posa l’adjectiu en 
masculí, per exemple <<nen macon, I’ordinador contesta i 
quan s’escriu <<nena maca>, doncs, contesta <(error)), perqu5 
el programa no esta adaptat al sexe femeni. Els en vaig dir 
alguns altres.,, Per exemple, s’ha d’eiiminar dels llibres 
d’histhria, que estan llegint tots eis nens i nenes del nostre 
pais cada dia, per exemple, que <cels romans) varen fer tal 
cosa... Doncs, s’ha de posar <<el poble rornh>> ..., perque men- 
tre hi havien romans també hi havien romanes i, per tant, 
feien, devien fer alguna cosa. (Remor de veus.) Doncs, tots 
aquests conceptes cal corregir-los i, per tant, educar en els 
valors de la igualtat i no de la uniformitat és el que ha de 
pretendre i el que ha de ser un dels molts objectius de l’ees- 
cola pública. 

El quart punt ds: prendre les mesures corresponents per 
tal que els mitjans de comunicació -i aquests tenen una im- 
portancia cabdal i, en especial, els públics- no oblidin que, a 
mbs de transrnet.re informació i opinions, tamb6 contri- 
bueixen -i aixb 6s un terna molt important- a la fosmaci6 
d’actituds i comportament socials. I, per tant, nosaitres 
creiem que els mitjans d’informaci6 tenen una transcendh- 
cia cabdal perquh s’apliquin en el llenguatge visual, escrit i 
oral I ’ h  no sexista de la llengua, Algú ha dit que avui en 
avanpr en la igualtat hi ha dues coses que s6n d a u  i molt 
clau, o les més clau en aquests moments, i s6n els parla- 
ments, els parlaments, com aquest, que poden parlar 
d’aquest tema i adoptar les mesures corresponents i, en se- 
gon lloc, tenen gairebé la mateixa importhncia els mitjans de 

cornunicaci6 i en especial la televisió, perque la televisió és 
omnipresent a totes les cases i a travks de la televisió, i, en 
especial, les televisions pxjbliques, una persona corrent, una 
persona normal rep la major part de missatges informatius i 
dels models que cada dia trobem a la pantalla. I no oblidem 
la importhncia de la irnplantaci6 d’aquests models. 

Per exemple, a Europa l’any 83 hi havia trenta canals de 
televisió; I’any 93, és a dir, deu anys després, per tant, gaire- 
bé avui, tres-cents. És a dir, hem multiplicat ei nombre de 
canals de televisió per deu, I no oblidin tampoc -no tinc da- 
des de Catalunya, per& que a Espanya hi ha més cases amb 
televisió que cases amb aigua corrent, perqub vegin la im- 
portancia i la repercussió que tC un mitjh d’informaci6 com 
la televisi6. Per tant, els anuncis que es produeixen a la tele- 
visió, els programes tenen una importhncia cabdal. No par- 
lar6 o no expiicaré aquí tota la importancia que t6 
I’daboraci6 dels anuncis, perb, per exemple, avui s’utititza 
una publicitat molt subliminal, que és la utilització en molts 
anuncis de propaganda de consum de la imatge del físic de 
les dones, mentre s’utilitza en paral.1el -i observin-ho, se- 
nyores i senyors diputats- una veu que 6s masculina, la veu 
és d’home, la imatge és de dona, perquh del que es tracta és 
de convencer i conven(;, segons sembla, per als publicistes, 
més encara avui la veu d’home. 

I, també, per exemple, programes ..., no sd si faig bé de 
posar un exemple, per& en tot cas, corn que el tinc pensat, el 
dic: no fa molt a la televisi6 pública catalana, a TV3, en el 
programa Un tomb per la vida, podrfeem comparar, i poden 
vostes, senyores i senyors diputats, C Q ~ ~ X W  com va kans- 
c6rrer I’entrevista que es va fer, per exemple, a Lluís Llach i 
com es va fer I’entrevista a la senyora Maruja Torres, dos 
models molt diferents d’entrevista: en un hi havia un predo- 
mini important d’auscultaciú de la seva vida privada i, en 
canvi, en I’aitre no; 6s a dir, dos models d’entrevistar un 
home o una dona. (Remor de veus.) No st5 si aixb era una 
qiiesti6 provocada o no, perb si observen les dues entre- 
vistes, veuran que el tema és molt diferent. (Remor de 
veus.) 

El cinque punt de la Moci6 recull un conjunt de resalu- 
cions del Comite de Ministres del Conseli d’Europa, apro- 
vades l’any 90, que fan referimcia explícitament a promoure 
l’ús, en la mesura del possible, del llenguatge no sexista; en 
segon lloc, a la utilitzaci6, tamb4, de llenguatge no sexista 
als textos jurfdics de 1’Administració pública i a l’educació 
en general i, també, ratifica el punt quart, que nosaltres ha- 
viem apuntat anteriorment, que 6s fomentar l’ús d’un llen- 
guatge lliure de sexisme en els mitjans de comunicaci6. 

Amb tot el que els acabo de dir, dono per defensats 
aquests cinc punts d’aquesta Moci6, i em sembla que tots els 
grups parlamentaris, totes les senyores diputades i tots els 
senyors diputats, no podran pas discrepar amb el Grup So- 
cialista ei] cap dels punts que acabem d’apuntar. 

Moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Martf. 
Per raons d’econornia processal, sembla que s’hauria de 

tramitar conjuntament la Moció que porta el numero 17, de 
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manera que té la paraula el senyor Bargalló, pel Grup d’Es- 
querra Republicana de Catalunya. 

Moció subsegiient a Ea interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre la utilitzaci6 

d’un llenguatge no discriminatori I 

en l’Administraci6 

EI Sr. B A R G A L L ~ :  Gricies, senyor president. Senyores 
diputades, senyors diputats, la llengua és ideologia, 1’ idioma 
és ideologia, el llenguatge 6s ideologia; aixb és evident en 
els dos vessants possibles: en el sentit que la llengua tramet i 
transmet ideologia, o en el sentit, tambk, que la ideologia 
pot fer canviar, el codi lingüístic pot fer canviar l’bs de la 
llengua. D’arnbdues coses estem parlant avui en aquestes 
dues mocions subsegüents a les dues interpellacions que al 
voltant del terna van ser substanciades en un ple, que és 1’1% 
tim cronolbgicament perb que ja és temporalment allunyat, i 
histbricament, en segons quins sentits, encara més, Que la 
IIengua, en la seva utilització coHoquial, conté elements dis- 
criminatoris per raons de ghere, per raons d’actitud sexual, 
per raons d’etnia, per raons de classe i per raons de raqa 6s 
evident, i ben segur que aquest ús colloquial de la llengua 
discriminatori costar& moltes generacions d’ésser variat, i 
ben possiblement les discriminacions per raons de sexe, per 
exemple, seran difícilment- esmenades. 

Aixb és una cosa; t’altra 6s q u e  és en ei sentit de la nos- 
tra interpel-lació- el llenguatge que l’Administraci6 utilitza i 
ha d’utilitzslr per entrar en comunicació amb els ciutadans i 
les ciutadanes que en formen part i que, evidentment, no pot 
tenir cap d’aquests elements discriminatoris. El que 6s cert 
és que en e3 llenguatge de I’Administració de Catalunya 
avui en dia es fa molt difícil trobar elements de discrimina- 
ció per raons d’actitud sexual, per raons de r a ~ a ,  d’htnia, de 
classe, perb encara avui en dia és ficil trobar-hi elements 
discriminatoris per raons de gknere. 

Tot i que a vegades hom pot trobar barbaritats, i avui en 
diversos peribdics que funcionen per l’hernicicle podem, per 
exemple, trobar algunes afirmacions d’un cert senyor que 
sembla que professionalment 6s entrenador d’una selecci6 
de futbol i que en el titular d’aquestes declaracions hi ha uns 
elements de discriminacid per raons de r a p  i etnia absoluta- 
ment clares, perb, evidentment, tot i que aquesta persona en 
el fons és un funcionari de l’Administraci6 de I’Estat, no 
deixen de ser -hi insisteixo- elements anecdbtics, 

La nostra Moció anava dirigida en un sentit molt clar, 
molt unívoc: I’obligació de l’Administraci6 de la Generali- 
tat d’utilitzar un llenguatge no discriminatori per rad de 
gknere en tots els seus. missatges escrits dirigits als ciutadans 
i les ciutadanes, i perque aixb fos aixi ho havíem fins i tot 
remarcat d’una manera molt clara, i parlhvem de projectes 
de llei, de decrets, de resolucions, d’anuncis, de comunica- 
cions personals o genbiques, de publicitat institucional i 
deixavern tres punts suspensius perquk qualsevol cosa que a 
1’Administració un bon dia li pas& pel cap de fer entrés en 
aquesta consideracid. 

Ja varn dir també que aquest era un tema cientificament 
complicat, que els filblegs molt sovint no es posaven 
d’acord; per exemple, en l’inici de les nostres intervencions 
parlamenthies, Cs llenguatge no discriminatori per rad de 
ghere dir {(senyores i senyors diputats>>, O ho es? I en 
aquest sentit és més politicament correcte dir: menyores di- 
putades i senyers diputats), i aquí, per exemple, els fifblegs 
i les publicacions existents sobre el terna no es posen 
d’acord sobre si les dos fórmules entren en l’adequació lin- 
güística correcta, a lb  que en llenguatge ..., es diu qolítica- 
ment correcte>>. Aleshores ..., aixb 6s clar. Una altra cosa <és 
clara: que cadascú de nosaltres som hereus d’un ensenya- 
ment, d’una tradició cultural, d’un context social, d’una si- 
tuació social i que, per tant, evidentment, a molts de 
nosaltres, a cadascú de nosaltres ens costari a nivel1 indivi- 
dual. Perb -hi insisteixo- la voluntat del nostre discurs és 
1’Administració; l’individu com a tal no existeix a I’hora 
d’emetre comunicacions escrites si no 6s la col+lectivitat qui 
ho fa. 

La diputada Rasa Martí, del Grup Socialista, en la seva 
Moció -i aprofito bbviament per posicionar-m’hi i així 
aprofitar aquesta economia temporal que ha suscitat la reu- 
nió de les dues mocions en un sol torn de posicionament-, 
anava a un altre nivell, anava mes enllh; sens dubte, exem- 
ples com la definici6 del lexema wkildessa>) en el diccio- 
nari -per ara normatiu- de la llengua catalana -per sort, les 
ilengiies no tenen diccionaris oficials, sin6 normatius-. . ., 
doncs, el diccionari fins ara normatiu de la llengua, que és el 
que hi ha, i no n’hi ha cap més altre, fou escrit en una epoca 
prethrita en qui? a ningd se li acudia que una persona del 
ghnere femeni, fos quina fos la seva actitud sexual, arribks 
mai a ser president d’un municipi i, per tant, és lbgic que en 
aquell moment digués <<alcaldessa: esposa de 1’ alcalde>>, El 
que no és lbgic és que avui en dia continui’ essent aixi de 
manera evident; fins i tot perqub, normativament, si una se- 
nyora que ocupa el lloc d’alcalde es fa dir alcaldessa, nor- 
mativament esta rebaixant el seu rang, estrictament, a 
<<esposa de>> i no un rang polític -normativament parlant; 
realment parlant és una altra cosa. 

Hi ha realitats molt clares, escoles universithsies d’engi- 
nyers que no són, malauradament, escoles universithries 
d’enginyeria o escoles universithries d’infermeres que UQ 
s6n, malauradament, escoles universithries da infermeria, i 
els he posat dos exemples d’escoles univcrsithries on estu- 
dien homes i dones perb només hi ha enginyers, o escoles 
universithries on estudien homes i dones per6 només hi ha 
infer- meres. I aquí és una altra discriminacid evident, on 
l’Administraci6 si que hi deu tenir la seva part de responsa- 
bilitat, perqui? aquests dies corren rumors que per als noms 
de les universitats l’Adrninistraci6 també hi té la seva cosa a 
dir, especialment de certa universitat de cert nom i d’una 
Adrninistrwci6 molt concreta, i per tant, doncs, tambd deu te- 
nir la seva cosa a dir en aquest aspecte. 

De la Moció del Grup Socialista, el nostre Grup esth ab- 
solutament d’acord amb cadascun dels punts que escriu la 
Moci6. El primer punt, sense cap problema: l’hstitut d’Es- 
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tudis Catalans ..., a més, nosaltres ja vam dir en una Comis- 
sió de Politica Cultural que teníem confianqa en I’equip de 
filblegs ’que hi treballava, dirigit precisament per una filblo- 
ga. Per altra banda, la setmana que ve aquest equip, repre- 
sentat per aquesta directora, ser& present aquí i en podrem 
parlar; per tant, no creiem que hi hagi cap problema en 
aquest aspecte de votar-ho, perqub és evident. 

EI segon punt, el trobem molt important, perque ja hem 
dit que els cientifics, les científiques del tema, filblegs i fi- 
Iblogues, perb tambC sociblegs i socihlogues, no es posen 
encara d’acord plenament sobre on és la barrera, 6s el li- 
mit de la discriminaci6 i de la no-discrirninaci6. Llavors s e  
ria molt interessant que aquest estudi específic sobre l’.irs de 
la no-discriminació per raó de gknere, d’actitud sexual, de 
r q a ,  d’ktnia, de classe en la nostra llengua fos elaborat i que 
el Parlament se n’assabentks, de la mateixa manera que les 
mesures en el camp de i’educaci6 són primordials. Jo ja vaig 
dir tamb6 en un altre moment que per sort avui en dia ja co- 
mencen a haver-hi llibres de text en els quals no sempre la 
mare és a la cuina i no sempre el pare 6s al treball -hi hauria 
d’haver llibres de text, malauradament, en qu& ni el pare ni 
la mare fossin ai treball, perb aixb seria ja una altra qüestió, 
que no deixaria de ser real- i hi ha llibres de text fins i tot al 
contrari, on la mare és al treball i el pare és a la cuina; perb, 
en tot cas, s’ha d’insistir en aquests aspectes, perquk s6n 
clau. 

En ei quart punt, de mitjans de comunicacid, idkntica- 
ment, els exemples aqu€ s6n molt múltiples i evidents, corn 
en el cinquk punt. I, en el fons, del resultat de la votació de 
les dues mocions avui en sorgiran uns acords, en un sentit o 
altre, d’aquest Parlament -fiixi ho esperem-, perb aixb no 
ser& prendre uns acords, felicitar-nos i dir: <<Ja hem fet molt 
per acabar amb la utilització d’un llenguatge discrirninato- 
r b ;  ser& en tot cas, la consciencia que sempre haurem d’es- 
tar damunt d’aquest tema, sempre haurem d’intentar anar 
més enllh. Avui farem uns passos que 6s anar mes enlla d’on 
estem, perb podrfern anar encara molt més enllh, i hem d’es- 
tar sempre vigilants per aconseguir anar-hi. I, en aquest sen- 
tit, jo cridaria 1’atenció de tots ets grups parlamentaris i de 
les senyores diputades i dels senyors diputats que nosaltres 
som, en bona part, una mostra piibiica de la llengua parlada. 
No em poso en ternes de fon&ica, de Ikxic, sobre barbaris- 
mes o no de semhntica, perquk una tesi doctoral en aquest 
Parlament en donaria molts exemples, Jo els puc donar una 
conclusi6 final: jo que, fins a arribar aqul, suspenia els 
alumnes per parlar malament, poc després de sentir parlar 
alguns senyors consellers em vaig posar molt en dubte el fet 
de per qu& suspenia jo algun dels meus aíurnnes per no tenir 
una correcta llengua oral, en aquell discurs tipic i tbpic del 
professor de dir 4 s  que has de parlar bd; si no, no arribaras 
enllocn, a travis de la conclusió que, si rnks no, aixb de ser 
conseller de la Generalitat, doncs, Déu n’hi do. Doncs b6, si 
en la llengua oral ja no ens hi podem posar perb ens hauríem 
de cornenqar a plantejar-ho, si que en la llengua escrita, on 
la incorrecci6 és molt més necesshria, hauria de ser una me- 
suca constant de cadascun dels grups a I’hora de plantejar- 

s’ho, d’aquestes coses que avui aprovem, perb -hi insis- 
teixo- en la prhctica quotidiana, de cadascun de nosaltres, 
corn a diputades i diputats del Parlament de Catalunya i, per 
tant, COM a representants de la sobirania d’un poble format 
per homes i per dones i per gent de distinta raGa, &nia, clas- 
se i posició social. 

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

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Pueyo ... (Re- 
mor de veus.) Ai, el senyor Bargalló. Ara estava.., 

Ha presentat esmenes, tant a una moci6 corn a l’altra, el 
Grup de Converg&ncia i Uni6. Per defensar-les, té la paraula 
fa senyora Vidal. 

La Sra. VIDAL: Molt honorabie senyar president, senyo- 
res diputades, senyors diputats, <<molt sensibles>>, <<hxnplia 
sensi biíitat,), mompartim plenament el criteri,) ,. ., aquestes 
són expressions que es varen utilitzar en la Comissió de 
Cultura quan varem tractar aquest tema; varen sortir I’altre 
dia en la interpelhcib, encara no han sortit avui, perb que, 
en tot cas, posen en evidencia, una vegada més, l’acord que 
hi ha entre els diputats i diputades d’aquesta cambra, a ni- 
vell de paraules, per anar avanqant en el tema de la no-dis- 
crirninaci6 per raó de sexe. 

Tots hi estern d’acord, hi estern d’acord; ara bé, cal 
passar d’aquest acord faci1 de paraules a I’acord d’interpse- 
tacions i de fets, i aixb ja  no és tan simple. El senyor Roc 
Fuentes, en la Comissió de Política Cultural, aquella que ja 
citava abans, del dia 24 de rnarq, ens deia: <<És molt ficil 
que tots plegats ens puguem omplir la boca de feminisme i 
d’igualtat d’ooportunitats, perb la realitat és que no és tan 
t3cil.n Parlem en aquest moment d’6s no sexista del llen- 
guatge a Catalunya; 4 s  no sexista del llenguatge)>: dir-ho 6s 
senzill, entendre’ns ja no ho  sé, Hem ajuntat dos temes, la 
llengua i el sexe, que són tots dos d’alta tensi6, corn deia 
abans, d’alta sensibilitat, i cal utilitzar-la. 

Permeteu-me una pregunta: no és el sexe una forma de 
llenguatge? l?s ben complicat, aixb. La senyora Martí, 
grkies a la qual estem parlant avui aquí d’aquest tema, tot i 
haver-se documentat extensament i de perthnyer al sexe que 
jo diria que tenim més experibncia, en deixava la solució en 
mans del personal tkcnic; el senyor Bargalló ens deia que els 
tecnics tenen problemes. La senyora Marti donava també al- 
guna argurnentaci6 que a nivell de llenguatge no 6s correcta; 
per exemple, ens parlava de <wlbhoras, i wiboran és (<escur- 
g5>> i, per tant, masculí. Ara bé, senyora Martí, ens vhrem 
entendre -ens vhrern entendre. 

I ara permetin-m’ho; j o  sé que és ridicul el que vaig a dir, 
perb reflexionem-hi, si us plau: si només ens centréssim en 
les parades, no podríem trobar arguments per defensar just 
el posicionament contrari? Ben senzill: eis homes, pobrets, 
són els linics que no tenen un g&nere per a ells sols; cons- 
trueixo bé la frase, dic veritat, i, en canvi, tots sabem que no 
6s aixb. M’expko? 
E1 senyor Bargallci, ja ho deia abans, n’6s tkcnic i ens 

aclaria -i jo ja ho estic utilitzant- que del que estem parlant 
és de Is discriminació per raó de ghere. Deia: <<Estem par- 
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lant de ghnere i no pas d’actituds sexistes i no pas d’actituds 
sexuals.)) Ens definia també que la discrirninaci6 sexual fa 
referkncia a la concepció que ei diccionari $ h a ,  en la seva 
redacci6 actual, d’algunes actituds sexuals no acceptades per 
la moralitat dels redactors del diccionari en llur temps. Ho 
vaig entendre. Llavors ens parlava, també, el senyor Pujol 
-no el veig, perb ...-, ens separava bé I’existhcia d’expres- 
sions i paraules sexistes de les actituds que les fan servir, No 
continuo, Resumeixo el que vull dir en una frase &El petit 
príncep: <<EI llenguatge és font de rna1entesos.n e s  evident 
que si només utilitzéssim les paraules no acabaríem de dis- 
cutir mai. És evident que cal evitar les inercies i els costums 
d’lis sexista de1 llenguatge, com es recull en la recornanací6 
dei Comite de Ministres del Consell d’Europa que s’ha anat 
citant aquí repetides vegades. PerquB constitueix un entre- 
banc al pro& d’instauració de la igualtat entre els homes i 
les dones, perquk oculta sistematicament l’existhncia de les 
dones i, n més, 1”s del: g h r e  masculí per designar les per- 
sones, homes o dones, moltes vegades provoca confusió. 
Perb, ho repeteixo, per mi és clar que el problema, malgrat 
la irnporthncia del llenguatge, no és pas nom& de forma, és 
de fons; no és pas només de paraula, és d’actituds. Si diem a 
una nena o a un nen, cridant, que 6s maco, es posari a plorar 
i, a la inversa, si li diem afectuosament que 6s lleig, Ii en- 
cantarh. Excuseu-me perb és que ho he de preguntar: quants 
senyors diputats d’aquesta cambra -i que votaran a favor 
d’aquesta Moc& han assumit amb igual responsabilitat que 
la mare la cura dels fills? No pas ajudant; parlo d’igual res- 
ponsabilitat. Quantes nits han perdut?, quants bolquers han 
canviat?, quantes vegades han donat la papilla?, quants con- 
tes els han explicat?, quantes vegades els han portat aI pe- 
diatre? S’ho han perdut o ho han compartit? (Veus de 

El Sr. PRESIDENT: Perdó, la senyora diputada esta fent 
un ús retbric del llenguatge; no requereix respostes, (Ria- 
iles.) 

La Sra. VIDAL: Perd6 Grhcies, senyor president. Quants 
accepten, sense cap sentiment estrany, una dona donant or- 
dres o portant la iniciativa? Allb que el senyor Bargall6 ex- 
posava com una visi6 idfitica, que representaven els llibres 
de text decades enrere, i que avui ha tornat a repetir, no és 
encara una gran realitat a la societat actual?: el pare mirant 
la televisi6 i la mare cuinant, En el nostre nivell, els ho ben 
asseguro, hi ha encara moltes expressions, actituds i comen- 
taris que denuncien que els homes i, moltes vegades, les ma- 
teixes dones no ho tenim pas encara prou ben entes. 

<<La llengua és un mirall de la realitat, que reflecteix com 
6s la societat que la utilitza>>, ens deia la senyora Martí, i 
aixi la tenim. Crec, perb, que aquest terna, o aquest és un 
dels temes en els quals, per sort, el fons passa per damunt de 
les formes, les intencions per damunt dels fets, la voluntat 
per damunt de la realitat; estic convenguda que és un dels te- 
mes en els quals, si sabem ajuntar sentiment i raonament en 
proporcions iguals, ai cinquanta per cent, podin estar en el 
bon camí. Perb tamb6 estic convenguda que cal aplicar-hi, 
C Q ~  enlloc, per deformaci6 professional, el principi peda- 

fons.) 

gbgic de la coherkncia: no prediquem, no diguem allb que 
no tenim ben integrat en el nostre comportament, i nom& 
així el llenguatge serh una eina; per al canvi, 

Partim d’una histbris molt adversa. El senyor Salvatella, 
en la Comissi6 de Cultura, ens deia: <<Les grans religions de 
la humanitat han declarat, per activa o per passiva, moltes 
vegades, la inferioritat de la dona i la seva necessiria sub- 
missió a l’horne.}) És ben cert. Tan sols una snhcdota, i tam- 
bé 6s di\(ertida: laatradició cristiana, que s’anh forjant durant 
els primers quatre segles de la nostra era, ha oblidat prhcti- 
cament, no tan sols ei nom, sinó la persona de Lilith, de qui 
hi ha referencies a la literatura, molt interessants: era la pri- 
mera dona d’Adam, en aquestes referencies; només una 
anbcdota. Qui amb el temps seria anomenada Lilith o <<la 
nocturna>> era el producte d’una emanació excessiva de la 
personalitat divina, superior, per tant, a l’horne, en crear el 
qual Déu s’havia contingut. I tots dos, el baró que de vega- 
des perseguia Ia femelia esquiva, i la dona ... No continuo. 
Coneixen la LiSith? Jo els aconsello buscar-ne textos. 

Reflexions i referkncies a part, insisteixo un cop m6s que 
el terna és molt important, perb que no és només una qüestió 
de formes, i que hi ha un risc enorme que el missatge es des- 
virtui’. Dient el mateix -dient el mateix-, tant se m’ha titllat 
de feminista CQIII de reaccioniria. Ja els asseguro que hi ha 
algun diputat socialista que no rn’entdn pas. (Remor de 
veus. ) 

Senyora Martí, vosth i jo hem parlat aquest matí d’ex- 
pressions i accepcions, i ens hem entks de seguida. Ara bé, 
les interpretacions s6n molt perilloses i, com deia, hi ha un 
risc enorme que ei missatge es desvirtui’. Torno a citar el se- 
nyor Salvatella, perque ens va fer unes reflexions que j o  
penso que s6n interessants. Ell deia: <<No creu>> -ens pre- 
guntava-, mo creu que l’obligaci6 primera d’un diccionari 
és recollir totes les paraules que la gent fa servir, ens agradin 
o no?,> Quk passaria si suprimissim del diccionari tots els 
mots que rebutgen els diferents colkctius servidors de cau- 
ses justes i lloables? Canviaríem la conducta de la gent? Hi 
ha una novelh, que porto aqui perque penso que ens pot 
ajudar en aquesta reflexi6, d’Orwel1, 1984, en la qual el Par- 
tit desenvolupa la <<Nova Parla>>, l’iinic llenguatge que, en 
lloc d’ampliar els diccionaris amb nous termes, els redueix 
eliminant aquelles paraules associades a conceptes perillo- 
sos. La idea és que, si hom no té els mots necessaris, no po- 
drh concebre pensaments desviats de la norma. ES una 
forma de control i enginyeria social mitjanqant el Ifen- 
guatge. 

Jo j a  sé que aquesta no és ni ha sigut mai la intenci6 de 
cap diputat d’aquesta cambra, perb ho havia de dir, perque 
el risc és molt important. JO prefereixo pensar, un cop mes, 
en El petit prtncep, quan després d’afirmar que <<el Ilen- 
guatge és font de rnalentesosu ens diu que <<només es veu bC 
amb el com o, com deiajo abans, ajuntant, fent equilibri en- 
tre tecnica i sentiment, o raonament i sentiment. 

Per tant, amb aquest sentiment de fons, Q més de fons 
que no pas de forma, concreto el posicionament respecte als 
diferents punts. (Remor de veus.) 
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Quant a la Moció del Grup Socialista, hem explicat repe- 
tides vegades, el senyor Salvatetla, el mateix conseller, es va 
veure el terna en la Comissi6 de Cultura, I’altre dia en la in- 
terpellaci6, que els criteris emprats per la Secció Filolbgica 
de ]’Institut en la redacció del diccionari normatiu de la llen- 
gua catalana ja s’adiuen amb la voluntat que expressem 
aquí. N’hi ha prou de consultar el suplement: s’hi incorpa- 
rea femenins, s’han masculinitzat aquells oficis que abans 
nom& eren atribui’ts a homes o a dones ... Per tant, asth clar 
que s’esth treballant en la linia que tots volem. Per altra ban- 
da, la independhcia de 1’Institut 6s ben clara, salvaguardada 
fins i tot, per llei. EI Govern no pot interferir en la seva fei- 
na, n’hem parlat, jo crec que realment esthem d’acord aqui. 
Per tant, nosaltres li hem demanat, li hem presentat una es- 
mena en la línia de suprimir el punt 1 de la seva Moci6 a 
canvi d’una declaraci6 conjunta del Parlament. 

Als punts 2’4 i 5 nosaltres hem presentat un text alterna- 
tiu, perquk ens sembla que és important de reforqar les ac- 
cions que ja s’estan fent i recolzar la important feina que fa 
l ’ h t i t u t  Catal2 de Ea Dona. En aquests moments.,. (Pausa) 
Perdó? 

EI Sr. PRESIDENT: Na, no s’amdini; corn que n’hi han 
d’acumulades, seré molt tolerant. 

La Sra. VIDAL: Molt bé. En aquests moments, I’actuació 
del Govern es basa en les previsions i l’aplicació del Pla 
d’igualtat d’oportunitats, elaborat per S’Institut Catalb de la 
Dona. Corn sabem, aquest any es fa una revisió d’aquest 
Pla, que donar& lloc ai segon, i ja s’hi contemplen els objec- 
tius concrets que afecten ei que vostk presenta en Ea Moci6. 
Per tant, jo no els detallo aquí; n’hem parlat abans, ja estan 
recoilits en el Pia. En tot cas, si després vol que en tornem a 
parlar, ho podem fer. 

Quant al punt 3, que saben que es va veure en la mateixa 
Comissió de Cultura en qu& hi va haver aquests dos temes, 
una Proposici6 no de llei que va presentar Iniciativa, que va 
defensar el senyor Roc Fuentes, es va explicar alla que hi 
havia molta feina feta per part del Departament d’Ensenya- 
ment quant als Ilibres de text, que hi havia una comissi6 for- 
mada. Jo la hi podria tornar a enumerar, crec que no 6s 
necessari; crec que <<frapa)) aquí, un cop més, el gran abisme 
que sovint hi ha entre la teoria i la realitat, entre Ea legislaci6 
i la prktica educativa. No enumera les accions, no em vol- 
dria allargar, ni molt menys fer-rne pesada; no ho s6, per6 en 
tot cas penso que és important insistir que les esmenes les 
hem presentat en la linia de dir que el Govern ja hi ha treba- 
llat, hi ha voluntat de continuar-hi treballant, i s’esth dispo- 
sat a continuar-ho fent. Ha sortit un decret, el 69/93,’ del 23 
de febrer, pel qual es regula el procediment i r&gim d’homo- 
logaci6 dels llibres de text, que dóna capacitat de pressió al 
Govern. Aquesta normativa introdueix un fonament legal en 
aquesta linia, que era inexistent fins ara i que, per tant, per- 
met al Departament d’Ensenyament exercir aquesta pressió. 

Ja veu, doncs, que d’intencions i de fets no en falten; jo 
diria que cal que entre tots ho fem arribar sense distarsionar. 
Jo li pregaria que accepti les nostres esmenes i, en tot cas, 
despres en parlem. 

Quant a la Moció que ha presentat Esquerra, tampoc vol- 
dria tornar a enumerar el que j a  el senyor conseller li va con- 
testar en fer la interpelki6; li va exposar les importants 
actuacions que des de l’inici del Pla s’han fet -comissió, in- 
formes, ponkncia, collaboracions, recomanacions, Telhfon 
Lingüístic-; és ben clar, senyor Bargall6 que, tant el Govern 
com ei nostre Grup Parlamentari compartim el fons de la 
Moció que han presentat; hi ha un fons i un interbs compar- 
tits, claríssim, perb hi hem presentat dues esmenes perqub la 
forma no ens agrada, Tenim una shie d’objeccions que van 
en la lfnia de no voler una normativa que sigui taxativa per a 
tothom; ens sembla que cal recollir el que ja el Govern ha 
fet. Jo crec, senyor Bargall6, que l i  he explicat, fins i tot, 
sentiments. Em sembla que en les qiiestions lingüístiques, 
tan importants com les normes s6n les actuacions que s’em- 
prenguin i, en aquest sentit, des de 1’Institut Catal& de la 
Dona s’han endegat actuacions que preveuen particularment 
la qüesti6 de la utilitzaci6 de la llengua per raó de ghere. 
Algunes actuacions han tingut i tenen rang normatiu, i aixb 
demostra que no es defuig la reglamentació sobre l’bs sexis- 
ta del ilenguatge, sin6 que, de fet, es fa on calll. Hi ha d’altres 
actuacions, perb ja dic que jo crec que no cal enumerar-les; 
en tot cas, quan vulguin en podem parlar. 

Senyora Marti, senyor Bargalló, senyores i senyors dipu- 
tats, o senyores diputades, senyors diputats, la Virginia 
Woolf ja deia, a principis de segle, que pot ser mortal per a 
una dona el fet de subratllar la mínima queixa o parlar cons- 
cientment com a dona. Deia: <<És funest ésser home o dona 
senzillament; un ha de ser dona amb alguna cosa d’home, o 
home amb alguna cosa de dona. Alguna classe de col4abora- 
ció ha de donar-se a nivell mental entre l’home i la dona 
perque l’art de  la creaci6 pugui realitzax-se.b> 

Acabo no sabent pas si m’he explicat bé; en tot cas, una 
composició de dues cites, una de Lluís Llach i I’altra de 
Joan Vinyoli, rn’ajudark a cloure: ({Que poques paraules 
tinc, i les que us dic s6n tan gastades), cantava Llach. Joan 
Vinyoli ens diu: <<Els mots no serveixen només per a enten- 
dre’ns pel que signifiquen, sin6 per a descobrir el que, trans- 
parents, ocul teri.)) 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT: Grkies, senyora Vidaí. El Grup 

d’Iniciativa per Catalunya també ha esmenat el text de la 
Mocib del Grup Socialista. Tt5 la paraula, per defensar-les, el 
senyor Fuentes. 

El Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president. Se- 
nyores diputades i senyors diputats, si m’ho permet la presi- 
dhcia ,  a part de defensar les nostres esmenes, aprofitar6 
també per posicionar-me respecte a les dues mocions que 
s’han presentat i que estern debatent conjuntament. 

El Sr. PRESIDENT: Ei ho permeto i li ho encomano. 
El Sr. FUENTES: Moltes grhcies, senyor president. Co- 

menpré, per tant, per la Moció subsegüent a la interpellaci6 
que va fer la senyora Rosa Martí, i he de dir que nosaltres 
estem totalment d’acord amb els cinc punts d’aquesta Mo- 
ci6; de fet, podríem considerar fins i tot que ei cinquh punt 
est& subdividit en altres dos punts mh.  En realitat, nosaltres 
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entenem, practicament, en la realitat, que són vuit punts. I hi 
estem d’acord perqu&jo crec que no es tracta tant de debatre 
en aquest moment si  estem tractant un tema molt diffcil 
-que ho és, sens dubte-, perquh la senyora Martí ha dit, i jo 
crec que molt encertadament, que la nostra llengua, el nostre 
llenguatge esta malalt de sexisme, perb jo  diria, recollint una 
mica una altra idea que s’ha expressat aqui, també, que és 
perque el nostre pensament esta malalt de sexisme, la nostra 
societat, les nostres actituds, i que el llenguatge expressa 
aixb -és a dir, el llenguatge expressa ideologia-, perb alho- 
ra, amb ideologia, podem modificar el llenguatge. 

Per tant, coincidint amb aquests elements, i fugint -i fu- 
gint- del debat sobre les actuacions més o menys encertades 
del Govern, perquk jo crec que cap moci6 ..., i molt menys 
qui els parla pensa que aixb pugui ser adjudicat com una 
responsabilitat del Govern; aixb és molt m 6  complicat, i 
per tant, el Govern hi té un paper a jugar, nosaltres hi tenim 
un paper a jugar, la societat hi té un paper a jugar, perb et 
que no és possible és que nosaltres defugirn ara aquesta res- 
ponsabilitat, sobretot dient ahorne, el Govern ja actua, el 
Govern esta fent algunes coses>), que és cert; pexb a mi em 
sembla que, malgrat aixb, cal forgosament que nosaltres, 
una vegada mds, instem el Govern, si més no, que continui’ 
en aquesta línia, que aprofundeixi aquesta línia, per tant, que 
continui’n aquestes actuacions. 

I he  de dir que la Moció que ha defensat la senyora Mar- 
tí, des del nostre punt de vista, recull tot un ventall d’aspec- 
tes que ens semblen fonamentals i que ens sembla que cal 
treballar-10s. Amb prudhncia, evidentment-, perquB hi ha 
criteris diferents, perque hi ha moltes qüestions a considerar. 
Perb, en qualsevol cas +n qualsevol cas-, demanar al Go- 
vern que a I’hora d’elaborar o en i’daboraci6 del diccionari 
es tinguin en compte aquestes expressions que puguin com- 
portar discriminació jo  diria més bC per raó de glenere o que 
comportin actituds sexistes em sembla que no és en absolut 
atemptar contra la independkncia d’aguesta instituci6; és en 
qualsevol cas expressar una inquietud, expressar una volun- 
tat, expressar un desig. Per tant, a mi em sembla que aquest 
primer punt, tal com esta redactat, és coherent, sens perjudi- 
ci que desprks explicaré el sentit que tenen les nostres esme- 
nes, que s6n molt breus. 

També em sembla que és bo demanar un  estudi específic 
per a l’ús no sexista del llenguatge, tal carn demana el punt 
segon. No m’entretindré a explicar tots els punts; la senyora 
Marti ho ha fet, i jo crec que ho ha fet molt b6, i per tant, 
coincidint en la necessitat de tots i cadascun d’aquests 
punts, sí que dir6 que nosaltres hem presentat una esmena al 
punt primer i una esmena al punt segon. 

Intentem afegir que, a més que es parli de les actituds, les 
expressions que puguin ser susceptibles de discriminació per 
ra6 de sexe, és a dir, les actituds sexistes, hi hagi la indusi6 
també d’aquelles que reflecteixin una visi6 del m6n andro- 
centrica, perque nosaftres pensem que aquest és 1’ aspecte 
mds greu. El sexisme, tai com l’han definit alguns i algunes 
que han tractat aquestes qüestions, es pot considerar com el 
menyspreu, el menysteniment per les actuacions o per algu- 

nes actuacions, actituds, caracterfstiques de les dones. Perb 
les actituds androchtriques o l’androcentrisme és una altra 
cosa m6s profunda i més greu: és pensar i considerar que to- 
tes aquelles qiiestions que han anat aconseguint els homes 
les ha aconseguit la humanitat. 

Hi ha molts exemples, aquí, per descomptat. La senyora 
Martf va donar moltissims exemples i molt encertats quant a 
actituds sexistes, perb j o  en vull donar un en aquest h b i t  jo 
crec que més profund de l’androcentrisme, que és, per 
exemple, quan es va passar a certs pa’isos del vot censatari al 
vot per a tots els homes es va dir que s’havia aconseguit>eI 
sufragi universal, la qual cosa és una fal-lacia i una mentida 
absoluta, perque en el millor dels casos va aconseguir el vot 
el cinqnanth per cent de les persones, perb en canvi en els 
llibres d’histbria -encara avui- apareix que aixb és el sufra- 
gi universal. Per tant, considerar que el que han aconseguit 
els homes 4 s  a dir eIs de gknere masculi- en el transcurs de 
la humanitat és de tota la humanitat és una actitud androcen- 
trica, i aixb s’expressa no iínicament en els diccionaris, sin6 
s’expressa en el tlenguatge, s’expressa en els textos i és un 
element que cal bandejar, perque te unes arrels m6s fondes 
encara i jo crec que potser més preocupants que aquelles aC- 

tituds que a vegades són m6s superficials, purament sexis- 
tes 

Per aixb nosaltres hem introduyt aquest element, volem 
-naturalment, si ho accepta la senyora Mart& la indusi6 
d’aquestes expressions, tat i assenyalant que tant en el cas 
que se’ns acceptin les esmenes com en el cas que no s’ac- 
ceptessin nosaltres votaríem favorablement tots eIs punts de 
la seva Mocib, com votarem favorablement els punts de la 
Moció d’Esquerra Republicana. No m’esteendré en els argu- 
ments, perqu5 crec que em sembla que s’han donat i s’han 
donat molt mitlor pels qui han defensat aquestes mocions, 
perb en qualsevol cas em sembla molt adequada la referen- 
cia que es fa en la Maci6 d’Esquerra al sentit de la resoluci6 
del Cornit& de Ministres del Consell d’Europa, encara que 
redactada d’una altra manera, perb el que ve a expressar són 
les mateixes -practicament- inquietuds, necessitats que ex- 
pressa la moció del Grup Socialista, i, per tant, nasaltres vo- 
tarem favorablement aquestes dues mocions, essent 
plenament conscients que amb aixb no resolem pas, ni molt 
menys, els problemes, que aixb tampoc crec que ha hem de 
barrejar amb els contes que hem explicat a les nostres filles 
-i no dic <<a les meves filles>>, entre altres coses, perqu& no 
tinc fills-, perb és evident que aquesta és una altra tasca, i jo 
sempre dic que quan es parla de feminisme hem de CQ- 

rnenpr per casa nostra, hem de comenqar per les nostres re- 
lacions de parella, perb és evident que aixb no ens ha de 
portar mai a dir: <<Per tant, no votarem aquesta Mocih; per 
tant, no anirem empentant per anar aconseguint, encara que 
sigui amb les dificultats que aixb comporta, avanqar en 
aquesta direcci6n. 

En conseqühncia, per no estendre’m més, senyores dipu- 
tades i senyors diputats, com he dit, nosaltres votarem favo- 
rablement la Moció; si s’accepten les nostres esmenes, molt 
millor, i si no s’accepten, també la votarem, votarem les 
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dues, i pensem que és bo que continuem tots plegats cridant 
I’atenci6 sobre aquests temes, empenyent el Consell Execu- 
tiu, el Govern en aquestes tasques, que no comporta -entenc 
jo- aquestes mocions, ni molt menys, pensar que la solució 
passa pel Consell Executiu, perb sí que una part, una part 
important de la responsabilitat sí que 6s dels poders pdbiics, 
és nostra i és del Consell Executiu. 

Ho repeteixo: grhcies, senyores diputades; gricies, se- 
nyors diputats. Moltes grhcies, senyor president. 

E1 Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fuentes. El 
senyor Reguant vol intervenir per fixar posicilti? 

El Sr. REGUANT: Gricies, senyor president. Sí, senyor 
president. Penso que aquest debat és la repetició del que es 
va substanciar en el seu dia en Comissi6 de manera molt 
més brillant encara en aquest cas. 

La meva posici6 és la següent: jo penso que hi ha con- 
flicte social per un mai ús en la interpretaci6 del valor en la 
convivkncia del propi sexe. Em refereixo a les agressions se- 
xuds, i aixb és la punta de I’iceberg, on en la base rau el 
llenguatge, amb tots el3 seus modismes i mots discriminato- 
ris. 

l?s per aixb que daré recolzament als cinc punts de la 
Moci6 de la diputada Rosa Marti, així corn també a la Mo- 
ci6 del diputat senyor Bargalló, perque totes dues van enca- 
minades a injectar una dosi necesshria, des del rneu punt de 
vista, de correcció pel que fa als ingredients sexistes en la 
nostra llengua. 

Si la llengua és l’expressió Cltirna del procés ideo-verbal, 
si és grafisme de les actituds i la conducta, expressió dels 
continguts dei pensament en un procés de retroalimentació, 
de feed-hack, de V ~ S Q S  comunicants com un tot harrnbnic, és 
evident que una llengua amb salut garanteix una conviven- 
cia més saIubable, neta d’elements sexistes, racistes, que 
comporten moltes vegades transgressions de la nurrna so- 
ci al. 

Aprovant aquestes mocions entenc que s’ inicia un proces 
lent, perb tan lent com necessari, per a bescanviar la relació 
interpersonal en la castigada societat on vivim. 

Gricies, senyor president, senyores i senyors diputats, 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grbcies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, té la paraula la senyora Mont- 
serrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Gricies, senyor president. 
11-lustres senyores i senyors diputats, crec que, corn a últim 
grup que em toca intervenir, practicament ja stha dit tot. I j o  
voldria felicitar la senyora Martí i el senyor Bargal16 en les 
seves intervencions que varen tenir en les interpeldacions i 
avui en Ia Moci6, i en el contingut dels cinc punts de la Mo- 
ció que ha presentat la senyora Marrtf i l’rinic punt que ha 
presentat el senyor Bargallb. 

Jo els felicito i valdria recordar a la senyora Martí que 6s 
un tema que a ella li preocupava moltissirn, i quan l’escoha- 
va ja  en la interpeHaci6 rne’n recordava de quan ella ens ex- 
plicava que anava a classes a la universitat, que hi havia un 
professor que quan li donava classe deia: <<Un parásito ataca 
al hornbre,) i ella es queixava i deia: <<I per qui? un pardsito 

ha d’atacar l’hornbre i no ataca la mujer? Per que no aquest 
parhsit ataca les persones?)) 

Per tant, la senyora Rosa Marti té una inquietud que no 
6s nova, que fa molt de temps i que l’ha exposada molt bri- 
llantment, i que evidentment tots caiem en aquestes errades 
de 1’6s sexista de la llengua, que m’ha agradat molt l’expo- 
sici6 que ha fet la senyora Vidal -i que aixb és cert- i que a 
la vegada m’he recordat de Ia meva comarca i del cava. I 
vostks diran: <<Ara qu& té a veure el cava amb l’ús sexista 
del ilenguatge?)) Doncs SE, perque el cava, com voste dema- 
na en el primer punt de la seva Moci6 -<c.sol.ficitar a l’lnstitut 
d’Estudis Catalans que ho introdueixin ... >>-, cert, nosaltres 
també ho demanivern per al cava. I són uns hibits que són 
qiiesti6 de fons, i que tardarem maltissim, i que avui posem 
la primera pedra, posem la primera pedra amb l’aprovació, 
que, ben segur, ser& per part de tots els Grups -almenys nos- 
altres donem suport als cinc punts de vosths i al del senyor 
Bargall6- de les seves mocions, perb que costa molt. Per- 
quh, fixeu-vos, fa dotze anys que estern lluitant perque del 
<<xampany)> d’abans, que esta prohibit, se’n digui icavan, i 
quants de nosaltres quan anem a obrir o diem: <<Porta una 
botella>> o <<<porta una ampolla de cava>>, diem: <<Porta una 
botella)>, ((porta una ampolla de xampany.>> Per tant, costa 
moltissím, és un procés lent, perb que un dia o un altre s’hi 
ha de posar la primera pedra, i és avui que comenprem a 
posar aquesta primera pedra. 

I la senyora Martf ha dit una altra qüestió molt important. 
Ella ha dit que 6s des del Parlament i des dels mitjans de co- 
municaci6, en aquest cas la televisió, que s6n llocs fona- 
mentals per transmetre que aquests errors o perque aquests 
canvis de I’ús sexista de la Ilengua es vagin reconduint i no 
es vagin produint. Tota la raó. Perb recordem també que, per 
exemple, TV3 encara a hores d’ara cau moltes vegades en 
errors del llenguatge, i jo els dic per experihncia -i VQ&S ho 
saben, perquh ho he dit moltes vegades- que a I’hora d’ano- 
menar <<cava>> encara se’n diu <<xampany>>. Per tant, aquí els 
demostro que 6s molt difícil, perb que evidentment tots, ca- 
dascun de la societat, nosaltres i, evidentment, 1’Adrninistra- 
ció hem de posar-hi el mhxim d’esforq possible per 
poder- ho aconseguir. 

Jo ja no voldria afegir res més. Tant si vostks accepten 
les esmenes corn no, hi donarem el suport. Si les accepten, 
nosaltres trobem que encara queda millor el contingut de la 
Moció i, evidentment, tenen el recolzament del Grup Popu- 
lar. 

Res mEs i moltes gracies. 
EI Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyora Montserrat, 

Ara té la paraula la senyora Rosa Marti per pronunciar-se 
sobre les esmenes presentades. 

La Sra. MARTÍ I CONILL: Moltes grhcies, senyor presi- 
dent. En primer lloc, em pronunciaria respecte a les esmenes 
que ha presentat el Grup Parlamentari d’hiciativa per Cata- 
lunya, per anunciar que des del nostre Grup les acceptem 
perquk milloren el redactat del contingut del punt número I 
i del punt número 2 en introduir aquestes expressions, <<i 
que reflecteixin una visió del món androctmtricm, i en i’es- 
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mena del punt nrirnero 2, <<la presencia de t’androcentrisme i 
el sexisme al llenguatge)>. Per tant, acceptem aquestes dues 
esmenes, 

Respecte a tes esmenes que ha presentat Converghcia i 
Unió, haig de manifestar una qüestió que potser no ha que- 
dat gaire ben entesa, i és que la senyora Vidal deia que no 6s 
bo ni és necessari ni seria adequat ni convenient per a la 
llengua catalana que se suprimissin mots. Jo crec que hi ha 
hagut una mala interpretació; quan es diu I’eliminació del 
llenguatge no sexista mai -mai- es demana que s’elimini 
cap mot, és a dir, tots els mots que estiguin en el llenguatge. 
El que es demana que s’elirninin s6n les explicacions deis 
mots, els exernpies i la utilització d’aquests mots. Per exem- 
pIe -i vull posar exemples perque s’entengui molt bé, ja ho 
deia en la interpeHaci6-, per explicar que és una litografia a 
tots els nens i nenes de Catalunya la Gran encicbp2dia ca- 
talana va triar un exemple molt inadequat, tantes litografies 
que hi deu haver a Catalunya i Ta litografia que surt a la 
Gran enciclop2dia. catalana 6s un home apallissant una 
dona. Per tant, aquest és el missatge i l’ús sexista d’aquest 
cas, d’una imatge, no pas d’unn paraula. 

El Sr. PRESIDENT: A les esmenes, senyora Martí, 
La Sra. MARTÍ I: CONILL: Senyar president, molt breu- 

ment, perquk tenen importhncia aquestes expressions res- 
pecte a l’acceptaci6 de les esmenes que ha presentat el Grup 
de la majoria. bs molt important, per exemple, també que 
només en 1’1 i % del Pompeu Fabra s’utifitza com a exem- 
ples les dones i el 89% els homes, o també coses molt curio- 
ses, corn imatges que es veuen per Tat televisi6 del Gat0 
Isidoro -si se’n recorden- o del Popeye i la Rosario, que 
sempre I’home 6s el fort, i’eixerit i 1’intel.ligent i la dona 
6s la bleda assolellada i la que esta en inferioritat de condi- 
cions. 

Des del Grup Socialista, a les esmenes que ha presentat 
el Grup de Convergkncia i Unió, hem de dir que nosaltres 
oferim la possibilitat respecte a l’esmena número 1 d’una 
transaccianal que recull part del contingut que ha presentat 
el Grup de la majoria i també part del punt de la Moci6 nú- 
mero 1 ,  que diria així: <<El Parlament de Catalunya recoma- 
na a I’Institut d’Estudis Catalans que en l’elaboració del 
diccionari oficial de la ilengua catalana continui‘ treballant 
en la línia que no contingui cap expressió ni acceptació 
que pugui ser susceptible de discriminació per ra6 de sexe 
i que reflecteixi una visi6 del món androchtrica.,> Aques- 
ta seria una transaccional que oferim al Grup de la majo- 
sia. 

Respecte a l’esrnena nllmero 2, al punt ntimero 2 hi ha 
una transacció, i els punts números 4 i 5 quedarien tal corn 
estan a la MQCi6, i amb aquesta transacci6 sfesmenaria el 
punt número 2 de Ia Moció del Grup Socialista i s’hi afegi- 
ria un nuu punt, n6rnero 6. El segon punt és respecte a la 
qüestió de solkitar un estudi especific sobre 1’6s no sexista 
de la llengua, i ei punt número 6, que és un punt afegit a 1st 

Moci6 i que forma part d’aquesta transacció, s6riSt: <<Accele- 
rar l’aprovaci6 del segon Pla per a la igualtat d’oportunitats 
pec a la dona, per tal de garantir el correcte compliment de 

I’ús del llenguatge no sexista.>> Ens sembla correcte i conve- 
nient, a t b  que el segon Pla per a Ia igualtat ja fa més d’un 
any que hauria d’haver estat aprovat, i sembla bo, doncs, in- 
troduir-ho en aquesta transacci6. 

L’esmena número 3 del Grup Parlamentari de Conver- 
gkncia i Uni6 s’accepta, que 6s introduir un canvi respecte 
que en les mesures en el tema d’ensenyament no es fixi un 
termini de tres anys sin6 que es faci al mks aviat possible; 
ens sembla, doncs, acceptable aquest punt. I tamb6 ..., no sé 
si la senyora Vidal ho ha dit o no, perb em sembla que el 
Grup de la majoria retirava l’esmena número 4; crec que 
aquesta era almenys una de les coses, de les qiiestions que 
nosaltres haviem comentat. 

Per tant;resumint, diriern que hi ha una transacci6 en ei 
punt número 2; els punts 4 i 5 queden igual; ai 3, s’accepta 
l’esmena del Grup de Cunvergkncia i Unió, i hi ha una addi- 
ció d’un punt número 6 que forma part de la transaccilj a 
]’esmena número 2. 

Moltes grhcies, senyor president. 
El Sr, PRESIDENT: Moftes grhcies, senyora Mart€, La 

senyora Vidal retira les seves esmenes perque es puguin tra- 
mitar les transaccionais? 

La Sra. VIDAL: Sí, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Ara el senyor Bar- 

gafl6, per pronunciar-se sobre les esmenes. 
El Sr, BARGALLd: Si, senyor president. La senyora Vi- 

dal ha dit que estava d’acord amb el fons de la Moció perb 
no amb la forma, i, per mantenir-nos en un nivell d’educa- 
ci6, en la primera esmena del Grup de Conuergkncia es- 
thvern d’acord nosaftres amb el fons perb no amb la forma, i 
vist aquest nivell de consens, d’estar d’acord amb el fons 
perb amb cap de les dues formes, el Grup de Converghncia i 
Unid i el d’EEsquerra Republicana s’han posat finalment 
d’acord amb la forma d’una esmena transaccional, que els 
passo a llegir. Diu: <<El Parlament de Catalunya insta el Go- 
vern a incidir en l’assumpci6 de les directrius emanades de 
les recomanacions per a un no sexista del llenguatge del 
Centre UNESCO de Catalunya i les indicacions per evitar 
les discriminacions per rad de sexe en el llenguatge adminis- 
tratiu de la Comissi6 Interdepartarnental per la Egualtat 
d’Oportunitats per a les Dones a 1’hora de redactar mis- 
satges escrits emesos per I’ Admi nistmciú catalana, projectes 
de ilei, decrets, resofucions, anuncis, comunicacions perso- 
nals o generiques a la ciutadania, publicitat institucional, en 
el context de l’aprovació del segon Pla per a la igualtat 
d’oportunitats per a les dones i, concretament, d’acord amb 
aquells objectius que preserven de 1”s sexista i discrimina- 
tori de la llengua en qualsevol dels seus hrnbits, garantint la 
seva aplicació EL traves del compliment de les diverses ac- 
cions de l’esmentat Pla per a la igua2tat.n 

No cal dir que proposem i acceptem l’esrnena transaccio- 
nal; per tant, queda retirat integrament el text de la nostra 
Moci6, i també, consegiientment, si la senyora Vidal no diu 
res en contra, queden retirades integrament les dues esmenes 
del Grup de Convergkncia. 

Moltes grhcies. 
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El Sr. PRESIDENT: Em sembla que per a la retirada de 
les esmenes del Grup de Convergbncia és la senyora Vidal 
qui s’ha’de pronunciar. 

La Sra. VIDAL: Sí, senyor president, Estem d’acord amb 
les transaccionals i a retirar la que ha dit la senyora Martí. 

EE Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies. Ara bé, la presidkn- 
cia fa  notar que en el text de la transaccional a I’esrncna nú- 
mero 1 del Grup Parlamentari de Converghcia i el text de 
la Moció del Grup Socialista, a la tercera linia, <<treballant 
en la línia que no contingui cap expressili ni acceptacih, 
aixb deu ser mi accepcibzb. 

La Sra. MARTÍ I CONILL: Sí, senyor president. I, a més 
a més, en 1’última línia, en lloc de mom>), és (<món)>, també. 

EI Sr. PRESIDENT: <<Del m6n>>. Molt bd. 
Doncs, fetes aquestes puntualitxacions filolbgigues, pas- 

sem seguidament a les ... Es poden votar conjuntament? 
(Pausa.) Doncs, votarem conjuntament les dues mocions 
amb les modificacions que comporta I’acceptaci6 de les es- 
menes i de les transaccionals. 

Vots a favor? 
El text de les mocions ha quedat aprovat per unanimitat. 

Moció subsegüent a la interpeHaci6 
ni Consell Executiu sobre la politica 

lingüística de la Generalitat 

Passem al divuitk punt de 1’ordre del dia, que és la Moc% 
subsegüent a la interpel-laci6 sobre la política lingüística de 
la Generalitat, presentada pel diputat senyor Ignasi Riera, 
del Grup Parlamentari d’hiciativa per Catalunya, que té la 
paraula per presentar-la, (Remor de veus.) 

Silenci! Abandonin l’hemicicle en silenci, per favor. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Si, grhcies, senyor president. 

Senyores diputades i senyors diputats, en nom &Iniciativa 
per Catalunya, en eE darrer Ple vaig substanciar una inter- 
pelhció sobre la polftica lingiiistica de la Generalitat per in- 
sistir en dos blocs de ternes, i voldria dir tambE de 
problemes. EI primer era la preskncia del catalh en el món 
de la justícia, i ei segon era fins a quin punt 1’Estat assumeix 
les compethies i les obligacions que té en la defensa de les 
llengües a I’Estat espanyol, de totes elles, amb un seguit de 
qüestions que poden sembíar derivades d’aquesta Proposi- 
ció, corn és, per exemple, el reconeixement de la unítat de la 
llengua catalana, la ratificació per part dels Governs espa- 
nyol, francks i italii del Conveni Europeu de Cooperaci6 
Transfronterera i ,  quan s’escaigui, de la Carta Europea de 
les Llengües Minori thries. 

La Moci6 subsegüent, per tant, recull les que van ser les 
dues preocupacions o els dos temes que jo vaig tractar d’ex- 
plicnr quin era el posicionament d’lniciativa i en que I’hono- 
rable senyor conseller va explicar també quin era el 
capteniment del Govern. 

EI primer punt: el tema del catal& en el món de la justícia. 
Ja vaig comentar en aquell moment, i ho torno a comentar 
ara, que I’article de Josep Maria Puig Salellas, notari, al dia- 
ri Avui, del 6 del IV del 94, dhngua i poder judiciab, resu- 

mia més teenicament del que jo hauria estat capq  de fer 
quins són els problemes que hi ha en aquests moments pel 
que fa al catalh en el m6n de la justicia. Nom& per recordar 
algun dels punts, recordo quan parla del terna de la possibili- 
tat del ciutadh d’adrqar-se als jutges i als tribunals en cata- 
la. Diu Josep Maria Puig Salellas: <<Aquest dret, perb, és 
il-lusori, ja que la major part dels jutges i magistrats, aixi 
com del personal de I’ Administració de justícia, secretaris 
judicials, en primer lloc, no l’entenen; l’entenen poc o, sim- 
plement, no el volen entendre. D’altra banda, com podra fer- 
se real aquella possibilitat que les actuacions es facin en 
catalh si no el saben escriure?)) Ho repeteixo: fins ara, ex- 
pressions de Josep Maria Puig Salellas, amb un seguit de 
propostes que ens recomana, precisament, als diputats, so- 
bretot, en aquest cas, als diputats del Parlament de I’Estat, 
que eE tinguin en compte a l’hora de revisar els textos legals 
generals pel que fa, precisament, a I’adaptació d’aquests tex- 
tos en el nou temps en que vivim. 

D’altra banda, vam fer referhcia també a un informe 
-crec que molt important- que va ser adrept pel Consell 
dels il-lustres col.legis d’advocats de Catalunya a la Comissió 
de Justícia i Dret dei Parlament de Catalunya en data del 7 
d’abril de 1994. Algunes expressions d’aquest document 
són realment contundents, molt més que les afirmacions que 
jo vaig fer en el moment de substanciar la interpeialació. Lle- 
geixo només dos fragments d’aquest informe: <<Lamentem 
que l’hdministració de justícia s’hagi mantingut d’esquena 
a la realitat politica que ha establert la nova Constituci6 a 
Catalunya, tot reconeixent la seva personalitat com a nacio- 
nalitat i la llengua prbpist. Per a molts ciutadans, adrepr-se 
als jutjats representa entrar en llocs on encara hi ha regust 
pre-constitucional i fa que moltes vegades encara es senti 
com un brgan no integrat a la nova realitat del pais.>) Una 
mica més avall, diu el mateix informe del Consell dels ildus- 
tres col4egis d’advocats de Catalunya: <<Massa vegades s’ha 
repetit des de certs estaments judicials de Catalunya que I’Ús 
de la llengua catalana a I’Administració de justicia no 6s un 
problema ni preferent ni que s’hagi de buscar resoldre en un 
futur immediat. Vista la realitat, hem de considerar que 
aquesta opinió deu ser fruit del desconeixement, ja que, com 
a minirn, en aquesta situació s’han incomplert flagrantment 
les disposicions i els drets establerts per la Constituci6. El 
procés de normalitzaci6 al nostre pais ha avanqat aquests 
anys, especialment en les administracions publiques, in- 
cloent-hi les de I’Estat, perb, lamentablement, on no s’ha fet 
gairebé res és en I’ Administració de justícia.n Ho repeteixo: 
s6n opinions que fem nostres perb que ens les suggereix el 
Collegi #Advocats de Cataiunya. 

Més endavant encara, hi ha un seguit de propostes i de 
consideracions finals que nosa1 tres creiem molt importants. 
La diputada del Grup d’hiciativa per Catalunya senyora 
Magda Oranich ha comenpt a presentar ja propasicions no 
de llei que tracten de recollir i tracten, per tant, de sotmetre 
al debat i a la votació, si s’escau, dels membres d’aquesta 
cambra alguns dels consells que ens d6na en aquest informe 
el Collegi d’ Advocats de Catalunya. 
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Aixb pel que fa a? punt primer, ei tema de la justfcia. I 
aqui, en la Moci6 d’lniciativa per Catalunya, el que derna- 
nem és que abans d’acabar I’any tinguem un informe sobre 
la situacid del catal& en I’Administracid de justícia a Catalu- 
nya. Em sembla que la dita castellana R O ~ O S  que no ven, co- 
razljn que no sientew aquí tambd és important; en la mesura 
que tinguem molt clar quin és el problema pendent de reso- 
lució, segurament ens serh molt més Bcil poder arbitrar les 
mesures perque aquests problemes es solucionin, I, si és ve- 
ritat que aquest any hi va haver ja unes certes partides en els 
pressupostos del Departament de Justícia que permetien tre- 
ballar mes que no s’havia fet fins ara en el terna de la catala- 
nitzaci6 de la rnaquinhria de la justícia a Catalunya, em 
sembla que aquest informe ens suggerirb que hem de ser 
molt més audaps a l’hora de prendre mesures de tota mena 
pel que fa, justament, a la normalització del catalh. 

EI segon punt de la Moció, el plantejavern a partir de les 
resolucions unanimes del Segon Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, de f988. Ho Riem d’nqwesta manera per- 
quk aquesta Resohi6  havia estat reconeguda per molts dels 
membres d’aquesta cambra, havia estat, fins i tot, saludada 
COM una iniciativa importantissima, en la qual tots ens sen- 
tíem identificats, i que havia aconseguit, per tant -ho repe- 
teixo-, la unanimitat politica de la cambra; no la unmimitat 
tecnica, perque com a tal no havia estat mai sotmesa a vota- 
ci6 i perque hi ha alguns punts que segurament no poden ser 
discutits o votats o aprovats en el marc d’aquesta cambra, 
perquk depassen, per exemple, temes que van més enlla del 
que 6s Catalunya en tant que comunitat autbnoma i que, per 
tant, tampoc no podrien ser aprovats en aquesta cambra, per- 
quk no podem substituir Ia voluntat politica dels ciutadans 
del Pais Valencih o dels ciutadans de les Illes, per exemple. 
Per6 em penso que el sentit d’aquesta Resoluci6 del Segon 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana és interessant, 
ra6 per la qual, i, tot i que se que les senyores diputades i els 
senyors diputats la tenen molt present, la llegeixo per acabar 
aquesta intervenci6 meva. 

Proposa, entre les seves conclusions, el Segon Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana: i<el reconeixement ex- 
plícit efectiu de la unitat de la llengua catalana per part de 
l’Estat espanyol i de tots els governs autbnomsn. Aixb és 
important. Jo crec que, amb el temps, els nostres néts o bes- 
nkts -i potser abans les nostres filles i fills- consideraran 
una ofensa que hi hagi llengiies, com la llengua valenciana, 
que aparegui com una llengua diferenciada del catalh. Aixb, 
que fa que en aquests moments hi hagi traduccions oficials 
de molts textos en catalh i en valencih, SUPOSO que va contra 
tot sentit comú i contra el mds mínim seny filalbgic que 
sembla que hauria d’iimperar en aquest país o en aquest con- 
junt de pjisos. 

Segon punt: un organisme amb representants de les insti- 
tucions a tots els Pdisos Catalans pec tal de coordinar-hi i 
impulsar els processos de normalització lingüística. En aixb 
hem de dir que s’ha fet alguna cosa, se n’esth fent mes enca- 
ra; hi ha temes que han estat pendents durant molt de temps, 
COM Cs, per exemple, el reconeixement de les titulacions: 

per poder ensenyar catal8 un ciutadh que hagi estudiat filo- 
logia catalana a la Universitat de VaSbncia, perquh pugui en- 
senyar cataih a les Illes o al Principat, cosa que no sempre 
ha estat resolta; més encara: hi ha materials comuns que po- 
den ser, evidentment, durs per a tots els alumnes dels Pakos 
Catalans, que es poden elaburar a qualsevol de les regions 
d’aquests Pdisos Catalans. La plena assumpció del significat 
del ..., anava a dir del concepte {<llengua prbpia>> per les ins- 
titucions ‘de Catalunya, del Pafs Valencih i de les Iiles, I’im- 
puls, per part dels poders públics, de la creaci6 efectiva d’un 
espai catal8 de comunicació, amb atenció particular als mit- 
jans oferts per les noves tecnologies hudio-visuals, e m  a 
plataforma de defensa de la identitat comuna davant el pro- 
cés de transformació en el marc comunicatiu europeu; una 
politica lingiiística de l’Estat espanyol que respecti escrupo- 
iosament els mandats que resulten de la Constituci6 i dels 
estatuts d’autonomia -d’aixb, ja en vam parlar, i molta esto- 
na, ai moment de la substanciació de la interpel.laci&, el re- 
coneixement de l’oficiaiitat del catal& a la Franja de Ponent 
corn a llengua que hi 6s prbpia -és un d’aquells temes que 
segurament nosaltres no podríem aprovar unhocament, no- 
més des d’aquest Parlament-, i la ratificaci6 per- part dels 
governs espanyols ... -i aixb ja ho he citat abans. 

Gracies, senyor president, senyores diputades i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Riera. Ha pre- 
sentat esmenes el Grup Parlamentari de Convergkncia i Unió: 
per a la seva defensa, t6 la paraula eI diputat senyor Descals. 

El Sr. DESCALS: Moltes &cies, molt honorable senyor 
president. I ihtres  senyores diputades, ilmlustres senyors di- 
putats, davant de la Moció presentada pel Grup d*Iniciativa 
per Catalunya i pel seu diputat, el senyor Ignasi Riera, el 
propbsit de Convergkncia i Unió és, en primer lloc -i fent 
referhcia al punt primer-, clos ojos veran y el coraz6n sen- 
ti&# Per tant, votarem afirmativament el primer punt, i, per 
tant, doncs, no cal explicació: ens sembla bé que el Departa- 
ment de Justícia faci arribar aquest informe sobre la situació 
de1 catal& en I’Administraci6 de justícia, i tant de bo que 
aquesta situació cada vegada sigui millor pel que fa al mani- 
fest dels collegis d’advocats i que, lbgicament, aquest mani- 
fest perdi vigencia rhpidament. 

Pel que fa al segon punt, el Grup de Convergencia i Unió 
hi ha presentat una esmena de modificació, en la qual, al 
nostre entendre, hem volgut posar més prudhcia que entu- 
siasme..,, dihleg, el convenciment, en certa manera. Prudkn- 
cia que, per altra banda, no vol dir mai rendncia, i que més 
aviat significa acomodar els desitjos a I’ara i I’aquí. De tota 
manera, he de dir que som entusiastes i no renunciem als 
acords de les resolucions del Segon Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana, perb també ens cal fer cas d’allb que 
ei Consell Social de la Llengua Catalana té constantment 
present, és a dir que la modificaci6 gradual del comporta- 
ment lingiiistic de les persones ha de ser el resultat dei canvi 
també gradual del funcionament lingülstic deis organismes 
que vertebren la societat i influeixen en tots els ordres de la 
vida. Voldria remarcar aquesta gradualitat: aquesta graduali- 
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tat fa referkncia a la periodicitat dels objectius -la <cperio- 
áitzaci6~ d’aquests objectius-, a I’evolució de la societat, al 
clima polític i a Ia seva rendibilitat, i que tot aixb, combinat, 
ha de sumar sempre convivkncia. Tenint en compte aquests 
elements, creiem que el text presentat, pel que fa al segon 
punt, no acaba d’assumir, pel que fa al punt 3 del segon 
apartat, la situació actual de cadascun dels diversos hmbits 
lingiiistics i dels seus lligams, que, en certa manera, t’ilhs- 
tre diputat ja hi ha fet referkncia. 

Pel que fa al punt segon, la diversitat d’institucions dec- 
tades i les seves cornpethies, que, mCs enllh de les resolu- 
cions del Congrés Internacional de Llengua Catalana, han de 
coordinar-se a trav6s d’una base de consens, fonamental- 
ment politic i no estrictament de mandat. 

Pel que fa al punt 4 i al punt 6, la intervenció de 1’Estat 
hauria de sorgir quan les institucions valencianes, de les 
Illes i d’Arag6 fessin actuacions i aportacions formulades i 
plantejades conjuntament, Probablement una coordinaci6 
gíobal, igualithria i institucionalitzada de les actuacions en- 
tre els diversos governs autonbmics és més rendible, i, per 
tant, més eficaq 

Per tat aixb, la nostra esmena va orientada a plantejar al 
Govern de 1’Estat tres objectius, i a solkitar-?i -perque el 
record no es perdi en el temps- el respecte i la protecci6 de 
la llengua catalana, d’acord amb all6 que la Constitució i 
I’Estatut diuen; el reconeixement de la seva unitat, que la 
histbria i Ia literatura assumeixen absolutament i plenament; 
la ratificació de la llengua catalana plenament en el marc del 
conveni europeu de cooperaci6 transfronterera i en la carta 
europea de les llengües. Aquests respecte, protecció, reco- 
neixement i ratificació són Arnbits competencials directes 
del Govern, al qual va adreqada aquesta sollicitud, a través 
del Govern de la Generalitat. 

No m’entretinc a llegir-los l’esmena, perquh vosths ja la 
tenen, i, per tant, estalviarem temps, perb, en tot cas, amb la 
convicció i amb el dihleg, alhora, us convidem a utilitzar la 
divisa de Salvat-Papasseit, ara que celebrem el seu aniversa- 
ri, i que diu: icAI llavi, una flor, i l’espasa ferma.>> 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Descats. Pa- 

den intervenir ara els grups que no han esmenat. EI senyor 
Reguan t , 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Per posi- 
cionar-me en aquesta MociB, pes dir que donar6 el meu as- 
sentiment als dos punts, votaré a favor dels dos punts, i 
entenc molt bé el discerniment que ha fet el diputat Riera, el 
senyor Ignasi Riera, de posar el primer punt, perqu& entenc 
que l’Administraci6 de justícia és I’assignatura pendent de 
la normalitzaci6 lingüistica, on ..., d’alguna manera, és, di- 
guessirn, el lloc on més dificil es fa intentar fer entendre als 
professionals de la justicia que arriben a Catalunya que aqui 
la llengua prbpia és el catal&, i 6s un combat no resolt favo- 
rablement, encara, per f’experikncia que jo en tinc, per anar 
als jutjats de manera professional. 

EI segon punt, el votaré a favor, també, parquk en el seu 
conjunt 6s un impuls a la normalitsaci6 lingüística en l’hm- 

bit dels Paisos Catalans; 6s el que esta dient, i també vol ra- 
tificar i consolidar aquest ús, creant un espai catal& de co- 
municacib. 

No m’estendré més, perque en el seu conjunt em sembla 
una moci6 valuosa, pels aspectes que he dit, 

Gricies, senyor president, senyores i senyors diputats. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, t6 la paraula el diputat senyor 
Simon Pujol. 

Ei Sr. PUJOL I FOLCRA: Grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, el Gmp Parlamentari Popular esth 
plenament d’acord que abans d’encetar de nou el procés de 
negociaci6 política sobre 1 avantprojecte de llei de reforma 
de la Llei de normalització lingüística es facin estudis siste- 
mhtics que defineixin el marc social i l’equilibri lingüístic 
que s’ha assolit amb llibertat i tolerhncia a casa nostra, un 
equilibri que no ha comportat, en cap cas, coaccions, sinó 
que ha de ser el resultat de la lliure elecci6 deIs ciutadans i 
del fet innegable que aquest país, corn a nacionalitat pluri- 
lingüe, ha assolit una convivencia lingüfstica exemplar. 

En aquest sentit, demanar que es realitzin estudis impar- 
cials sobre la situaci6 del catal& a 1’Adrninistració de justicia 
és positiu, és altament positiu, i per aixa votarem a favor del 
punt 1 de la Moci6, sempre que es tingui en compte que 
l’objectiu prioritari és garantir el dret deis ciutadans a tenir 
una justlcia rapida i eficient, en qualsevol de les dues llen- 
gües, a Catalunya, Confiem que la Conselleria de Justicia 
tindrh la mateixa sensibilitat per a totes les mancances mate- 
rials dels tribunals catalans, perque aquestes acaben afec- 
tant, h~ vulguem O no, els drets i les llibertats; 6s a dir, 
poden afectar les garanties constitucionals dels ciutadans de 
Catalunya, 

Pel que fa a les resolucions del Segon Congrés Interna- 
cional de la Llengua Catalana, el nostre Grup Parlamentari 
enth que en aquestes hi ha un cert component, diríem, de 
catastrofisme, i, en qualsevol cas, tal com s’incorporen a la 
Moci6 d’hiciativa, també d’imprecisi6 -des del nostre punt 
de vista, d’imprecisió. En primer Iloc, perqub la unitat de la 
llengua catalana, al nostre entendre, és una qiiesti6 que han 
de resoldre eis cientifics, i sembla que la posició en el camp 
de la lingüística és clara; si de cas, podríem parlar de llengua 
catal ano- balear-vahcíana, perb, fora d’ aquest nominalis- 
me, ningú amb prestigi discuteix la unitat gramatical de la 
llengua comuna a aquestes comunitats autbnornes. En segon 
lloc, per@ cada comunitat té una realitat sociolbgica dife- 
renciada, i perque no s’ha d’homogenettzar en funció d’un 
mateix model la política Iingiiistica de Catalunya, les Ba- 
lears i ValEncia. En tercer lloc, perqu2 ning6 no nega que el 
csltalh és la llengua prbpia i comuna de Catalunya, de Ba- 
lears i de Valhcia: és una obvietat, com és una obvietat que 
el castellh 6s tambd una llengua d’aquestes comunitats, En 
quart lloc, perque tots estem d’acord que la plena assumpció 
del significat de llengua prbpia, entesa en sentit ampli i no 
exclusiu ni tancat, és una assumpcid plenament incorporada; 
els ciutadans d’aquest pais i de les altres comunitats autbno- 
mes afectades volen continuar tenint dues llengües, i volen 
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triar en llibertat en quina expressar-se, sense complexos ni 
victirnismes. En cinque lloc, perquk tots sorn favorables a la 
creació efectiva d’un espai catal& de la comunicació, espe- 
cialment, en el món de les televisions, sempre que aquest no 
s’entengui nomes, corn passa ara, com el dret de W 3  a di- 
fondre el seu senyal a Valkncia, sense que la televisi6 valen- 
ciana tingui un dret correlatiu a Catalunya, perqub aixb 
nomes pot comportar, a llarg termini, incomprensions. En 
sis& lloc, perqui: I’Espanya actual és un dels pdisos d’Europa 
occidental on es respecten més escrupolosament els drets de 
les llengües rninorithries; per nosaltres tots els drets són im- 
portants, perque aquesta convivencia en llibertat sobre la 
qual es fonamenta la nostra dernocrhcia no pot fer discrimi- 
nacions entre els drets dels uns i els drets dels altres: tots s6n 
importants, perque entre tots fem possible conviure en Ili- 
bertat . 

Pel que fa a l’oficialitat del catala a la Franja de Ponent, 
entenem que aquesta oficialitat ha de ser quelcom promogut 
pels mateixos ciutadans d’Arag6, i no entesa com una qües- 
tió importada de la nostra comunitat. La defensa del catal& a 
Aragó 6s una cosa que han d’assumir i desitjar els mateixos 
aragonesos catalanoparlants, i, en tot cas, nosaltres només 
ens podem solidaritzar amb la seva voluntat de mantenir una 
identitat cultural prbpia dins del conjunt de la seva regió. 

Finalment, creiem que seria molt positiva la ratificació, 
per part del Govern espanyol, del conveni europeu de CQO- 
peració transfronterera i de la carta de les llengües minori- 
tjries, perb, en aquest cas, en el seu sentit integre, no només 
quan, corn diu el text de fa Moció, <<s’escaiguin, perque, si 
assumim aquesta carta, l’hem d’assumir de forma íntegra, 
amb tot el que implica el reconeixement del dret de les famí- 
lies que els seus fills rebin l’ensenyament infantil en ia seva 
llengua familiar. 

EI Grup Parlamentari Popular votar&, doncs, a favor del 
primer punt de la Moci6 a debat i en contra dels apartats 2, 
3, 4 i 6 del punt 2, ja que, tal com he esmentat, en Ea redac- 
ció que fa Iniciativa s’introdueixen elements, si mes no, 
d’imprecisi6 que aconsellen una redacci6 més acurada a la 
realitat lingirística catalana, a les disposicions de la Consti- 
tuci6, ]’Estatut i la Llei de normalitzaci6 Iingüistica. Dona- 
rem el nostre suport, en canvi, al punt 2, si aquest queda 
redactat amb els tres apartats que proposa l’esmena de Con- 
vergkncia i Uni6. 

Grhcies, senyor president; grhcies, senyores i senyors di- 
putats. 

El Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Pujol. Pel Grup Par- 
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la parau- 
la el diputat senyor Carod-Rovira. 

EI Sr. CAROD-RQVXRA: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya donarh el seu vot favorable al text 
d’aquesta Moci6 que ens presenta el Grup Parlamentari 
d’hiciativa per Catalunya, a tots i a cadascun dels seus 
punts i, en el cas, de ser admesa l’esrnena que presenta el 
Grup de la majoria, també en, aquest cas tindria la Moc$ el 
nostre vot favorable. 

Pel que fa referkncia al primer dels punts, és obvi que es 
tracta d’un punt absolutament útil, sobretot quan es pro- 
dueix poques setmanes després que e? Consell dels collegis 
d’advocats de Catalunya elaborés un informe sobre l’lis ab- 
solutament marginal que E’finica llengua prbpia d’aquest 
pais té a 1’Administració de justícia, Feligrnent el planteja- 
ment d’aquest punt de la Moci6 ens arriba en uns moments 
on -insisteixo per segon COP en l’lis de l’adverbi de manera 
<<fe’eliFmentn- el president del Tribunal Superior de Justicia, 
senyor Somalo, que pel que fa referkncia al seu cognom i a 
la relaci6 en alguns aspectes, a la normalització de la llen- 
gua catalana hi fa plenament honor al seu Ilinatge, el senyor 
Somalo, deia, ha estat finalment apartat del carrec que ocu- 
pava fins a aquests moments i també confiem que hagin es- 
tat apartades determinades actituds de secundarització i 
minorització de la llengua catalana a 1’Adrninistració de j w  
ticia, ja que, com havia manifestat en mis  d’una ocasid el 
fins fa poc president d’aquest Tribunal Superior de dustfcia 
de Catalunya, 1’6s de la llengua catalana, al seu entendre, ja 
era un ús que depenia estrictament de la llibertat dels ciuta- 
dans, quan aquesta és una afirmació plena, bbviament, de ci- 
nisme si es té en compte que determinades llibertats no és 
pas ficil d’exercir-les si no tenen els mitjans adequats. 

La resta de punts de la Moció de1 Grup Parlamentari 
d’hiciativa incideixen en acords presos en el seu moment, 
conclusions preses en el seu moment pel Segon Congrés In- 
ternacional de la Llengua Catalana, i ks obvi que, essent 
corn van ser la manifestació collectiva d’una voluntat diver- 
sa, no només de I’hrnbit cientific, sinó també civil del nostre 
país, no podem fer d’altra manera que assumir-les corn a 
prbpies. 

Pel que fa referhcia a I’esmena que presenta el Grup de 
la majoria, entenem que té un seguit d’elernents que la fan 
també acceptable i plenament identificable amb els criteris 
del nostre Grup, malgrat tot, amb alguna excepció. Per una 
banda, pel que fa referkncia al punt 2 d’aquesta esmena de 
rnodificacid, e1 primer dels parhgrafs de la Moc$ es refereix 
a un acord que ja en el seu moment, el mes de desembre de 
1988, va ser pres per unanimitat, a proposta del nostre Grup 
Parlamentari, per la Comissi6 de Política Cultural del Parla- 
ment. Tenim, perb, massa sovint la sensació que cadascuna 
de les vegades que es fa referkncia a la necessitat d’arribar a 
acords puntuals amb les administracions de la resta del do- 
mini lingüístic es treu l , Adrninistraci6 del País Valencii, 
l’Administraci6 de la Generalitat valenciana com a coartada, 
i entenem que cal posar fi a aquesta situació de coartada de 
1’Adrninistració de la Generalitat valenciana, en el sentit que 
si és possible de moment, encara, arribar a determinats 
acords amb totes les administracions, almenys que es facin 
els passos necessaris perque aquests acords siguin possibles 
amb aquelles administracions que ja admetin de trebalIar en 
aquest sentit a patir d’aquest moment. 

EI punt següent fa referkncia a una política lingüística a 
1’Estat espanyol de respecte i protecció escrupolosa de <<les 
diferents modalitats lingüistiquesb>, entre les quals es troba 
el catali, parhgraf noble i bellament escrit, que sovint, vista 
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quina ha estat la tradici6 de I’Estat espanyol i la sensibilitat 
democratica de I’Estat espanyd cap a la diversitat, no passa 
de ser -molt ens temem- un ceit brindis, ni que sigui solem- 
ne, al sol. I en aquest sentit s í  que voldrlern i ens agradaria 
que el Grup que ha proposat aquesta esmena i el Grup que, 
en definitiva, haurh de dir en un dmec moment si I’admet o 
no C Q ~  a prbpia fes incis en la conveniencia de modificar 
I’expressi6 aquesta de ({diferents modalitats lingüfstiques>>, 
que apareix en el text d’aquesta Moci6, per una altra de més 
clara, des del punt de vista cientific, i que potser, diguem- 
ne, no deixés cap porta oberta a un sentit equivoc, corn PO- 
dien ser <(les diferents Ilengiies de 1’Estat espanyol)> O 

aidiornes de 1’Estat espanyol)), sense més consideracions, 
El reconeixement explícit i efectiu de la unitat de la llen- 

gua catalana -com malt be ha apuntat I’il4ustre diputat se- 
nyor Simon Pujol- és un tema que ja qui l’havia de discutir 
ja ]’ha discutit, que és l’estarnent cientific; el que passa 6s 
que no sempre la cibncia va unida al sentit comú, sobretot 
quan 6s exercit per part de determinats grups politics. I és 
per aquest motiu que admetre aquest element comportaria 
necesshriarnent que, per exemple, les institucions de I’Estat 
espanyol cessessin en la seva obstinada voluntat editorial de 
publicar textos legals en llengües inexistents, almenys men- 
tre aquestes llengües inexistents no compatissin també el 
goig de I’edici6 amb altres variants dialectals de la llengua 
espanyola, Últimament hem vist una referencia, que va tam- 
b6 en aquesta línia, corn 6s la possibilitat d’incorporar al re- 
gistre de llibres de 1’ISBN els llibres escrits en una nova 
llengua que s’ha incorporat al m6n de la cibncia filolbgica 
que seria el valencih; estem parlant de fa nom& pocs mesos. 
Gs clar que per la mateixa lfnia que apuntava amb una afir- 
mació plena de bona voluntat el senyor Sirnon Pujol, de llen- 
gua cataland-valenciano-balear seria una afirmaci6 que 
nosaltres no tindrkm el m6s mhim problema a acceptar si 
figur6s al costat, bbviarnent, d’una altra afirmaci6 dei ma- 
teix nivell cjentific com, per exemple, la llengua hispano- 
guineano-porto-riquenya, posem per cas, (Remor de veus.) 

Pel que fa referhcia al darrer dels punts de la Moci6, la 
ratificació per part del Govern espanyol, del franc& i de 
l’italih del Conveni europeu de la poblaci6 transfronterera, 
es refereix també a un acord que en el seu moment, a pro- 
posta del nostre Grup, ja va aprovar la Comissi6 de Politica 
Cultural i que, per tant, ens felicitem que novament sigui en 
aquests moments sotrnhs n votació en aquest ple. Ens en fe- 
licitem relativament, perqu& el fet que s’hi torni a portar de 
bell nou ja d6na idea de quin ha estat fins ara el nivell de 
compliment d’aquell acord pres per aquest Parlament. 

Nosal tres voldríem, en definitiva, que l’aprovaci6 
d’aquesta Moci6 fos un impuls a reprendre novament les 
converses entre els distints grups parlamentaris a 1’entorn de 
la necesshria i urgent modificació de la Llei de normalitza- 
ci6 lingüística de Catalunya, com ja hem plantejat en més 
d’una ocasió. I fóra bo que fkssirn aixb abans no sigui massa 
tard, és a dir, abans no s’ensenyoreixin del nostre context 
politic mals que poden ser pitjors que els que ara tenim. Pro- 
bablement per fer aixb hauríem de passar de tenir al llavi 

una flor, C Q ~  apuntava encertadament amb vers de Salvat- 
Papassejt el sempre ilalustrat diputat senyor Joan Descals, a 
tenir una mh a l’espasa; en aquest cas l’espasa decidida 
d’uuna vegada de Ja racionalitat, perb també de la defensa 
irreductible dels nostres drets lingiiistics, que ja toca. 

Moltes grhcies, senyor president, senyores i senyors di- 
put at s. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Carod-Rovi- 
ra. Pel Grup Parlamentari Socialista, te la paraula el diputat 
senyor Dalmau. 

El Sr. DALMAU 1 RIBALTA: Senyor president, senyo- 
res i senyors diputats, jo ser6 molt breu, en bona part perquk 
part dei que m’hauria agradat de dir ja s’ha dit aquí. Podria 
tenir la temptació potser de fer algunes anotacions a algunes 
de les expressions del meu calkga senyor Simon Pujol, perb 
ei senyor president em diria que la meva obligació és refe- 
rir-me directament a la Moció i no replicar el que diuen al- 
tres companys, perque estava ple d’algunes reserves, tals 
com parlar de si la catalanització de la justícia pot alentir la 
justícia: no sé per que; 6s a dir, la justicia n Catalunya ha de 
ser cataiana, no ha de ser lentaa, ha de ser catalana; ni ser& 
més lenta ni més rapida perque sigui catalana o castellana, 
(Remor de veus.) Ni aquesta expressi6 de, parlant des de Ca- 
talunya, utilitzant l’expressi6 d a  llengua minorithrian, A rni 
m’ha fet pensar, quan abans es parlava de I’aandrocentrisme 
del llenguatge, que a vegades quan parlem de llengües hi ha 
unes persones que utilitzen 1’<<hispanocentrisme,r, perque Ea 
llengua catalana no 6s una llengua minoritbia que calgui 
protegir, és la llengua prbpia de Catalunya. 

I31 Sr. PRESIDENT: Contingui les seves interpreta- 
cions ... 

El Sr. DALMAU I RXBALTA: Per tant, com que ja espe- 
rava l’advertiment del president, deixo aixb i vaig directa- 
ment a la Moci6. 

La Moci6, efectivament, té dos punts que s6n ben diver- 
sos: un fa relaci6 a I’Administraci6 de la justicia. M’ha 
agradat que avui el senyor Ignasi Riera ens portés un text 
que jo havia portat tambd perqu& l’dtre dia no en va parlar i 
avui si, que 6s aquest informe del Consell dels il.lustres 
collegis d’advocsts de Catalunya. Jo havia marcat, senyor 
Riera, unes citacions a llegir aquí i són les mateixes que 
vosth ha llegit. Només n’afegiré una: quan ells diuen, els 
col4egis d’advocats catalans, que <<en la situació de la justí- 
cia, el catala a la justícia, el resuitat és un erm, pel poc que 
s’ha fet i que ha estat o bé inadequat o, com a minirn, inefi- 
caq, j a  que no és possible exercir pels ciutadans d’aquest 
pais el dret d’adrepr-se a l’kdministració de justícia en ca- 
talb; aixi de clar. 

Corn que no repetiré les que ell ha esmentat, si que vol- 
dria parlar, en canvi, tambC d’una cusa que fan els advocats, 
que em sembla, cdlegues corn s6n meus, que fan un  adver- 
timent que em sembla molt procedent, que és que en part 
aixb dependrh, tambk, de la mateixa actitud dels advocats de 
Catalunya. Aquest estudi es refereix a la problematica de 
1? actitud d’alguns advocats que consideren que utilitzar la 
llengua catalana perjudica els interessos dels seus defensats, 
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cosa que el mateix informe reconeix que és cert, que pot te- 
nir una certa justificació, per& que no deixa de ser una mani- 
festacilj d’una gran rnancanqa’del nostre estat de dret. I 
acaben dient: e l s  colalegis d’advocats de Catalunya hem de 
convhncer els coldegiats i posar els mitjans de suport ne- 
cessaris per tal que hcin exercici prhctic de l’ús del catalb. 
Aquesta responsabilitat dels professionals 6s fonamental, Es 
a dir, cal la presencia del catali a I’Administració de justí- 
cia, perb també cal que els qui s%i adrecen, i particularment 
els advocats de Catalunya, tinguin la voluntat d’utilitzar la 
llengua catalana. Ja es despren de les meves paraules, en de- 
finitiva, que nosaltres votarem a favor del primer apartat de 
la Moció. 

Pel que fa al segon, nosaltres celebrem que Convergencia 
i Uni6 hi hagi presentat l’esmena que hi ha presentat, perqu& 
jo crec que el company Ignasi Riera, endut per ]’entusiasme 
que li provoca la magnifica resoluci6 del Segon Congrés In- 
ternacional de la Llengua Catalana, ens havia posat entre 
cap i coll un text pre-constitucional i pre-estatutari que no 
s’ajusta al marc juridic vigent i que, per tant, si ]’haguéssim 
hagut de votar punt per punt hauriem topat directament amb 
allb que era una manifestació de voluntat d’un congrés de 
llengua catalana amb allb que ha de ser un llenguatge parla- 
mentari, un Ilcnguatge ajustat al marc juridic, Crec que I’es- 
mena de Convergencia i Unió, precisament, saIva aquest 
inconvenient i, per tant, ens permkt a tots de donar-hi el nos- 
tre vot favorable, que és e1 que far& tarnb6 el nostre Grup en 
aquest segon apartat. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Dalmau. 
(EE Sr. Pujol i Folcrd! demana per parlar.) El senyor Si- 

mon Pujol, per que demana la paraula? (Remor de veus.) 
EI Sr. PUJOL I FOLCRA: Per al-lusions directes, senyor 

president. 
El Sr. PRESIDENT: No han sigut directes a vostk, sin6 a 

les expressions que vostk ha proferit. Perb t6 un minut ... 
El Sr. PUJOL I FOLCRA: D’acord amb el Reglament, 

senyor president. Només per aclarir, senyor Dalmau, que 
quan jo parlava de llengües minoritaries em referia -i ho he 
dit expressament- LI llengua rninorithria amb referencia a 
Europa, i, evidentment a Europa -esta en el text i es podrh 
veure en el Diari de Sessions-, evidentment, tothom estarh 
d’acord que el catal&, vulguem o no vulguem, és una llengua 
rninorithria quant a les llengiies europees, i a més ... (remor 
de veus), és una terminologia (remor de veus),.,, 6s una ter- 
minologia reconeguda ... (Forta remor de veus.) 

EI Sr. PRESIDENT: B6, aclarit aixb, no.., Te més coses a 
dir? 

~i Sr. PUJOL I FQLCRA: És que he sigut alaIudit tres ve- 
gades, senyor president. 

El Sr. PRESIDENT: Com? 
El Sr. PUJOL 1 FOZCRA: Que he sigut aldudit tres vega- 

des, senyor president. (Remor de veus.) 
Quant al fet que fa justícia rhpida i eficient ha de ser per 

si i no en funció de la llengua, hi estern d’acord, senyor Dal- 
mau, perb, fixi’s, també tingui en compte -no s6 si no ho ha 

escoltat- que jo he dit que confiem que, precisament, la tra- 
va que hi ha perquk no sigui així ha de suplir-fa la Conselle- 
ria de Justicia i tenir la mateixa sensibilitat per a totes les 
mancances materials deis tribunals catalans quant a la llen- 
gua catalana. 

Grhcies, senyor president. 
(Remor de veus.) 
EI Sr., PRESIDENT: Molt bé, senyor ..., no, molt be: mol- 

tes grhcies, vull dir, senyor Pujol. (Rialles i remor de veus.) 
Ara, per pronunciar-se sobre les esmenes, té la paraula el 

proposant de la Moció, el senyor Ignasi Riera. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: Si, grhcies, senyor president. 

Per posicionar-me sobre l’esmena del Grup majoritari de 
Converghcia i Unió, després, naturalment, cl’haver agrjit el 
posicionament de tots els grups i dels diputats senyors Re- 
guant, Pujol, Carod-Rovira, Dalmau i Descals. 

Efectivament -ja ho he anunciat a tots els portaveus de 
tots els grups en aquest tema-, acceptem aquesta esmena 
perque creiem evidentment que millora -ja ho he dit també- 
la nostra proposició, Ia proposta de text de la nostra Moci6. 
I, a mes, perquk recull els punts que jo considerava essen- 
cials d’aquella resoluci6 del Congrés de la Llengua Cataln- 
na. 

Primera cosa, és un text de rnoci6, o la Moció que serh 
aprovada demana que ei Govern de la Generalitat soldiciti al 
Govern de 1’Estat totes aquestes coses. Per tant, un camí irn- 
portant i important, a mis, en aquest moment, perqui: el que 
estem plantejant 6s el catal& en el marc de 1’Estat espanyol i 
en el marc d’Eumpa, que són els dos referents que volem 
que en aquest cas quedin ben clars. I precisament també, en 
aquestes converses, en aquest adreqar-se al Govern central, 
es diu: aqui tenim les conclusions del Segon Congrés Inter- 
nacional de la Llengua Catalana, que el text de la Moci6 
ressalta corn un congrés important, 

En el segon punt, que seria el primer, el tema del respecte 
i la protecci6 escrupolosa de les diferents ..., i aquí sí que de- 
manarlern I’acceptació, com a esmena. o corn a transaccio- 
nal, ni que fos t&cnicit, de <<llengües>> per {modalitats 
hgiiistiques entre les quals es troba el catalb, 

El tercer punt, el reconeixement explicit i efectiu de la 
unitat de la llengua catalana. Seria molt important que en 
aquests moments hi hagut% un pronunciament d ’ h b i t  esta- 
tal sobre aquesta qüestió, perque és una cosa que em penso 
que s’hi ha fet massa broma, no s’hi pot fer broma, continua 
havent-hi en aquests moments una doble linia de considera- 
ció de molts catalans o de moltes, diguem-ne, variants d’una 
cosa que inicialment era el catalh, i aixb que en el cas del 
castelIB ens semblaria una ofensa a la unitat de la llengua 
també ho 6s en el cas del catalh. Per tant, 6s important que hi 
hagi una declaració solemne en aquest punt -ho repeteixo-, 
no solament d’aquest Parlament, que ja I’ha feta, sin6 del 
Parlament de 1’Estat. 

I, finalment, la qüestió europea, Després hi ha una moció 
que planteja el Grup d’ Esquerra Republicana de Catalunya 
que parla d’un dels temes ... (Pausa.) No? No hi Bs? Doncs, 
d’ acord.. . 
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El Sr. PRESIDENT: Ha estat retirada. 
El Sr. RIERA I GASSIOT: D’acord, d’acord. Doncs jo 

no ho sibia, perb dic que en tot cas, en aquests moments, 
tots els ternes relacionats amb el catala a Europa tornaran a 
ser temes molt actuals. Si, en aquests moments, el Parlament 
de Catalunya aprova per una gran majoria aquesta Mocili, 
tindrem mes clar que hem d’iinsistir als nostres eurodiputats 
que vagin a Europa recordant allb que j a  van aprovar, jo di- 
ria que a la baixa, en el període de sessions anterior, perqu8 
incrementin la preshncia i l’oficialitat del catal& a Buropa. 
Penso només una cosa: si avui és aprovada aquesta Moció, i 
com que al cap de sis mesos s’entén que ja pot haver-hi un 
control sobre l’acompliment d’aquesta Moció, podriem dir 
que podem acabar el 94 comprovant que s’han fet passos 
endavant importants sobre el tema del reconeixement del ca- 
talb en 1’hmbit de ]’Estat i en I’gmbit d’Europa, 

Grhcies, senyor president. 
EI Sr, PRESIDENT: Mdtees gracies, senyor Riera. Hi 

ha,,. (El Sr. Descals demana per parlar,) Sí, el senyor Des- 
cals per qu& demana la paraula? 

Ei Sr. DESCALS: Sí, per acceptar la proposta presentada 
a tramacci6 o esmena tecnica del senyor lgnasi Riera. 

El Sr. PRESIDENT: Molt b6, doncs queda incorporada 
en el text de la Moci6 aquesta modificació. O sigui, 6s supri- 
mint aixb de des modalitats lingiiístiquew, 

El Sr. RIERA I GASSIOT: <<Modalitats lingüístiques>> 
subs titui‘t per d1engiies)r. 

EI Sr. PRESIDENT: Perfecte, Molt bé, Ara hauria de ve- 
nir en ajuda meva el senyor Simon Pujol per dir-me de 
quins punts vol votacíd separada, 

El Sr. PUJOL I FOLCRA: JO he manifestat que, si accep- 
taven les esmenes de Convergbncia i Unió, jo votaria favo- 
rablement els dos punts.,. 

El Sr. PRESIDENT: Els dos punts?, sencers? Molt b6. 
Doncs, així, se sotmet a votació el text de la Moci6. 
Vots a favor? 
La Moció ha quedat aprovada per unanimitat. 

Mocib subsegüent a la interpeHaci6 
al Consell Executiu sobre les 

urbanitzacions privades 

Passem al dinove punt de I’ordre del dia, que és la Moció 
subsegüent a la interpel4aci6 sobre les urbanitzacions priva- 
des, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi- 
cana de Catalunya, Per a la seva defensa, té la piraula el 
senyor Morera, sembla. (Remor de veus.) 

Silenci! 
EI Sr. MORERA: Grhcies, senyor president. Senyores i 

senyors diputats, aquest diputat va substanciar, en la darrera 
sessi6 parlamentiria, una interpel.iaci6 dedicada a la proble- 
rn8tica, encara, del fenomen dels nous assentaments residen- 
cials, és a dir, de les urbanitzacions, I dic <<encara>> perquk al 
meu entendre, a I’entendre del nostre Grup, a diferhncia, se- 
gurament, del partit de la majoria i d’altres, entenem que ca- 

len actuacions decidides i globals per part del Govern de la 
Generalitat en aquesta qüestió. Sorn del parer que el fena- 
men de Ia segona residencia i de la consegüent especulaci6 
sobre el territori dels anys seixanta i setanta encara no s’ha 
resolt del tot i, a més, denunciem, una vegada més, certes 
permissions del Govern de la Generalitat en edificacions en 
sbl no urbanitzable. Les dues qiiestions són, en definitiva, la 
ra6 de ser d’aquesta interpeliaci6 i, per tant, de la MociB que 
avui surto a defensar. 

En aquesta Moci6 no tractem algunes de les moltes qües- 
tions que ha comportat la gran expansió de les urbanitza- 
cions a Catalunya, per exemple, el fet que en la majoria de 
casos s’ha passat de ser segona residhcia a primera, amb 
tots els conflictes d’interessos que aixb ha compartat i ha 
generat, del vell nucli respecte al nou nucli, ei de les urba- 
nitzacions, i d’aitres qüestions que aquesta problemhtica, 
aquest fenomen, el de les urbanitzacions, ha comportat a 
casa nostra. 
L* interks d’aquesta interpelmiació se centra en quatre 

punts, que ja vaig expressar-ho a bastament en la interpelala- 
ció i que es concentren i es caracteritzen i es puntualitzen a 
partir dels quatre punts de la Moció que Esquerra Republi- 
cana presenta. 

El primer punt fa referhcia a un fet que entenem que és 
prioritari i elemental, que hauríem de tenir i disposar a casa 
nostra. Sobta que a finals del segle XX a Catalunya no es 
tingui un inventari, un cens adequat, actualitzat de l’estat de 
la majoria d’urbanitzacions del nostre país, no només d’ur- 
banitzacions, sin6 de poblament en, general, i sobta perque 
jo tenia ent& que més o menys es tenien dades fiables i he 
pogut constatar, després de diverses preguntes i indagacions 
que he fet, que realment no es té, Per tant, resulta que avui a 
Catalunya, encara que sembli dur constatar-ho, avui a Cata- 
lunya no se sap en quina situxitj es troben la majoria d’ur- 
banitzacions de Catalunya. Per tant, el que demanem és que 
es faci aquest cens, que des del Departament d’Obres Públi- 
ques no es veuria malament i que no entenem, a hores d’ara, 
per qub no s’ha fet. 

Aquest 6s un terna complex; d’acord que cada urbanitza- 
ci6 te o esta en un moment diferent, que va des de la que té 
la planificació, el projecte d’urbanitzaci6 absolutament aca- 
bat i que la majoria de serveis els tenen acabats, perb tenim, 
per altra banda, la que no disposa de planejament, la que no 
disposa de projecte d’urbanitzaci6 i la que disposa, en 
massa casos, deis serveis mínims exigibles en un assenta- 
ment urbh a finals del segle XX. Per tant, el que demanem 
6s purament i senzillament saber, en aquesta qüestió, on ens 
trobem, amb qu& ens trobem, etc5tera. 

Aquesta és una de les conclusions que també és una de 
les raons per la qual el nostre Grup ha presentat a hores 
&ara aquesta interpeWaci6 -a part de i’altra que ja he co- 
mentat i que comentaré més tard-, una de les conclusions a 
que va arribar una trobada que es va fer a Tremp, organitza- 
da per la Federació d e  Municipis, i en la qual una de les pri- 
meres conclusions era, precisament, la demanda d’ aquest 
cens. Doncs, E, Esquerra Republicana, igual que molts po- 
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lítics, t h i c s ,  etcktera, especialistes en la rnatkria, demanem 
que es passi a confegir i elaborar aquest cens. Per poder ac- 
tuar és absolutament necessari i ‘prioritari saber exactament 
on ens trobem. 

També demanem en aquesta Moció que, tal com es va 
presentar la passada -legislatura, es reprengui la iniciativa 
que es va presentar, que era la d’un projecte de llei de regim 
intern de les urbanitzacions privades. Si es consulta la pro- 
blematica que ens porta I’Arunzadi, la jurisprudhncia, tro- 
bem que d’un temps cap aquí s’ha accentuat de nau la 
conflictivitat judicial pel que fa a totes les qüestions internes 
de les urbanitzacions, s’enth de les urbanitzacions no re- 
cepcionades, que es mouen, per tant, en parhetres de dret 
privat i el que veiem i el que entenem 6s que fa falta, no no- 
mds a Catalunya sinó a l’Estat, perb concretament a Catalu- 
nya una regulació estricta, concreta, que posi una mica de 
pau jurídica a tota aquesta qiiesti6. 1 d’aquest parer, també 
hi ha moltissima gent que és d’aquest parer, des de respon- 
sables polítics fins a alguns coldegis d’advocats, etcetera-, 
perque la veritat 6s que si es contempla aquesta jurisprudh- 
cia s’hha d’arribar sense cap mena de dubte a la idea que es 
va tenir la passada legislatura. I deia, per altra banda, que 
servia per s1 ampliar el Dret civil catafh en un hmbit en el 
qual entenem que tenim absolutes compethcies i que per- 
metria, a part de legislar i, per tant, de representar un avent; 
important, que Catalunya disposCs d’una legislaci6 de que la 
majoria de comunitats autbnomes i la resta de 1’Estat no dis- 
posen. 

Demanem també, en aquesta Moció, al tercer punt, for- 
malitzar de nou un conveni, per tant, no fem propostes no- 
ves ni innovadores, senzillament entenem que algunes de les 
iniciatives que s’havien fet al seu dia per intentar resoldre 
els dhficits de les urbanitzacions a Catalunya es tornin a dur 
a terme, es torni a portar endavant, cosa que, malaurada- 
ment, doncs, fins ara no s’ha produi’t. 

Ja vaig parlar I’altra vegada que vam seguir amb molt in- 
terks una iniciativa en I’anterior legislatura en que es va arri- 
bar a un conveni entre el Govern de la Generalitat i, en 
aquest cas, el Banc de CrMit Local, que va permetre -si més 
no, dinamitzar la qüestib que molts ajuntaments i urba- 
nitzacions es moguessin per la problernhtica que els porta i 
que comencessin a endegar actuacions en diversos aspectes 
per tal que, a partir d’aquests crkdits, es poguessin arranjar 
les seves urbanitzacions i els seus deficits. 

JO tinc una pregunta -i ho dic perquk segurament després 
sortira- que vaig fer a la Conselleria de Governació i se’m 
va dir que hi van haver trenta-cinc municipis que van pre- 
sentar sol.licitud, i concretament afectava noranta-tres urba- 
nitzacions. D’aquestes, finalment, les que van tirar endavant 
aquests crkdits i, per tant, van aplicar aquest conveni, no ho 
sé, francament, el que sí que vaig explicar l’altra vegada és 
que en les condicions en les quals es va fer aquest conveni, 
la veritat és que el més normal és que no tingués kxit, com 
finalment es va comprovar. 

El que demanem 6s que en les condicions actuals, 6s a 
dir, amb un interks molt mBs baix, prhcticament a la meitat 

del que estava al seu dia, avui dia aquesta iniciativa tindria 
molt més ressb que en l’altra ocasió, permetria que aquestes 
urbanitzacions i els seus ajuntaments, que és una proble- 
mhtica fonamentalment encara ara municipal, poguessin, 
amb voluntat prbpia i també dels ajuntaments, acollir-se SI 

aquestes ajudes que eis permetria avanqar en els dkficits que 
encara tenen i que encara pateixen, malgrat els anys que ens 
porta de competencies exclusives en urbanisme i competkn- 
cies en el ’medi, etcktera. 

I, per Últim, l’última Moció, o I’últirn punt d’aquesta Mo- 
ci6 que presenta Esquerra Republicana, és una constataci6 
-ja vaig explicar-ho a la interpellació-, que entenem que, 
malgrat els avenqos que ha significat la legislaci6 en urba- 
nisme de la Generalitat, dels anys 80-81, dels avenps signi- 
ficatius que s’han produi’t o que han fet que no es produi’ssin 
assentaments nous SL Catalunya en sbl rústic, el que és ara 
sb2 no urbanitzable, encara tenim i encara veiem casos, 
massa casos i alguns casos forqa espectaculars, que malgrat 
aquesta legislaci6, malgrat les no-permissions legals que 
aquest terna o aquestes possibilitats tenen avui a Catalunya, 
malgrat tot i malgrat fins i tot el canvi de capteniment del 
Govern en alguns aspectes, malgrat tot, la realitat ens de- 
mostra que a Catalunya es produeixen actuacions urbanísti- 
ques a partir de requalificacions de terrenys, és a dir, de sbl 
no urbanitzable, sbl rlistic, que es passa a sbl urbB, amb cri- 
teris que no entenem i que des d’Esquerra Republicana i des 
d’algun altre Grup ja s’han fet denúncies particulars i parti- 
cularitzades, perb que Esquerra Republicana no entén ni pot 
concebre. 

Entenem que en aquest criteri s’imposa un canvi de cap- 
teniment per part del Govern de la Generalitat, d’actuar de 
forma mes rigorosa en el sbl no urbanitzable. Avui mateix 
s’ha debatut una proposició de llei per part del Grup Socia- 
lista, al qual Esquerra Republicana s’hi ha adherit, i que no 
fa res més, des de diferents punts de vista, que contemplar 
una mateixa qiiesti6: massa permissibilitat per part del Go- 
vern de la Generalitat i del Departament d’Obres Públiques 
pel que fa a actuacions urbanístiques en concret. 

6s per aixb que Esquerra Republicana demana que s’en- 
dureixi i, en tot cas, que s’apliqui amb mks fermesa la legis- 
lació actual i que el sbl no urbanitzable de Catalunya faci la 
funció que ha de fer i que el sbl urbh, que encara en queda i 
en molts municipis encara en queda, serveixi per ampliar les 
edificacions del nostre país. 

En definitiva, aquests són els quatre punts que Esquerra 
Republicana presenta en  la interpeHaci6 que al seu dia va 
substanciar, que creiem absolutament necessari i indispensa- 
ble que per anar bé, del territori de Catalunya i de les urba- 
nitzacions que queden per acabar fóra molt bo, fóra molt 
interessant que s’aprovessin; entenem que el Govern de la 
Generalitat, malgrat ser compethncia, en la majoria de casos, 
municipal i malgrat dir que els municipis, malgrat els defi- 
cits que tenen, han fet grans avenqos a partir d’un urbanisme 
de formiga, d ’ actuacions poligonals i d’actuacions concre- 
tes, perb que entenem que és hora, malgrat el temps que ha 
transcorregut, que el Govern de la Generalitat també hi ajudi 
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i que enforteixi la solució per la problemhttica que ens porta; 
és a dir, unes urbanitzacions que, malgrat els anys que por- 
ten, noves o velles, nous assentaments, que malgrat ei temps 
que portem encara no s’han acabat de resoldre. 

És per tot aixb que Esquerra Republicana ha presentat 
aquesta Moci6 i demanem, per tant, el vot favorable de la 
cambra. 

Moltes gricies, senyor president, senyares i senyors di- 
putats. 

EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Morera. No 
s’hm presentat esmenes, de manera que passem directament 
a la fixaci6 d e  posició pels grups. El Grup Mixt hi renuncia. 
El Grup Parlamentari Popular: la senyora Montserrat té la 
parau la. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. Molt 
breument, per posicionar-nos sobre la Moci6 presentada pel 
senyor Morera i per anunciar, a la vegada, vota& separada, 
senyor president. Nosaltres donarem suport, senyor Morera, 
al punt primer, ja que estem d’acord a elaborar un cens de 
l’estat actual de les urbanitzacions a Catalunya, ja que aixb 
és un desgavell, i també estern d’acord a donar-li suport en 
el punt número 4, d’impedir capteniments de permissi6 cap 
a algunes operacions corn molt bé vost& últimament acaba 
d’explicx. En els altres punts, el número 2 i el número 3, el 
nostre Grup ens hi abstindrem, 

Res mds i moltes grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat, 

Pe1 Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, té la pa- 
raula el senyor Farrés. 

El Sr, EARRÉS: Moltes grhcies, senyor president. Efecti- 
vament, des del punt de vista d’hiciativa per Catalunya, 
nosaltres entenem que el terna de les urbanitzacions s’ha de 
normalitzar, i la normalitzaci6 és a traves de la regulació ur- 
banística i a través de la disciplina urbanística, i en tot cas, si 
hi han problemes en els ajuntaments, intentar anar al fons 
d’aquests problemes, que després m’hi referir&. 

Per tant, nosaltres estem d’acord a votar primer el primer 
punt, en el sentit de dir on som exactament, qui est& dintre 
del planejament que en aquests moments esta vigent, qui 
esta encara en una situaci6 d’ilaiegalitat, qui esth en una si- 
tuació de tolerhncia,.., 6s a dir, primer saber exactament on 
sorn i, per tant, a partir d’aquí -a partir d’aqul-, posar sobre 
la taula una altra dada que va sortir ahir -em sembla recor- 
du-, que se’n va fer ressb el senyor Nadal, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista, que és la gran quantitat de munici- 
pis d’aquí, a Catalunya, que no tenen cap tipus d’instrurnent 
de planejament. I per tant, hi ha el problema, en tot’cas, del 
planejament en les urbanitzacions, perb també hi ha el pro- 
blema del planejament en els municipis. I per tant, no obs- 
tant, com que aquest és un fenomen específic, fruit de 
l’especulaci6 d’uns determinats anys, anem a veure exacta- 
ment on sorn i quina és la situaci6. 

I, per descomptat, votarem tarnb6 a favor el punt n6rnero 
4. Per qu&? Home, per congruencia amb la votació d’ahir. Si 
ahir esthvem defensant la necessitat que es fes o es prengués 
en consideració una llei per regular el sbl no urbanitzable, 

precisament, per evitar situacions com aquesta que s’esth 
dient, a mi em sembla fanthstic -i jo precisament citava 
aquesta Moci6 ahir mateix, en el nostre posicionament- que 
en aquest país, d’una manera normal, el menyspreu per la 
forqa de l’urbanisme és fanthstic. Fem una llei de carreteres 
i es preveu el mecanisme que s’ha d’utilitzar quan la carrete- 
ra DO s’ajusti a planejament, o constatem en documents ofi- 
cials que normalment es produeixen requalificacions en el 
sbl no urbanitzable que, a mCs a més -i en aixb coincidim 
plenament amb el Grup $’Esquerra Republicana-, moltes 
vegades nosaltres entenem que hi han interessos especula- 
tius. Allb que aquí, a Catalunya, tradicionalment se n’ha dit 
{(fer negocis>>, eh? D’aixb no en diem aquest nom, en diem: 
4cAquell senyor fa negocis),, i els negocis, normalment, són 
coses d’aquestes, són coses d’aquestes que, si s’apliquessin 
els adjectius qualificatius que s’apliquen a ]’activitat políti- 
ca, doncs, possiblement, estaríem parlant de bastant més co- 
rrupci6 en aquest pais que no de la que s’est8 parlant en 
aquests moments, 

Ara, amb els punts 2 i 3 nosaltres no hi estem d’acord. A 
veure: en principi, la iniciativa de l’anterior legislatura, amb 
una ilei de regim jurídic intern de les urbanitzacions priva- 
des, entenem que en aquests moments aixb és un conflicte 
entre privats, i normalment molts d’aquests conflictes van 
lligats amb el posicionament de l’antic promotor, que o ha 
desaparegut o ha fet alguna matrhfuga -i perdonin l’expres- 
si6, així, col4oquia1, perb penso que és prou grhfica-, i que 
normalment, el que s’ha de fer és que els uns i els altres, és a 
dir, parcel.listes i ajuntaments, agafar i anar a exigir les 61ti- 
mes responsabilitats a aquestes persones. I, per tant, tot el 
que sigui ((destensionam aixa per altres mecanismes, a nos- 
altres no ens sembla correcte. Aquí sy ha d’exigir les respon- 
sabilitats a qui les té, i aquf hi ha tota una colla de promotors 
que han fet el que han volgut i que desprBs han desaparegut, 
i després d’immensos plets i procediments amb sentencies 
de tot tipus. Per tant, nosaltres entenem que, en tot cas, la 
prioritat ha de sec I’altre, és a dir, anem a veure com esta a 
niveil de planejament, 

I, per Últim, el tema del conveni, Mirin, jo ja sé que hi 
han molts ajuntaments, sobretot petits, que, 6s clar, fer front 
a les despeses que significa tota una colia de serveis a les 
poblacions 6s un esforq molt gran. És un esfoq tan gran, tan 
gran com el que han hagut de fer moltes altres ciutats per ur- 
banitzar barris i barris i barris obrers i populars que no te- 
nien absolutament cap tipus de servei, i que avui, en aquests 
moments, els percentatges més importants d’endeutament de 
molts ajuntaments de Catalunya són fruit de l’activitat in- 
versora que s’ha hagut de fer davant del desgavell que hi ha- 
via. I per tant, quk 6s el que s’ha de fer, en tot cas? Dintre 
dels mecanismes normalitzats, s’ha de prioritzar, en tot cas, 
perb dintre del que és mecanismes normalitzats. 

I per qub m’hi refereixo? Perquk en aquests moments, se- 
gons les dades del Ministeri d’ Administracions Públiques, la 
disponibilitat de pesseteshabitant per als diferents ajunta- 
ments en funci6 dels trams de població, en aquests MO- 

ments, ja, els municipis més petits no són els més 
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perjudicats -no són els m6s perjudicats-, i per tant, aquí, en 
tot cas el que hem de fer és buscar altres mecanismes de 
collaboraci6, al tres mecanismei com, per exemple, que en 
aquest país alguna vegada es tingui present que no 15s el ma- 
teix un municipi amb un sol nucli que un municipi polinu- 
clear o un municipi’que te moltes urbanitzacions o altres 
fenbmens. Perb no 6s per la via de T’excepcionalitat, sin6 
que en tot cas hem d’ajustar la llei municipal al que 6s la 
realitat, i s’ha d’exigir, sobretot -sobretot-, l’eesforq eco- 
nomic que s’ha demanat a molts altres ciutadans per intentar 
posar aquest pais al dia. 

I aqui, a milers i milers de ciutadans se’ls ha exigit con- 
tribucions especials molt fortes per poder fer front a la urba- 
nització de determinades zones de determinades ciutats i, 
per tant, aqui també hi ha d’haver la contribució de persones 
que estan en urbanitzacions. I jo entenc que aquest seria un 
tema que s’hauria de parlar amb més calma, perque va lligat 
amb moltes més qüestions. Simplement ens abstindrem, per- 
qui: no creiem que és exactament aquest l’enfoeament. Per 
tant, també coincidiríem en aquest sentit a demanar la vota- 
ci6 separada dels punts i i 4 del 2 i el 3. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Fam&. Pel 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat senyor 
Manuel Nadal. 

El Sr. MANUEL NADAL: Senyor president, senyores i 
senyors diputats, per part del Grup d’Esquerra Republicana 
es presenta en primer lloc una interpelalaci6 i després una 
moci6 sobre un terna important, que és el que fa referencia a 
les urbanitzacions privades i la seva relació amb els ajunta- 
ments. 

Jo crec que de la intervenci6 del senyor Morera i de la in- 
tervenci6 del senyor Farrés es dedueixen posicions una mica 
diferents, i jo crec que de vegades 6s fruit, potser, del text de 
les mocions, perrb no de la voluntat de les mocions. Vejam, 
quan parlem d’urbanitzacions privades, si pensem en urba- 
nitzacions relativament reglamentades, amb promotors, et- 
&era, potser si que les paraules del senyor Farrés són 
vilides, per6 resulta que a Catalunya, durant un perlode im- 
portant de temps, hi va haver, en zones del nostre territori, 
importants, per exemple, el Penedks -jo he parlat amb l’al- 
calde, el senyor Martf Carnicer, I’ex-alcalde del Vendrell-, 
o zones del Montseny, o zones prbximes a la Costa Brava, 
COM Vidreres, Sils, Maqanet de la Selva, on el procés no ha 
sigut un  procés d’urbanitzaci6 entes C Q ~  que un promotor 
fa una urbanització, sinó que ha sigut gairebd un procés de 
parcellació il-legal de sbl no urbanitzable. 

De manera que a base d’anar parcel-lant el territori, a ve- 
gades per sota de la unitat mínima forestal O la unitat mini- 
rna de conreu, a vegades d’acord amb la llei, perquk es 
permetia anar parcel-lant el territori a base d’unitats mini- 
mes, perb si vas trencant el territori, unes muntanyes, fent 
parcelks que corresponen a la unitat mhima forestal, final- 
ment tens una urbanització il-legal creada, i aixb, a vegades, 
s’ha produi’t al nostre territori: cases amb parcel.les d’unitat 
mínima, perb que, quan n’hi ha dues-centes, necessiten un 
carrer que les comuniqui, necessiten I’enllumenat, necessi- 

ten les clavegueres, i aixb 6s el que ha passat en moites 20- 

nes del nostre territori, i resulta que aquests municipis on 
s’ha produi’t aquesta situació de parcelhi6 illegal, que no 
d’urbanització, són municipis molt petits, sense recursos su- 
ficients per fer front a la situació. 

I llavors aqui es pfanteja un dels problemes del nostre 
país en ternes urbanístics; ahir en parlhvem una mica, perb 
avui n’heurlem de tornar a parlar una mica m6s. En el nostre 
país a nosaltres ens sembla que la disciplina urbanistica 
existeix d’una manera molt feble. Es fan els expedients de 
disciplina urbanhica quan hi ha una denúncia -primer has 
de denunciar, és a dir, I’expedient de M Q ~ U  propriu no exis- 
teix mai, algú ha de denunciar que hi ha una actuacia ille- 
gal-, perb quan tu ho denuncies, llavors sí que es fa un 
expedient, perb normalment l’expedient, encara que acabi 
amb una sanci6, no porta conseqükncies. I si l’expedient 
diu: <&’ha de demolir aquesta construcció il.iegal>>, no es de- 
moleix perque no hi ha potestat per fer-ho. 

Llavors a Cataiunya falta una acci6 de disciplina urbanís- 
tica més potent, que hauria impedit el que va passar en kpo- 
ques tardo-franquistes i que en alguns casos s’ha.produit ja 
en rkgim urbanistic democrhtic. Per@ hi ha fenbmens que 
s’han produi’t, potser no en els darrers anys, per6 sí en el 
temps ja de l’urbanisrne dernocrhtic, que aquesta parcellaci6 
il-legal s’ha produi’t també amb la creaci6 d’horts familiars. 
Horts familiars que han anat parcelhnt el territori, que han 
fet la seva barraqueta, que en principi era una barraqueta per 
tenir les eines, per6 que llavars aquesta barraqueta d’eines 
s’ha convertit en les eines, en una llar per fer una xefla, i lla- 
vors ja té l’habitacioneta per passar-hi el cap de setmana, i 
aixb s’esth produint encara en zones del nostre territori. Per 
tant, caldria una acció de disciplina urbanistica rnbs potent. 

També el senyor Fmés apunta que hi ha una qiiestió 
pendent encara, que és que hi ha dos-cents trenta-un munici- 
pis de Catalunya que no tenen planejament, i que també 
hauríem de resoldre. Per tant, tenim aquí, damunt de la tau- 
la, un tema important, que ei Grup d’Bsquerra Republicana 
planteja, i que jo crec que tots els grups de la cambra hi estem 
d’acord, en el fons; potser no en el contingut de la Mocid 

En el primer punt, que és que es faci un cens de les urba- 
nitzacions legals i les urbanitzacions il-legals, fruit de la par- 
cellació, tots hi estern d’acord. En el segon punt, en el qual 
es demana que es faci un projecte de llei de regim jurídic de 
les urbanitzacions privades, a nosaltres no ens sembla ne- 
cessari, per tant, no el votarem perb ens hi abstindrem, tot i 
que coneixem que en l’anterior mandat parlamentari hi ha- 
via un text presentat per la majoria i que, per tant, també es 
podria presentar en aquest termini que mana Esquerra Repu- 
blicana, perb no ens sembla necessari. 

Quant al tercer punt, jo estava disposat a no votar-10, 
perb vistes les paraules del diputat senyor Morera, em sem- 
bla que sí que és necessari que hi hagi un ajut a aquests mu- 
nicipis. Repeteixo que són moltes vegades municipis petits, 
que tenen moltes urbanitzacions i que no poden fer front a 
aquesta necessitat de demanda de serveis que tenen. I vol- 
dria dir una cosa: moltes vegades, els ciutadans que han anat 
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a aquestes urbanitzacions ..., i si vostks van a algunes d’elles 
veuran que hi ha la parcelmla,-a vegades, amb una tenda de 
campanya: parcelks amb tenhes de campanya; parcelmles 
amb rulots, parcelles amb barraques d’obra, i que fa deu 
anys que hi són, i que els caps de setmana els ciutadans de 
les rodalies de Barcelona, de la conurbació de Barcelona, 
van alla perque se senten mds cbmodes que en aquesta ciutat 
tan gran i tan poc agradable per a ells. 

Per tant, aquesta gent que deia el senyor Farrés, que han 
fet un esforq ja de la seva butxaca per pagar la urbanitzaci6 
dels barris on vivien, ara els demanem, a sobre, que tornin a 
fer un altre esforq per pagar la parcelh on estan vivint i els 
serveis d’aquestes parcelles. Jo crec que un ajut de 1’Admi- 
nistraci6 també és necessari per a aquesta gent que ha fet 
aquest doble esforq d’urbanitzacici -ho repeteixo- dels seus 
llocs, on estan vivint normalment a la ciutat, i ara de les se- 
ves parcelks que, d’una manera illegal, enganyats moltes 
vegades, han anat ocupant -ho repeteixo- moltes vegades 
encara amb tendes de campanya. 

Per tant, em sembla que si que la proposta del senyor 
Morera s’ha de votar, perquk seria un ajut per als ajunta- 
ments, per regular una situaci6 d’uuns ciutadans que han vin- 
gut al nostre país i que han hagut de fer un gran esfory; 
financer per resoldre els seus problemes de serveis. 

I quant al quart punt, evidentment, lliga molt amb la nos- 
tra Proposici6 de llei que es reguli l’activitat en el sbl no ur- 
banitzable, i també hi votarem a favor. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Nadal. Pel 
Grup Parlamentari de Convergencia i Unió, té la paraula el 
senyor Capdeferro. 

Ei Sr. CAPDEFERRO: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, en el primer punt el senyor Morera 
ens demana, e n  aquesta Moció, elaborar un cens de l’estat 
actual de les urbanitzacions. Miri, senyor Morera, les urba- 
nitzacions, siguin de la mena que siguin, un  cop rebudes per 
les corporacions municipals, no es distingeixen de la resta 
del teixit urbh. La condició aillada d’alguna d’aquestes urba- 
nitzacions no hauria de prejutjar-les negativament ni donar- 
10s cap privilegi. 

Quan no hi havia planejament general ni ajuntaments de- 
rnocrhtics, es va fer un cens 4 s  allb que es va anomenar 
i’<<estudi Cantallops>)-, que ara vostk demana. Perb avui, 
que tenim planejament i ajuntaments democrhtics, el regim 
del sbi 6s el que figura en els plans. I és a través d’aquests 
que s’han d’incorporar o no al teixit urbh. La recepci6 dels 
serveis de les urbanitzacions és una competkncia estricta- 
ment dels ajuntaments. 

En el segon punt demana presentar en el termini de tres 
mesos un nou projecte de llei de rkgirn juridic intern de les 
urbanitzacions privades, EI Departament de Politica Territo- 
rial i Obres Públiques ha mantingut i mant6 el criteri que 
aquestes urbanitzacions s’han de regir per les lleis urbanísti- 
ques i no per altres sistemes. No podem oblidar que una ur- 
banització de la qual F’ajuntarnent no ha rebut els serveis es 
troba en una situaci6 transitbria, anbmala, que en cada cas 
pot requerir un tractament divers. 

En aquest moment m’agradaria retornar la dignitat a ia 
paraula qxomotorn, que s’ha esmentat fa poca estona, que 
són unes persones físiques O jurídiques que en la seva majo- 
ria assumeixen riscos i desenvolupen una activitat comercial 
absolutament normal i tan digna corn qualsevol altra. 

Pel que fa al tercer punt, que diu, que demana formalitzar 
un conveni de cooperaci6, respecte d’aquest punt he de dir 
que, les prioritats en la cobertura dels dkficits d’urbanitza- 
ci6, les assenyalen les corporacions locals. I aixb és aixl per- 
qu& s6n elles les que millor coneixen els dkfkits i poden 
racionalitzar els recursos i destinar-los a les vertaderes prio- 
ritats. Pensem que moltes d’aquestes urbanitzacions s6n de 
segona residencia, i el desviament de recursus cap a elles 
pot reduir Pa tensi6 de les necessitats dels llocs de primera 
residencia. En molts casos, pretendre cobrir tots els dkficits 
usbanistics comportaria., ., del municipi, tots alhora, podria 
provocar un nivell d’endeutament absolutament insuporta- 
ble. 

Respecte del quart punt, que és impedir capteniments de 
permissi6 cap a operacions amb voluntat especulativa, repe- 
teixo que el &gim del sbl es defineix en els plans generals, i 
manifesto rotundament que mai es requalifiquen terrenys al 
marge d’aquests; que sempre és el municipi el que decideix 
el seu contingut, i que hem de creure que ho fa en defensa 
dels interessos de la població. 

Respecte dei que demanava el senyor Nadal d’ incremen- 
tar la disciplina urbanistica, és un terna en el qual estaríem 
d’acord, i crec que haurem d’aconseguir -no per la via 
d’aquesta Moció, perqu2 aquest 6s un assumpte que no hi 
estava Contemplat-, d’intentar buscar el sistema per anar per 
aquesta linia. 

Es per tot aixb que he esmentat que nosaltres, el nostre 
Grup, votarem negativament aquesta Moció. 

Gracies, senyar president; grhcies, senyores i senyors di- 
pu tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Capdeferro. 
Seguidament passem a la votaci6. Farem ires votacions: un 

En primer IIoc, votarem els punts números I i 4. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Aquests punts han quedat rebutjats per 25 vots a favor, 

El punt número 2. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
EI punt mímero 2 ha quedat rebutjat per 4 vots a favor, 

Finalment es vota el punt ncmero 3. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest punt ha quedat rebutjat per 26 vots a favor, 60 en 

vot serh el punt 1 i el 4, i després, separadament, el 2 i el 3. 

59 en contra i cap abstenció. 

60 en contra i 21 abstencions. 

contra i 2 abstencions. 
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Moc% subsegiient a la interpeHad6 
al Consell Executiu sobre la política 

general de par& naturals 

Passem al vint-i-un& punt de l’ordre del dia, que és la 
Moció subsegüent a -la interpelhció al Consell Executiu so- 
bre la politica general de parcs naturals, presentada pel dipu- 
tat senyor Rafael Madueño, del Grup Socialista al 
Parlament, Té la paraula, 

El Sr. MADUEÑO: Grhcies, senyor president. Anem a 
substanciar la Moci6 subsegüent a la interpellació que vam 
presentar sobre els parcs naturals el dia passat, una inter- 
pel.laci6 que prhcticament podríem qualificar gairebé d’ine- 
xistent, perque el senyor conseller d’ Agricultura, Ramaderia 
i Pesca va fer una intervenció tan breu i tan insubstancial 
que prhcticament es fa difícil que avui fem una Moci6, per- 
quk no coneixem quina 6s la política del Govern respecte als 
parcs naturals. 

Si IEegim i tenim la pacikncia de llegir la intervenció del 
senyor conseller, veurem que destina unes quinze línies -i 
només de dos minuts- a respondre la interpel-laci6 que se fi 
va fer des d’aquesta tribuna, jo diria que quasi -quasi- in- 
sultant per part del conseller respecte no al diputat inter- 
pel-lant, sinó respecte al tema que tracthvem, que no és altre 
que la política dels parcs naturals i dels espais protegits, és a 
dir, dels espais de més valor ecolbgic de3 nastre país. 

Diuen que allb bo, si 6s breu, 6s dues vegades bo. El que 
va dir el senyor Marimon va ser breu, perb no va ser bo. Bé, 
podríem acceptar que ni bo ni dolent; és que no va dir prhc- 
ticarnent res. En aquestes condicions, e3 fa diffcil, realment, 
defensar una moció enfront d’una resposta inexistent, 

Permetin-me, senyors diputats de la majoria, permeti’m, 
senyor Escudé, que li demani que faci almenys arribar al 
Govern el contingut d’aquesta Moció, a veure si té més sort 
que la que va tindre en el seu dia la interpellació, per veure 
si almenys s’assabenta el Govern del que pensa normalment 
el pais sobre el tema dels espais protegits, que penso que per 
vostks, o almenys pel conseller que va respondre ... (Veus de 
fons.) 

El Sr, PRESIDENT: No en faci cas. 
El Sr. MADUEÑO: Moltes grhcies, senyor president. Dic 

que tingui més sort que IIQ va tindre la interpel-lació, donat 
que per vosth sembla, sobretot per la Conselleria d’Agricu1- 
tura, Ramaderia i Pesca, que els parcs siguin la ventafocs de 
la seva politica, perqub prhcticament no els dediquen cap 
atenció. 

I en la Moció que nosaltres presentem, si se la miren amb 
una mica d’atenció, veuran que no és ni més ni menys que 
demanar-los que compleixin aIlb que emana del Parlament, i 
que és ni més ni menys que all6 que varn aprovar tots en 
aquesta cambra perquh es pugui fer una política de protecció 
dels nostres espais naturals. 

Els demanem en el primer punt que presentin -una obli- 
gaci6 que tenim per la Llei d’espais naturals- I’inforrne so- 
bre I’estratkgia de protecció, conservació i millora dels 
espais naturals de Catalunya, previst a l’article 8 de la Llei 

12/85, de 13 de juny, corresponent a l’any 1993. Fins al dia 
d’avui -fins al dia d’”avui-, des de l’aprovaci6 de la Llei 
d’espais naturals, el 1985, no s’ha presentat cap informe, 
corn obliga la Llei d’espais naturals, sobre tots els espais na- 
turals del nostre paíss. Nom& la Conselleria d’ Agricultura, 
amb dos anys de retard, presenta un informe sobre la situa- 
ció dels parcs que gestiona la ConseIleria d’Agricultura, que 
6s ni mes ni menys que el 50% dels espais protegits. Els de- 
manem que presentin quina és la politica que tenen per de- 
fensar f per protegir els espais naturals del nostre país, una 
cosa que obliga la Llei; no que obliga ni demanen els grups 
de l’oposició: una cosa que estan obligats per llei. Quina 6s 
aquesta politica de protecció deis espais naturals? Quina és 
la politics sobre parcs naturals del Govern? Quan pensen 
presentar aquest informe a que obliga la Llei d’espais natu- 
rals, una cosa que obliga la Llei i no es presenta. Corn és 
possible que hi hagi una política sobre protecci6 d’espais i 
de parcs naturals quan no es presenta ni allb a quk obliga la 
mateixa llei? 

En segon terme demanem quan es pensa complir la Reso- 
luci6 de l’any 1988, que aquest Parlament per unanimitat 
vam aprovar, I’any 1988, que s’iniciaria la creacid del parc 
natural del Montsec, i no només el parc natural del Montsec, 
sinó redactar un pla de desenvolupament s6cio-econbmic de 
la zona del Mantsec, que és una de les zones m6s poc afavo- 
rides econbrnicament de tot el Pallars; menys mal que posa- 
va, ia Resolució que va aprovar aquest Parlament, que es 
faria amb carhcter d’urgencia, No sd com s’entén des de la 
Conselleria d’ Agricultura el carhcter d’urghcia; el que sí 
que és clar és que la urgkncia s’interpreta que va a la marxa 
del cargol, no a la marxa normal que hauria de ser la d’un 
pais normalitzat, que seria la de fer les coses amb tranquilmli- 
tat perb sense esperar que passi el temps i no es compleixin 
aquestes resolucions. 

I en el tercer punt demanem que s’inicii el procés per a la 
creaci6 d’una shie d’espais que tenim en aquest Parlament 
decidit que es crearien parcs naturals pdcticament des de 
l’any 1983, espais d’un gran valor ecolbgic, reconeguts per 
tots els membres d’aquesta cambra, que es va demanar a1 
Govern que iniciés el pro& per crear els parcs naturals de 
zones tan importants com 6s el cap de Creus, com és la zona 
de Montsant, Prades, de la zona dels ports de Tortosa-Be- 
seit, de la zona de les Gavarres i de 1’ Ardenya, decisions que 
no és que demanem que s’iniciii avui la decisió, sintj que de 
l’any 1983 es va encarregar al Govern que iniciés el proces 
per fer els parcs naturals. Des de l’any 83 al 94 han passat 
onze anys, i encara sabem en quina situaci6 es troba 
aquesta declaració de parcs naturals que vam acordar en 
aquest Parlament. 

Són coses tan essencials tes que demanem en aquesta 
Moci6 que creiem que per si soles no tindrien de tornar-se a 
aprovar, perqub ja han estat aprovades en aquest Ple del Par- 
lament de Catalunya. Simplement és posar en evidencia que, 
les resolucions que a vegades aprovem en aquest Parlament, 
el Govern t6 una manera una mica mi generis de donar-los 
compliment. I la manera mi generis ho dic perque l’altre 
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dia, quan jo plantejava aquestes qüestions al conseiler 
d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca, doncs, li vit merkixer 
aixb, una resposta de dos minuts i marxar fins i tot enfadat 
perquk li havíem preguntat quan pensava complir aquestes 
resolucions aprovades en el Parlament de Catalunya; és a dir 
que, si en h c  de fer una proposta que s’aprovin i es posin 
en marxa resolucions aprovades en el Ple de la cambra li de- 
manéssim coses noves, no sé quina hauria estat la resposta. 

Per tant, crec que aquesta Moció no és conseqühcia 
d’una interpeklaci6 que no va existir, sin6 que crec que és 
demanar que es compleixin per part del Govern unes resolu- 
cions que han estat aprovades en el Ple d’aquesta cambra, i 
jo crec que hauria de ser una exigbncia per part de tots que 
es complissin d’una vegada, perquk aixb ho agrairia, sobre- 
tot, el nostre espai natural, que -com abans es deia en aques- 
ta Proposici6 no de ilei anterior- esta maltractat, no 
solament per actituds no responsables, sin6 per actituds, jo 
diria, especulatives, que caáa dia van ocupant més parts del 
territori, que a vegades es poden parar -com ha passat amb 
la platja del Castell- per la voluntat popular, perb no sempre 
6s possible, i quan anem a fer la protecci6 del cap de Creus 
potser simplement ens trobarem amb un camp de golf o amb 
una urbanització; quan anem a aprovar el parc natural: de les 
Gavarres, ja ens trobem amb un camp de golf, com 6s el del 
Masnou, o quan anem a protegir la serra de Prades, ens tro- 
bem que ja esta ocupada per algun altre tipus d’operació, 

Per tant, perquh aixb no passi, hauríem de complir les re- 
solucions que hi ha al Parlament de Catalunya i crear 
aquests parcs naturals que vam decidir en el seu dia. 

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

EI Sr. PRESIDENT: Grhcies, senyor Madueño: No hi 
han esmenes presentades. Es passa directament a la inter- 
venci6 dels grups, El senyor Reguant té la paraula. 

El Sr. REGUANT: Grhcies, senyor president. Nom&, i 
breument, per dir que, en fi, és una Moci6 aparentment inne- 
cessaria, perquk els compliments s%an de fer d’acord arnb 
el que preveu la legalitat vigent, i, en no fer-se, s’ha vist 
obligat el diputat Madueño a fer aquesta Moci6 de tres 
punts, que jo els votaré a favor perque, realment, no tenen 
altra finalitat que reclamar el compliment estricte d’allb que 
ja en el seu dia es va aprovar per diferents iniciatives parla- 
menthries. 

Per tant només, doncs, donar el meu assentiment a la 
Moció en eis seus tres punts. 

Grhcies, senyor president. 
El Sr. PRESIDENT; Moltes grhcies, senyor Reguant. Pel 

Grup Parlamentari Popular, tC Sa paraula la senyora Mont- 
serrat. 

La Sra. MONTSERRAT: Grhcies, senyor president. 
Efectivament, coincideixo amb el diputat senyor Reguant, 
perquk aquesta Moci6 prhcticament no hauria d’haver existit 
4 s  tres punts de la Moció-, i tt5 raó el senyor Madueño 
quan explicava que cada un d’efls, doncs, 6s motiu de coses 
i de resolucions que e? Parlament de Catalunya o -millor 
dit- el Govern de la Generalitat no ha fet. 

Vost2 diu: <<Presentar abans de tres mesos ]’Informe so- 
bre l’estratbgia de protecció, conservació i millora dels es- 
pais naturals de Catalunya previst en l’article vuit&.>) Té 
molta raó. A l’article 8, diu: <<Cada any el Consell Executiu 
ha d’elaborar un informe sobre l’estat i l’estrathgia de pro- 
tecció, conservació i miliora dels espais naturals de Catalu- 
nya del qual ha de tenir coneixement el Parlament de 
Catalunya.>> Per tant, coincideixo plenament arnb el primer 
punt de la seva Moció. 

EE segon. Fixi’s vostk, voste demana que es compleixi la 
Resolució 21JIIT del Parlament, del novembre del 88. Si 
avui algun ciutadh catal& hagu6s escoltat el que vast& deia 
en aquell moment, doncs, evidentment, que perdria la con- 
fianga en els polítics, perqu& veuria que treballem i després 
la realitat 6s que aquestes propostes de resolució o aquestes 
mocions veiem que en el temps no es transformen en reali- 
tat. Per tant, per aquest motiu també hi donarem suport, 

I en el tercer punt, fixi’s vostk, voste acaba dient que el 
Parlament ha instat el Govern, i voste parla de molts anys, 
prhcticament de deu anys, d’aquesta qiiesti6, i encara no 
hem vist declarat..,, per mitja de totes aquestes iniciatives 
parlamenthies que vostb molt bé deia, 

Lamentablement, crec que aquesta Moci6 avui no hi bau- 
ria de ser, perb hi és; aixb vol dir que hi ha incompliments. 
Per tant, nosaltres donarem el suport a tots tres punts de la 
seva Moci6, 

Res més i moltes grhcies, senyor president. 
EI Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyora Montserrat. 

Pel Grup Parlamentari d’lniciativa per Catalunya, t6 la pa- 
raula el diputat senyor Gimeno. 

El Sr, GEMENO: Grhcies, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, voldria cornenqar aquest posicionament ra- 
tificant el que ha dit el diputat senyor Madueño sobre la que 
considero també desafortunada intervenció del conseller. 
Per mi va ser una resposta menyspreadora no sols del dipu- 
tat interpelht sinó del conjunt d’aaquest Parlament, per Ia 
manera i pel contingut de les seues apreciacions i de la seua 
informació que va donar O que, més ben dit, no va donar i, 
bbviarnent, també un menyspreu a un tema que, encara que 
I’hem discutit moltissimes vegades -també n’hi ha molts de 
temes que els discutim moltes vegades- i..., conhixer quin és 
I’estat en aquests moments de protecció, deciaració de parcs 
naturals a d’espais protegits a Catalunya no 6s ni sobrer ni 
innecessari corn per produir aquesta intervenció del conse- 
ller. 

No és propi d’ell; o, almenys altres vegades ha demostrat 
un tarannh molt m6s dialogant, perb potser tenia un mal dia; 
en tot cas, crec que es mereixia, si més no, alguna justifica- 
ció d’aquesta conducta. 

Per altra banda, dir que votarem afirmativament els tres 
punts; hi votarem afirmativament -sense voler-me estendre 
molt- perque al primer punt el que fa és reclamar el que 
hauria de ser una abvietat i que, no obstant aixb, l’ljnic que 
tenim aquests diputats és un informe parcial rutinari d’una 
skrie d’espais que gestiona la Direcci6 General del Medi 
Natural dei Departament d’Agricultura, perb no del que 
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haurien de ser espais decfarats protegits, que s6n tots els que 
contempla el PEIN. Si tenim un PEIN aprovat, vol dir que 
els cent quaranta i escaig d’espais són espais protegits i 1,111- 
forme hauria de contemplar tots els espais que inclou el 
PEIN. 

El segon, ja s’ha- dit: sis anys després d’una resolució 
aprovada unanimament al Parlament sobre promoure la de- 
claraci6 de Parc Natural de la serralada del Montsec, crec 
que no cal insistir-hi molt; si més no, dir que hi ha altres 
exemples de gesti6 similar molt més rhpides; entre elles, jo 
recordo, la declaració de Reserva Nacional de Caqa del 
Boumort en la qual sembla ser que hi ha gent que té més 
propensió a accedir-hi, a anar-hi, a fruir, a gaudir deis ser- 
veis propis o de nova creació que s’han fet en aquella zona i 
que atlh no sols -no sols- s’ha creat, funciona i hi ha una 
gestiij activa, eficaq, almenys des d’un punt de vista que 
funciona com a reserva, sin6 que, fins i tot, hi ha una inicia- 
tiva de modificar i d’arnpliar la delimitaci6 d’aquesta reser- 
va. És evident que quan hi ha al darrere alguns interessos 
que convenen a determinats grups, les coses corren més. 
Possiblement aquí, com que no n’hi ha, encara estem fent, 
estem dins del marge del termini més breu possible, superior 
a sis anys. 

I, bbviament, el tercer punt tarnbk són una skrie de corn- 
promisos, s6n propostes que fa el mateix Pia d’espais d’in- 
terh natural, i l’única excepció que diríem des del Grup 
d’hiciativa és que sempre aquestes declaracions hauríem de 
procurar perque tinguessin exit -i aixb no és un retret a nin- 
gú sin6, en tot cas, una reflexió-, és que fos prbvia Ia con- 
formitat, l’acord, el debat, en definitiva la discussió 
conjunta, amb els ajuntaments i amb els propietaris particu- 
lars de la zona. Es a dir que un parc natural, una zona prote- 
gida no es fes mai per una declaració des del Govern de la 
Generalitat amb desconeixement o amb disconformitat dels 
que després han de ser els afectats, sinó que fos amb Ea par- 
ticipació entusiasta, o almenys Comprensiva, de la gent que 
estan implicats en fa deelaraci6. 

I, en tot cas, dir que, possiblement, se’ns dirh que ja 
s’han iniciat algunes elaboracions de plans especials; em 
consta per un pla que se’ns va dir que el mar$ de l*any 94 
estaria acabat: el Pla especial del massís dels Ports; si 6s de 
Tortosa, si és de Beseit o si és de la Sénia, o de2 Mas de Bar- 
berans, o d’Horta de Sant Joan, no crec que calgui tantes de- 
finicions; els Ports crec que és prou definitori, i del mar$ 
se’n va anar a I’octubre. Se’ns ha dit que I’octubre, a l’octu- 
bre ja ho veurem, i ,  en definitiva, uns plans especiah que 
elabora la Direcció General del Patrimoni Natural, i, des- 
prés, amb aquesta perfecta caordinaci6 que existeix entre 
tots els departaments de la Generalitat, suposo que f i  passa- 
ran a la Direcció General de Medi Natural, d’Agricwltura, i 
ja veurem que és el que en fa la Direcció General de Medi 
Natural i si, en definitiva, tiraran endavant aquests parcs o 
no, perquh un dels requisits essencials és que hi hagi els re- 
cursos i les mesures cornpensatbries i, fins ara, de tot aixb, 
ni se n’ha parlat en la gestió o en l’elaboraci6 d’aquests 
plans especials. 

Com que aixb no 6s m6s que dir que sí perb anem amb 
compte i fem-ho tal com s’ha de fer, dir que, bbviament, es- 
tem d’acord amb el contingut de les tres propostes, dels tres 
punts de la Moci6 i votarem favorablement tot el conjunt. 

El Sr. PRESIDENT: Gricies, senyor Gimeno. Pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, té la paraula el senyor 
Port abella. 

El Sr.,PORTABELLA: Sí, grhcies, senyor president. Se- 
nyores i senyors diputats, aquest diputat que els parla ha 
volgut sortir aquf a la tribuna, encara que sigui per poc 
temps, per donar imperthncia a la Moci6 que ha presentat el 
senyor Rafael Madueño, corn a portaveu i responsable dels 
temes de protecció ambiental, del Grup Socialista, perqui: 
considerem i estem molt contents que tots els grups haguem 
coincidit que la resposta que va fer ei conseller a la inter- 
pellació que va presentar, doncs, és injustificable i pensem 
que no es pot produir de cap manera, 6s  injustificable tant 
pel contingut que va donar corn per la forma que va emprar, 
i injustificable tant pel tipus de terna que es tractava, un 
tema molt important, com per la mateixa dinhmica d’aquest 
Par1 amen t. 

Per tant, jo seré molt breu, perb volia deixar consthncia, 
igual que els altres grups parlamentaris, que aquest tipus 
d’actituds penso que s’haurien d’anar corregint, si més no. 
Esperem, d’altra banda, que el representant de la majoria ex- 
pliqui en quina situació es va trobar el conseller perque es 
produís aquest tipus de reacció, 

Bé, en relaci6 amb la Moció, nosaltres, si li he de dir la 
veritat, pensem que hauria pogut ser molt més encertada en 
funció de COM d’interessant va ser la seva interpelalacid. És a 
dir, la seva interpeHaci6 va tocar alguns temes, que eren 
profunds, de l’estat dels parcs naturals a Catalunya; va tocar 
temes sobre cornpetencies en diferents departaments, d e  di- 
ferents administracions, va tocar la qüesti6 econbmica, va 
tocar temes que, realment, influeixen en la gestió dels espais 
protegits o dels parcs naturals. 

La Moci6 que s’ha presentat a nosaltres ens sembla inn- 
pelalable en els tres punts i, per tant, la votarem favorable- 
ment, perb pensem que s’hauria pogut incorporar algun 
d’aquests elements més de fons que, si bé és cert que tenen 
poques possibilitats de ser aprovades, sí que aporten un ti- 
pus de discurs penso que enriquidor. 

En relaci6 amb el primer punt, doncs, pensem que ser& 
interessant escoltar, en el cas que no es vot& a favor per 
part de la majoria, quina és l’argumentacid que donen, j a  
que aquí hi ha una situació molt clara en la qual I’Executiu 
no compleix el que diu la Llei d’espais naturals. Encara que 
es donessin pressa a presentar un informe, l’informe sobre 
les estrathgies de protecció, conservaci6 i millora dels espais 
naturals de Catalunya, s’ha de tenir en compte que ens hau- 
riem situat sobre sis mesos després d’haver-ho fet i que, per 
tant, ja ha passat un termini de temps suficient com perque 
aixb s’hagués pogut fer. Si la Llei d’espais naturals de Cata- 
lunya, doncs, parla que s’ha de complimentar aquest infor- 
me, doncs, pensem que I’Administració ho ha de preveure 
amb antelació per poder-ho lliurar dintre d’un termini que 
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sigui lbgic, no que ens n’anem més enlih del primer semes- 
tre de cada any, els anys que es presenta. 

En relació amb el segon punt, 6s evident que tambC hi 
donarem suport, perb jo  quan l’he llegit he pensat: aixb és el 
que ens passa a vegades als membres de l’oposició d’aquest 
Parlament, perque, corn que no ens aproven mai res, doncs, 
aleshores, intentem, acabem fent i explicant fes coses d’una 
forma que és molt light, i aleshores passa el que pot haver 
passat amb aquesta resolució. 6s clar, en dir que es promou 
en un termini més breu possible, i &ermini m6s breu possi- 
b l e ~ ,  diem que no té un termini de temps estandarditzat, 
doncs, passa el que passa, que mentre que, sota el nostre 
punt de vista, no es pot interpretar com a termini breu els sis 
anys que ja han passat, doncs, si que pot haver-hi algh que 
ho interpreti d’aquesta manera. 

I, d’altra banda, en relaci6 amb el tercer punt, doncs, dir 
que també e1 votarem a favor, perqui? considerem que s6n 
zones d’interks molt important i que, per tant, coincidirfem 
que fossin declarats parc natural. 

Moltes grhcies, senyores i senyors diputats, senyor presi- 
dent. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes grhcies, senyor Portabella. 
Pel Grup Parlamentari de Convergencia i Un%, té la paraula 
el senyor Espadaler. 

El Sr. ESPADALER: Grhcies, senyor president. Senyo- 
res i senyors diputats, la meva primera intencib, quan vaig 
preparar una’ mica el tema d’aquesta Moció, era, senzilla- 
ment, exposar quin Cs el posicionament del Grup de Conver- 
gkncia i Uni6 en relaci6 amb els tres punts expl€citament de 
la Moci6, perb em sembla que, amb les nombroses crítiques 
que hi ha hagut per la resposta que va donar el conseller, O 

per la insuficikncia de la resposta que va donar el conseller, 
em sembla que seria just, doncs, que intentés respondre, ni 
que fos d’una manera breu, quina 6s la politica del Govern. 

Entenc que el senyor Madueño va exposar o va centrar la 
seva intervenci6 en la interpellaci6 en dos punts. Per una 
part, el Govern no té política en matkria de parcs naturals, 
en protecci6 d’espwis naturals i, per altra part, hi ha una di- 
versitat d’organismes que impossibilita que es dugui a terme 
aquesta politica. 

Sobre la diversitat d’organismes competents, ell citava 
que hi havia sis organismes que tenien cornpethies, que 
eren Medi Ambient, el DARP, Presidkncia, Diputació i Pa- 
tronat en el cas de Col!serola. Val a dir que Medi Ambient i 
el DARP, aquí com aneu d’Europa, doncs, tenen funcions i 
tenen cornpetencies que es complementen en ambdós casos. 
I pel que fa a Presidkncia, 1’6nic que fa Presidkncia iespecte 
als parcs que voste anomenava, si no ho recordo malament, 
<<sagrats>>, de Poblet i de Montserrat, l’únic que fa és presi- 
dir el Patronat, perb, en qualsevol cas la gesti6 esta en mans 
del Departament d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca. Per tant, 
entenc que són dos eh organismes competents. 

El terna de la Diputació entenc que és més responsabilitat 
del seu Grup que no pas nostra; nosaltres tenim aprovada en 
aquest Parlament una llei de traspassos i fins ara, doncs, val 
a dir que la col.laboraci6 amb la Diputació de Barcelona no 

ha estat gaire extraordinbia, més aviat tot ai contrari; ens di- 
ficulten poder executar aquests traspassos que ja haurien 
d’eestar fets, perque aquest Parlament va aprovar una llei, 
la Llei 27/91, del 13 de desembre, i que no s’ha dut a ter- 
me. 

I, per iiltim, el Patronat de Collserola: si que li voldria re- 
cordar que nosaltres entenem que no és un organisme com- 
petent en espais naturals, senzillament, perquk Collserola no 
és una figura de protecció especial sinó que, senzillament, és 
un parc forestal. Per tant, primer punt, diversitat d’organis- 
mes: no són tants els organismes, bisicament són dos i que 
es cornplementen, Medi Ambient i Departament d’ Agricul- 
tura, Ramaderia i Pesca. 

El segon punt en el qual basava vostk i ha tornat a basar 
avui vast5 la seva intervenci6 i també bona part dels altres 
Grups 6s que el Departament O el Govern de la Generalitat 
no té una política en materia de protecci6 dels espais natu- 
rals. Nosaltres entenem que sí que hi és, aquesta polftica, i 
dit d’una manera molt simple, molt senzilla i molt telegrifi- 
ca, es podria resumir en compaginar o fer compatibles dos 
objectius molt clars: per una part, la protecciii d’aquests es- 
pais i, per l’altra part, intentar que no hi hagi un despobla- 
ment del medi rural, 6s a dir, compatibilitzar la protecció de 
l’espai amb la vida de les persones, dels pagesos que habiten 
en aquestes zones. Potser precisament per aixb hem trigat 
els anys que hem trigat a declarar alguns parcs, i potser pre- 
cisament per aixb n’hi ha alguns que encara no estan decla- 
rats, entre altres coses -i quan passem als punts de la Moció, 
que ser& en breus moments-, doncs, hi ha un parc que fins 
que no es posin d’acord els municipis, fins que no es posin 
d’acord les persones que habiten en l’espai del que haur& de 
ser aquest futur parc o aquest futur espai protegit, fins que 
no passi aixb entenem que no ens condueix enlloc fer aques- 
ta figura de protecció. Per tant, politica del Govern de la Ge- 
neralitat en rnatkria de protecci6 d’espais, sí que hi és: rau, 
justament, en la compatibilitzaci6 d’aquests dos objectius 
fonamentals. 

Entrant ja al tema que ens ocupa dels diferents punts ... 
No, perd6, abans d’entrar en els punts de la Moci6, una altra 
cosa que sí que voldria posar de manifest: vostk ens deia ... 
(remor de veus), per rebatre un dels punts que vostk va dir, 
que potser per la brevetat de la resposta del conseller, doncs, 
no li va poder aclarir, perb a mi sí que m’agradaria aclarir-li- 
ho. Deia: wosths dediquen tant a protecció d’espais naturals 
C Q ~  la meitat del que hi dediquen a l’únic parc de Doñanax 
Escolti, el dia que l’Adrninistraci6 central ens deixi incorpo- 
rar el parc de Doñana a la xarxa de parcs nacionals, podrem 
rebre subvencions cornunithries, cosa que en aquest moment 
no podem fer (remor de veus), cosa que en aquest moment 
no podem fer, i, per tant, hem de fer el manteniment 
d’aquests parcs amb els recursos de que disposem, i voste 
sap perfectament, corn tota la resta de diputats d’aquesta 
cambra, que estem en un any de migradesa pressuposthria; 
per tant, ajudin-nos tamb6 SI incorporar el parc d’Aigüestor- 
tes a la xarxa de parcs nacionals, i potser rebrem tants ckn- 
tims corn rep el parc de Doñana -aixl de senzill. 
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Pel que fa a la Moció, val a dir que eis votarem en contra 
en els seus tres punts: el primer d’ells perqui?, al setembre, 
aquest Parlament disposarh de l’informe -jo he vist aquest 
informe i esti en estat avanqat i al setembre, doncs, estari 
lliurat a aquest Parlament. 

Pel que fa al segon punt, declarar el parc natural de la se- 
rralada del Montsec, una mica torno al que ja l i  deia: cal 
l’acord de tots els municipis; no té gaire sentit imposar so- 
bre un mapa Ies línies d’un parc si a dintre hi ha una gent 
que ha d’habitar-hi i que ha de fer compatible la protecció al 
medi amb la seva subsistkncia d’activitats econbmiques. Per 
tant, en el moment que hi hagi aquest acord entre tots els 
municipis, per descomptat que el Govern de la Generalitat 
tirar& endavant aquest parc; mentre no sigui així, doncs, el 
terna seguirh sobre la taula. 

Pel que fa al tercer punt, de dechació dels parcs de Cap 
de Creus - serra de Roda, les Gavarres - Rrdenya i Montsant 
-serralada dels Ports, Medi Ambient esth fent el pla especial 
del primer d’ells, del parc de2 Cap de Creus, i el DARP té ja 
realitzat el pla de producció del món rural. Pel que fa al se- 

gon espai que vostes sol.liciten, que és el de les Gavarres - 
Ardenya, el Departament de Medi Ambient tarnb6 t6, en 
aquest moment, en curs de realitzaci6 el pla de protecció ru- 
ral, i s’han iniciat ja les converses, i ,  pel que fa al parc de 
Montsant i els Ports, el DARP t6 redactat ja, definitivament, 
el pla de gestió. 

En conseqükncia, per tot I’exposat, el nostre Grup s’opo- 
sarri als tres punts d’aquesta Moció. 

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

El Sr. PRESIDENT: Mol tes grhcies, senyor Espadaler. 
Passem a la votació del text d’aquesta Moció. 
Les senyores diputades i els senyors diputats que hi esti- 

guin d’acord, es volen posar dempeus? 
Les i els que hi estiguin en contra? 
Abstencions? 
La Moció ha quedat rebutjada per 24 vots a favor, 55 en 

contra i cap abstenció. 
S’aixeca la sessió. 
(Sdn tres quarts de vuit del vespre i set minuts.) 
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Barcelona, 1993. edició. ISBN 84-393-2650-5 
Preu: 100 PTA, 17 x 1 1 cm, 46 phg. 
Text de ]’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per referkndurn 
popular I’octubre de 1979 i sancionat pel rei Joan Carlcs 1 el desem- 
bre del matcix any. Amb un tndex final de títols i capítols. 

El Parfament de Catalunya 
Barcelona, 1993.6.“ edici6 
Preu: 1 0  PTA. 21 x 11 cm, 64 phgs, 
FulIct explicatiu de ]’estructura, les funcions i cl funcionament del 
Parlament, amb una descripció del palau on aquest té la seu, iklustrat 
amb 22 fotografies a tot color, 

- - - . . 

El Parlament de Catalunya 
I>cr Jaumc Sobrcqués, Francesc Vicens i Ismael E. Pitarch 
Darcetona, 1993 I 3 .’ edició 
FdiciCi rlistica, arnh sobrecohertu en quatre colors. Preu: 7.700 PTA. 

Edicici en tela, amb sohrecobertu en yuutre colors, Preu: 1O.SDQ PTA. 

Histbria ihstrada de la instituci6 parlamentaria a Catalunya des de 
l’edat mitjana, i de l’actuai Palau del Parlament. Ressenya de la vida 
interna dc la cambra i de la tasca parlamcnthria en les seves diverses 
funcions. Amb 122 fotografies a tot color i tota phgina, i 50 d’his- 
tbriques en blanc i negre, reproduydcs en bitb. 

ESBN 84-393-2487-1 

JSRN 84-393-2488-X 

La interdcpendhcia de les activitats domestiques i el tre- 
ball remunerat 
Barcelona, 1993. ISHN 84-393-2428-6 
Preu: 2.650 PTA. 30 x 21 cm, 520 Fig. 
Estudi comparatiu doneshomes, amb taules i grhfics comparatius, 
realitzat pcr Maria desiís Izquierdo, amb la collaboració d’ Alexis 
Borrh, Susanna Lloret i Dicgo Marcos (Universitat Authnorna de 
Barcelona), per enchrrec de la Comissi6 d’Estudi sobrc la Igualtat 
d’oportunftats Home-Dona, del Parlament de Calalunya. 

Parlament de Cntaatunya. L’obra legisiativa 1932-1939 
&lici6 i estudi introductori a chrrec d’lsmael E. Pitnrch 
Barcelona, I98 1. ISRN 84-500-4 I 56-2 
Preu: 3.000 PTA. 31 x 22 cm, 422 phg. 
Recopilaci6 de les lleis elaborades pel primer Parlament de Catalu- 
nya, precedides d’un estudi histhric i jurídic sobre les fonts, els pra- 
cediments i I’actuaci6 legislativa dcl Parlament. 

Parlament de Catalunya, Llibre del Ciquankmri: 19321982 
Textos i documentació a chrrec d’Ismae1 E. Pitarch 
Barcelona, 1984. ISBN 84-500-9786-X 
Preu: 6,250 PTA. 3 1 x 25 cm, 428 phg. 
El cinquantennri de la constitució del primer Parlament de Catalunya 
(1932) fou commemorat amb aquest llibre-document que és també 
un homenatge als parlamentaris de 1932 i la seva actuació fins al 
1939. En reprodueix els documents més significatius i les biografies 
dels 83 diputats que el constitulren, 

Parlament de Catalunya. Legislatura 1980-1984 
Barcelona, 1986. ISRN 84-505-4739-3 (o.c,) 
Vol, 1, ISRN 84-505-4740-7 
Vol. 2, ISBN 84-505-4741-5 
Preu: 8,500 PTA (2 volums), 31 x 22 cm, 1.006 phg, (2 vol.) 
Obra que resumeix, en dos volums, el treball i el funcionament del 
Parlament en la legislatura 1980- 1984. Conté les dades biogrhfiques 
i parlamentaries de Fes diputadcs i els diputats, la composici6 i el tre- 
ha11 dels brgans, el text integre de les lleis, les resolucions i les mo- 
cions aprovades, etc. 

Parlament de Catalunya, Legislatura 1984-1988 
Harcelonn, 1988. ISBN X4-505-8049-8 (o.c.)  
Vol. 1 I ISBN 84-505-8050-1 
Vol. 2, ISBN 84-505-805 1 -X 
Preu: 8.500 PTA (2 volums), 31 x 22 cm, 1.550 phg, (2 vol.) 
Obra que resurneix, en dos volums, el treball i ei funcionament del 
Parlament en la legislatura i 984- 1988, 

Parlament de Catalunya, Legislatura 1988-1992 
Barcelona, 1993. ISBN 84-393-2387-5 (o.c,) 
Vol. 1. ISRN 84-393-2388-3 
Vol. 2. ISBN 84.393-2389- 1 
Vol. 3. ISBN 84-393-2390-5 

Preu: 11,300 PTA (4 volums). 31 x 22 cm, 3.044 phg. (4 vol.) 
Obra que resumeix, en quatre volums, el treball i el funcionament 
del Parlament en la legislatura 1988- 1992. 

Vol. 4. ISBN 84-393-2391 -3 

PUBLICACIONS PERIbDIQUES 

Butlleti Oficial del Parlament de Catalunya 

Preu: número solt: 225 PTA; subscripci6 anual: 7.500 PTA. 30 x 21 cm, 
Publica els projectes i les proposicions de llei, els vots particulars o 
les esmenes a defensar en el Ple o en comissions, els informes de 
ponkncia, els dictamens de les cornissions legislatives, els acords de 
les comissions i del Ple, les interpellacions, mocions, proposicions 
no de llei, propostes de resoluci6, comunicacions del Consell Execu- 
tiu, etc. Al final de cada any natural es publiquen quatre índexs: de 
tramitacions, d’brgans, de persones i de matkries, 

ISSN O21 3-7798 

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya 
ISSN O2 13-7976 (general) 
JSSN 0213-7984 (sbrie P) 
1SSN 0213-7992 (s2rie C) 
Preu: número solt: 120 PTA; subscripció anual: 6.OOO PTA. 30 x 21 cm, 
Publica la transcripció fidel de totes les intervcncions produi‘des cn 
Ics sessions @Miques del Parlament, tot anotant les incidkncies que 
s’hi han esdevingut. Apareix en dues skries: skrie P, per a les ses- 
sions plenhries; skrie C, per a Ics scssions de les comissions. Al final 
de cada any natural se’n publiquen tres índexs: csonolbgic, de perso- 
nes i de matbries. 

Les pubiicucions del Parlament de Catriunyu es poden adquirir a les 
llibreries de la Generulitar i al Palau del Purlument. ¡AS suúscripcinns es 
poden fer ai Servei de Publicacions dei Purlument. 



La subscripció h nnual, per anys naturals. El pedode de subscripció fineix, doncs, el 31 de desembre de cada any. 
Les altes prodddes durant el curs de l'any es comptaran, als cfectes de cobrament, des de la primera setmana de cada 
trimestre natural, sigui quina sigui la data de subscripci6 dins aquest himestre. 
La tramesa regular dels exemplars de subscripcid (impresos o en microfitxa) corneapdt en rebre's l'import 

corresponent i la butlleta de ~ubscripci6 degudament emplenada. 
EI subscriptor que no renovi la subscripci6 abans del venciment seril donat de baixa; tan bon punt es rebrh l'import 

de la rcnovacid es reprendrh la tramesa, perb teme dret als exemplars no rebuts. 

CONDICIONS 
L'Administració de les publicacions oficials dei Parlament pot modificar en qualsevol moment el preu de 

subscripcib, el qual tiadrl efectes, per ala subscriptors ja donats d'alta, a partir de la primera renovacib de subscripció. 
Els preus de subscripci6 vigents consten al peli d'irnpremta de cada número de les publicacions oficials. 

El pagament es pot fer: 
a) Per gir postal. 
b) Per transfedncia banchria, a nom del Parlament de Catalunya, al compte corrent número 2500019405 de la Caixa 

dTEstalvit i Pensions de Barcelona, a W c i a  301 8, del Pla de Palau n6m. 2,08003 Barcelona. 
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Palau del Parlament , 
Parc de la Ciutadella I 

08003 Barcelona I 
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I 

Nom ........................................................................................................ NIF ................................................. 
carrer.,......................................,.,.,.,,............. ........................................... .................................................... 

telkfon .....,.........................po blnció ......................................................... codi postal ...................................... 

desitja subscriure's al HUTELETf OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

0 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

mu 
El 

0 BUTLLETf OFICIAL i nl DIARl DE SESSIONS (subscripcid conjunta) mm 

d'acord amb les condicions establertes i els preus vigents, 

a partir del dia ................... de .............................. de ........................... fins al dia 31 de desembre de 19 ....... 

Amb aquestafinalitat, i amb cla ta......, ................. de .............................................. dea..*.+ ....................... envia 

per ................................................... núm. ............ , , , . . ,+.la quantitat de.., .............................................. pessetes 
(gir I xec al portndnr) 

..................... ...................... .................. de ..................................... de I9 .......... 

Signatura 

DIARI DE! SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
Edició i subscripcions: Servei de Publicacions del Parlament de Catalunya, 
Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella, O8003 Barcelona. Telkfon 221 20 00. 
Subscripció anual (edició impresa o edici6 en microfitxa): 6.000 pessetes. 
Subscripci6 anual conjunta amb el Rutlleri Oficial del Parlament 
de Cataiunya (edició impresa o edici6 en microfitxa): E 3.000 pessetes. 
Número solt (edicib impresa o edició en microfitxa): 120 pessetes (preus amb IVA incibs) 
Dip. Lcg. B-27.966-80. ISSN 0213-7976 (general) iSSN O21 3-7984 (&ric P) 
Irnprks a Multitext, SL, Barcelona. 
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