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E ~ATALUNYA 
P r e s i d h c i a  

de I’honorable Sr. Lluís Companys i Jover 

DIARI DE SESSIONS 

Sess ió  del dia 23 de febrer del  1933 

S U M A R I  

A les cinc i deu m i n u t s  de la tarda és oberta la sessió, sota la PresidBncia del senyor Companys.  
Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Prec del senyor Fronjosci al Conseller de Treball  sobre l’estat e n  quB es troba el traspds de serveis 

Resposta del senyor Conseller de Treball i rectificacions del senyor Fronjosci i del senyor Conseller 

Prec del senyor Rovira i Virgi l i  sobre 1’9s del catalci i resposta del senyor Corornineh 
Interpe1,lació del senyor R u i z  Ponseti sobre les facultats de la Generalitat ert relació a la construcció 

Resposta del senyor Conseller Delegat i rectificacions deils senyors R u i z  Ponseti i Pi i Swnysr. 
Intervenció del senyor Ventosa sobre el, t raspis  dels serveis d’aviació civil. Intervenció del senyor Con- 

Resposta dei senyor Conseller Delegat. 
Rectificacions dels senyors Ventosa i Pi i Sunyer .  
Lectura de vots particulars presentats al projecte d’Estatut interior de Catalunya. 
Ordre del dia per a la sessió de demh. 
Saixeca la sessió a tres quarts de vu i t  i deu minuts del vespre. 

d’acció social. 

de Treball. 

de I’Aeriport de Barcelowa. 

seller de Justicia i Dret.  

A les cinc i deu minuts de la tarda s’obre la 
sessib. Al banc roig. hi ha el senvcrr Conseller De- 
legat i els Ccrnsoll& de Justícia i Dret i de Tre- 
ball i Obres Públiques. Pyesideix el senyor C a -  
panys;. e s  llegida i aprovada l’acta de la sessió 
anterior. 

1 

O R D R E  D E L  D I A  

Precs i preguntes 
L’aplicació de la legislacid social a Catalunya 

Fronjw A. 
El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor 

El Sr. FRONJOSA: Seayms Diputats: 

Aquesta Minar,, agrairia m d t  al senyor Cmse- 
ller del Treball que vulgués informar-nm de c a  
estan els-trhmits del que fa referhcia al t r a spL  
de serveis en les qüestions socials i a I’aplicaci6 de 
la x v a  legislació. Nosaltres creiem que la legisla- 
ci6 social és malt més important que el que fa re- 
fersaccia a altres legislacions, com per exemple el 
que fa refersncia als serveis d’aviaci6, i tenim 
tota la impressi6 que per part dels elements que 
porten a cap aquestes gestions, es cdoquen en se- 
goin ordre Tes qüestions de treball. I aixa és el que 
nosaltres tenim el deure de fer present, de fer 
notar i d’advertir, perqus per nolsaltres els pro- 
blemes, i les qüestiona de treball tenen, uaa i m p -  
thncia capitalíssima. 
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A Catalunya, en I’actualitat, hi ha una pila 
de lotcalitats en les quals no) es colmpleisen les 
lleis socials, iidhuc en aquella part 0 8  aspectes més 
elementals i en aquelles qüestions que foqosament 
s’esta obligat a respectar la legislació solcial, per 
la seva importancia en si i per l’amplitud que 
aquesta legislacib ha pres a tolt el món,. Per exem- 
ple, a Catalnnya hi han localitats en les quals la 
jornada de 8 hoyes és burlada ; a Catalunya hi 
han lacalitats en les quals la jolrnada de treball 
és de ro hoares. I aixci és una manca d’incompli- 
ment de la llei que nosaltres ens creiem en el 
ineUudible deure de deniunciar. 

Existeix també una llei respecte a estrangers ; 
i el cert és que en toltes les empreses industrials 
estrangeres o coatrolades per’ estrangers, aquesta 
llei és burlada en tot el possible, arribant-se fins 
al punt de bordejar la delinqiisncia i sotmetent els 
nostres treballadars a mantes burles i vexacions. 
I el lamentable és que els nostres treballadoirs no! 
saben de quin medi valdre’s, no saben on anar a 
tocar per tal que les seves queixes siguin deguda- 
ment escoltades. F a  polcs dies que una empresa 
impolrtantíssima d’aquesta ciutat, de Barcelona, 
va acolmiadar, per substituir-lo per un estranger, 
un treballador nacional ; i quan aquest va acudir’ 
al Jurat Mixte, que ho1 era el de la meta1,lÚrgia 
per parlar més clar a fi d’exposar les seves queixes, 
li varen dir que l’assumpte que interessava no era 
qiiestiir del Jurat Mixte sinó que havia d’acudir al 
Tribunal Industria!. I el curiós és que fent cas del 
que se li indicava, va acudir al Tribunal Industrial 
i alli se li va dir que era assumpte de la compet&- 
cia del Jurat Mixte. 

Diavant d’aquests dos casos i d’altres que pu- 
guin presentar-se, nosaltres creiem que el Departa- 
ment de Treball de la Generalitat hauria de colmp- 
ta r  amb una dependhcia on els treballadors 
poguessin anar a donar compte dels a t rqe l l s  i 
vexaciolns de quP són víctimes per part de la classe 
patrolnal. PerquP el treballador que no té un com- 
pany Diputat, en el dia d’avui se li fa gairebé 
impossible fer prevaldre els seus drets ; i fins i 
tot tenint un company Diputat, amb prou feines 
es veu atPs en els seus drets. I en dir aixi,, no 
és que volguem dir que les vegades que hem anat 
a la Delegaci6 del Treball o a la Inspeccib del Tre- 
ball, o al Govern Civil, no haguem estat atesos, 
no; si hem de dir la veritat, haurem d’afirmar 
que hem estat objecte d’atencions. Perd és que evi- 
dentment moltes vegades es plantegen qüestions 
que no es p d e n  resoldre ni en la Delegacib del Tre- 
ball ni en el Govern Civil, i aleshores és quan han 
d’intervenir organismes colmplementaris que la le- 
gislacib social té establerts, perqui. sini5 els treba- 
lladors, han de seguir un vertader via crucis.  

I encara i ha altra qiiestió. Tots els senyors 
Diputats saben prou que existeix una llei de con- 
tracte de treball, perd el cert és que d’aquesta llei 
de contracte de treball se n’ha arribat a fer una 
burla vergonyosa. Avui mateix hem tingut d’ar- 
ranjar una qiiestió, i a no ésser pel boa sentit 
d’un funcionari de la Delegació del Treball, exis- 
tien totes les pcssibilitats que aquesta qüestió de- 
generés en un conflicte de la importancia que 
desgraciadament va arribar a adquirir el plet o el 
conflicte dels treballadors del moll de Barcelona. 

L a  qiiestib 01 el conflicte venia plantejat en un poble 
de la costa catalana. I el més dailorós, el  més into- 
lerable en aquest cas, és la burla que es feia en 
all6 que fa referPncia a la llei de seguretat i higiene 
en el treball. 

!,’altre dia virem estar en una localitat catalana 
( i? (*1s treballadors encara treballen 9 hores, i le5 
tvicLes, de dotze a quinze anys en gran nombre, es 
pGSm a treballar a les 6 del matí i treballen en u11 

2*al)ieiit, en un local, on la temperatura, per freda, 
és ‘vertaderament cruel i insuportable, f ent-se així 
befa per part del burgis d’allb que determina la llei 
t‘ii l’aspecte de condicions de temperatura i d’ambient 
ciue ha de reunir un local on s’ha de dcsenrotllar un 
treball continuat. 

En les indústries de metalls thxics, es dóna el cas 
que cada dia se’ns presenten queixes de companjs 
nostres que són atacats de saturnisme. I es dóna el 
cas que un treballador d’aquestes indústries cau ma- 
lalt i presenta la baixa ; i com que no prcseiita lesions 
apreciables, els elements burgesos han trobat la fer- 
ma de restar lliures de la deguda indemnització i 

tanmateis resten també lliures, en el terreny de la 
prhctica, les mútues. I aquell treballador que resta 
ja impossibilitat durant tota la seva vida per a poder 
desenrotllar un treball, perqui. en rcalitat és un nia- 
lalt i la seva malaltia és conseqiihcia o és resultat de 
les seves activitats del treball-com prou bé 110 saben 
els doctors aquí presents-, no es veu compensat en 
la seva desgricia per la justa indemnització del que 
en definitiva és un accident del treball. 

1 encara hi ha ni&: en aquests moments, en 
aquests moments que Barcelona ha estat atacada per 
1’epidPmia de la malaltia gripal, l’altre dia virem 
presenciar en un taller de metallGrgia corn cls ope- 
raris es rentaven les mans en les piques de la iornal 
Jo no sé si vosaltres sabeu el que és una pica de for- 
nal. Es senzillament un recipient o dipbsit que hi ha 
sota dc la Eornal, i en el qual de vegades els aprenents 
fan les scves necessitats. I en aquests recipients, ec 
aquestes piques de fornal, aquells treballadors, abans 
d’anar a menjar, es rentaven les mans, mancant se 
així a les prcscripcions més elementals de la higiene, 
majorment en aquesta ipoca en la qual existeix un3 
epidhia.  I aquests obrers, després de rentar-se així 
les mans, se n’anaven a menjar a una fonda de $1- 

SOS, o sigui que anaven acumulant brutícia sobre bru- 
tícia. Aquests fets, crec que depassen gairebé aquells 
sentiments elementals que tot home ha de niereixer 
Si creiem que depassa aixb les possibilitats de pacita- 
cia de la classe treballadora, encara és més gracibs 
que aqiicsts senyors de les classes patronals fa poc 
varen lleiqar un manifest exigint i demanant que es 
fes complir la llei als treballadors. Jo preguiite a 
aquests senyors, que saben d’una manera conscient 
que estan delinquint, quP els hem de dir nosaltre\, 
perqLii. quan la classe patronal empra l’acció directa, 
llosaltres tenim dret a emprar el que ens doni la gana. 

EJ fet és, doncs, que al Conseller de Treball de 
la Generalitat li agrairia molt que ens digués com es- 
t; aquesta tramitació, perqui. avui, uns pels altres, 
els treballadors de Catalunya es troben completamellt 
desemparats, i que estaríem agraidíssims que escoltés 
aquest prec i que en el seu Departament fes la mane- 
ra que es podessin acollir aquestes queixes perqui 
el proletariat sigui respectat en tot allb que té el dret 
de fer-se respectar, res més. 
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E1 Sr. PRESIDENT: E1 senyor Conseller de 
Treball té la paraula. 

E1 Sr. CONSELLER de Treball: Senyors 
Diputats: Jo he de contestar al senyor Fronjosa, en 
primer terme, que tot el que ha manifestat el supo- 
so a ell ja convenqut que ni el Departament de Tre- e 

ball de la Generalitat ni tot el Govern de la Generali- 
tat no té facultats per a intervenir-hi. Jo he de creure 
que les seves paraules han estat solament dites per 
tal d’estiinular que el traspis de serveis s’acceleri 
o almenys que nosaltres intentéssim que s’accelerés 
en ei possible. Respecte a aixb, jo li  he de dir que de 
treball s’ha traspassat ja l‘aspecte d’assegurances so- 
cials i que des de fa temps ja esta nomenada la Ponhn- 
cia que intervé en tots els altres aspectes i molt espe- 
cialnient en els de caire social, i nosaltres hem de 
creure que en data prbxima sera ja un fet el traspas 
en aquest aspecte. Com és lbgic suposar, tot el Go- 
vern i molt especialment aquest humil Conseller, te- 
nim un interPs especial en qui: aixb sigui un fet i el 
més aviat possible, precisament per tots els raona- 
ments fets pel senyor Fronjosd. 

Respecte al fet que el proletari necessita d‘un 
Diputat amic per obtenir algun ajut en la tramitació 
de les seves peticions, he de creure que el senyor Fron- 
josa no s’ha referit pas al Departament de Treball de 
la Generalitat, perqui: en aquest Departament qual- 
sevol ciutadh, almenys des de que jo el regento, té 
un absolut dret a venir-hi i a ésser rebut pel mateix 
Consellee si a ell li interessa, qualsevul.la dia que 
sigui. 

Crec jo, com ha dit el senyor Fronjosi, que és molt 
necessari que el traspis sigui molt breu, perqui: com- 
parteixo gairebé en absolut totes les manifestacions 
que respecte la qüestió social ha fet concernents a la 
questió de treball, i no he de fer més que repetir-li 
que el desig meu i el de la Comissió, i el de tot el 
Govern, és que el traspis, especialment en l’aspecte 
social, sigui fet el més aviat possible. 

E1 Sr. FRON JOSA : Demano per parlar. 
E1 Sr. PRESIDENT: E1 senyor Fronjosh té la 

paraula. 
El Sr. FKONJOSA: No m’he referit al Depar- 

tament de Treball de la Generalitat, on ja sabem que 
és tradicional que es rep molt bé a tothom. 

Per6 ni’he referit d’una manera molt clara, per- 
qui. estic a la disposició del senyor Casals per a donar- 
li totes les dades que necessiti, que avui els treballa- 
dors se’ls fa molt difícil saber on han d’anar per a 
exposar les seves queixes, perqui: tots aquests orga- 
nismes se senten provisionals, potser haurem de par- 
lar en un llenguatge molt clar, tots aquests organis- 
nies se senten provisionals i insegurs, i uns per al- 
tres, resulta que es queda ia casa sense escombrar. Em 
refereixo al fet d’aquell operari que se’l va acomiadar 
devent-li unes hores de jornal per a posar al seu lloc 
gent estrangera. Jo li vaig dir que havia d’anar al Ju- 
rat Mixte, allí li digueren que anés al Tribunal Indus- 
trial, i al Tribunal Industrial se li replici que era 
questió del Jurat Mixte. Avui mateix nosaltres hem 
hagut d’anar a veure un senyor de la Delegació del 
Treball perqu6 s’anava a burlar un pacte, un contracte 
de treball, i si aquests companys que ens han vingut a 
consultar no haguessin estat coneguts nostres no 
haurien sabut on havien d’anar. Doncs bé, si la Ge- 
neralitat hagués tingut, com anteriorment, un De- 
partament, un funcionari que s’encarregués de rebre 

ayuestcs queixes, els hauria orientat sobre el camí 
que havien de seguir. 

Crec, per altra banda, per tots aquests1 fets 
que noi es pot deixar al treballador drseniparat, i 
que s’ha d’imposar la Llei que en dret els cor- 
respoln. 

E l  Sr. PRESIDENT:  EI senyor Coaseller 
del Treball té la paraula. 

E l  Sr .  CONSELLER del Treball : Quatre 
nmts només per a colntestar al senyor Fronjosa. 
Jo’ he de dir-li que en el nolstre Departament del 
Treball s’atén en el passible a tots els que s’hi 
dirigeixen, i també que quan algii va a fer al- 
guna reclamació1 i noisaltres no la podem aten- 
dre, és perqu& no1 tenim facultats per a fer-ho, 
i els assenyalem el camí i els organismes on 
poaden dirigir-se per a obtenir tot alio a que te- 
nen dret. 

L’tís de la llengua catalana 

El Sr. PREsIDEKT : El senyar Rovira i Vir- 
gili té la paraula. 

E1 Si4. ROVIRA I VIRGILI: Senyors Di- 
putats : E m  propoisot tractar, dintre dei marc for- 
psament estret d’un prec al Govern de Catalu- 
nya, de la qiiestih viva i cabdal de la nolstra llen- 
gula damunt de la nostra terra. 

Aquesta questió, ja tan, vella i encara no1 ex- 
tingida, pren ara una irnpofrtincia especial pel fet 
de troibar-nos en ple període d’adaptació 31 rPgim 
autondmic. Jo parlaré avui, breument i sbbria- 
ment. 

En aquest tema no1 cal que pugi als meus lla- 
vis tota l’abundolr del meu cor, perqui: estic se- 
gur que tots els que estem aquí reunits, tindrem 
en aquest punt el mateix pensament i el mateix 
sentiment. 

En aquests darrers mesos, aprovat ja 1’Esta- 
tut  d’autonoimia que recoineix a l’idiotma catala 
l’cjficialitat dintre del territolri de Catalunya, s’han 
prolduit alguns incidents als quals no1 cal donar 
massa importincia, perd que en tenen alguna, 
sobretot perquP sbn incidents que poldríem dir ca- 
racterístics. Moilta més impoirtancia que el cas del 
telegrafista que per qualsevol motiu es resisteix 
a cursar telegrames redactats en catali, més, im- 
prthncia que el €et que alguns oficials de Correus 
noi volea saber el nom catali, que és el nom au- 
ti.ntici de les ciutats, viles i llocs de Catalunya, hi 
ha el cas d’un Jutge d’un Tribunial miltar que no 
fa gaires setmanes pregava per dues vegades a un 
prolcessat que parlava en catala, i li pregava, val 
a dir-hol, amb coirtesia, que fes Ú s  de la llengua 
castellana. 

Aquesta indicacib, que és sempre una coacció, 
noies pot admetre ni en forma corths, per6 el més 
curiós del cas és que el senyor a h d i t ,  voilia fona- 
mentar la seva actitud en la Coastituci6 de la Re- 
pública. Ell sostenia la tesi mollt perillolsa que és 
veritat que el, processat poidia parlar en catal2 
perquP li recoineix aquest dret 1’Estatut de l’au- 
tonoirnia, perd que ells, els Jutges, els funcionaris 
i els altres vénen obligats per la Constitució a co- 
neixer la llengua catalana, i que per tant, la so- 
luci6 práctica era que davant ells parlés en 

* 
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teila. Ni soluci6 prhtica, ni tebrica pot ésser El dret dels catalans, adret que no es compra ni 
aquesta pretesa solució, perque anullaria el dret es ven>>, com diria el poeta vigueS, 6s més que un 
dels catalans, recanegut per l’Estatut, de parlar dret, és ui1 deure estricte, imperiós. 
en catal2 en tots els organismes de Catalunya, Entre els articles d’aquest Estatut, que ahir fou 
tant si són de la República cotm si só’n de la Ge- elegit en aquesta sala, n’hi ha un que jo el voldria 
neralitat. . veure, no ja en el frontispici, en els llocs públics, sinó 

al cor dels catalans. Es aquest l’article 3.‘, que 
diu: <La llengua prbpia de Catalunya, és la cata- I Jp crec que el menys que podem demanas els 

catalans, és que els, €uuncionaris# que exerceixen a 
Catalunya, sinó parlen el catala, almeuys, que l’en- 
tenguin. Nasaltres na som busca-raons ; no s m  
impacients. Volem cancedir un marge de temps! a 
l’adaptacih necesshria, perd és evident que la forma 
normal d’entendre’ns uns i altres, és evidentment 
el llenguatge catalh. (Molt  bé, molt bé.) 

Bs clar que el Gmera de Catalunya no pot 
donar la seva aquiescencia a una tal interpretació 
de la Constitucib espanyola. Estem segurs que en 
aixb tota pensem igual, perd valdria aprofitar 
aquest moment per a remarcar’ que els catalans 
actualment no necessiten fre en l’ús dels drets es- 
tatutarisi, en relacib al nostre llenguatge, més aviat 
necessiten estímul. Fins ara no hi ha hagut un 
ús amb prou rendiment d’aquests dreta que pos- 
seim, i no convindria pas que aquests, drets fossin 
lletra morta, o al menys lletra p&l.lida a borrosa 
damunt la Cmstituci61. També en aixd és precís 
u n  temps de transacciiu. Un home que ha estat lli- 
gat mollt de temps, quan li treuen les, lligadures, 
per l’entumiment na pot tat seguit córrer ni cami- 
nar, perd aquest efecte físic i muscular, podríem 
dir-m, no s’ha de confondre amb la negligencia 
per a usar els propis drets. 

Lliures so’m els, catalans d’emprar el catal;, a 
les Nataries, als Jutjats, a les AudiPncies, a les 
oficines públiques, i no fóra bot que es trigués mas- 
sa a fer Ú s  d’aquest dret. 

I vull acabar. Jo crec que l’esdevenidor de la nos- 
tra autonomia esti lligat a les condicions de la vida 
de Catalunya, de la vida espanyola, perb, sobretot, 
es& lligat a l’esdevenidor de la nostra prbpia llengua. 
A Obres públiques, a Ordre públic, a Agricultura i 
Economia, a Justícia i Dret, es necessita tot seguit 
la sobirania de la nostra prbpia llengua. Totes les 
construccions materials i polítiques, no s’aguantarien 
sense aquest esperit, i aix6 és un dret individual i col- 
lectiu. La primera llibertat de l’home, és la llibertat 
del llenguatge. Per la paraula, l’home és home. Per 
la paraula, comenga i acaba la llibertat nacional. 

Jo prego al Govern de Catalunya una declaració, 
que tots sentim, tant els que s’asseueii en aquests 
bancs com en els altres, en el sentit que a Catalunya 
es pugui fer, i s’ha ,de fer, ple Ú s  dels drets estatu- 
taris del llenguatge. Tots estem obligats a concedir 
a aquest problema la importincia niixinia, perqui: 
si Catalunya és encara Catalunya i ha de continuar 
essent-ho ; si avui tenim un Estatut que és la prime- 
ra etapa de la nostra llibertzt; si avui estern aquí, en 
aquest recinte, com a Diputats de Catalunya, és per- 
qui., a través dels segles i per damunt d’aquests drets, 
s’ha mantingut la llengua milenaria, gloriosa, dels 
catalans. 

I aixb, senyors Diputats, bé ho sabeu; no Ps ex- 
clusivisme. A Catalunya, l’esperit universal seinpre 
ha parlat en catalh. El catalanisme liberal, qui: és 
sinó l’expresió universalista de l’inima catalana ? 
Tota la resta, no és més que provincialisme iiisigni- 
ficant. 

lana, . 
T bé; perqui: poguem demanar als altres que res- 

pectin i honorin la llengua catalana, és precís co- 
menqar per honorar-la i respectar-la nosaltres niatei- 
xos, els catalans. 

, 
Res més. (Molt  bé! Aplaudiments.) 
El Sr. PRESIDENT: E1 senyor Conseller de 

Justícia i Dret té la paraula. 
El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Se- 

nyors Diputats : Aquest Conseller de Justícia, par- 
lant en nom propi i en nom del Consell Executiu, pot 
dir que, en principi, gairebé en els termes de la seva 
exposició, esti conforme amb el parlament que acaba 
de pronunciar el senyor Rovira i Virgili. Per6 cada 
un té el seu lloc i el seu mPtode i la seva tasca a fer; 
el que li escau al Govern de Catalunya, és una decla- 
ració categhrica. Així és que, en ei cas exposat ací 
pel senyor Rovira i Virgili, el Govern té perfecte 
dret a mantenir-se en 1’Gs exclusiu de la nostra llen- 
gua. (Molt bé;  molt bé!)  

I així es deriva dels textes constitucional i de 
]’Estatut. Es veritat que el text constitucional diu: 
<Todo español tiene la obligación de saber el idioma 
castellano y derecho de usarlo, sin perjuicio de 10s 
derechos que las leyes del Estado reconozcan a las 
lenguas de las provincias o regiones ; és a dir, que 
en la llei espanyola es pot disposar quelcom que no 
est& de conformitat amb el que diu el text : <a iiadie 
se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de nin- 
guna lengua regional,. I ha vingut la llei especial, 
que és la llei de 1’Estatut de Catalunya, i en aquesta 
llei s’ha declarat que <dintre del territori catala els 
ciutadans, sia la que sia la seva llengua materna, tin- 
dran dret a elegir‘l’idioma oficial que prefereixin en 
llurs relacions amb els Tribunals, autoritats i iuncio- 
naris de totes classes, tant de la Generalitat coix de 
la República. Si hi ha un ciutadi que, trobant-se 
amb un Tribunal constituit per persones que no co- 
neixen la llengua catalana, vol fer ús de la llengua 
catalana, tindrh dret a fer-ho, i si aquest Tribunal no 
l’entén, sbn ells els que han d’arbitrar els medis per 
a venir .al coneixement de la llengua. (Aplaudi- 
ments.) 

Aixb, no sols és objecte cl’una declaració, sinó 
que dóna peu a una promesa ; a una promesa d’acció. 
Si esth ací aqaest Conseller quan s’hagin traspassat 
a Catalunya els Serveis de Justícia, no es deixaran 
passar molts dies, des de la declaració, sense fer-se 
una ordenació de com els Tribunals que estiguin a 
les seves ordres donen compliment a aquest text 
constitucional i de 1’Estatut. (Mol t  bé!) 

Aixb és el que puc dir al senyor Rovira i Virgili; 
perb també vull aprofitar aquest moment per parlar, 
en nom del Govern, per dirigir-me des d’ací a tots 
els catalans. Hi ha algunes coses que no es faran mai 1 
a Catalunya, i és arrelar en el cor dels catalans la 
desviació i fermesa dels nostres drets. El Govern 
els defensari, perb també heu de saber defensar-los 
vosaltres mateixos. (Molt  bé; molt bé!) 

I 
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El Sr. PRESIDENT: El senyor Rovira i Vir- 
gili té la paraula. 

El Sr. ROVIRA I VIRGILI: Solament per 
agrair molt cordialment al senyor Conseller de Jus- 
tícia i Dret les seves paraules, que com ja n’estava 
segur, coincideix amb el pensament dels catalans. 
Res més. 

Segueix l’ordre del dia. E1 Sr. PRESIDENT: 

Interpel*lacions 

E1 Sr. PRESIDENT: El senyor Ruiz i Ponseti 
té la paraula. 

El traspiks dels Serveis d’Aviació 

El Sr. RUIZ I PONSETI: Senyors Diputats: 
Coincidint amb una pregunta, o un prec, que havia 
fet en aquesta Cambra el nostre company senyor Vi- 
dal i Guardiola, en parlar del traspis de Serveis d’A- 
viació Civil a la Generalitat de Catalunya, llavors es 
comenta, pel senyor Vidal i Guardiola; l’anomalia ex- 
traordiniria que representava el que aquest traspis 
de serveis s’havia fet Únicament en quant a la qües- 
tió de dret i no s’havia fet en el més mínim quant a la 
qüestió econdmica, que és la més interessant. 

Aleshores, per una condescend6ncia de la presi- 
d&ncia, vaig poder intervenir sols per a recabar una 
promesa del senyor Conseller Delegat de quit no se- 
ria donat cap pas en ferm; és a dir, que no es po- 
dria ratificar, en el sentit que fa referencia aquest 
traspas de serveis, sense la prhia  consulta a la Cam- 
bra; és a dir, sense que el Parlament de Catalunya 
es pogués manifestar. 

El senyor Conseller Delegat, amb una amabi- 
litat que agraim tots nosaltres, prometé d’una 
manera categbrica, que, per part del Colnsell Exe- 
cutiu, no seria donat cap pas en ferm en aquest 
sentit, sense previa consulta, a la Cambra ; i fou 
després, amb soirpresa per la nostra banda, que 
havem vist en el Rutlleti Oficzal de la Gmerali- 
tat  un decret del Coasell Executiu fent un segon 
traspis ; és a dir, cedint a I’Ajuntament de Bar- 
celona els drets que 1’Estat havia cedit a la Gene- 
raliat de Catalunya. I aquest traspas no solament 
constituia un pas en ferm que donava el Consell 
Executiu, sense una prPvia consulta al Parlament, 
sin6 que, a més, pel text del decret en que es €eia 
aquest traspis, hi havia quelcolm greu, perqu; es 
parlava de les facultats sobre la construcció1 d’un 
aeriport, i, al costat de la paraula ccaeriport)) SO’S- 
tien, sisteniaticament, les paraules, ((port de zep- 
pelinsu. Aixh prejutjava ja una qiiestiói sobre la 
qual nosaltres ens havíem manifestat a la Cambra 
amb, paraules mo$lt breus. Nosaltres virem dir 
ací sollament, amb dues o tres paraules,‘que erem 
absolutament enemics de la creaci6 d’un port es- 
pecial de zeppelins, per dues coises : la principal, 
perque el zeppelin avui, és exclusivament una ar- 
ma de guerra i aixB i incloeix una protecció a, un 
principi que nosaltres i vosaltres, en dirigir-nois 
al Cois electoral, ens n’havíem declarat absoluta- 
ment enemics ; perci, a més, significava la protec- 
ci6 directa a un inter2s provat ben determinat, al 
qual nosaltres sam completament enemics. C m  

que aquell punt de vista nostre, manifestat ací 
amb paraules mollt breus, va proveca: una hilaritat 
quasi general a la Cambra, i no t d e m  el dret 
d’explicar amb més detalls la nostra oposició, ens 
veiem obligats avui a insistir per a explicar quin 
és el nostre punt de vista i quina és la nostra p 
visi6 amb respecte a la gravetat del pas que 
donat el Consell Executiu en fer dexaci6 d’aquest 
dret traspassat a 1’Ajuntament de Barcelona i que 
avui d’una manera categarica, - em permeto dir-ho 
així -, no1 esta capacitat per a intervenir en aques- 
tes, greus qüestions. 

Plana sobre aquesta qiiestib un co,mplexe ideo- 
l6gic fatal, que més d’una vegada ha fet mals in- 
calculables a la nostra economia. as un complexe 
ideolbgic un xic variable, perd, en aquest cas, ell 
poldem situar en dues paraules : asevilla i Basce- 
lanar. 

Ja en altres ocasions, el complexe ideolbgic ase- 
villa-Barcelonar ha p r d u i t  mals incalculables a 
l’ecoinomia de la nostra ciutat, i estem exposats 
a quit aquesta qiiestiói, amb tolt i ésser 
proldueixi el mateix complexe idealbgic 
irreparables, a l’economia de la nostra ciutat. G.s 
per aixb que tenim el deure d’oposar-nas-hi des 
d’ací, encara que no siguem nosaltres els cridats 
a regir l’economia de 1’ Ajuntament de Barcelona. 

Sembla que el motiu de ia vertadera pressa, 
que considero inexplicable, amb que s’ha fet aquest 
segoln traspas - el primer, el de serveis de I’Es- 
tat a la Generalitat, sense acompanyar-lo de les 
cliusules ecoaamiques correspolnents, i el segon 
de la Generalitat a 1’Ajuntament de 
impos’ant gairebé la construcció1 d’u 
pelins, sembla que aquesta p 
exclusivament xaviniste de q 
de zeppelins sigui erigit a Barcelona ab 
a l’aeripolrt de Slevilla. Com que no sentim 
pruija xoiviaista, ens hem d’opsar  amb tota fre- 

necessiti un pal d’a 
altres, per a foname 
prendre un s ic  pel seu b 
ens hem manifestat en 
Casa Zeppelin, pro 
lins, és també prat 

nies tramatlantiques 
han fracassat p e r q d  
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citat ccunercial econ6mica i arribar a la velocitat 
del transpoirt, incompatible amb l’ecoaoimia, i que 
no f e i a  rendables aquelles explotacions. I així ens 
trofbem que si avui els Estats protegeixen aques- 
tes línies no rendables, aquestes línies t ransat lh-  
tiques, de quina protecci6 quasi ha prescindit 1’Es- 
tat espanyol, per la competPncia, és degnt exclu- 
sivament a un desig xominista, perque les seves 
línies transatlantiques siguin més rapides que les 
del competidor 01 les del veí. Noisaltres noi sentim 
de cap ,manera aquestes deries antieconbmiques, 
aquestes dPries exclusivament nacioinalistes, i per 
aisb ens oposarem a tota mena d’explotacions que 
industrialment, econ Amicament, noi siguin renda- 
bles. 

E n  aquest cas es troba avui tolta l’aviació ci- 
vil, tant l”aviaci6 per mitjans més pesats que I’aire, 
com l’aviació per mitja de zeppelins o menys pe- 
sats que l’aire. 

Avui, si les línies d’aviació civil viuen, es 
deu, única i exclusivament, a la llarga protecció 
que els atorguen tots els Estats i principalment 
els Ministeris de la Guerra. 

Aixb s’ha de dir ben alt i s’ha de dir tambC 
ben clar. Els Ministeris de la Guerra de tolts els 
pa’isoa senten la necessitat de que hi hagi escam- 
pats per tolt el món un gran nombre d’aviom que, 
en cas d’una declaració de guerra, serien concen- 
trats en els camps d’aviaci6 dels p a h s  que la 
declaressin. 

‘ Principalment a Alemanya, el país que pel 
Tractat de Versalles es creu atropellat i que no 
pot tenir armaments en una forma ostensible, s’ha 
espavilat a escampar per tots els p a h s  del m6n 
companyies filials d’altres companyies alemanyes, 
que fani que hi hagin centenars i centenars d’a- 
vims escampats en les línies comercials de tot el 
món que en molt poques hores es colncentrarien 
en els camps militars d’aviació alemanya per a fer 
la; feina que els hi encarregués 1’Estat imperialis- 
ta alemany. Avui, aquest perill té moilt més in- 
terPs que en els dies anteriors en qui. nosaltres ha- 
víem pronunciat aquelles breus paraules en aquest 
Parlament. Avui, desgraciadament per nosaltres, 
regeix 1’Estat alemany una d’aquestes grans de- 
generacions humanes que se’n diu el ieixisme i 
que ha declarat d’una manera olstensible que esta 
enfolcada tota la seva actuació en el sentit de pre- 
parar-se per a una guerra que polt esclatar el dia 
de dema, i un dels puntals d’aquesta orientaci6 
és un escampament per tot el món d’elements d’a- 
viació civil, aviació civil que seria transfolrrmada 
en aviacib b&lIica el dia que els alemanys els hi 
convingués. 

Perd si tenim els noistres dubtes respecte a la 
utilitat coniercial i a la utilitat econhmica de l’a- 
viació actual, no en tenim cap dubte respecte a la 
inutilitat absoiluta actual dels dirigibles ; inutili- 
tat  absoluta actual, des del punt de vista econb- 
mic, dels zeppelins. Si la Casa Zeppelin continua 
la seva explotacib, si ha muntat aquesta línia de 
transport civil, aquesta línia d’aspecte d’un ca- 
moujlage comercial entre Alemanya i Sud-Am6ri- 
ca, es deu exclusivament als milioins de marcs que 
rep anuahen t  la Casa Zeppelin de 1’Estat ale- 
many, que no li s6n donats pel Ministeri de la 
Guerra *r la limitacib que implica el Tractat Q 

Versalles, per6 que li sbn donats pel iMinisteri 
d’Aviaci6 Civil alemany. I nosaltres no1 voldriem 
que aquests milions de marcs que rep la Casa Zep- 
pelin anualment del Ministeri d’Aviaci6 Civil ale- 
many s’hi afegís ni un &tim que fos donat per 
1’Ajuntament de Barcelona atorgaria a una em- 
ment de Barcelona s’atrevís a construir un pal 
d’ancwatge, que no: serveix per a res més sinó 
exclusivament per a protegir la línia comercial 
dels zeppelins, és una subvenciiv indirecta que 
1’Ajuntament de Barceloaa atorgaria a una em- 
presa que na té altre carhcter que el caracter bi.1- 
lic que abans he assenyalat. 

He dit que no ens volem oposar de cap manera a 
qui: sigui construit un aeriport a la ciutat de Barce- 
lona, i Ahduc a qui: sigui construit un aeriport digne 
i proporcionat a la importancia comercial mundial de 
la nostra ciutat; pero ens hem de fixar bé, per a 
evitar que l’opinió pública, que els nostres conciuta- 
dans, siguin desviats per consideracions de caricter 
turístic. Qualsevol de vosaltres que entri en el soter- 
rani de la Placa de Catalunya, all& on YAjuntament 
de Barcelona, la Comissió per a la construcció de í’ae- 
riport de l’iijuntament de Barcelona, ha organitzat 
una Exposició de projectes quedar& convengut im- 
meditament que Barceloma ésl el centre del m6n. Es 
un altre complexe ideolbgic que també convé que exa- 
minem. Com que Barcelona és el centre del món, i tot 
depi.n de la forma com sigui construit el mapa, natu- 
ralment nosaltres hem d’anar extraurdinhriament de 
pressa a construir el nostre aeriport, perqui. resulta 
que a tot el món hi ha una sk-ie de línies rectes que 
aflueixen a Barcelona, tot el món ve a ésser una mena 
d’aranya que té per centre Barcelona i una si:rie de 
línies rectes que irradien totes d’aquest centre natural 
de la humanitat. Aleshores fundats en aquesta ne- 
cessitat de qui. tot el moviment mundial d’aviació 
aflueixi a Barcelona, és precís que no passin moltes 
setmanes, que no passin molts mesos sense que l’aeri- 
port estigui construit. 

Tornant al complexe ideolbgic de Sevilla-Barce- 
lona, és precís que en el primer viatge que faci el 
zeppelin encara que no hi hagi temps material, ja 
estigui constru’it el pal d’ancoratge del zeppelin. Aixb 
\rol dir quel’aeriport s’ha de fer molt de pressa,sense 
rumiar, i les coses fetes sense rumiar, inevitablement 
surten malament, i sortiria malament inevitablement 
l’aeriport ; aquell que hi ha dibuixat en els soterranis 
de la Plaga de Catalunya, perqui. qualsevol que en- 
tengui, per poc que sigui, en aquests assumptes, veu- 
r& immediatament que hi han unes equivocacions 
tPcniques tan garraf als, unes equivocacions tan incon- 
cebibles, que és possible que aquest aeriport sigui 
portat a la realització en la forma que s’ha projectat. 

Les qüestions d’aviació, com tots sabeu, estan 
en una evolució tan rapidíssima que ningú no pot dir 
d’ací deu anys el que seri l’aviació ni ningú no pot dir 
aquesta lluita que ha comengat entre zeppelins i avions 
qui l’haurh guanyada dintre de deu anys, ningú no pot 
dir que hauri de tenir més importincia d’ací deu anys 
si un port d’avions o un port de dirigibles que jo, 
per eleghncia, diria port de dirigibles i no de zeppe- 
lins per a dissimular, almenys una mica, aquesta 
protecció a 1’interi.s privat del qual parlava abans. 

Com he dit també aquesta lluita que hi ha entre 
zeppelins i avions per un costat, hi és també entre 
avions que aterren en sentit horitzontal i avions que 
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aterren en sentit vertical. Aquesta lluita encara no sap 
ningú com ser2 resolta dintre de  deu anys. 

L’ Ajuntament de Barcelona es proposa cons- 
truir un aeriport en una amplitud tal, preveient 
les coses que han de venir d’ací deu anys. Paro- 
diant a algfi que havia criticat el que els palaus 
de 1’Exposició no es fessin de guix i es fessin de 
pedra picada, jo diria que anem a construir un  
aeriport de pedra picada, una cosa que a tot el 
mbn es construeix en foirma de barraca de fira 
estrictament provisional, una cosa passatgera 
perque ningú no sap que serh l’aviació el dia de 
demh i ací, en canvi, s’ha de construir en folrma 
sumptuosa i en forma de despendre en la cons- 
trucció d’un aeriport tres vegades més del que 
tecnicament s’hauria de despendre per a construir 
I’aeriport que necessita la ciutat de Barcelona. 

Aixi, implica que I’Ajuntament vol fer les co- 
ses sense rumiar-les i les vol fer molt de pressa 
i aixh implica, per part nostra, que tinguem una 
queixa fondíssima del Consell Executiu de la 
Generalitat, per haver efectuat aquest traspas a 
]’Ajuntament de Barcelona, que considerem, 
avui, incapacitat per a resoldre aquesta qüestió, 
sense haver fet una consulta prPvia al Parlament, 
tal com ens havia promPs. I res més, per ara. 

EI Sr. CONSELLER DELEGAT : Eo contes- 
tar les paraules del meu amic i company Sr.  Ruiz 
i Ponseti n’hauré de repetir forces d’aquelles que 
vaig dir en contestar la pregunta que sobre el ma- 
teix tema va fer el senyor Vidal i Guardiola. H e  
de comenqar indicant el que llavors deia, que en 
parlar d’aquest assumpte en el Parlament, en ús 
d’un perfectíssim dret per part dels Diputats que 
ho fan i que nosaltres contestem amb molt de 
gust, es desenfoca bastant la qiiestió, perquP s’o- 
blida la forma amb que está plantejada i se li 
dóna un caire que no és el que té en realitat. 
Procuraré, doncs, amb les meves paraules, tor- 
nar-nos a aquest pla d’objectivitat, amb el qual 
jo crec que ha de tractar-se. Ens  trobem nosaltres 
davant d’un cas, i és aquest: I’Ajuntament de 
Barcelona, en 15s dlun dret indiscutible, preocu- 
pant-se del pewindre i del present de la nostra 
ciutat, fa ja temps, prop de dos anys, que es 
preocupa de l’aeriport. He dit abans, que aquest 
era un dret indiscutible, perque, no sols des del 
punt de vista legal, en la qual seria una mica di- 
fícil que nosaltres - potser jo ho hauré interpre- 
tat malament, perd seguint consells que em sem- 
blava que es dedu’ien de les paraules del senyor 
Ruiz i Ponseti - arribéssim a una imposició de 
prohibir o impedir a I’Ajuntament que pogués 
fer el seu aeriport, doncs, no sols des del punt 
de vista legal té aquest dret, sinó que esta dintre 
del que podríem dir-ne la corrent d’avui, en el 
que es refereix a aeriports. PerquP nosaltres ens 
trobem que moltes ciutats, per6 moltes, i de mol- 
ta menys importancia que Barcelona, tenen ja 
avui dia el seu aeriport, i al seu aeriport i a la 
seva construcció no se li ha doaat la importincia 
ni volada política que nosaltres li hem donat. 
PerquP en moltes ciutats l’ha constru’it llurs Mu- 
nicipis, per6 en cl’altres ciutats ho tenen em- 
preses privades i algunes ni sols són empreses 
privades, sinó que són una cosa mixta, que po- 
dríem dir-ne Cambra de Comsrs, Corporacions 

ecoahmiques. El fet que el Municipi de Barce- 
lona, per si sol, volguent vetllar per el progrés 
de  la ciutat, es preocupi del sostre aeriport, 
ens sembla a nosaltres una cosa tan lhgica, que 
seria impossible que nosaltres li prohibíssim o 
limitéssim aquest dret de la ciutat i que si creu 
convenient la construcció de I’aeriport, faci tots 
els possibles per obtenir-10. 

Aquesta és la situació. La  Generalitat, ni ha 
iniciat ni ha estimulat ni ha fet res en un sentit 
determinat per a l’aeriport. S’ha trobat amb que 
1’Ajuntament de Barcelona feia molt de temps 
que es venia preocupant d’aquest problema, que 
tenia estudis fets, que no era una cosa improvi- 
sada, sinó que era una cosa deguda a l’actuació 
constant d’una Comissió que s’havia nombrat ex- 
pressament per aquest objecte, i ha arribat un 
moment en que aquesta Comissió ha acabat d’es- 
tudiar l’assumpte; i 1’Ajuntament per a poder 
portar a terme aquest problema, aquesta realitza- 
ció, ha soKcitat de la Generalitat que li retornés 
una llibertat de moviment que no tenia. De ma- 
nera que no podia llavors estar en situació de 
construir aquest aeriport, perquP estava lligat 
a l’actuació d’una Junta central, i creia que amb 
la implantació del rPgim autondmic s’havia de 
treure aquest lligam que li havia de tornar la Ui- 
bertat de moviment. I és aixd el que ha fet la 
Generalitat ; ha atPs - com vol atendre sempre 
que sigui possible el que li demanin els Municipis 
catalans, tant si és el de Barcelona com si és el 
més modest dels Municipis quan li demanin coses 
que ella cregui que són bones per a la ciutat o vi- 
les que no sol.licitin--, ha ates una demanda jus- 
ta. H a  fet tot el possible per donar-li aquesta fa- 
cilitat, per6 no ha fet absolutament res més. La 
de serveis, i una vegada soUicitat aquest traspas 
de serveis, li ha donat l’autorització per a fer-ho, 

I amb aix9 jo vull rectificar unes paraules del 
senyor Ruiz i Ponseti, que almenys no són in- 
terpretades amb la intenció que jo les deia. Nos- 
altres, com jo vaig afirmar una altra vegada so- 
bre aquesta qüestió - almenys aquest era el 
meu pensar; si no ho vaig dir així és perquP 
la paraula no fou fidel intPpret del pensament 
-,jo deia, i ja es parlava d’un trasphs de serveis 
realitzat, que si la Generalitat com a tal Generali- 
tat hagués d’intervenir en el problema de l’aeri- 
part i tingués de prendre part en la construc- 
ció d’aquest aeriport, o hagués de subvencionar- 
10, o hi tingués una gestió activa, llavors, abans 
de comprometre el que serien cabals de la Gene- 
ralitat, nosaltres portaríem aquest problema a 
la consulta del Parlament, i jo continuo dient ’ 

exactament el mateix. Estem en la mateixa situaci6 
en quP esthvem. Facilitats a 1’Ajuntament de Bar- 
celona perque pugui construir el seu aeriport, to- 
tes. Intervenció activa de la Generalitat en la 
coastruccib, abans que ais6, si es sollicités, que 
ara no s’ha sol.licitat, aleshores, també, es portara 
a la deliberació del Parlament. 

Em sembla que queda clarament exposada quina 
és la situació d’aquesta qüestió. Jo. de totes maneres, 
tindria d’afegir algunes paraules, si no per altra cosa, 
com a atenció al meu amic senyor Ruiz Ponseti, per- 
qu‘t no cregui que jo presti a les seves sempre inte- 
ressants intervencions una manca d‘intertts pel fet de 
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-les. Jo, doncs, més en aquest sentit d’a- 
no en el sentit de recordar l’argumentació 
e ja ha quedat contestada, em referiré a 
ms del discurs del senyor Ruiz i Pon- 

parlava d’un esperit xovinista, d’un esperit 
jo he de dir-li que aquest esperit xovi- 

Oista i de vanitat, tant com pugui sentir el senyor 
Ruiz i Ponseti, una condemnació per ell, jo compar- 

els seus sentiments en la seva totalitat. Per6 jo 
ue aquest cas no és un cas de vanitat; crec que 
cas que convé no deixar passar l’ocasió, no dei- 

xar passar el moment, perqui: nosaltres tenim ja en la 
qüestió de l’aeriport un retard, que havem de supe- 
rar amb l’activitat i la seva realització. Deia que hi 
havia el vell plet entre Sevilla i Barcelona, i jo crec 
que en aquest cas no és qüestió d’aquest vell plet. 
Nosaltres, en la qüestió d’aquest vell plet tenim la 
nostra histhria; no el plet entre les ciutats, que en 
aquest cas no hi és, sinó en la interpretació que do- 

n a l’instrument de sortida de comesc els Go- 
s que en aquells temps regien la monarquia es- 

panyola en els comencaments de l’edat moderna. No- 
saltres tenini en la nostra hist6ria proves doloroses 
per a la nostra economia. Per6 en aquest cas no és 
aixh; no es tracta de discutir referent a un pal d’a- 
niarratge entre Sevilla i Barcelona, perqui: tots sa- 
bem que en la forma en qui: l’assumpte est& plante- 
jat, es va resoldre que seria conjuntament : que hi 
haurh un pal’d’amarratge a Sevilla i un altre a Bar- 
celona; de manera que aleshores, sense fer-se nosa 
aquest dos pals, hi haurh les possibilitats d’etapa abans 

emarcar un altre punt 
interi:s en fer-lo cons- 

a el company Ruiz i Ponseti, que veient 
1 soterrani de la Placa de Catalunya, 
om un somni de megalomagia, Deia que 
es tracaven una s&ie de línies rectes, 

ural que en aquest cas hagin d’ésser rectes, no 
com no passen per una via ni una carretera 

que aix6 representava que Barcelona 
el m6n. Es evident que cada vegada 

grhfic que tingui com 
ser motiu d’estucli Bar- 

celona, amb aquell objecte ser& el centre sempre. Per6 
a més voldria fer remarcar al senyor Ruiz i Ponseti 

fons del seu esperit una vegada estu- 
ent aquesta qüestió, i veuria que la 

rhfica de Barcelona, en el que es refereix 
ó aPria, és una situació que es pot quali- 

ascú té dret a opinar sobre aquest par- 
és aquest el Convenciment que tinc- 

ues diverses de les línies a&ries, aques- 
hfica dt! Barcelona es pot considerar 
no des del punt de vista marítim, 
la distincia que va des de Barcelo- 

ure té’rnolta menys importhncia i en 

canvi el fet d’acostar-se a la frontera europea i poder 
tenir ací la sortida d’Europa li dóna una importin- 
cia molt major. 

Per tant, jo tinc el coavenciment, sense voiler 
dir com és natural que amb mi parla la veritat, 
per6 tinc el convenciment que la situaci6 geagra- 
fica de Barcelona millorara d’una manera extraoc- 
dinaria amb les comunicacions intraolceaniques 
mé5 per l’aire que no pas ho1 eren pel mar, i crec 
que els pobles han de tenir aquella intuicih, aquell 
esperit fi, aquell esperit d’iniciativa, que fa mal- 
tes vegades la grandesa de llargs períodes de la se- 
va hist6ria - grandesa Ptica, na grandesa de ca- 
racter imperialista -, que ha de fer que es can- 
verteixin en realitat aquelles grans creacions prd- 
pies dels pobles que són fecunds en gram rea- 
litats i realitzacions. 

Finalment jo voldria recollir del que ha dit 
el senyor Ruiz i Ponseti, dos altres extrems. En 
un d’ells, em sembla que tolta la Cambra estarl 
absolutament d’acol-d amb mi. 

No1 hi ha ningú dels que defensem en aquest cas 
la coinstruccib de l ’aer ipr t  de Barcelona, perquh 
veuen o veiem amb simpatia aquesta nova mani- 
festació del proigrés de la noistra ciutat, que p ~ ”  
dem arribar a creure que ens passi per la nostra 
imaginació’, que amb aix6 s’afavmeix una empre- 
sa de caracter bellic. 

Tots nosaltres - almenys els que jo he par- 
lat i els que tracten i senten aquestes qiiestims 
2- tenim el mateix convenciment, el mateix coa- 
venciment pacifista que té el senyor Ruiz i Ponse- 
ti. I si nosaltres en aquest cas creiem que són ima- 
ginaries les temences del senym Ruiz i Ponseti, 
és perquit no perdem de vista les llisons de la his- 
tdria i és que tot el que representa progrés, tot 
el que representa apropament de relacioins, pot 
Esser - quin dubte hi ha ! - en un moment de- 
terminat, un element de progrés, utilitzat com a 
instrument de guerra perquit la guerra s’aprofita 
de tot el que representa prolgrés material. I aixb 
és el do~lo~rós. Pkrb aixb noi és incoinvenient ni pot 
éssei-ho mai en  intensificar les relacioins d’inter- 
canvi, d’apropament entre els pobles, encara que 
com ja he dit, tota manifestacib de progrés rna- 
terial pugui ésser aprofitada malauradament per 
al mal. Perd la finalitat primordial 6s fer una obra 
de pau, una obra d’intercanvi i l’aproipament en- 
tre els pobles. 

Finalment es referí el senyoil- Ruiz i Ponseti 
al que poidríem dir-ne que és una de les, prem- 
paciolns dintre del poble, a la navegació aPria en 
el sentit que no se sap si la supremacia de la na- 
vegació aPria seria en 1’esdevenidoT assoilida pels 
aparells més pesats a menys pesats que l’aire i 
entre els aparells més pesats, entre els mateixcas 
aTiiolns, si la supremacia l’assoliren els que ater- 
ressin hmitzontalinent 01 verticalment. I a pro- 
$sit d’aquest problema, deia el senyor Ruiz i 
Ponseti que el projecte de la coastrucció de l’aeri- 
port s’havia d’estudiar amb una gran prudincia. 
Jo he de dir  que la prudPncia sempre és aconse- 
llable ; per6 també he de dir que la prudencia no 
ens ha d’obligar a l’extrem de posar un, obstacle 
al progrés). E1 progrés sempre és una incdgnita, 
sempre és un interrogant, i davant de tots nove- 
tat, cal ésser prudent, es pot sentir una incertesa, 
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pera na es pot restar inactiu. 1 si em impirern en 
una prudencia extremada, es donaria el cas que 
Barcelona, que ja parta 01 ja viu amb un evident 
retard en aquest ordre de comptar amb un aeri- 
port, en comptes d’escometre la construcció d’a- 
quest aeriport, no sabem quan arribaria a decidir- 
se a construir-lo. 

I dit aixa, acabo - F q u P  crec haver contestat 
degudament les manifestacions del senyor Ruiz i 
Fmseti amb I’atencib que sempre em mereix 
aquest distingit company i amic -, i acabo in- 
sistint en el que ja he dit. La Generalitat noi ha 
fet més, que posar a YAjuntament de Barcelona 
en una llibertat de moviments i d’accib, perquP 
tots nosaltres creiem que hem de fugir de posas 
imposicions a la vida i a les activitats dels nostres 
Municipis, perque si no ho féssim així, procedi- 
ríem en forma contraria a la nostra manera de 
sentir. Per a la construccib d’aquest aeripart per 
part de 1’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat 
no ha tingut inconvenient en donar a I’Ajunta- 
ment de la ciutat les miximes facilitats. I si arri- 
bés un moment en quP, en una forma a altra, ens 
fes demanat un ajut directe, un ajut ecoabmjc a 
la Generalitat, el Consell, abans de prendre acords 
sobre aquest particular, sotmetria la demanda d’a- 
jut i la qüestib en ple a les deliberacions del Par- 
lament. (Molt be‘, molt be‘.) 

El Sr. PRESIDENT : E l  senyor Ruiz i Pm- 
seti té la praula per a rectificar. 

EI Sr. RUIZ I PONSETI  : Dues paraules tan 
sols per a rectificar breument. I si em permet el 
senyor Colnseller de Finances), jo, alterant I’ordre 
en, que ve plantejada la qiiesti6, cmenqol per pren- 
dre bona nota de la promesa continguda en el final 
del seu discurs, en el sentit de que el Consell de la 
Generalitat no prendria cap acord que impliqués 
un ajut ecanbmic a I’Ajuntament per la construcció 
de l’aeripqt Sense sotmetre’ls a la deliberacib i 
definitiva aprovació1 del Parlament. Per aixb de- 
sitjaria que, en aquest sentit, es puntualitzés en 
tot el possible. Diu el senyor Conseller de Finances 
que abans que la Generalitat prengui cap mida que 
impliqui un ajut econbmic, polrtara la qüestib a 
aquest Parlament, i nosaltres repetim que voldríem 
que el Consell Executiu fes una declaracib molt 
més categbrica, en el sentit que aquest Parlament 
fes una manifestacib pública perquP de la mateixa 
pogués prendre bona nota I’Ajuntament de Bar- 
celona, dient que la Generalitat no prestari cap 
ajut a potsteriorri, o sigui, que si ha de prestar un 
ajut econbmic, vol saber prPviament en quines con- 
dicions hoi ha de prestar i no per soportar un dis- 
barat que ja estigui fet, sinb coneixent prPviament 
a quines finalitats i en quina forma han d’esser 
invertits els cabals, que per la construcció1 de l’aeri- 
port voti aquest Parlament. 

Ens deia també el senyor Conseller Delegat que 
quasi totes les ciutats de la importancia econ6- 
mica i comercial de Barcelona tenen ja el seu aeri- 
port i que inclús, moltes d’aquestes ciutats, tenen 
l’aeriport cmstru’it per empreses’ privades explo- 
tat per aquestes mateixes empreses. Aixb vol dir 
que en la major part dels casos aquests aeriports 
són d’empreses rendables. 

Diversosl senyors DIPUTATS : NOI, no. 
EI &. RUIZ I PONSETI : Són empreses que 

s’aguanten per si mateixes o amb petits ajuts de 
1’Estat 01 del Municipi. 

Noisaltres noi hem propugnat ni propugnem 
perquP no sigui constru2t l’aeripmt. Aquesta afir- 
maci6, ens heu de permetre que la recalquem bé, 
que hi insistim, perquP per alguns elements s’ha 
volgut fer córrer el contrari. Nosaltres creiem que 
Barcelona ha de construir el seu aeriport,.per6 
a condici6 que aquest aeriport es construeixi d’;G 
cord amb la mesura de les seves forces. 1 volem 
que aquest aeriport es construeixi després d’ha- 
ver estat estudiat &nicament el problema amb 
tota detenció, no tancant els ulls, i amb la deria 
que en el primer viatge de primavera que efectuii 
el cGraf Zeppelinn pugui amarrar a Barcelona, 
encara que per veure realitzada aquesta deria 
s’hagi de fer un disbarat que després no tingui 
remei. 

Quan hem parlat de que havíem vist amb mals 
ulls el fet que en el Decret de traspas dels drets 
de la IGleneralitat a 1’Ajuntament de Barcelona es 
consignés per quatre o cinc vegades la frase uPort 
de Zeppelinsn, hem formulat la queixa en el sen- 
tit que aixb prejutjava, que la variaci6 d’aquesta 
frase, en el Decret, prejutjava una qüestió, com 
si diguéssim, de compednlcia entre Sevilla i Bar- 
celoma. Jo no m’atreviria a jutjar definitivament 
aquesta qüesti6 i sols puc avzuqar la meva opini6 
personal que des del punt de vista tPcnic és més 
favorable la polsició de Sevilla, com a port de 
zeppelins’, que la posició de Barceloaa. Els socia- 
listes tenim per n o m a  reconeixer la veritat, in- 
clús quan la veritat noi és favorable al nalstre cri- 
teri. 

El Sr. ESPANYA : No és pas una exclusiva 
dels, socialistes. 

Altres senyms DIPUTATS : Noisaltres tambC. 
EI Sr. RUIZ I P O N S E T I :  Sob he de fer 

constar que en tot Europa hi han tan sols dos 
pals d’ancoratge de zeppelins. I Eurcipa és molt 
gran. I es doina& el cas que, si els projectes te- 
nen realitat, en el termini de tres m e m  a Espanya 
hi haurani altres dols pals d’ancoratge 01 sigui que 
a @panya sals n’hi hauran tants) c o m  n’hi han 
a la resta d’Europa. Els  dos pals d’ancoratge que 
existeixen en l’actualitat estan installats a Alie- 
manya, a 1’Estat imperialista que té major ma- 
tius per a tenir-las, i que té les intenciolns certa- 
ment na mollt amagades de protegir I’empresa 
dels zeppelins. I Espanya d’una ma3era mansoia 
ajuda& aquesta empresa de l’imperia6sme ale- 
many. I na és una anoimalia que no1 existint en to t  
Eurapa més que dos pals d’ancoratge de zeppe- 
lins, ambdós a Alemanya, anem ara a construir 
altres dos a Espanya, un a Sevilla i l’altre a Bar- 
celona ? 

H e  Ilanqat l’afimaci6 que és una creenga pu- 
rament personal de creure més addient !a posici6 
de Sevilla que la de Barcelona. Perd, a més a més 
d’ésser una creenqa purament persoimal, creri que 
noi és una afirmaci6 gratuita. Tots sabem que per 
la navegacib transatlintica és molt convenient 
quan s’empren el gran VOJ, el gran salt, ell vol 
definitiu, I’escurqar en tolt el possible el salt sa- 
bre I’Atlhtic. I encara que el nombre de quil& 
metres que hi ha des de Barcelona a Sevilla s i -  
gui relativament petit, aquests quilametres per a 

i 



380 PARLAMENT DE CATALUNYA. - DIJOUS, 23 DE FEBRER DEL 1933 

aquesta finalitat na s h  gens despreciables, puix 
que de no elimixar-las representa una sobrecPrre- 
ga que ha de pmtar a l’aparell deixar el voll, la 
chrega necessaris per a colbrir el’s quil¿jmetidees 
de Barceloma a Sevilla. 

D’aixb no en farem, perb, un motiu de discussió. 
Nosaltres estarem encisats que Barcelona tingui un 
pal d’ancoratge per a zeppelins ; perb creiem que ha 
de pagar-lo la Casa Zeppelin. que és la que hi té un 
veritable interi:s econbmic en qui: els dirigibles pu- 
guin amarrar a Barcelona; i si la Casa Zeppelin vol 
que els dirigibles amarrin a Barcelona, és perque hi 
troba un nucli comercial molt important - una ciu- 
tat d’un milió d’habitants -, i considera més favora- 
bíe als seus interessos mercantils I’escala a Barcelona 
que no pas l’escala a Sevilla, malgrat aquells des- 
avantatges tknics que té la major disthncia, l’aug- 
ment del salt damunt l’Atlhntic, per la disthncia que 
hi ha de Barcelona a Sevilla. 

Quant a l’afirmació que ha fet el senyor Con- 
seller Delegat, de que tota la Cambra coincidia en qui: 
la nostra afirmació és, diguem-ho clar, una bestiesa ... 
(Rialles.) 

Jo no he 
dit aixb. No es pot pas interpretar així. No he dit res 
que pugui semblar aixb. 

...q ue tota la Cambra 
coincidirh en qui: nosaltres en afirmar que el cons- 
truir un port de zeppelins a Barcelona, l’aeriport, 
era una empresa bt1,lica i una empresa imperialista; 
que tota la Cambra coincidiria en contra ... 

El Sr. CONSELLER DELEGAT: Al contra- 
ri, que compartiria el criteri pacifista, per6 que no 
creia que aixb representés una empresa bdlica. 

E1 Sr. RUIZ I PONSETI: Una cosa és el 
criteri pacifista, i una altra cosa és la conclusió que 
de cap de les maneres I’Ajuntament de Rarcelona té 
el dret d’apoiar l’empresa dels zeppelins, que ha d’és- 
ser apoiada directament per 1’Estat alemany. 

Jo només m’he de permetre recordar un fet que 
avui dia té la categoria d’una qüestió gairebé hi&- 
rica. I és que quan es conienyh a posar a debat a tot 
el món, la conveniimcia que els Estats donessin for- 
tes subvencions a les empreses transatlhntiques jrerquk 
escursessin les seves hores de viatges a través de 
l’Atlintic, els partits socialistes de tot el món, els 
nostres companys de totes les Cambres europees, s’ai- 
xecaren com un sol home a fer una protesta solemne, 
perqui: aquelles subvencions representaven una dila- 
pidació dels fons nacionals. 

Aquella predicció feta pels nostres companys de 
tot el m6n, ha arribat a un moment de tal greutat 
en els pressupostos de tots els Estats, que avui aquells 
ja no saben com sortir-se’n. Aquí a Espanya tots 
hem presenciat la fallida de la Conlpanyia Transatlin- 
tica. 

Els pressupostos italians, els pressupostos angle- 
sos, els pressupostos alemanys i els pressupostos 
francesos saf reixen una cirrega gairebé insostet1ible, 
pel fet de donar aquestes subvencions a empreses pu- 
rament xovinistes que no tenen altra finalitat que 
l’arribar a l’altre costat de 1’Atlintic set o vuit hores 
abans que una altra. 

Els que han intervingut en afers de transports 
’marítims, saben que dintre de les velocitats co- 
mercials corrents, el sol fet que es vulgui doblar 
la velocitat ’d’un vaixell, implica multiplicar per 

El Sr. CONSELLER DELEGnT: 

El Sr. RUIZ PONSETI : 

vuit ies despeses del combustible, les despeses 
que ocasiona el funcionament dels motors. Aques- 
ta desproposició evident entre l’augment de veío- 
citat i un augment de despesa extraordinaria, fa 
que aquestes subvencims siguin llanfades en pu- 
ra phdua,  i solament ,per a defensar el que se’n 
diu 1’ ((honor nacional)). 

Quan aquest fracas ha vingut i els fets han 
demostrat que aquella posició coatra les subven- 
cions a les companyies transatlintiques era la po- 
sició certa i bona, els Zstats es llancen a les sub- 
vencions sobre les línies aeries. 

Si no fos per por de cansar-vos, jo voldria 
justificar, voldria realitzar una justificació que 
he llegit no fa gaires dies en una revista ttcnica 
estrangera d’aviació, d’un enginyer eminentís- 
sim, un dels homes més eminents dintre la rPc- 
nica de l’aviació, un enginyer txecoeslovac, el 
nom del qual no m’atreviria a pronunciar (Ria- 
ZZes), el qui, per a justificar les subvencions a 
les línies d’aviació civil, feia la consideració se- 
güent : ((Tots els que intervenen en aquests afers, 
saben que si els Estats moderns subvencionen 
les, línies d’aviació civil, és per a tenir avions 
preparats per un cas de guerra.)) Aquesta 6s una 
conclusió evident i categdrica. Perd aquest en- 
ginyer especialista txecoeslovac, feia la conside- 
ració de comparar els preus de cost dels segurs 
de vida amb els avions, del que implicava el ma- 
jor cost de la prima d’asseguranqa de vida dels 
viatgers i dels pilots, amb e1 gran avantatge que 
treien els viatgers i els pilots, per un número nou 
que feia intervenir i que en deia el ((coeficient 
d’allargament de vidan del que viatja en avió, és 
a dir, l’estalvi d’hores de vida que representava 
l’arribar més aviat a lloc, i fent entrar en joc 
aquest coeficient, dedula l’avantatge econdmic 
per als Estats moderns, de protegir les línies d’a- 
viació. I deia aquest senyor, que ja que els ciuta- 
dans eren tan imbecils que no sabien compren- 
dre la llur convenihcia, ja que no s’embarcaven 
ni en avió ni en dirigible, per por a aquell major 
risc de mort, que 1’Estat essent més savi i més 
previsor, havia de tenir en compte aquest coe- 
ficient d’allargament de vida, aquest coeficient 
matematic, i aleshores subvencionar les línies 
perquP alb3 representava un guany econdmic ’per 
a la collectivitat. Aixi, no resisteix cap crítica. 
Aixd, senzillament, és un disbarat. 

I queda, com a únic motiu de subvenciiu a les 
línies comercials aPries, el motiu bellic que abans 
nosaltres hem dit. La necessitat que creuen sentir 
els Estats moderns, de tenir un gran nombre d’ei- 
nes de guerra preparades i subvencionades en part 
per les línies commercials. 

E l  Sr. PRESIDENT : E l  senyor Coaseller De- 
legat té la  paraula. 

E l  Sr. CONSELLER DELEGAT : C m  que 
hi ha algun orador que ha demanat la paraula, i 
per tal de noi allargar massa aquesta interpellacib, 
el senyor Ruin i Ponseti em permetra que jo can- 
testi només a aquella part en que ell em feia una 
indicació, per a dir-ho així, apremiant a quP: jo li 
donés una resposta, que és la part que fa refe- 
rencia a les possibilitats, coim he dit abans, de si 
la Generalitat havia d’intervenir directament, o 
bé havia de fer una gestió, activa, 0 1 6  dmar al- 
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gun ajut econbmic per a la cmdtrucci6i de l’ae- 
riport. 

Jo voldria deixar ben clares les meves paraules 
perque no hi hagués dubte en aquesta qüestió$. 
La Generalitat ha fet per la seva banda, hoi dPiem 
en el Decret, ho varem dir ací fa dies, i ho1 hem 
dit en diverses declaracions, tolts els possibles per 
a obtenir les mhximes facilitats a, 1’Ajuntament 
de Barcelona per a la cotnstrucció de l’aeripori, 
i fins si fos possibje, amb totes les mhximes sub- 
vencims de 1’Estat. De manera que nosaltres., en 
traspassar els serveis, fer aquest trasphs inicial de 
serveis, ja reservarem, d’una manera, explícita, la 
possibilitat que es donessin subvencions 01 aporta- 
cions amb carhcter extraordinari, de l’Estat, no 
de la Generalitat, per a proveir a la coinstruccib de 
l’aeriport . 

I noisaltres ho fPiem i ho d i e m  amb simpa- 
tia pel fet que nosaltres considerivem que la co8ns- 
trucció de l’aeripm-t podia ésser, entre altres, un 
mitja per a coimbatre la crisi de treball, per a pol- 
der donar treball a la gent que no1 en té. Era 
aquest l’aspecte que d i e m  amb simpatia, a part! 
altres cansideracioins, respecte a la ciutat de B<ar- 
celona amb la coinstrucció de l’aeripoil-t i fPiem 
tots els possibles per a veure si 1’Estat padia con- 
tribuir a la coastrucció de I’aeriport. Respecte 
aixb ja he fet altres advertencies en, la part que 
es refereix intríosecament a la Generalitat, i tor- 
na a dir el que ja he dit abans, : que si axribat el 
moment, 1’ A juntament de Bar celoina sollicitava 
l’ajut de la Generalitat, el Consell Executiu no 
prendria mesures sense pwtar l’afer al Parlament, 
I he de dir que no podria coatreure cap coimpro- 
mis a l’avaqada se 

Comparteixo el criteri del senyor Ruiz i Pm- 
seti de quP en el cas concret que la Generalitat ha- 
gués de contribuir a la coastrucció de l’aeripot--.t 
perqui. se li demanés i ella ho cregués coinvenient, 
hauria de fer-ho! sapiguent en quines condicioins 
ha faria, perd aixd és un colnvenciment personal 
meu. Na puc fer ací una declaració en aquest 
sentit perquP des del moment que he indicat que 
l’assumpte es portaria *al Parlament, és el P’arla- 
ment el que hauria de decidir. 

El Sr. P R E S I D E N T :  E l  senyor Ventosa i 
Calvell té la paraula. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : H e  dema- 
nat la paraula per a consumir un tolrn en aques- 
ta interpellaci6 sobre la construccib de l’aeriport 
de Barcelolna. Jo) cmsidero, senyolrs Diputats, que 
és aquesta una qüestió que té moilta impolrthncia. 
La té concretament en relaci6 a la colnstrucció de 
l’aeripwt de Barcelma ; la té més gran en quant 
constitueix e1 traspas d’un servei, una de les pri- 
meres manifestacions del; trasphs de serveis de 
1’Estat a la Generalitat de Catalunya, i per tant 
constitueix un precedent, un símptoma de la ma- 
aera colm aquest traspas de serveis ve efectuant- 
se. Naturalment ; tractant-se d’una eqiiesti6 com 
la relativa a la colnstrucci6 de l’aeriport de Barce- 
lona és evident que ha d’examinar-se des d’un 
punt de vista objectiu ; és una coisa que noi es pot 
mirar des d’un punt de vista de partit, sinó que 
s’ha de mirar des del punt de vista de l’iateds 
general del nostre país. 

Na vull entrar en l’examen de la qüestió rela- 

la decisió del P’arlament. 

tiva a la cotnstrucció de l’aeriport des del punt de 
vista que ho’ ha fet el senyor Ruiz i Pomseti, o si- 
gui si constitueix o no una manifestacib de casac- 
ter bdlic, OI si des del punt de vista bUic ha de 
tenir tals oi quals manifestacions o cwseq 
Na. He de cmensar per declarar que en 
evidentment, nosaltres no som contraris de que 
es’ faci la coinstrucci6 de l’aeripolrt de Barcelona. 
He de fer de tokes maneres una salvetat : crec 
és una qüesti6 en la qual hem d’anar amb c 
prudhcia i amb molta cura perqui: en defi 
són sempre molt perilloses totes aquestes qües- 
tions en les quals hi ha una inspir 
dríem dir upoesia ecmbmican. Són 
cosest que s’iaspiren en uns princ 
ter general i que noi s’analitzen d’una manera ben 
concreta en llur aplicaci6. Veiem, per exemple, 
com inspirant-se en aquests principis de caricter 
general i creient que s’anava a transformar eca- 
nh icamen t  un Estat varen fer-se per la Dicta- 
dura tcks aquells plans de ferrocarrils que resulta- 
ren una rulna pel país ; s’ha parlat de la política 
hidrhulica. Concretament, en la nostra 
ha hagut la qüestió del Port Franc de 

tió del rail, etc. Es 
es en les quals l’opinio 

ca es deixa polrtar moltes vegades - p 
noble impuls, pels sentiineQts de patri 
cap a la construcciB de detedminades 
imposen un sacrifici i un esfar$ que noi 
pensats) pels avantatges que se n’obtenen. 

Aixb vol’ dir que en la qiiestib de l’aeriport, 
com en toltes, és necessari abans d’emprendre les 
obres que analitzem collcretament precisament de 
quina manera ho hem de fer : és a dir, que s’h2 
de pagar, qui ho1 ha de pagar i quines són les con- 
seqiiencies que s’obtindmn. 

I aixd imposa - i aquest és l’ohject 
pal de la meva intervenció en aquest debat - que 
analitzem que és el que ha fet la Generalita 
rel’ació al trasphs d’aquesta funci6 i en les 
relacions amb 1’Estat d’un cantó i 1’Ajuntament 
de Barcelona d’un altre. 

De manera que en les meves paraules més que 
l’examen de l’aspecte tPcnic oi l’aspecte ecolnbmic 
de Tes CoinseqiiPncies d’una exploitaciir d’un aeri- 
polrt per Barcelona o per Catalunya, en general 
ja em fixaré principalment en l’aspecte adminis- 
tratiu. 

Jo crec que e! senyoir Conseller Delegat s’hi 
fixava principalment quan deia : anwaltres em 
trobem amb, que I’ Ajuntament de Barcelona que 
no tenia facultats era necessari que les hi retor- 
uéssimx,. I aixd ha estat e? motiu, l’objecte, i aques- 
ta ha estat la finalitat que hem perseguit amb la 
nolstra intervenci6. 

Crec que aquest ha estat el resum de les se- 
ves, manifestacims, que són les mateixes que va 
fer l’altre dia quan va coatestar al senyor Vidal 
i Guardiala. Fins amb mdiu  de dir aix6 em va 
fer objecte d’una allusi6 dient: Nosaitres hem 
hagut de fer aixb perquP el Govern Amar del qual 
formava part el senyor Ventosa va dictar una 
R. O. en la qual es treien a 1’Ajuntament de Bar- 
celolna unes facultats que li hem hagut de retor- 

Evidentment, suposo que el s e n y a  Fi i Su- 
r OI na tenia sentit el que deia 01 em volia fer 

, 

i 
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responsable d’aquella manca de facultatsi que 1’A- 
juntament de Barcelona patia en relacitr a la cons- 

Crec que l’al~lusib no és digna de V. S. perquP 
en primer terme, Fa V. S. sap perfectament que 
hi ha una distinci6 entre el que eren RR. 00. dic- 
tades per uqi President o per un Ministeri i el que 
ereq altres RR. 001. aprovades pel Consell de 
Ministres. Aquesta és una R .  O. dictada el 28 de 
febrer, pocs dies després de la constituci6 d’a- 
quell Gbvern. Si aquesta R. O. representés el que 
deia el senyor Fi i Sunyer, evidentment que fdra 
tan absmda l’atribuir-me la responsabilitat a mi 
c a n  fdra absurd atribuir la responsabilitat al se- 
nyor Carner d’una dispsici6 que diu que tolts els 
directors de bandes municipals, han d’ésser noi- 
menats pel Ministeri de la Governaci6. Evident- 
ment, ni ell ni ja tenim responsabilitat en aquests 
assumptes. 

Jo declara que no tenia notícia d’aquella R. O., 
perd en fer-me el senyor Pi i Sunyer objecte d’a- 
quelIa allusió he examinat la R. O. esmentada i 
realment he de dir  que no hi trobo res a dir i que 
jo considero que hi ha molts més mo’tius de cár- 
recs en el Decret de traspas de serveis i en el’ De- 
cret de 7 de febrer de la Generalitat respecte 1’A- 
juntament de Barcelona que en aquella R. O., i 
com que no m’agrada fer afirmacions que no va- 
gin ramades i comprovades, hauré d’examinar 
quina era la situació anterior, quia és l’estat ac- 
tual i que és el que ha fet la Generalitat en relació 
a aquest problema. 

Tot  el relatiu als serveis aeronautics i a l’avia- 
ciój civil, és molt recent, perd, com deia el senyor 
Ruiz i Ponseti, és cosa nova que esta essent ob- 
jecte de constants transformacions, pel que resc 
pecte a la legislació dictada que és extremadament 
copiosa i ha sofert també tantes transformacions 
i canvis c m  hagi pogut sofrir la mateixa materia 
regulada i legislada. Així, ens trobem en temps 
de la Diictadura amb la creació de les Comissaries 
RPgies de !es quals n’hi havia una a Barcelona que 
entenia en les qüestions d’aviaci6. Amb posteriori- 
tat, el 19 de juliol de 1927, hi ha un Real decret 
creant la Junta i el Patronat de I’Aeriport de Bar- 
celona i dissolent la Comissaria Regia que existia 
anteriorment. En plena Dictadura, el 27 de no- 
vembre de l’any 1928, es dicta una altra R. O. en 
virtut de la qual es diu, que seran de carrec de 
1’Ajuntament de Earceloma les despeses de cons- 
trucci6, explotaci6 i entreteniment de I’aeriport, 
rebent en canvi com a compensaci6 totes les sub- 
vencions, que YEstat, la prolvíncia o el municipi 
concedeixin. D h a ,  a més, a 1’Ajuntament de Bar- 
celoma la facultat de declaracib d’utilitat pública 
als efectes d e  l’expropiació dels terrenys necessaris 
per a la, construcció de 1’aeripm-t. Dóna, després, 
a l’autoritat municipal de Barcelona plenitut de fa- 
cultats pe? a entendre en els terrenys en quP es 
construís l’aeriport, dient que l’autoritat en els 
termes municipals on aquest aeriport es construís, 
na podrien impedir la intervenció de l’autoritat 
municipal de Barcelona. De manera que aquella 
victbria obtinguda amb el traspas de serveis té no- 
més una diferencia, que és la de restablir el re- 
gim jurídic i noi el regim ecmdmic, perque en el 
regim ecm6mic passaven a I’Ajuntament de Bar- 

trucció de 1’aerip-t. 

celona les subvencions que donés l’Estat, la pro- 
víncia o el municipi i en canvi en el Decret de 
traspas de serveis s’eliminen absolutament toteites 
les obres que puguin implicar una subyencib de 
1’Estat. Després parlaré d’aquest traspis de 
serveis. 

2 QuP és el que ha passat després d’aquella dis- 
polsicib en la qual es donaven aquestes facultats 
que ha volgut restablir el Consell i la Comissió 
Mixta, que entén en el trasphs de serveis ? h c s  
el següent : En 19 de desembre del 1930 es cons- 
tituí la Junta Central d’Aeriporta recabant per si 
tot el relatiu a les facultats per a la construcció, 
per a l’administracid dels aeriports, perd vincu- 
lant aquestes facultats1 als organismes locals que 
es tonstitu’ien. I en aquest decret, que és del Go- 
vern Berenguer, hi ha dos articles. Un (el tercer) 
que diu : uQue s’estableixi el següent ordre d’ur- 
gencia dintre dels aeriports declarats d’interes ge- 
neral : Primer Madrid, Barcelona, Sevilla, Gaiícia, 
Canaries, etc. Article quart, I’altre, en el qual es 
diu, que per la preferencia, de les consignacions 
s’atendra la Junta Central d’Aeriports a aquest or- 
dre d’urgPncia i s’atorgara la preferhncia a les 
localitats que contribueixen amb els seus recursots 
tat, la Junta Central d’Aeriports les hauria d’apli- 
virtut d’aquest Decret es declarava la prioritat i 
la GrgPncia de la construcci6 de l’aeriport de Bas- 
celoaa i es deia que totes les consignacions de ]’Es- 
tat, la Junta Central d’Aeriports, Les hauria d’apli- 
car per aquest mateix ordre de prioritat i 
preferencia. a s  a dir, que en virtut d’aixd, la cons- 
trucci6 de l’aeriport de Barcelona es  declarava de 
carrec de 1’Estat amb preferencia a Sevilla, per- 
que venia davant en l’ol-dre de prelació establert 
per aquest Real decret. 

Vingué després aquesta famosa R. O. de 28 
de febrer del 1931, aquella de la qual, segons 
sembla, jo sóc el responsable. En aquesta R. O. 
es diu que és per a donar la maxima eficiencia a 
la labor constructiva dels aeriports nacionals de 
Madrid i de Barcelona, la urgencia de l’establi- 
ment dels quals és primordia! entre els compre- 
sos en el pla aprovat d’aeriports nacionals. De 
manera que els dos que es declaraven de major 
urgencia eren els de Madrid i Barcelona. Re- 
caba després per a la Junta Central aquelles facul- 
tats que havia tingut l’Ajuntament, per la consi- 
deració de quP no hi havia hagut subvencions lo- 
cals que servissin per a la construcció d’aquests 
aeriports. I ve, finalment, I’article 3.’ que diu 
que quan estigui acabada la construcció dels es- 
mentats aeriports de Madrid i Barcelona, la Jun- 
ta Central d’Aeriports estudiara i proposara, si 
hi ha lloc, la reorganització de les Juntes Locals, 
les funcions de les quals assumeix per la present 
disposició, perquP llavors s’encarreguin dels ae- 
riporrts, una vegada construits aquests. 

De manera que resultava, en virtut d’aquesta 
K. O., que -1’Estat, declarant la urgPncia de la 
construcció dels aeriports, assumia de moment 
les facultats consegüents relatives al pagament i 
deia que una vegada construit l’aeriport es tras- 
passaria aquest per a la seva explotació a les Jun- 
tes Locals. Aquest era l’estat creat per la R. O. 

I vingué el canvi de regim i amb el canvi de 
r&gim la Constitució reserva per a 1’Estat el 
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mateix criteri i la legislació relativa als serveis 
d’aviació civil, podent solament traspassar als 
organismes aut6noms les facultats relatives a la 
execució d’aquests serveis. I vé 1’Estatut i en 
aquest es confirma el mateix que deia la Consti- 
tució. Es permet també a la Generalitat que tin- 
gui I’execució dels serveis d’aviació civil, la le- 
gislació dels quals correspon al Govern de la Re- 
pública i al Parlament de Madrid. I en aquesta 
situació, ve‘ el traspas de serveis i en el trasphs 
de serveis es diu que passa a la Generalitat l’e- 
secució dels serveis d’aeriports 08 d’aeroniutica ; 
i ve un paragraf final, en el qual, després de 
fer referPncia concreta als parigrafs anteriors, en 
la línea entre Espanya i Sud-America, es diu que 
s’entPn que aquest trasphs no comprh  per ara els 
serveis referents als plans de 1’Estat ni a les 
obres que hagin d’executar-se amb la subvenció 
del mateix. 

Per 
ara. 

Quan el tin-’ 
guem construit? Creu el senyor Coromines que vin- 
dri una disposició a posteriori? Seria el primer cas. 

De manera que la gran victbria aconseguida amb 
aquest traspis de serveis és que el que havia de pa- 
gar 1’Estat ho ha de pagar la Generalitat o l’organis- 
me en el qual delegui; i que la línia de Sudami:rica 
queda exclosa de les subvencions de 1’Estat. Jo crec 
que el Ministre d’Obres Públiques deuria somriure 
una vegada fet aquest traspis de serveis, que em re- 
corda aquell avenc que ens volia donar amb el tras- 
pas de serveis del ferrocarril de Mollet a Caldes. 
(Algunes rialles.) Es una cosa per l’estil el que esti 
passant amb aquests serveis de l’aeriport. Abans els 
pagava l’Estat, i un cop construits podia passar la 
seva explotació a les Juntes Locals. Avui, la situació, 
després del traspis de serveis, és que nosaltres hau- 
rem de pagar l’aeriport de Barcelona, i haurem de 
contribuir a pagar els aeriports de Sevilla, Madrid i 
altres aeriports d’Espanya. Jo crec, senyor Conseller 
Delegat, que per molta confianca que tinguem en 
l’avenir de l’aviació, nosaltres hem de fugir de colo- 
car-nos en aquesta situació, en qui: evidentment el 
traspis de serveis ens portaria a carregar sobre Ca- 
talunya els serveis propis i la participació proporcio- 
nal per als serveis que es prestessin fora de Catalu- 
nya. 

I amb aix6 ve el decret de la Generalitat del dia 7 
d’aquest mes, que a mi em sembla francament lamen- 
table. En aquest decret de la Generalitat hi ha un 
article I ?  en el qual es diu - parigraf segon - : 
<Per a la construcció de l’aeriport, 1’Ajuntament de 
Barcelona queda autoritzat per a percacar del Go- 
vern de la República les aportacions que per aquest 
objecte figurin als plans generals de l’Estat, i que no 
han motivat encara acord de la Comissió Mixta per a 
la implantació de 1’Estatut de Catalunya, així com 
també les subvencions o aportacions de caricter ex- 
traordinari que cregui convenient demanar com a 
contribució de 1’Estat a la construcció de l’aeriport, . 
Es a dir; nosaltres tenim, segons 1’Estatut aprovat 
per les Corts Constituents, l’article 16 de l’Estatut, 
que estableix una fórmula de relació de la Hisenda 
de l’Estat amb la Hisenda de la Generalitat de Cata- 
lunya. Jo considero que la fórmula no fou excessiva- 
ment afortunada, perb, en fi, es va fer el que es va 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: 

E1 Sr. VENTOSA I CALVELL: 

poder, i es va aconseguir aquella fórmula reguladora 
de la Hisenda, que evidentment nosaltres l’hem de 
defensar. L‘altre dia, el primer dia que va parlar aquí 
el senyor Vidal i Guardiola, el senyor Conseller De- 
legat li contestava dient : Jo sostindré amb tenacitat 
els drets que derivin de 1’Estatut per aconseguir totes 
aquelles aportacions de I’Estat ... 

E1 Sr. CONSELLER DELEGAT : Es clar ; és 
clar.. . 

EI Sr. VENTOSA: Bé, no, perqui: no és SA- 
juntament de Barcelona el que ha d’anar a discutir 
amb I’Estat, sinó la Generalitat, i per consegüent és 
lamentable que la Generalitat hagi traspasat a SA- 
juntament el dret a pidolar al Govern de Madrid la 
concessió de subvencions ; que 1’Ajuntament no pot 
anar a discutir amb el Govern de la Repúbhca invo- 
cant l’article 16 de I’Estatut, sinó que ha d’anar a de- 
manar una subvenció per ajuda o per auxili, com ho 
fan els altres Ajuntaments d’Espanya. El qui pot in- 
vocar l’article 16 de 1’Estatut és el Govern de la Ge- 
neralitat, i per consegüent era el Govern de la Gene- 
ralitat el que abans que es fes el servei, tenia una 
necessitat absoluta de no admetre aquest traspis que 
s’ha efectuat, amb un parigraf final que exclou les 
línies subvencionades, sinó que en lloc d‘aix6 es di- 
gués que anirien inherents a aquest traspis totes 
aquelles aportacions que corresponguessin d’acord 
amb l’article 16. 

EI Sr. CONSELLER de Justícia 1 Dret: No 
n’hi ha cap en el Pressupost de 1’Estat. 

E1 Sr. VENTOSA: Com no n’hi ha cap? 
Hem d’anar a la realitat, perqui: si no anem a la rea- 
litat, ens enganyarem sempre, i em senibla que tots 
coneixem, perqu6 és un fet públic, el que ha decla- 
rat el Govern i el Ministre d’Obres Públiques, que 
l’aeriport de Sevilla ei pagari íntegrament 1’Estat. 

El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Per- 
qui: ho ha demanat el Municipi de Sevilla. Aquí tam- 
bé ho demanari el Municipi de Barcelona, i s’acon- 
seguiri, si 1’Estat ho creu convenient. 

Per6 i el traspis de ser- 
veis, que no compta? 

No 
s’ha traspassat cap servei pagat. 

El Sr. VENTOSA: 

E1 Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: 

EI Sr. VENTOSA: 
El Sr. CONSElJJ3R de Justícia I Dret: 

Com que no? 
No 

hi ha cap consignació en el Pressupost de SEstat per 
a I’aviació civil, i per tant, com que ens havien tras- 
passat aixb no ens havien de donar res, perqu6 no va- 
lia res en el Pressupost de SEstat. Es clar aixb? 

E1 Sr. VENTOSA: Jo me n’alegro, que el 
senyor Conseller de Justícia i Dret m’interrompi. 

EI Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Per- 
doni. 

EI Sr. VENTOSA: No: jo me n’alegro perqui: 
el senyor Conseller de Justícia i Dret forma part d‘a- 
questa Comissió Mixta de traspis de serveis, i per 
tant li toca una responsabilitat. ¿Vol fer el favor de 
dir-me el senyor Coromines qui: significa el parigraf 
final del Decret de traspis de serveis? Vol fer el 
favor de dir-m’ho? Perquh no ho entenc Potser des- 
prés d’haver-me-ho explicat, aleshores ho entendrC. 
Aquí diu: <<Atesa la necessitat urgent que ha estat 
comunicada a la Comissió Mixta d’adaptar els ser- 
veis d’aviació civil perqui: la Generalitat de Catalu- 
nya pugui procedir el més aviat a ordenar tot el re- 
ferent a la construcció de l’aeriport de Barcelona i a 
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1s plans de I’Estat, ni a les obres 
utar-se amb subvenció del mateix>>. 
Si abans se’ns traspassa la construc- 
amb objecte de facilitar aquesta lí- 

Sudam&+a, i després se’ns diu: 4Per ara, 
no es traspassa allb que hagi de tenir subvenció>>. No 

que el primer no té subvenció? Em sem- 

ONSELLER de Justícia i Dret: 
ariment, perquk potser així ens e 
ectificació. En els plans de 1’Estat no 

hi havia el d‘un aeriport de Barcelona per a les línies 
de t r ansp r t  amb Sud-America i pertantelques’ens 
ha traspassat és la facultat de fer aquest aeriport. ,Si 

re del seu pla general d’aeriports, creu 
que hauri d’utilitzar aquest aeriport de 

1 Sr. VENTOSA: Perdoni’m el senyor Con- 
. Li han explicat malament. Si s’hagués pres la 
d’agafar 1’Alcubilla i llegir les disposicions que 
dictat respecte dels serveis d’aviació civil, no 

a dir el que diu, i no podria dir-ho - i si ni’ha- 
escoltat tampoc - perqui: les he llegit abans, 

per quant hi ha dues o tres disposicions en les quals 
po “solament es declara d’interb general l’aeriport de 
Barcelona per als serveis amb Am&rica, sinó que es 

ara de caricter preferent. Vol que li torni a lle- 
nes ? 
ELER de Justícia i Dret: No, 

Barcelona, hauri de pagar-ho. 

SA: Així hem de passar enda- 
sostenir que el que diu el senyor 

Conseller dk Justicia i Dret no té cap fonament, per- 
t anterior era el de declarar de carhcter 

públic aquest aeriport per dispo- 
nt dictades, entre tots ells Madrid 

s que els altres, i després la victbria 
eix, és que aixb se’ns traspassi per- 

nosaltres higim de pagar el que havia de pagar 

Per6 a més d’aixb he de dir una altra cosa: Que 
general vosaltres, és evident que no 
r, sinó volem anar a una catistrofe 
traspasos de serveis que no siguin 

mó expressa de qu6 juntament amb el 
bé la sessió de recursos necessa- 

NSELLER de Justícia i Dret : Es clar, 

YEstat, realment la victbria és de les decisives. 

és clar. 
El Sr. VENTOSA: Sí, perb ací s’ha fet al revés. 

1 Sr, CONSELLER de Justícia i Dret: No. 

aeriports de l’Estat, perqui: si 1’Estat el necessita i 
l’ha d’utilitzar, l’hauri de pagar, o hatir& de cons- 
truir-ne un altre. 

E1 Sr. VENTOSA: T el de Sevilla, vol fer-me 
el favor de dir-me el senyor Coromines quk és? 

EI Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Es 
tracta d’una subvenció que ha donat 1’Estat. 

El Sr. VENTOSA: Naturalment: per conse- 
güent nosaltres hem de pagar el nostre. 

El Sr. CONSELLER de Justícia i Dret: Si 
s’hagués traspassat el servei a Sevilla, tampoc no li 
hauria pagat 1’Estat. E1 que li ha donat a Sevilla és 
una subvenció de caricter extraordinari que també 
pot ésser donada a Barcelona, a Saragossa o a la 
ciutat que sigui i que no té res a veure amb la cons- 
trucció dels aeriports de 1’Estat. 

E l  Sr. VENTOISA I CALVELL : Després de 
sentir el senyor Coromines m’alarma encara molt 
més respecte a la manera d’efectuar-se el trasphs 
de serveis, perquP si el senyor Coromines que ha 
de defensar els interessois de la Generalitat té el 
criteri que ha demostrat i que ha posat de manifest 
en el relatiu a aquesta qüestió de Yaeriport, jo en 
temo malt que el trasphs de serveis representi en 
la manera d-’efectuar-se una cat2strofe ecanhmica 
per a Catalunya. 

El Sr. COlNSELLER de Justícia i Dret : Txan- 
quil.litzi’s, tranquillitzi’s. 

E l  Sr. VENTOSA I CALVELL : M’han de 
tranquillitzar amb els actes i no amb aquestes de- 
claracions perquit si seguim fent el mateix anirem 
evidentment a un desastre. Per Consegüent, j a  crec 
que hi ha una necessitat de rectificar el criteri, pel 
fet que és molt greu que I’Ajuntament de Barcelo- 
na en la situacib econcimica en que es troba pu- 
gui emprendre per si mateix una obra que repre- 
sentaria un augment de dPficit i una carrega 
financera d’I milib de pessetes Sany. I és més 
greu encara que aquesta, el precedent i el símptoma 
que aixd colnstitueix quant al traspas de serveis. 
Per consegüent, jo crido l’atencib del senyor Con- 
seller Delegat, que l’altra dia no em semblava 
d’acolrd amb el senyor Coromines,, ja que parlava 
de defensar amb tenacitat els interessos de la Ce- 
neralitat en aquest punt enfront dels de I’Estat, 
perquP rectifiqui l’orientaciól empresa i no vulgui 
encolnianar a l’iljuntament de Barcelona la defensa 
d’uns drets de la Generalitat que pertoquen al Con- 
sell del Govern. 

E1 Sr. PRESIDENT : T é  la paraula el seny? 
Conseller Delegat. 

E l  S’r. CONSELLER D E L E G A T :  Molt 
m’ha complagut el fet que un representant de la 
Minoria regionalista intervingués en el debat sobre 
l’aeriport, i m’ha complagut sobretot perquP em 
sembla que se’ns dolnarh ocasi& de deixar aclarit 
aquest assumpte en el qual, si més no, hi ha una 
nebulosa, que és la posició1 del Partit Regionalista 
respecte la construcció de I’aeriposrt ; perque hi ha 
una opoisició tan gran i un punt de vista tan dife- 
rent entre el que diuen els representants polítics de 
la Lliga Regionalista, 01 de la Lliga catalana, ací 
a: Parlament de Catalunya, del que diuen a I’A- 
juntament de Barcelona, que n’hi ha prou en pale- 
sar aquestes diferencies per fer tots els esfargas 
per aclarir aquest assumpte en bC de la ciuta$ de 
Barcelona, que és a la llarga, -la que ha de knir 



i 
~ 

~ 

j 

~ 

i 

i 

i 

l 
i 

I 

PARLAMENT DE CATALUNYP 

els mals oi els benifets de la construcció1 de l’ae- 
riport. 

rerament el senyor Ventosa parlava de que ñosal- 
tres volíem encarregar a 1’Ajuntament de Barce- 
lona la defensa d’uns certs’ drets, perd he de dir-li 
que la cosa és completament al revés, que nosaltres 
no hem fet res per anar a encarregar una cosa a 
1’Ajuntament de Barcelona. Gs tolt el contrari, és 
1’Ajuntament de Barcelona el que ha vingut a de- 
manar a nosaltres, i nosaltres hem accedit a aixd 
que ens ha demanat 1’Ajuntament de Barcelona. 
Per6 he d’afegir a aixa que I’Ajuntament de Bar- 
celona té una Comissi6 Municipal de 1’Aeriport ; 
aquesta Comissió Municipal de 1’Aeriport ha tre- 
ballat amb perfecte solidaritat i compenetració, i 
en aquesta Comissió Municipal de 1’Aeriport té la 
Minoria regionalista un representant ben qualifi- 
cat, i aquest ha compartit sempre aquest criteri i 
s’ha sumat a toltes les demandes fetes a la Genera- 
liat en el sentit que nosaltres resolguéssim en la 
forma que ací s’expolsa. Deia el senyor Ventosa, 
comenqava les seves allegacioas, amb un parigraf 
que podríem dir-ne politmic en el qual deia, que l’a- 
firmacihl que ja havia fet de quP nosaltres anavem 
a restablir una situació de dret i .una llibertat de 
moviments que abans no tenia I’Ajuntament de 
Barcelona pel fet de la disposició1 dictada durant 
el Govern Amar,  no creia que era digna que 
la fes. Jo he de dir-li que aquesta afirmació esta 
ben taxativament indicada en la Membria de la 
Comissió Municipal de 1’Aeriport en la qual, torno 
a repetir-ho. que hi ha un representant colrreligio- 
nari de V. S., la qual diu exactament aixa : &a 
Comissi6 Mimicipal de 1’Aeriport ha de dir que es 
creu prou competent en la matPria i espera que 
si l’últim Gosvern de la Dictadura va prendre a la 
ciutat de Barcelona unes facultatsi i la competencia 
que tenia en afers tant propis d’ella co’m l’aeri- 
pm, per a donar-lm a una Junta central, en el mo- 
ment en que pel traspas de serveis aquestes fa- 
cultats sóln lliurades a la Generalitat, aquesta no 
vddra confirmar la impolsicii5 que el Govern Az- 
nar féu objecte 1’Ajuntament de Barcelona i li 
retarnara tots aquells drets colmpetents i facultats 
que ja tenia, i que en un bon rPgim autonbmic 
cal que siguin, propis de la ciutat)). Aixd ho diu 
la Comissió Nunicipal de l’Aeriport, amb la par- 
ticipació del representant regionalista. 

Tota la gestió que s‘ha fet a 1’Ajuntament ha 
vingut recolzada amb la constant i meritdria, dig- 
ne de tots els elogis, actuació del Regidor re,‘ aiona- 
lista en aquella Comissió que ha compartit tota 
la gldria, per; tambi tota la responsabilitat. 
Aquesta representació ha pres part en els estudis, 
ha realitzat tots els viatges d’estudi que s’han 
hagut de fer en aquesta qüestió de l’aeriport, ha 
portat tota aquesta gestió, fins al darrer moment 
ha compartit aquestes demandes fetes a la Gene- 
ralitat de Catalunya, i aleshores, quan nosaltres, 
a la representaci6 autoritzada de 1’Ajuntament 
en la qual 1;1i havia representacions de tots els 
partits polítics, li deiem que aquelles facilitats 
que 1’Ajuntament de Barcelona demanava, nosal- 
tres estavern disposats a donar-les-hi, llzvors és 
molt estrany que surtin dels bancs regionalistes 
unes acusacions que #en aquest ca an ésser 

Torno a insistir en el que deia a 

tat  els interessos 

nació en el Pressupolst, qu 
sic de que s’ha de parlar, 

mai no es compliria. 
Jo he de recordar 

cornpletament sentit. Jo una vegada -walitaaoa:+ 
i permeteu-me e 
portat a la creac 
cultura ; jo deia el calv 
nistratius que havia t 
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I la Generalitat, fidel i amatent a aquesta de- 
manda de 1’Ajuntament li ha retornat les facul- 
tats que li havia tret el Poder Central. I així les 
cases, tot el que sigui sortir-se de la qüestió així 
plantejada, és desenfocar el problema i donar-li 
una desviació quelcom esporadica i pertorbado- 
ra, en forma que la qüestió no quedi el suficient- 
ment clara, com venia plantejada en la seva p i s -  
tina realitat. 

Nosaltres no hem fet més que atendre una 

ateníem gstrictament al kgisl’at, B’arcelsna no 
hauria tingut el seu aeriport. 

Va arribar el moment en quP 1’Ajuntament de 
Barcelana, representat per Regidors de tots els 
partits polítics, varen venir’ a fer una petició sem- 
blant a aquesta de la qual hem parlat en referir- 
nos a ?‘Escola d’Agricultura, com podríem par- 
lar d’altres escolles. 1 1’Ajuntament va venir a de- 
manar a la Generalitat que se li donessin totes les 
facilitats necessaries per a la construcció de l’aeri- 
port. I cal! advertir que la cancessi6 d’aquestes fa- 
cilitats na prejutjava renúncia a res important ; 
perquP efectivament, si com deia el nostre c m -  
pany el Conseller de Justfcia i DTet, noisaltres ha- 
guéssim poigut comptar amb que en els Pressu- 
pastos de ]’Estat hi  Zgurava una connsignaci6 de 
20.000,000 de pessetes per a construcció d’aeri- 
ports la cosa variaria, perd tingui’s en compte que! 
tan sols hi figura I milió’ de pesetes, aproxima- 
dament, per aquestes atencions. 

Davant d’aquesta petició de facilitats per part 
de 1’Ajuntament i davant de les disposicions que 
ha comentat el senyor Ventosa, nosaltres sense 
prejutjar la qüesti6 varem donar toltes les facili- 
tats passibles a 1’Ajunctament i ens polshem al seu 
costat sense que aix6 impliqués que es renunciava 
a la part alíquota d’aquesta petita consignació 
d’I mil’% de pessetes. I a més a més’, he d’afegir 
que en tot moment hem tingut en compte tots els 
interessas i en aquest sentit hem cregut que tol- 
tes les previsions s6n pques ,  i hem p r m r a t  que 
es polpessin recabar totes les aportacims de ca- 
rhcter extraordinari, sense tancar la porta a qui. 
es poguessin repetir altres casas com el referent 
a li’aeriprt de Sevilla, en quin cas, saltant pel 
damunt de les xifres del Pressupost l’Estat, creu, 
l’Estat, que és convenient que des d’un punt de 
vista estatal, compti Sevilla amb un aeriport. I 
en aquest sentit, es podria també - cap en el 
possible - afavorir la coastruccib de l’aeriport 
de Barcelona amb cabals de carader extrawdina- 
ri. Aquesta possibilitat ha restat salvada en la 
mateixa f m a  amb quP ha estat salvat el que fa 
referencia a Sevilla. 

Diu el senyor Ventosa que si nosaltresl ens de- 
cidim a fer la construcció de l’aeriport toparem 
amb el fet que una vegada cmstru’it, no se’ns cm- 
cedir& cap subvencib. En aquest respecte, ja de- 
clara. que en totes les gestions que s’han fet hem 
procurat comptar amb la possibilitat d’aquestes 
subvencions; per6 com que el’ qui ha de fer les 
gestions per a obtenir-les és, 1’Ajuntament de Bar- 
celona, aquest ser; el que en tat cas rebra la im- 
pressitv de qui. I’Estat no creu necessari comptax 
a Barcelona amb un aeripmt de carhcter estatal. 

I aquesta és la situació esqiieta. I en aquesta si- 
tuació, vull dir-li al senyor Ventosa que m’estranya 
el comportament que ha observat fins ara respecte 
aquesta qüestió la representació de la Lliga Regio- 
nalista a 1’Ajuntament. Es aquest un punt que jo tinc 
molt d’interPs a no passar per alt, perqu6 és neces- 
sari que I’opinió n’estigui ben assabentada. No fa  
molt, el dia 16 de gener, davant d’aquesta qüestió 
d’urgPncia motivada pel pas del Graff Zeppelin per 
Barcelona, es va reunir, sota la presidhcia de l’Alcal- 
de, la Comissió Municipal de I’Aeriport amb els Caps 
de Minories, entre els quals, com és natural, figu- 

1 

habilitat política per a obtenir un efecte momen- 
tani, malgrat que el senyor Ventosa ha dit que 
aquestes qüestions estaven pel damunt de tots 
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grandesa futura de la nostra ciutat. (Molt  bé.) 
El Sr. VENTOSA I CALVELL: Demano 

per parlar. 
EL PRESIDENT: Té la paraula el senyor 

Ventosa per a rectificar. 
E1 Sr. VENTOSA I CALVFZJ,: Jo afirmo, se- 

nyor Conseller Delegat, que l’habilitat és de V. S. 
en involucrar coses que no han d’ésser involucrades, 
perquk és realment pretendre involucrar qüestions ei 
portar ací al Parlament de Catalunya, corn un argu- 
ment decissiu, tot el que s’ha expressat respecte a la 
manera com s’han efectuat els traspassos de serveis, 
i en aquest sentit invocar llautoritat suprema de la 
nostra representació a I’Ajuntament i deduir que, 
perquk a l’iljuntament de Barcelona s’ha pres tal o 
qual acord, no es pugui ací analitzar o discutir el 
problema en tota la seva integritat. 

E1 problema, senyor Conseller Delegat, ve re- 
presentat pel fet que cada organisme estigui en el 
seu lloc; i no hem de parlar ací dels debats que hi 
hagin hagut a 1’Ajuntament de Barcelona ili de les 
mocions que a I’Ajuntament de Barcelona hagin fet 
els nostres Regidors, que han pogut sostenir perfec- 
lament, en ús del seu dret, tót all6 que han esilmat 
convenient per a Barcelona. I en aquest cas concret, 
crec que el que hem sostingut és el desig, la conveni6n- 
cia, de qu6 fos construit a la nostra ciutat un aeriport. 
Per6 la construcció d’aquest aeriport coniporta un 
problema financer. I, ide quina manera s’ha de re- 
soldre aquest problema financer ? Aquest problema 
financer, crec que no són els nostres Regidors eis que 
I’han de resoldre. Jo em permetré dir-li al senyor Pi i 
Sunyer que si per cas m’hagués tocat a mi, com li ha 
pertocat a ell, resoldre aquest problema, i m’hagués 
trobat amb una petició de l’iljuntament de Barcelo- 
na, encara que aquesta petició hagués vingut subs- 
crita pels nostres amics, si hagués cregut que aque- 
lla petició era contrhria a all6 que prescriu 1’Estatut 
i a la defensa dels interessos dc la Generalitat, jo 
hauria cregut, en ús de les nostres facultats, que ha- 
víem d’oposar-hi o una negativa rotunda o aquelles 
limitacions que iossin necessih-ies per salvaguardar 
els drets i els interessos de la Generalitat. 

A més a més, s’ha de tenir en compte que els 
nostres acords han d’ésser independents dels acords 
de I’Ajuntament de Barcelona, perquk no hem de 
convertir el Parlament de Catalunya en el Consell 
Municipal de Barcelona. 

Jo tinc en& que en les últimes reunions que han 
tingut amb el senyor Conseller Delegat els represen- 
tants de YAjuntameiit, representants de les diverses 
Minories, el Regidor que representava la nostra Mi- 
noria a YAjuntament de Barcelona ha fet respecte del 
problema financer i la manera d’ésser resolt aquest 
problema, tota classe de salvetats i tota classe de re- 
serves. Per6 deixem a part aquesta qiiestió, perquk, 
com ja heni dit, una cosa són els problemes munici- 
pals i altra els problemes de la Generalitat. I el pro- 
blema, en ordre a la Generalitat, al meu entendre, és 
claríssim. E1 problema, al meu entendre, és aquest : 
S’afirnia que és convenient que es construeixi a Bar- 
celona un aeriport, que és d’interPs general ei cons- 
truir aquest aeriport a la nostra ciutat, a l’objecte de 
que sigui Barcelona un centre d’aviació comercial en 
les comunicacions &ries amb Sud-Rm6rica. Aixb és el 
que s’ha reconegut en totes aquelles disposicions co- 
pioses que he citat abans. I davant d’aquesta declara- 

, 

cib de l’interks general de l’aeriport de Barcelona, 
1’Estat endossa la crirrega de pagar l’aeriport a la Ce- 
iieralitat, i la Generalitat l’endossa a 1’Ajuntament de 
Barcelona. 

E1 Sr. CONSELLER DELEGAT: No, no, se- 
nyor Ventosa ; no s’ha endossat cap chrrega. 

El Sr. VENTOSA : Na,turalment. aEl se- 
nyoir Conseller Delegat indicava el precedent del 
que s’havia fet a la Mancomunitat de Catalunya 
i deia : si s’hagués solstingüt aquest criteri no 
hauríem pogut fer 1’Escola d’Agricu 
de les altres coises que sota la presidsncia de Ra t  
de la Riba es van fer.n 

El! Sr. VENTOSA : Molltes, moltes coIses. 
Perd el senyoir Pi i Sunyer oblida que la . 
situació és diferent, perquP jo ja er, vaig parlar 
un dia que es discutia ací respecte dels Pressu- 
postols d’ingressos. Jo1 deia : (ca la Manccmunitat 
ens varem trobar amb un dilema, que era, a el de 
fer a Catalunya coises per a constituir i recoasti- 
tuir el nolstre poble, oi bé reauniciar a refer Cata- 
lunya i mantenir unes finances relativament equi- 
I’ibradesn, i, en  aquest dilema, s’optd per’ a refer 
Catalunya contraent un deute. I, corn dPiem nos- 
altres, no poldem seguir la tradici6 financera de 
la Mancolmunitat. Ells no’ tenien un3 Hisenda ; a 
nosaltres, l’article 16 de l’Estatut, ens atribueig 
la part proprcional de les despeses que fa& PES- 
tat  i que corresponguin a serveis traspassats. El 
senyor Cclnseller Delegat, repetint el dit avui pel 
senyor Colnseller de Justícia i Dret. deia que en 
el Pressupost general de 1’Estat ncii h i  havia com- 
signaciiv. Perd, quP hi fa aixh? Es que té ei criteri 
que només se’ns ha de traspassar la part propm- 
cional de toltes les despeses correspcnents a ser- 
veis que tinguin consignació en el Fressupost de 
l’%tat? P’erquP si és així, estem perduts. PerquP 
és evident que, a més, en el Pressupost de l’Estat, 
en, quant 19Estat estimi insuficient la consigna- 
ci6 feta, hi aplica u n  Pressupost extraotrdinari, Q 

fa ampliaei6 de crPdit, 01 recorre a altres mitjans 
,per atendre-l’a, com ho ha fet amb Sevilla ; i nois- 
altres no1 podem acceptar la interpretació1 que no- 
més tinguem dret a la part proporcional’ que hi  
ha en el Pressupost. Es evident que nosaltres’ te- 
nim dret a la part prcporcioaal de totes les des- 
peses que es facin a Madrid, i, per consegüent, 
que tenim dret, en aquest cas, de rebre la part 
propFrciana1 que 1’Estat despengui en 1’aerAdrom 
de Sevilla. 

Senyor Colnseller de J‘ustícia i Dret, sap V. S. 
aquella histbria d’aquell que posava un rPtd que 
deia (ces pagar& d e m d ? ~ .  Pel que paga dema, mai 
no arribard la data del pagament. 

Del criteri del senyor Commines, que aper ara 
noi es traspassava)), si es va aplicant a tots els 
traspassos en resulta que aixa co’nstituirh per a 
Catalunya i per a Barcelona una carrega que no 
poldem sostenir. Ara hi ha un  darrer punt, en el 
que el senyor Conseller Delegat diu que si 1’Es- 
ta t  noi ho1 fa, noisaltres hem de tenir e! gest de fer- 
ha noisaltres mateixos. Esi que l’hem de construir? 
Es moilt perillós aquest criteri. Es una coisa que 
hem vingut fent. Sobretot si es manifesta, pen- 
sem que 1’Estat toirnarh enrera de pagar-nos mal’- 
ta part dels ingressos correspoinents al serveis 

Una VEU : Moltes colses. 

’ 
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Si aix6 s’aplica d’una manera 
general, i si un  dia es diu que si 1’Estat no intervG 
en: la construcció de les oibres públiques, nosaltres, 
fent un gest generbs, les pagaríem amb els nostres 
propis recursois, al cap d’un quant temps de fer 
ai&, l’autmomia hauria fracassat, perqu6 repre- 
sentaria per a Catalunya una c2rreg.a abrumado- 

tres, a més d’estar subjectes a un rP- 
mic que no fóra el de l’Estatut, seriem 
una inju’stícia i hauríem de contribuir 

a pagar despeses per la resta, i no en rebrien la 
part proporcional. 

El Sr. PRESIDEKT : E1 senvor Conseller de 
Finances té la paraula. 

El Sr. CONSELLER DELEGAT:  Pomes 
paraules per a contestar al senyor Ventosa, perquP 
la seva habilitat dialhctica no far& que quedi esfu- 
mat el que noisaltres creiem que és un problema 
fonamental. E11 s’ha referit al que fa afecte al Mu- 
nicipi, dient que el Parlamentt no s’ha de ficar en 
els debats del Consistori. Aix6 és evident. Perd 
nosaltres hem de suposar que el Municipi de Bar- 
celona, representa la ciutat de Barcelona, i que 
nosaltres no tenim res que veure amb els debats 
que es tinguin allí. En canvi, els resultats d’a- 
quests debats, i all6 que siguin peticions concreies, 
dóna la sensació que Corporacions tan importants 
 om el Municipi de Barcelona, han de merPixer- 
li la mixima atencib i el mixim respecte. 

Un Sr. DiIPCTAT : Cadascú les seves atri- 
bucions. 

E1 Sr.  CONSELLER DELEGAT : Na és el 
fet que nosaltres ens fiquem en els debats consis- 
torial‘s. Observar& V. S. que darrerament algun al- 
tre representant de la Minoria regionalista tenia 
un  criteri diferent del manifestat en el si de la 
b i s s i 6  de 1’Aeriport. Aixi, és cosa que a nos- 
altres no ens interessa. E1 que ens interessa és 
all6 que el Municipi, en representació1 de Barcelona, 
demana. I aixi, ve ampliat amb molta més forfa i 
garantit amb una sollvPncia en el sentit que respon 
al sentiment uninime de la ciutat, manifestat per 
una comissió en la qual estan representats tots els. 
partits polítics, de manera que nosaltres noc fem 
ací immiscuir-nos en debats d’un i altre partit, 
sin6 e x p a r  el fet, ben concretament, de que 1’A- 
juntament de Barcelona, com a tal, ha demanat 
a la Generalitat que li donés unes facilitats, i així 
ha cregut aquesta que era del seu deure el tofrnar 
aquestes facultats a 1’Ajuntament de Barcelona. 
I res més solbre aquest punt. 

Ha dit el senyor Ventosa i Calvell, i continuo 
referint-me als arguments anteriors, que actual- 
ment estavem en una situació pitjor perque abans 
1’Estat feia declaracians de que l’aeriport de Bar- 
celona era d’interes públic. Jo he de dir a V. S. 
que amb declaracions soles no1 n’hi ha prou per 
a les realitzacions, perquk 1’Estat podia passar-se 
anys i anys fent declaraciolns de qui? l’aeripol-t era 
d’inter6s públic i en canvi s’hauria quedat sense 
fer el seu aeriport. Perd jo1 voldria aclarir, sobre- 
tot, el punt central de la discussió, tal com jo1 el 
veig, i tal com em sembla que, malgrat tolt, el veu 
el senyor Ventosa, encara que vulgui donar-li un 
altre aspecte. 

Es indiscutible que 1’Estat pugui creure (nosaltres 
no compartim aquest criteri) que la situació geogri- 

fica de Carcelona és favorable, per6 també és com- 
prensible que l’gstat 1JUgUi tenir - potser no, potser 
sí - el criteri de quP el port de zeppelins peninsu- 
lar per a la navegació aPria traiisoceanica ha d’ésser 
a Sevilla, 

En aquest cas, si l’Estat tingués el criteri que ell 
havia de fer l’aeriport a Sevilla, vol dir aquest fet 
- si ell construís allí aquell aeriport - que signem 
nosaltres, pel sol fet del traspAs de serveis, eis que 
tinguem que fer-ne un altre a Barcelona? 

I ara ve l’última pregunta que pot fer-se 1’Ajun- 
tainent de Barcelona: la de si Barcelona, creu que té 
prou empenta per fer el seu aeriport. Aquesta pregun- 
ta, YAjuntament de Barcelona se l’ha pogut fer molt 
bé des d’un punt de vista local i prictic, per6 no n’hi 
ha prou. 

Es precís tenir en compte que molts dels aeri- 
ports són de la ciutat i altres vegades de corporacions 
econhiques. De manera que és una cosa molt logica 
que 1’Ajuntament de Barcelona es fes aquesta pre- 
gunta i a mi em sembla que aquesta cosa és de tal evi- 
dkncia que no crec que els arguments del senyor Ven- 
tosa i Calvell puguin tirar per terra aquestes afirma- 
cions. 

El Sr. P R E S I D E N T :  El senyor Ventosa i 
Calvell té la paraula. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL : Sentint al 
Conseller Delegat m’explico perfectament l’equi- 
vocació que han comes en el Decret *de ‘crasph 
de serveis, en el decret del dia 7 d’aquest mes. 
M’ho explico per la següent raó : el senyor Pi 
i Sunyer argumenta de la manera següent ; diu : 
((Es que perquP 1’Estat estima que Sevilla 6s un 
llac indicat per a construir l’aeripcrrt i decideix 
construir-lo i pagar-lo, nosaltres podem reclamar 
la pari corresponent a aixi,, que 1’Estat ens pagui 
a nosaltres, que ens concedeixi un altre aeri- 
port?, Aquesta pregunta és, la que em formulo. 
E l  senyor P i  i Sunyer planteja +=1 problema sen- 
se que hi hagi precedents. Naturalment, oblida 
que hi havia per part de 1’Estat i de tots ‘21s orga. 
nismes coimpetents de l’Estat, una sPrie de decla- 
racions en les quals s’establia un ordre de prio- 
ritat i fins un ordre ... 

E l  Sr. CONSELLER DELEGAT:  Pura- 
ment plathic ,  senyor Ventosa i Calvell. 

E l  Sr. VENTOSA I CALVELL:  Perdoni, 
senyomr Pi i Sunyer, argumentem amb calma per- 
quP si no no ens entendrem. El senyor Pi i Su- 
nyer argumenta a base de dir : aL’Estat pot dir : 
jo constitueixo a Sevilla una aeriport perquk l’es- 
timo millor i no vinc obligat a pagar-ne un altre 
a Barcelona., Perd 1’Estat no pot dir-ho aixd, 
perquP ja té manifestat reiteradament per mitja 
dels seus organismes competents, que precisament 
donava una prioritat, una preferPncia, una ur- 
gPncia a l’aeriport de Barcelona ; i si arribada 
l’hora de pagar, i pagar el de Sevilla, no podia 
dir que el de Barcelona no era urgent. Aixd 
és el que ha oblidat la Comissió Mixta del tras- 
p i s  de serveis i el Consell de la Generalitat i, 
naturalment, perquP ho ha oiblidat, ha plante- 
jat el problema d’una manera que no té solució. 
E1 senyor Ccaseller Delegat reconeix que aixi, és 
una facultat de 1’Estat. Nosaltres precisament el 
que creiem és que s’havia de partir d’un estat 
de dret, i emparats en aquest estat de dret recla- 
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mar la cessió de la part proporcional d’ingres- 
sos. Si no es fa així, si es segueix el criteri que 
s’ha seguit, com deia, el traspas de serveis ens 
portar; a una catastrofe econdmica. Pel demés, 
en el que sigui de 1’Ajuntament de Barcelona, 
per aquest, totes les consideracions ; perd no hem 
d’oblidar que totes les Corporacions tenen llurs 
atribucions. 

E1 Sr. CONSELLER DELEGAT : Crec que 
es podia donar per acabat aquest debat. 

El Sr. PRESIDENT : El senyor Ruiz i Pon- 
seti té demanada la paraula. 

E! Si-. RUIZ 1 PONSETI : Sols dues parau- 
les. Seré estraordinariament breu. 

Hem trobat a mancar la declaraci6 categ6rica 
que haviem demanat al senyor Conseller de Finan- 
ces i que lla estat substituida per manifestar-nos 
una opinió personal. De moment en tenim prou 
i voldríem que l’ajuntament de Barcelona en 
prengués bona nota, per no emprendre aventures 
econhrniques que singuin suFeriors a les seves 
forces. Si es sabia abans que una vegada ja cons- 
truit l’aeriport li havia d’gsser extraordinaria- 
ment difícil obtenir un suport econbmic de la 
Generalitat, és possible que d’ara endavant sigui 
més prudent, i nosaltres. recabant aquesta pru- 
dencia en tenim prou per ara. 

I una altra petita cosa. S’ha dit ací, s’ha par- 
lat per part del Conseller Delegat, de maniobres 
polítiques j d’una especie d’actitud thrbola, que 
volem rebutjar en absolut. 

Nosaltres volem el sanejament econ6mic de 
Barcelona i no volem que es pugui parlar de ma- 
niobres polítiques al voltant de la nostra ac- 
tuació. 

E1 punt central nostre, precisament, és la declara- 
ció de qu6 la importincia principal dels aeriports és 
de caricter bdlic inclou aixb la necessitat de consi- 
derar-los com a funció principalment estatal. Es veri- 
tat que n’hi ha molts a altres parts del món de caric- 
ter local, per6 tinc els últims pressupostos d’ Alema- 
nya, i malgrat que els aeriports a Alemanya són prin- 
cipalment municipals, hi ha una subvenció de cent ini1 
marcs or per a cada un dels aeriports d’Alemanya. 

Aquesta subvenció permanent té caracter 
anyal, i és c m  he dit de cent mil marcs or, que 
al canvi actua,l! representen més de tres-centes mil 
pessetes. 1 aix6 autoritza a pader dir que els ae- 
r i m s  són cmsiderats colm una funció estatal. Per 
aix6 rebutgem aquesta característica exclusiva- 
Eent local de l’aeriport que potser ens portaria 
una renúncia pri.via a la subvencifr que pugui ve- 
nir de 1’Estat. També ha pronunciat unes parau- 
les el senyor Conseller Delegat i per aclarir bé 
la qüestió m’interessa puntualitzar-les. Ha  sem- 
blat que invollucrava la construcció dels aeriports 
amb la qüestió’ dels sense feina, amb la crisi del 
treball ; i semblava que l’mientació d’anar rapi- 
dament a la canstruccib de 1”aeriport fos per resob 
dre de pressa la crisi de treball, i com que ell 
sap bé que una cosa no te res a veure amb l’altra- 
perqui. nosaltres de la crisi del treball també en 
voldrem parlar amb temps en aquest Parlament -, 
vull declarar que nosaltres no ens oposem a res 
que tingui SI caracter de donar treball al que n’esti- 
p i  mancat. 

Ja he dit que 1’Aeriport valem que es, construei- 

xi, per6 a ia mesura de ques de 
Barcelona, sense que s’ en as- 
sumptes que no vénen precisament destinats a 
donar treball, perqui. cal observar que d’aquests 
milions se’n dedica una bona part a l’expropiació 
de terres que tenen un valor 
destinaria a la construcció prd 
riport, i amb ais6 no es dóna 
tribueisen sollament a benefic 

E l  Sr.  CONSE.LT,ER DELEGAT : Del que ha 
manifestat el senyor Ruiz Polnseti vull recollir-ne 
l’iíltima part. No he invoilucrat amb la construc- 
ció el problema dels sense feina, perque mai p- 
dem creure que es pugui resoldre aquest proble- 
ma amb aquesta obra. He  manifestat que era una 
obra més a emprendre, i que coatribxiria a donar 
feina, i en aquest sentit existir un factor més per 
a nierPixer la nostra simpatia. 

I ara, poques paraules per acabar, H e  de fer 
una nianifestaciól, que, davant de les que ací s’haa 
fet, entenc que és d’interPs fer-la. El senyal- Ven- 
tosa i Cal‘vell parteix, en el seu punt de mira, d’un 
estat de dret, del qual, ell mateix, que ha llegit 
diverses dispoisicions, ha de comprendre que d n  
contradictdries. 

El Sr. VENTOSA I CALVELL:  Quant 
a la declaracib ; no’ existeix tal coatradiccib. 

El Sr.  CONSELLER DELElGiAT: Per6 és 
un  estat de dret que de totes maneres és vell, ja. 

El Sr. VENTOSA I CALVELI, : Lc)’ imme- 
diatament anterior. 

E l  Sr. CONSELLER DELEGAT:  Com si 
no! haguessin passat moltes coses des d’aleshores 
i com si unes disposicions caduques haguessin 
d’ésser la peqa matriu d’aquest problema. 

El Sr. VENTOSA I CALVELI, : V. S. diu 
que és necessari mojdificar all6 que invoca com 
a necessitat pel trasp& de serveis. 

E l  Sr. COlNSELLER DELEGAT : Perd no 
en el sentit en qui. ho1 interpreta, 1’. S .  PerquP a 
més hi ha unes disposiciolns de caraeter platdnic, 
ja que platdniques s6n unes disposicions na re- 
frendades per unes disposicions en Pressupost. 

EI Sr. VENTOSA I CALVELL : Si apliqués- 
sim aquest criteri a totes les, manifestacions, esta- 
iíein perduts. 

El Sr. CONSELLER DELEGAT:  No, se- 
nyor Ventosa. 

E l  Sr. CASANOVES : Bs que la República 
no ens enganyarh com la monarquia. 

EI Sr. C0XSELLE.R DELEGAT:  €$s trac- 
ta d’un fet, senyor Ventosa, perd V. S. ha format 
part d’un Govern en el que hi havia aquest estat de 
dret i aquesta declaracitr i l’aeriport no1 es, va fer. 

EI Sr. VENTOSA I CALVBLL: Bs scrima- 
ment s i s i ,  senyor Pi ? 

El Sr.  COlNStELLER DZE~LEGAT : Es que 
poden haver-hi declaracions i noi fer-se l’aeriport. 

A més volia fer una altra manifestacib: H a  
parlat el senyolr Ventosa de qui. el €et que nosaltres 
haguéssim dit que 1’Estat podia tenir el criteri que 
s’hagués poigut fer un aeriport a Sevilla era un 
perill perqui. ens restava a nosaltres poissibilitats 
sobre la petició1 de subvencions, i jo he de dir  que 
ja m’he apressat a afegir que aixd era un  criteri 
que 1’Estat poldia tenir per3 que nosaltres no com- 
partim. 

2 
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El Sr. VENTOSA I CALVELL : Perd per a 
sostenir-lo davant de 1’Estat V. S .  ha de collocar-se 

at  de dret contrari, que és el que sas- 

EI Sr. CONSELLZR DGLEGAT: No com- 
partim aquest criteri i nosaltres varem anar alla 
a fer la petició de quP parlava abans, perd tenim 
el convenciment que totes aquestes discussions que 
poda tenir una impolrtancia, política, a la llarga 
han de doBar un resultat vertaderament negatiu 
pels interessas de Catalunya. 

o pregaria a la Minoiria regionalista i a les al- 
Minories que en totes aquestes qüestions rela- 

tives a traspas de serveis hi posessin la seva 
maxima cura en discutir-les. 

Fou criteri del Govern de la, República, cosm 
tambP del Govern de la Generalitat, que en discu- 
tir-se aquestes materies tan delicades, a vegades, 
una imprudhcia pot pertolrbar-les, sense que aixd 
vulgui dir que hagin de sotstreure’s a la discussi6 
parlamentAria i no puguin ésser discutides amb’ 
tota plenitud i responsabilitat ; respomabilitat que 
compartini nolsaltres amb el nomenament de la Col- 
missió1 i després amb la interpretació1 que s’haur; de 
dolnar per la Comissi6 Mixta, la qual treballa en 
aquest sentit, separada de l’acció del Govern ; i en- 
front de les seves tasques cada u podra exposar 
la seva opinib, perd nosaltresecreiem que la seva 
tasca és veritablement profitosa pels interessos de 
Catalunya. 

I ja he de fer veure a la V. S. el perill que re- 
presentaria que nosaltres, en totes les pases, en to- 
tes les gesticas, en toltes les incidencies a que do- 
nessin llolc els traspassos de serveis, vinguéssim 
ací al Parlament a parlar dels mateixos, per- 
que aleshores no1 poldríem evitar de cap manera 
un reflexe, poldríem dir coim un ressi,, com un 
tornaveu al  mateix Parlament de la Repitblica, en 
el qual també es comen,saria a parlar de la ma- 
teixa manera de tota la qiiestit del traspas de ser- 
veis. Només vull polsar a la colnsideració de la 
V. S.  en quin ambient tant diferent es faria el 
t r a sph  de serveis si en lloc de coasiderar que 
aquesta és una cosa tecnica reservada a una Coi- 
missió que amb altesa de mires va treballant per 
a trobar punts de coiincidencia i les sollucicns pos- 
sibles ; en lloc d’aquest ambient de serenitat, d’a- 
quest ambient d’obra que est& per damunt dels 
partits i separada del Govern, s’anava sempre en 
un i altre Parlament discutint cada incidencia, ca- 
da cosa que hi hagués per insignificant que fos, a 
veure quina interpretaci6 se li poclria donar, si 
estava ben 01 mal feta. Jo, sense voler amb aisB 
tenir cap mena cl’autolritat sobre la Minoiria regiol- 
nalista ni les altres Minories, perd creient que to- 
tes elles tenen el sentiment de respoasabilitat que 
dóna l’ésser catal& en aquestes hores, espero tin- 
dran en compte facilitar que es faci, sense posar 
entrebancs, aquestes pertorbacioas que hi podrien 

’haver, la tasca que esta realitzant i que jo crec 
que és digna de tot agraiment la Comissió de tras- 
PAS de serveis. 

El Sr. PRESIDENT de la Cambra : Resta 
acabada aquesta interpellació. Segueix l’ordre del 
dia : Discussió del dictamen de la Comissió sobre 
el projecte d’Estatut Interior de Catalunya. E1 

senyor Casarnves, president de la Glmissib, té 
la paraula. 

E1 Sr. CASANOVES : Doriada l’hora avansa, 
da i la fadiga de la Cambra, jo pregaria que se’m 
reservés la paraula per a la sessi6 de dem& 

El Ss.  PRESIDEKT de la Cambra : L a  Pre- 
sidPncia nol té cap incoavenient, perd la Cambra 
caldra que es prolnuncii. Realment, ha estat una 
sessió esgotadora i si ho creu la Cambra podríem 
suspendre la sessiiv per a reemprendre-la demi. 

Veus de diversos senyors DIPUTATS : Sí, sí. 
E1 Sr. COMORERA : S’lian de llegir uns vats 

E1 senyor PRESIDENT de la Cambra: Es 
particulars. 

poden llegir ara. 

Altres vots particulars ai projecte d’Estatut interior 
de Catalunya 

Un Sr. SECRETARI de la Minoria de la Lliga 
Catalana : <<Els Diputats que sotasignen formulen al 
preimbul del Projecte el següent vot particular: Su- 
pressi6 de les paraules <en recobrar la seva persona- 
litat política i>>. - Parlament de Catalunya, 22 de 
febrer del 1933. - J. Ventosa i Tries de Bes.>> 

De la Minoria d’Uni6 Socialista de Catalunva 

<Article 6 bis. (a afegir entre els articles 6 i 7 
del Projecte.) E1 poble de Catalunya podri sancionar 
o rebutjar initjanqant referknduin les lleis votades 
pel Parlament Catali. Perqui: una llei tingui d’ésser 
sotmesa a referenduni bastari que 1-10 demani el quin- 
ze per cent del cos electoral. També podri exercir el 
poble ei dret d’iniciativa, presentant al Parlament una 
proposta de llei, sempre que ho demani, quan menys, 
el quinze per cent dels electors. 

Una llei especial regulari els drets de refer&dum 
i d’iniciativa popular. 

Article 40. El President nomena i separa lliure- 
ment els Consellers que constitueixen el Govern, i 
els Directors Generals, d’acord amb els respectius 
Consellers. També correspon al President l’autoritza- 
cii  de la lectura dels projectes de llei que el Govern 
presentari al Parlament, i la promulgació de les lleis 
i dels decrets segons l’article 55. 

(Seri substituit pels tres articles se- 
güents :) 

E1 President estableix les directi- 
ves generals de la política del Govern i respon d’ella 
davant del Parlament. 

El President reuneix i presideix 
el Consell Executiu i dirigeix la seva actuació. 

El President, en l’exercici dcl seu 
crirrec, hau& de comptar amb la confianqa del Par- 
lament. En altre cas hau& de dimitir. 

En cas de delegació de les seves fun- 
cions executives, correspon al President : 

Les funcions de representacib i la facultat 
de reprendre en tot moment la delegació feta. 

El nomenament i la separació dels Conse- 
llers. 

Quedaran refosos en el següent. 
Delegades pel President de la Gene- 

Article 41. 

Article 41 a)  

Article 41 b )  

Article 41 c) 

Article 42. 

I . ~  

2.” 

Articles 47 i 48. 
Article 47. 

ralitat les funcions executives o de govern: 
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Primer. El Conseller Delegat portari directa- 
ment la representació del Consell Executiu davant 
del Parlament. Els vots de desconfianqa o de censura 
contra el Govern no afectaran personalment el Pre- 
sident. 

Segon. Quan el Parlament vulgui interpellar 
personalment el President de la Generalitat, sera ne- 
cessari que ho demanin almenys cinc Diputats, i que 
es precisi l’objecte de la interpellació. El President 
haurB de presentar-se al Parlament dintre el termini 
de cinc dies a contestar la interpel.laci6 anunciada, 
i el vot de desconfianqa o de censura pres en tal cas 
per la majoria absoluta dels Diputats possessionats 
del &rec l’afectarh personalment. 

EI Conseller Delegat presideix i 
reuneix el Consell Executiu. E n  el cas previst en 
el paragraf I . ~  de I’article 44 exercir2 la presidi%- 
cia del Consell Executiu el Conseller Delegat.. 

(Proposem que quedi suprimit.) 
Quedaran refosos en el se- 

güent : 
El territori de Catalunya estara 

integrat per Municipis autbnoms, que podran vo- 
lunthriament delegar part de les seves funcions en 
una Federació comarcal o un super-organisme 
creat per ells mateixos. 

Els mitjans econhiics dels Mu- 
nicipis per a atendre els serveis de llur cmpe-  
thcia, seran determinats per la llei, i hauran 
d’ésser suficients per aquesta finalitat, procurant 
suprimir els impostos indirectes. 

Els Municipis tenen el dret de posseir, i ad- 
quirir béns, el de tenir explotacions econhiques 

Article 50. 

Article 56. 
Articles 5: i 58. 

Article 57. 

Article 61. 

i industrials, el de particiPar en empreses de ca- 
racter cooperatiu, el d’administrar el Pressupost 
respectiu i el d’expropiar, amb indemnització o 
sense, en aquest cas mitjancant referhium papu- 
lar, i de inunicipalitzar tota mena de propietat pi- 
vada que pertorbi 1’interi.s collectiu. 

E l  President i tots els Magis- 
trats del Tribunal de Cassacib de Catalunya se- 
ran designats per elecció, en la forma i condicions 
que determinar; la llei. 

Article 82. El present Estatut interior pa- 
d& ésser reformat per iniciativa : 

a)  Del Consell Executiu. 
b)  De la cinquena part dels Diputats del Par- 

lament. 
c) De les dues terceres parts dels Ajunta- 

ments de Catalunya, mitjanGant praposta feta al 
Parlament. 

(E1 restant de l’article igual.) 
Palau del Parlament, 23 de febrer del 1933.- 

Mawuel Serra i Moret,  Estanislau Ruiz i Ponsetin 

Article 65. 

ORDRE DEL DIA 
per a la sessi6 de divendres 

Discussió) del Dictamen de la Comissi6 sobre 
el projecte d’Estatut interior de Catalunya. In- 
terpellació sobre el desfalc que ocorregué en la 
recaptació de Girona, el mes de setembre filtim. 

(S’aixcca la sessió a tres quarts de vuit i deu 
minuts de la zwtlla.! 

-I-- 
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