
A 
-.. -- 

Número 4 1 Legislatura Any 1980 

resiaencia provlsiona 
del Molt morable Sr. eibert era 

Sessió Pleniria n ih .  2 
tinguda el dia 22 d'abril de 1980 

SUMARI 

Sota la presidzncia del Molt Honoruble Sr. Heribert Barrera s'obre la sessió a lres quarls i sis minuts d'onze del 

EI Sr. President anuncia la constitucio' dels diversos Grups parlamentaris i es llegeix tot seguit la llista de senyors 

Ordre del dia: 
Eleccib del President de la Generalitat. 
El Sr. President proposa a la Cambra el Dbutat senyor Jordi Pujol i Suley com a candidat a la PresidGncia de lar 

El Sr. Jordi Pujol pren la paraula i exposa a la Cambra el seu programa de govern i la composicid del Consell h e -  

Se su@n la sessid a un quart i cinc minuis d'una del migdia. 
Es rep& la sessid a un quart i set minuts de cinc de la tarda. 
Intervenen els representants dels dgerents Grups parlamentaris. 
Se suspin la sessid a un quart i cinc minuts de set del vespre. 
Es rep& la sessió i intervé el senyor Jordi Pujo/ per contestar Les intervencions dels Grups parlamentaris. 
H s  representmts dels Grups pa rlamenturis expliquen llur intencio' de vot. 
Es procedeix a la votacib nominal i pública del candidat a la Presidhia de la Generalitat, senyor Jordi Pujol. 
Fet el recampte, el candidat no aconsegueix la majoria absoluta necessciria per a ésser elegit. 
El Sr. President, d'acord amb l'upartat 4 de la Disposicid Transit6ria Cinquena, convoca una altra sessió per al dia 

Saixecu la sessid a les deu del vespre. 

mati 

Dlrputats que integren cadascun d'aquests Grups. 

Generalitat. 

cutiu que proposa. 
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S’obre la sessió a tres quarts i sis minuts d’onze del 
mati. Presideix el Molt Honorable Sr. Heribert Barrera, 
acompanyat de la totalitat dels membres de la Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Comenqa la sessib. Senyores i 
senyors Diputats, em plau eomunicar-los que en el termi- 
ni prescrit per les normes de Constitucib del Parlament, 
aprovades en la sessió anterior, tots els senyors Diputats, 
menys els quatre que constituiran el Grup Mixt, han 
adregat a la Mesa la declaracid, signada expressant el 
Grup parlamentari al qual desitgen estar inscrits. Com 
que la composicib d’nqucsts Grups era indispensable 
coniixer-la per al debat que haurh de tenir lloc avui, pre- 
go els senyors Secretaris que vulguin donar lectura dels 
senyors Diputats que integren cada. un dels Grups que 
han quedat constituits en aquest Parlament. 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Senyor President, de 
Grup Mixt esta cornpqsi pels senyors Diputats h s k  
Acosta Shnchez, Josep Benet i Morell, Francisco Hidal- 
go Gomez, Pere Portabella i RifolE;. 

El Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana est6 
compost pels senyors Diputats següents; Heribert 
Rarrera i Costa, Joan Hortalai Arau, Francesc Vicens i 
Giralt,4Josep M. Poblet i Guarro, Josep Farnas i Marti- 
nez, Ramon Vifials i Soler, Jesk Pruja i Puig, Albert 
Alay i Seret, Josep Roig i Magrinyi, Francesc Subiri i 
Rocamora, Antoni Puigvert i Gorro, Victor ‘Forres i 
Perenya, Francesc 13almau i Norat, Marga! Casanovas i 
Guerri. 

El Grup parlamentari de Centristes de Catalunya esta 
format pels senyors Diputats Anton Cafiellas i Balccllls, 
Eduard Punset i Casals, Vicenq Capdevila i Cardona, 
Higini Torras i Majern, Agustí Luna i Serrano, Alexan- 
dre Pedrbs i Ab&, Alfons PCrer. i Guerra, Josep Clua i 
Queixalbs, Josep Panisella i Zaragoza, Joan Manuel 
MargaIef i Miralles, Ramon Franch i Baiges, Pere Ros- 
scH6 i Esteban, Francesc Xavier Puig i Andreu, Josep 
Mesegui i Utgk, Joan Besa i Esteve, MarEA L,orca i Bard, 
Enric Manuel-Rirnbau i Tornas i Albert Planasdemunt i 
Gu ber t. 

El Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat 
esta compost pels següents senyors Diputats; Antoni 
Gutiérrez i Díaz, Francesc ‘Frutos i Gras, M, Dolors 
Calvet i Puig, Joan Ramos i Camarero, Ramon Espasa i 
Oliver, Xavier Folch i Recasens, Jordi Borja i Sebastid, 
Alfonso Carlos Comin i Ros, Antoni Luchetti i Farré, 
Rafael RibÓ i MassÓ, Celestho Sjnchez Ramos, Justi- 
niano Martinez Medina, Teresa EulBlia Calzada i Isern, 
Marcel Planellas i Aran, Lluís Valenth i Fernandez, 
Alfred Amestoy i Saenz, Francesc Padullés i Esteban, 
Antoni Cuadsas i Camps, Matias Vives i Marc, Agustí 
Forn& i Ro&, Miquel EÓpez i Tortosa, Pere Ardiaca i 
Martí i Lluís Medir i Huerta. 

Pregaria el senyor Secretari segon que procedís a la 
lectura deis integrants del Grup parlamentari del Grup 
Socialista. 

El Sr. SECRETARI SEGQN: Senyor President, el 
Grup parlamentari del Grup Socialista esti integrat pels 
següents senyors Diputats: Joan Reventbs i Carner, 
Josep Andreu i AbellÓ, Carles Cigarran i Rodil, Eduard 
Marth i Toval, Joan Codina i Torres, Euis Armet i 

Coma, Felip Lorda i Alaiz, Juanjo Ferreiro Suárez, Joan 
Cornudella i Barber& Luis Andres Garcia Sáez, Anto- 
nio Santibuseio Moreno, Higini Cilotas i Cierco, Joan 
Comas i Basagafias, Isidre Molas i Batbri, Joan Raptis- 
ta Prats i Catala, Esteban Casado Poveda, Rosa Ba- 
renys i Martorell, Francesc Casares i Potau, Joan Oliart 
i Pons, Jo& Gonzálcz Navas, Esteve Torniis i Torrens, 
Joaquim Jou i Fonollh, Marta Mata i Garriga, LaureB 
Pkrcz i Ciudad, Josep Maria Sim6 i Huguet, Joan M. 
Roig i BorrAs, Pere Ayguadé i AyguadB, Francesc Cra- 
viotto i Blanco, Joan Ganyet i Sol&, Xavier Guitart i 
Domhech, Salvador Sunyer i Aimerich, Josep Montero 
i Garcia i Daniel Terradellas i Redon. 

El Grup parlamentari de Convergkncia i Unió, l’inte- 
gren els següents senyors Diputats: Jordi Pujol i S&y, 
Miquel Coll i Alentorn, Macii Alavedra i Moner, Josep 
M. Cultell i Nadal, Pere Pi-Sunyer i Rayo, Xavier Rigatk 
i Ribb, Josep M. Ainaud de Lasarte, Maria Vila d’Aba- 
dal i Vilaplana, Josep Laporte i Salas, Helena Ferrer i 
Mallol, Jaume Fonolleda i Aspert, Joaquim Pibernat i 
Lleyxi, Pere Parern i Cartrb, Jaume camps i Rovira, 
Ramon Camp i Batalla, Ferran Pont i Puntigam, Joan 
Colorninas i Puig, Ramon Pia i Nadal, Josep Garrell i 
Pubill, Alfred Albiol i Paps, Josep M. Casals i Guiu, 
Simeó Selga i Ubach, Ferran Camps i Vallejo, Raimon 
Escu$& i Pladellorens, Antoni Subirj i Claus, Ignasi Car- 
ner i Jorba, Jordi Escoda i Vila, Enric Oli14 i Mmtínez, 
Joan Josep Martí i Fe&, Joan Ventura i Solk, Joan Des- 
cals i Esquius, Joan Or6 i Florensa, Delfi Robinat i Elias, 
tluis Virgili i FarrA, Josep Borris i Gen&, Miquel Ver- 
dcny i Enrich, Joan Vidal i GayolA, Ramon Sala i Cana- 
dell, Concepció Ferrer i Casals, Josep M. Nolla i Pana- 
dbs, Ricard Mas6 i Llunes, Jordi Martincz i Planas i Tri- 
nitat Neras i Plaja. 

ORDRE DEL DIA 

Elecci6 del President de la Generalitat 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
passem ara a la rat5 cssencial per la qual ha estat convo- 
caáa aquesta sessió dintre del termini previst per la Dis- 
posicib Transithria Cinquena del nostre Estatut d’Auto- 
nomia. 

Em plau comunicar a vostres senyories que, efectua- 
des les consultes amb els representants dels partits polí- 
tics presents en aquest Parlament, tal com esti previst a 
la Disposició Transitbria esmentada, he decidit proposar 
al Parlament com a candidat a la Presidkncia de 1a 
Generalitat el Diputat senyor Jordi Pujol i Soley. Prego, 4 

doncs, el senyor Jordi Pujol, que, carn preveu la dita Dis- 
posici6, vulgui prendrc la paraula per exposar aE Parla- 
ment el seu programa de govern i la cornposici6 del Con- 
sell Executiu que proposa. 

El Sr. PUJOL: Honorable senyor President, senyores i 
senyors Diputats, en compliment de l’encirrec que em va 
fer 1’Honorable President del Parlament, i d’acord amb el 
que estableix la Disposicio Transitoria Cinquena del nos- 
tre Estatut, em correspon presentar davant d’aquest 
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Parlament de Catalunya la meva candidatura com a Pre- 
sident de la Generalitat als efectes de la qual, i sempre 
d’acord amb els mateixos termes estatutaris, sotmetrb a 
la seva considerad6 i debat el programa de govern al 
qual penso ajustar la meva actuacib per al cas d’obtenir 
la confianqa del Parlament, assenyalant també la compo- 
sició del Consell Executiu al qual penso confiar sota la 
meva coordinaci6 i direcció e! govern de Catalunya. a s  
sabut que la proposta de govern que jo personalment i en 
nom de Convergkncia i Unió els hauria volgut fer no és 
ben bé la que fart. 

No em refereixo, 6bviament, a les persones que consti- 
tueixen el Govern, sin6 a la seva fórmula política. Per6 
no ha estat possible, i per aix6 Convergkncia i Uni6 assu- 
meix amb plenitud la responsabilitat que el vot popular 
del dia 20 de mar$ li va conferir, és a dir, la d’oferir al 
Parlament i al poble de Catalunya un programa i un 
equip de Govern. Un programa i un equip que han estat 
pensats i redactats tenint en compte, entre altres, dos fac- 
tors. El primer és que continua essent un programa de 
centresquerre, tal corn sempre l’hem defensat. El segon 
és que és un programa per a quatre anys. Estem oberts a 
totes les evolucions que el temps comporti, i, d’altra ban- 
da, Converghcia i Uni6, i jo mateix corn a candidat, 
som conscients que el poder radica en el Parlament i que, 
per tant, podria ser que aquest, el Parlament, volguks 
imposar, rnitjangant els instruments de control que 173s- 
tatut de Rkgim Interior arbitri, un canvi en el govern del 
país. Bs més: ara mateix pot donar-se ei cas que el Parla- 
ment rebutgi les nostres propostes, i no cal dir, k s  obvi, 
que acatarem sense retickncies sempre les decisions del 
Parlament. 

Perh’aixh són eventualitats que ja no depenen de 
nosaltres. El que deph de nosaltres avui és presentar un 
programa fiable i politicament vhliá i un equip de govern 
solvent, i fer-ho pensant en termes de legislatura, és a dir, 
de quatre anys. 

Perquk entenem que el pais ha de superar l’etapa de la 
provisionalitat. Entenem que cal donar-li la cunfianqa i la 
seguretat que existeix una voluntat d’atacar els seus pro- 
blemes i d’atacar-los de deb6, és a dir, amb decisi6 i amb 
perspectiva de temps, 

No ens volem refugiar en les dificultats politiques, evi- 
dents d’altra banda, del moment, per dunar voltes als 
temes, per defugir els problemes, per posposar les coses, 
per fer veure que fem sense realment fer. Convergkncia i 
Uni6, senyores i senyors Diputats, pretén, perqul: aques- 
ta és la seva responsabilitat, governar efectivament i efec- 
tivament atacar els problemes del pais, evidentment d’a- 
cord amb el Parlament i sempre que el Pariament ens ho 
permeti, 

Sa fermesa de la nostra politica serA compatible amb 
uns criteris molt dialogants i molt oberts envers totes les 
forces polítiques catalanes. Ho hauria de ser, evident- 
ment, per imperatius d’aritmltica parlamentaria, pero ho 
sera també i sobretot pecque ho demana la nostra filoso- 
fia política. Converghncia i Uni6 sorn bisicament uns 
partits nacionalistes amb un ‘concepte globalitzador del 
nacionalisme. És a dir, el nacionalisme comporta per a 
nosaltres una exigkncia de servei al conjunt de la cololecti- 

vitat nacional. 9 sorn molt i molt conscients que nosaltres 
sols, ni que tingubssim seixanta-vuit, setanta o setanta- 
cinc Diputats, no podríem construir Catalunya. 

Ens cal, per tant, estar oberts a tots els suggeriments, a 
tots els apropaments i a totes, dic a totes, les coMabora- 
cions. Sobre aquest particular, crec convenient fer un 
aclariment: nosaltres, i ho hem dit prou clarament, no 
creiem convenient la continu‘itat d’un Govern d’unitat. 
No vol dir que hi estiguem en contra per principi, per6 no 
ho creiem convenient com a norma habitual. 

En canvi, creiem que cal actuar, tmt  des del Govern 
corn des de l’oposici6, més amb sentit de país que amb 
sentit de partit. I aixb és una manera, una altra manera, 
evidentment, per6 bs una manera tambb, d’intentar servir 
la totalitakdel pais i, per tant, d’actuar en termes d’unitat. 
Perb si la unitat en el Govern no és un model que ens 
resulti acceptable, creiem, en canvi, que hem de fer un 
gran esforq per tal de mantenir en aquests moments, en 
aquests moments d’institucionalitz acio politica de 
Catalunya, una unitat d’acció en al16 que fa referkncia a 
la posici6 col-lectiva del pais, de la posicib collectiva de 
Catalunya, en la negociació dels traspassos de serveis i 
en la definició dels criteris bisics que han dhforrnar el 
contingut de les nostres lleis institucionals. En el progsa- 
ma que ara exposaré, aquest esperit dialogant que mirem 
de mantenir ha tingut ja alguns efectes. De fet, hi ha pro- 
postes i projectes que no son nostres, sinó d’altres partits 
o bé de sindicats, i que ells reconeixeran, n’estic segur, 
amb facilitat. 

El nostre programa tindra una altra caracteristica: 
seri un programa nacionalista. Si vosths ens voten, 
votaran un programa nacionalista, un govern nacionalis- 
ta i un president nacionalista. Votaran un determini: el de 
construir un pais, el nostre, Votaran la voluntat de defen- 
sar un país, el nostre, que és un país agredit en la seva 
identitat. Votaran una ambició: la de fer de Catalunya no 
pas un país gran per la seva forqa material, que sera sem- 
pre limitada, sin6 un pais gran per la seva cultura, el seu 
civisme i la seva capacitat de convivkncia. 

Finalment, el nostre programa ha estat preparat d’a- 
cord amb un criteri que per als nostres partits ks bisic: 
amb el criteri que no hi ha res pitjor que prometre el que 
després no es podra complir; que no hi ha res pitjor que 
crear falses expectatives, Pensem que no hem d’ocultar al 
pais cap de les dificultats que hi ha, ni cap de les limita- 
cions en les quals ens movem. I, sobretot, que nu li hem 
d’ocultar que només ens en sortirem a través del rigor i 
de l’exighncia en la nostra conducta ciutadana, a traves 
del treball i a travbs de I’esforg. 

fis un programa redactat tenint present la recomana- 
citr que un gran compatriota nostre, en Pau Casals, ens 
va fer quan ens deia als catalans que hem de defensar 
sempre els nostres drets, perd que no hem d’oblidar mai 
els nostres deures. 

Hem de defensar, hem de reclamar, hem d’exigir els 
*nostres drets, perd hem d’explicar al país, sense por, qui- 
na és la situacib real, qui podem fer i que, de moment, no 
podem fer, i hem de $emanar que cadascú compleixi els 
Seus deures. 

En una primera etapa, la nostra acci6 de govern es 
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mouri en tres línies principals: la de la institucionalitza- 
cio de Catalunya, la de la defensa de la catalanitat i la de 
l’economia. En el primer terreny, ens proposem dur a ter- 
me dues coses: rellamp la negociació dels traspassos de 
I’Estat i de les Diputacions i impulsar l’acció legislativa 
referent a l’arganitzacib bisica del pais, 6 s  propbsit del 
qui els parla, i del Consell Executiu quc presento, manle- 
nir en la Comissió Mixta de Traspassos Estat-Genera- 
litat, pel que fa a la delegacib catalana, una composici6 
en quh se sentin representades totes les forces politiques 
catalanes. Com he dit al comengarnent de la meva inter- 
venci& és necessari’ mantenir una unitat basica d’actua- 
cio pel que fa a les qüestions que afecten la institucio- 
nalitzacib del pais, i en aquest sentit seria bo poder cons- 
tituir un front unit en la negociacib dels traspassos de 
competkncies. Aquesta, en tot cas, seri la linia inspira- 
dora de la nostra actuació en aquest punt. I confiem, per 
tant, que en la negociacib amb Madrid, de cara als tras- 
passos i a les seves valoracions, el Govern de la Generali- 
tat podra comptar amb el suport ple deis partits repre- 
sentats en aquest Parlament, la col.laboraci6 dels quals, 
com he dit, i voldria subratllar-ho, pensem demanar de 
fornia que no hi hagi motius d d s  perqu6 pugui ser 
negada, 

Pel que fa als traspassos de les Diputacions a la 
Generalitat, que fa temps que estan paralitzats -tot i que 
hi ha una shrie d’aacords presos per les Diputacions 
catalanes, que venien a transferir les seves compedncies 
a la Generalitat-, pel que fa als Esaspassos de les Diputa- 
cions, dic, ens proposem prendre fes mesures necessaries 
perquk aquestes transferimcies es facin molt riipidament. 
Aquests traspassos afectaran la titularitat de tes compe- 
tihcies, per6 és la nostra intenci6 que, fins que no s’apro- 
vi Ia nova organitzaci6 territorial i administrativa de 
Catalunya, aquestes competkncies, totalment o en part, 
puguin ser exercides, per delegació de la Generalitat, per 
les mateixes Diputacions, amb el fi de no allunyar totes 
aquestes funcions de les realitats comarcals que han de 
servir. Tot aixd representari obrir una nova etapa d’ac- 
tuaci6 de la Comissió Mixta Generalitat-Diputacions, 
inspirada en idkntics criteris de representació que els 
assenyalats per a la Comissi6 Mixta Estat-Generalitat, 
SerA aquest el punt de partida que, relligant amb la nova 
Elei de RBgim LocaI i d’organitzacib Territorial de 
Catalunya -de la qual parlar6 més endavant- ens ha de 
permetre fer desapariiixes les actuals Diputacions, en 
tant que estructura de I’Administració local catalana. 

Estic convengut, per les declaracions que conec de les 
diverses forces politiques d’aquest Parlament, que totes 
elles voldran donar suport a aquesta política, d’una ban- 
da, de recuperacib institucional catalana, i, de l’altra, de 
reforqament de les estructures locals y comarcals del 
nostre pais. En aquest punt, per tant, i per resumir, diré 
que la nostra política perseguiri un triple objectiu: tras- 
passar riipidarnent la totalitat dels serveis i les competen- 
cies de les Diputacions a la Generalitat; preparar la nova 
estructura territorial de Catalunya, 3 ,  mentrestant, utilit- 
zar, sota ple control de la Generalitat, les estructures de 
treball de les actuals Diputacions. 

He de dir, per acabar aquest tema, que creiem estar en 

condicions de rellanqar eficaqment la politica de traspas- 
s o ~ ,  per6, com els deia abans, per a aixo necessitem tenir, 
i confiem poder tenir, el suport massiu de tots els partits 
catalans. I com tambk els deia, procurarem que cap acti- 
tud secehria per part nostra faci dificil aquesta cot-labosa- 
cib de tothom. 

Pel que fa a la legislació sobre l’organització bhsica del 
país, és a dir, tot all6 que cal fer perqul: el país funcioni 
d’acord amb la nova situacib politica, voldria fer unes 
observacions prhvics: estern en un rkgim Parlamentari; 
és, per tant, el Parlament a qui correspon la tasca de le- 
gislar sobre aquestes qüestions basiques institucionals. 
Perd hem de definir el paper que correspon al Consell 
Executiu, que t& l’obligaci6 d’impulsar l’accii, pariamen- 
tiria. I vull remarcar, en aquest punt de les relacions 
entre el Parlament i el Govern, que 6s e€ meu propbsit 
d’establir uns acords bisics aportant dues grans qües- 
tions. Per un costat, si bi: el Govern esth en condicions 
de presentar els perinents projectes per a cadascuna 
d’aquestes lleis basiques institucionals, considera que 
haurien de ser elaborades del del seu inici, totes o bona 
part d’elles, per una Ponkncia emanada de la Comissió 
pertinent d’aquest Parlarnent. Creiem que així, en la 
mesura que ningú no protagonitzi la iniciacib del procés 
legislatiu, tots plegats serviríem millor l’esperit que ha de 
marcar aquesta etapa legislativa que tk una bona part de 
contingut institucional. No obstant aixb, respectem la 
sobirania parlamentaria i la seva decisi6 i, per tant, si 
]’opini6 del Parlament fos una altra, el Govern assumiria 
la responsabilitat’ d’iniciativa que tambt li correspon. 

En un segon punt, es propbsit del Govern, que sotme- 
to a la vostra consideració, convenir per a cada període 
de sessions el programa legislatiu; t s  a dir, sense cap 
mena de renúncia a la iniciativa legislativa que a uns i 
altres correspon, considerem que seria positiu, que seria 
molt positiu per al bon funcionament institucional, que es 
programessin els projectes iegislatius que han d’eentrar en 
el Parlament. En aquest sentit, el Govern pensa demanar 
al Parlament un debat a I’hici de cada període de ses- 
sions per fer conkixer el seu programa legislatiu i rebre 
els suggeriments que els diversos Grups parlamentaris li 
vulguin fer. 

Dit aix6, i d’acord amb els principis que inspiren les 
anteriors manifestacions, considero que durant un perio- 
de de sessions de, proposo, deu mesos, el Govern ha 
d’impulsar un debat en el Parlament dels segiients pro- 
jectes de llei: Primer, Reglament del Parlament catalh. 
Aquest reglament ha d’incloure un element de gran 
irnportancia per a la futura estructura territorial de 
Catalunya, que és la iniciativa legislativa comarcal que 
1’Estatut reconeix. Puc avant;ar que el criteri de1 Govern 
sera d’iinspirar el nou Reglament en les linies bisiques del 
Parlament de l’any 32. En tat cas, ha de ser un reglament 
que permeti una actuacit, igil i eficaq. Per6 sobre aix6 no 
valdria dit res mts perquk temo que a partir d’aqui les 
meves paraules podrien interpretar-se com una inter- 
ferkncia en la sobirania del Parlament; que sigui el 
mateix Parlament que inicii‘ el procés que l’ha de conduir 
a dotar-se d’un reglament definitiu. En tot cas, el Govern, 
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només d’una manera subsidihia, estA disposat a presen- 
tar la seva proposta sobre aquest punt. 

Segona llei, segon projecte: Llei sabre Organizacib, 
Funcionament i Rkgim Jurídic de1 Govern i Administra- 
cib de la Generalitat. fis a dir, la llei que ha de regular les 
funcions de la Presidkncia, del Consell Executiu, del 
Parlament i dels Organismes Autbnoms, així com les 
relacions entre ells. fis el que l’any 32 se l’anomeni Esta- 
tut Interior de Catalunya. També aqui, com en totes les 
lleis del capitol d’organització bisica, i per tant no em 
caidrk ja repetir-ho, e1 Govern -tot anunciant el seu pro- 
pbsit de defensar criteris que, bo i respectant les funcions 
i l’autonornia de cadascun d’aquests hrgans, assegurin un 
funcionament efxag de la Generalitat-, d GovernS dic, 
afirma la seva voiuntat de mirar d’aconseguir una amplia 
concertacii, entre totes les forces politiques. 

Tercer projecte: Llei sobre Patrimoni, Pressupost, 
Comptabilitat i Sindicatura de Comptes. 

Quart projecte: Llei de Rkgim Local i Organitsacib 
Territorial de Catalunya. Aquesta és també, i de manera 
especiaI, una llei de gran transcendkncin per al pais. La 
revitalitzacib de la vida local catalana i la seva adequacib 
a la realitat comarcat en qu6 s’integra reclama urgent- 
ment l’elaboracib d’aquesta llei. Per al Guvern que els 
presento seran czlracteristiques bhsiques d’aquesta orga- 
nització les derivades de la Llei Municipal de 1934, degu- 
dament actualitzada per criteris d’eficicia i racionalitat 
en la prestaci6 dels serveis públics. f i s  evident -almenys 
aquest és el nostre criteri- que ens trobem en la necessi- 
tat d’una authtica redistribució de competincies en el 
marc nacional catalh. Moltes competencies atribu‘ides a 
la Generalitat hauran de ser redistribu’ides, hauran de ser 
assumides en un fort procés de descentralitzacib pels br- 
gam locals i comarcals. En canvi, molts serveis locals 
requeriran una nova escala de gesti6 i planificacib, que 
camportará potenciar i agilitzar la mancomunacib de 
municipis. Les comarques es configuraran corn %I unitats 
administrativo-polítiques de gran responsabilitat, ja que 
damunt d’eiles haura de descansar la politica, precisa- 
ment, la politica de coordirnacib de municipis. Per6 
aquesta organització no s’acaba aqui, i haurd de com- 
templar altres unitats i formes d’actuacib que potenci’in 
I’eficacia de Ia vida local. M’estic referint a la necessitat 
de donar un tractament globalitzador al fet metropoliti, 
que és un fet creador d’específiques necessitats i que la 
mancomunitat no sempre resoi. I tambC s’haurh de com- 
templar et consorci com a figura administrativa idhnia 
per a la coordinació de determinades activitats sectorials 
de les corporacions locals. Perd, en definitiva, hi haura el 
que hi ha d’haver, que és una gran voluntat d’autonomia, 
d’enfortiment de l’autonomia local en tots els sentits, fins 
i tat en els financers. f i s  obvi que els municipis han 
assolit progressivament serveis que no els eren propis, 
carregant els seus pressupostos per damunt de les possi- 
bilitats reals dels seus recursos. Aquest k s  un terna que 
s’haurii de resoldre en el marc d’una participació en els 
recursos financers de la Generalitat i de Estat. 

Sobre aquest punt vull fer tres darreres, tres últimes 
consideracions. La primera k s  que ei Govern, que en li- 
nies generals dbna per d i d a  la divisi0 territorial de 

1936, defensari en alguns casos concrets la necessitat de 
fer recurs al referkndum per a la fixació de limits comar- 
cals. La segona k s  que la politica territorial catalana ha 
de respondre a la voluntat de correccih dels equilibris 
territorials, demografics, econbmics, culturals i de tota 
mena que s’han d’instaurar a Catalunya. I la tercera 6s 
que el Govern que els presento no far& costat a les inicia- 
tives que tendeixin a minimitzar la nostra competkncia en 
el camp de la regulacii, del r6gim local que hagi de fer ei 
Parlament espanyol. Aquesta ens afecta en una part mi- 
nima, que no condiciona la nostra actuació; i demanar 
des de Catalunya que es faci pel Parlament espanyol 
aquella Iiei, creiem que podria originar interpretacions i 
malentesos que el nostre Estatut no autoritza. 

EI cinquk projecte fa referkncia a la Llei sobre la Fun- 
ció Pfiblica. Pensem procedir al suport de la funcib públi- 
ca catalana, i per aixh cal amb urgkncin fer una llei sobre 
la funció pfiblica. Aquesta urgincia, aquesta urgent 
necessitat deriva del fet que en aquests moments hem de 
muntar, estem muntant, en tots els nivells i en tots els 
h b i t s  la nova Administració catalana, i cal fer-ha amb 
normes precises i ben definides, perqui, d’una banda, 
hem de donar estabilitat i independincia als Funcionaris i, 
dc l’altra, hern d’evitar la polititzaci6 de la funció ptiblica. 
Aixb, independentment de la qualitat t h i c a  i de l’esperit 
de servei públic que hern de procurar i que estem segurs 
que tindran els funcionaris de Catalunya. 

En aquesta linia, i ara fujo, rn’aaparto un moment de ía 
línia estrictarnent legislativa, una de les primeres coses 
quc el Consell Executiu es proposa fer és donar un gran 
impuls a 1’EEscola d’Administraci6 Pbblica creada per la 
Generalitat provisional En tot cas, volem subratllar una 
casa: creiem que en gran part, en una gran part, l’kxit o 
eI fracis de la nostra autonomia dependri de l’eficdcia i 
de la independkncia dels funcionaris catalans, i fem per 
tant una crida a totes les forces polítiques perquk ajudin 
a crear un clima positiu en aquest sentit. Fem igualment 
una crida a tots els funcionaris de Catalunya perqui: se 
scntin responsables mks que ningú de la tasca de fer fun- 
cionar el pais, amb el benentes que hem de ser especial- 
ment sensibles a tes seves justificades reivindicacions. 

El sis& projecte fa referhcia a la Llei electoral al 
Parlament de Catalunya. Aquesta llei, bbviament, és de 
la mes gran transcendkncia, i si la situo cap al final no 6s 
pas per disminuir-ne la importincia, sinó simplement 
perquk no es podri comencar a discutir fins que no s’ha- 
gin aprovat algunes de les lleis que abans he esmentat, 
entre altres la de l’Organitzaci6 Territorial de Catalunya. 
Almenys des de la nostra perspectiva, des de la perspecti- 
va del qui els parla, aquesta llei, Ia de RBgim Local i 
Organitzacib Territorial de Catalunya, és prkvia, perqui, 
tot respectant plenament els principis democritics de la 
representació proporcional, pensem defensar criteris 
comarcalistes en l’elaboracib de la llei electoral. 

I finalment, dues lleis potser no tan urgents, per&que 
igualment corresponen a aquest capítol de la institucio- 
nalització del pais: hi ha la Llei sobre el Sindic de Greu- 
,ges i la LSei sobre Actualització de la Compilació del 
Dret Civil Catal& de la qual parlaré més endavant. ‘I ser& 
com a conseqühncia de la politica de traspassos i de l’a- 



plicacid, d’aquestes lleis institucionals catalanes que $0- 
brira el procés que ens haura de permetre concretar i 
mesurar l’abast de la revisi6 de I’Estatut, fins a abastar 
les m Aximes possibilitats del sostre constitucional. Aixb 
t5s el que ens proposem fer en el que n’he dit el camp de la 
institucion alitzaci6. 

Ei segon gran camp de la nostra actuacib és d de la 
defensa especifica de la catalanitat. He dit abans que 
sorn un poble agredit en la seva identitat. És a dir, no 
som només un poble que vol recuperar Ics seves institu- 
cions polítiques; sorn un poble en perill de demacimdit- 
zació i tarnbi: de ruptura interna profunda i radical. Nu 
vegin en el que acaba de dir un signe de desanim. Catalu- 
nya és un poble del gual, corn deia un de nosaltres no fa. 
gaire, k s  un poble del qual a travbs de la histdria, els reia, 
els papes, els historiadors, els politics i els sociolegs i els 
estadístics han dit molts cops que ens haviem acabat, 
per6 que sempre liem tornat. 1 ara mateix estem tornant, 
estem superant un periode dificil, d’nmenaqa mortal, i 
aquest Pariament mateix, aquest acte d’avui, en shn la 
prova. Per6 aixo no treu que si un objectiu prioritari ha 
de tenir un govern catali, i molt mks, evidentment, un 
govern nacionalista catalk com el que jo us presento, que 
si un objectiu prioritari ha. de tenir es la defensa, l’enforti- 
ment i la projceci6 d’allb que fa que, a travks dels segles, 
Catalunya hagi estat Catalunya: ’la seva llengua, la seva 
cultura, l’evidkncia de la seva histbria, el sentiment i la 
conscihticia cic col-lectivitat, la defensa dels seus drets 
polítics, la voluntat de ser. Per tant, un deIs objectius 
fonamentals del programa i del Govern que tinc l’honor 
de presentar en aquest Parlament sera la normalitzacib 
de la llengua catalana. Actuarem fermament des d’aquest 
moment perqui: el catali sigui en la practica -i no sola- 
ment com una afirmacio de I’Estatut- que sigui en la 
prictica la llengua prhpia de C atallunya. L’Administra- 
ci6, els serveis públics, els mitjans de comunicaci6, l’en- 
senyament i en general tots els imbits de I’3js lingüístic 
ho han de fer evident. 6s a dir, cal una politica de nor- 
rnaiitxacib lingiiistica que evidentment, i ho vuEl subra- 
tllar, ha de ser respectuosa i no gens discriminatbria per 
a la llengua castellana, pcrb que ha de ser eficaG i ha de 
ser de signe inequivoc i ha de conduir a una revitalització 
irreversible del catala. I només aconseguirem la normalit- 
zació de la llengua catalana si el seu Ús esdevi: predomi- 
nant, tot convivint amb la llengua de I’Estat, oficial tnm- 
bé a Catalunya, i,  no ho hem d’oblidar, prbpia d’una 
bona part dels ciutadans de Catalunya. I aixb fio vull 
subratllar. Donarem suport a les genu’ines expressions 
culturals d’aquest sector de la població de Catalunya, i la 
Generalitat garantira a tots els ciutadans l’us de la seva 
llengua, catalana Q castellana, sense oblidar, perb, que 
l’objectiu k s  d’aconseguir a travbs d’un pro& que pot 
ser lIarg, i que en tot cas ha de ser assumit lliurement i 
sense el més petit enfrontament, que, a Catalunya, la 
llengua i la cultura propies del país siguin les catalanes. 
Corn a instrument #aquesta política ens proposem crear 
uns serveis de normalització de l’ris oficial de la llengua 
catalana i d’assessorament lingiiistic, corn a instruments 
específics creats per una Liei de Bases d’Accib Cultural, i 
que pensem presentar en aquest Parlament amb el 

mateix paquet legislatiu que hem assenyalat en la part 
relativa a la institucionalitzacib de C atallunya. Perquh tot 
és institucionalitnació, per6 !’enfortiment i la consolida- 
ció de la. nostra cultura i la nostra llengua també ho son. 
Aquesta llei ha de ser la base de la politica nacional de 
defensa i enfortiment de la nostra cultura i de la nostra 
llengua. Hem de definir legislativament l’abast dc I’ofi- 
cialitat del catali, hem de definir entre tots quines són les 
mesures que la Generalitat ha de prendre per a garantir 
l ’ h  de les dues llengües, del! catali i del castellii, per part 
de tots els ciutadans de Catalunya. 1 ens correspon, per 
tant, desenvolupar l’article tercer de I’Estatut en l’esperit 
de convivkncia i de respecte que ens ha caracterilzat 
sempre, per6 també en defensa de l’efichcia de la defini- 
cib com n oficial de la llengua catalana. 

L’Estatut reconeix la competimcia exclusiva de la 
Generalitat en el camp de la cultura, i liosaltres durem a 
la practica aquest reconeixement esgotant totes les seves 
possibilitats legals. Ho farem, no pas exercint un nou 
dirigismc, que prou qrxc n’hem patit, sinó a travks de 
potenciar la llibertat de creacio i d’expressib i de descen- 
tralitzar al maxim !’organitzacio dc Ia nostra cultura. I 
arribat aquest punt, vull expressar amb forga una convic- 
ció profunda nostra i que el programa que els presento 
tindra molt en compte en tot, i és que nosaltres creiem en 
la capacitat d’iniciativa del nostre poble. En tot, en l’eco- 
nomia, en i’accib social, en la cuktura. Ni la riquesa ni les 
formes més prbpies de reiacio d’osganització social, ni la 
cultura de Catalunya no s6n principalment obra de 1’Es- 
tat, sinó dels catalans. Catalunya ha estat feta pel treball 
i pcr la creativitat, pel treball i per la capacitat d’iniciati- 
va dels catalans. I quan dic catalans, vull dir, ho recordo, 
tot i que probablement és innecessari en el meu cas, quan 
dic catalans, vull dir tots els homes que viuen i que tre- 
ballen a Catalunya i que de Catalunya en volen fer el seu 
pais i, sobretot, el país dels seus fills. 

Des de la Generalitat caldra, evidentment, prendre ini- 
ciatives, moltes, per6 sobretot caldri potenciar la capaci- 
tat del nostre poble de fer coses, la capacitat del nostre 
poble de crear. 

Aixo ho farem cn el camp de la literatura, del teatre, 
del cinema, de la música i de les arts plistiques, a travks 
d’una politica d’ajut, de premis i de suport a I’edici6, ’ 
estrena, realitzaciii i exposicib d’obres que potencii, en 
general, la producció editorial en catala i faciiiti la pro- 
fessionalitzaeió de l’escsiptor ; en el marc &una politica 
teatral que afavoreixi la creacib de companyies estables i 
que obri ei camí a la creacib d’un teatre nacional de 
Catalunya i d’una política cinematogrifica que, al costat 
de donar impuls a UR cinema autocton, faci habitud 
l’exhibicib de pel*licules estrangeres doblades o subtitula- 
des en catali; en el marc d’una política musical que, 
basada en la promoció de l’ensenyament de la musica, 
aconsegueixi alhora la seva extensilt, a tot e? país a travis 
de grups corals i instrumentals, i tot plegat tenint com a 
base, tant com pugui, d’una banda, la promoció del més 
gran nombre possible de poblacions catalanes com a 
centres culturals i artistics i, de I’dtra, la promocib de les 
entitats de cariicter popular, centres excursionistes, ate- 
neus obrers, orfeons, esbarts, grups teatrals, cine-clubs, 
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associacions recreatives, etc. És a dir, totes aquestes ins- 
titucions a través de les quals s’ha manifestat la creativi- 
tat del nostre poble i a través de les quals en els moments 
dificils el nostre poble ha respirat i ha sobreviscut. 

Ens proposem tambb de reprendre la creació o ajudar 
les iniciatives locals que actuh en aquest sentit; repren- 
dre la creaci6, deia, de la xarxa de biblioteques, d’arxius i 
museus comarcals que va iniciar la Mancomunitat i que 
va continuar la Generalitat dels anys trenta. 

No entro en el detall de moltes altres actuacions, pero 
s i  que vull assenyalar dos fets concrets per acabar aquest 
capitol. Un ks que procurarem dur a terme una política 
de projecció exterior de la politica catalana. Catalunya, 
Abviament, no pot aspirar a ser un país internacional- 
ment de primera fila en molts camps, per6 hi pot aspirar 
en el de la cultura i, sobretot, mis específicament, en el 
de k r t ,  i con& que no desaprofitem aquesta forga i 
aquesta capacitat de preshcia internacional. De !’altre 
punt no puc deixar de parlar-ne tot i que és probable que 
se’n doni en alguns ambients una interpretacib errhia i 
que s’atribueixi al que diré tota mena d’intencions. Em 
refereixo a la unitat lingüística i cultural del Principat, del 
País Vdencid i de les Illes. ,Quedi clar que no dono a 
aquestes paraules cap intencionalitat política. Quedi clar 
que no parlo ni el Consell Executiu parlarh mai deis plan- 
tejaments polítics valencians i balears o del problema de 
la bandera, per exemple. No plantejo res d’aixo, Pero la 
Generalitat de Catalunya no pot ser menys en la defensa 
de la llengua, que k s  IR seva obligaci6 defensar-la, no pot 
ser menys que 1’Acadhia de la Llengua Espanyola. T 
per tant hem d’afirmar aquesta unitat lingüística i cul- 
tural del Principat, del País Valencii i de les Illes; i hem 
de dir que la llengua de Catalunya, la llengua que es 
parla a Figueres, a Reus i a Tirrega, es defensa a Reus, a 
Figueres i a Tarrega i a Barcelona, pero també es defensa 
a Xitiva i es defensa a Ciutat de Mallorca; i no podem 
oblidar que hi va haver moments en quk qui més va 
defensar la nostra llengua varen ser un noi de Xhtiva i 
una noia de Mallorca. 

Per tant, amb ple respecte i sense cap anim d’intromis- 
si6 en res, el Consell Executiu procurara mantenir una 
relaci6 cultural viva amb les terres germanes del País 
ValenciB i de les Illes. 

M’he de referir d’una manera especial al tema dels mit- 
jans de comunicaci6. En aquest sentit, aprofitarem al 
tnaxim les possibilitats de l’Estatut, tant en la creacib 
d’una rddio i d’una televisi6 prbpies, com en el suport de 
1 a llibertat d’iniciativa d’imbit catal8 i d’ambit comarcal 
pel que fa a aquests mitjans i pel que fa a la premsa. Per6 
és en el camp de la televisió on durem a terme una de les 
accions més enkrgiques per a les quals esperem poder 
comptar amb el suport ple, decidit, massiu de totes les 
forces polítiques catalanes. 6s  en el camp de la televisió, 
dic, on hem d’actuar d’una manera més enkrgica, perquh 
es en aquest punt on mbs que en cap altre ens juguem el 
nostre ser corn a catalans. L’Estatut preveu la concessi6 
de 1’Estat a la Generalitat d’un futur tercer canal, Rhdio 
Televisi6 Espanyola hauri  de crear una programaci6 
específica per a Catalunya, Ia qdal, obviament, haura de 
respondre no solament a la nostra realitat com a. poble, 

sinb a la necessitat que tenim que la televisió deixi d’isser 
un instrument de desnacionalitzacio. D’altra banda, el 
Govern prendra les mesures per tal d’assegurar des d’ara 
que els actuals programes de televisi6 en catali, o reaiit- 
zats des de Catalunya, tinguin les garanties d’objectivitat 
que I’Estatut Juridic de RTE defineix. La Generalitat 
amb el Parlament, el Govern amb el Parlament, ha #as- 
sumir el control de la gest% de la progr.amaciÓ catalana. 
Aquesta ha de ser una gran fita de la nostra inicial actua- 
ci6 de govern. 

El tercer gran camp d’aactuació del Consell Executiu 
de la Generalitat sera l’econbmic. Les dificultats empre- 
sarials i l’atur, o bé la manca de confianga i d’estimul evi- 
dents en molts sectors, tot aixb és prou conegut; no cal 
dedicar-hi temps a analitzar-ho, a comentar-ho mks. En 
el que vull$nsistir, aixh sí, és en la voluntat dei Consell 
Executiu d’ajudar a superar aquesta situació. Per aixh 
presentarem un proErama d’actuacii, econhica  per al 
període 1980-1 984 a primers de setembre. Un programa 
d’actuncib economica que hauri d’incidir positivament, i 
aquesta ha de ser una de les seves intencions basiques, 
sobretot en la problemhtica social i laboral. Per6 volem 
deixar molt clar qui: és el que creiem que, Estatut en ma, 
podem fer i quh és el que escapa a !es possibilitats i com- 
petkncies de la Generditat. Perquk aquest, el de la politi- 
ca econhica i el de la política social, precisament per la 
facilitat amb quk entorn &ells es creen grans expectati- 
ves, és un dels punts en qui? la nostra voluntat de no 
crear faises expectatives ha d’actuar d’una manera m6s 
vigilant. La Generalitat no disposa, efectivament, de la 
gran majoria d’instruments i competkncies necessaries 
per a practicar el que se’n sol dir una política econtjmica. 
f i s  a dir, no tenim potestat sobre la política monetaria, ni 
sabre la de rendes, és a dir, sobre els preus i sobre els 
sous. Tenim unes possibilitats limitades, forqa limitades 
en el camp fiscal, i encara de les competkncies que tenim 
6s aconsellable no fer-ne us, d’aixo en parlar6 dcsprks. I 
també s6n limitades les possibilitats que ens d6na 1’Esta- 
tut  en rnatkria financera, tot i que podrem actuar sobre 
les Caixes. Volem que aix6 quedi dar. Volem que aix6 
quedi ciar perque no es crei’n segons quines cxpectatives. 
La majoria de decisions que poden tenir una repercussi6 
rdpida sobre l’economia catalana cauen fora de I’Estatut. 
No podem apujar o abaixar el tipus d’interes del Banc 
d’EEspanya o no podem rebaixar un coeficient bancari i 
aixi de cop alliberar molts milers de milions de pessetes 
que podran ser afectats a operacions C O I I X ~ G ~ ~ S ,  i que 
per tant rtlleugerjran en pocs dies les condicions del mer- 
cat. O, en un altre terreny, no podem votar un crkdit 
especial de milers de milions de pessetes per a subvencio- 
nar l’atur. Totes aquestes coses no les podem fer. En can- 
vi, podem fer moltissim a mitja termini, i naturalment a 
llarg termini, podem fer moltissim per donar a Catalunya 
els mitjans i els instruments que ens calen per a superar 
la crisi de fons. La Generalitat nornBs indirectament, vull 
dir nom& a travk de la capacitat de pressi6 que té i que 
ha d’exercir per a actuar sobre aquestes mesures que, 
aquestes si, poden actuar a curt termini, nom& indirccta- 
ment es pot responsabilitzar del que passara d’aquí a sis 
mesos. Per6 és del tot responsable, som tots del tot res- 
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ponsables del que serem econhicament parlant, i per 
tant tambh socialment parlant, d’aquí a cinc anys. Tenim 
competencies molt amplies, sovint exclusives, en camps 
tan capitals com són l’agricultura, la comercialització, ei 
turisme, l’urbanisme, l’ordenaci6 del territori, I’habitatge 
o bk en activitats de tant de pes, quan el que es tracta 6 s  
d’adaptar-se a una situacil4 nova, com sbn La formacio 
professional i el reciclatge de la ma d’obra, o bb la tec- 
nologia i la recerca. I, a mis tindrem, si no la malversem, 
tindrem una incidkncia real sobre molts centres d’iniciati- 
va economica, privada i pública. D’acord amb el que 
acabo d’cxposar, la Conselleria d’Economia i Finances, 
en col.laboraciÓ molt estreta amb les d’Indbstria i Enera= 
gia 3 de Corner$ i Turisme, actuara en tres línies princi- 
pals. 

Per6 abans els vull recordar -perqui de vegades sento 
comentaris que donen a entendre que no hi ha una idea 
prou clara, en general, de quines sbn ies nostres perspec- 
tives quant a recursos, recursos de la timeralitat--, 
abans els vull recordar, senyores i senyors Diputats, que 
els recursos financers de 1’Estatut s6n de quatre classes. 
Hi ha, en primer lluc, els impostos cedits per 1’Estat 
d’acord amb 1’Addicional Quarta de I’Estatut, que, com 
saben, s6n els impostos sobre el patrimoni net, sobre 
.transmissions patrimonials, sabre successions i dona- 
cions i sobre el luxe en el lloc de destinacib. En segon 
lloc, hi ha els recursos vinculats a les transferdncies, que 
de fet representen una participacih dels ingressos de 1’Es- 
tat, i que constituiran, de molt, la part mhs important dels 
nostres ingressos. El tercer component dels nostres 
recursos seran els impostos nous o rectirrecs que la 
Generalitat estableixi. T finalment tenim eIs ingressos que 
ens puguin correspondre a travhs del fons de compensa- 
ci6 in’terterritorial. 

Ja sh quc la numeració precisa i exacta dels ingressos 
de la Generalitat és mks complexa de1 que acabo de dir, 
com es desprkn de l’article 44 de I’Estatut. Per6 la des- 
cripci6 que ara acabo de fer resumeix l’essencial de la 
qüestib i deixa ben clar que el punt principal de les finan- 
ces de la Generalitat, mcntre no renegocri tot el terna de 
finances en un període maxirn de sis anys, tal corn preveu 
l’article 45, són els recursos vinculats a les transferkncies. 
Per tant, ara per ara, la negociaci6 de les valoracions és 
la qüestió primordial des del punt de vista del pressupost 
de la Generditat. Aixb dependra de la Conselletia &Eco- 
nomia i Finances, per6 tamht de ja Comissió Mixta que 
preveu la Transitbria Tercera de 1’Estatut. C omissi6 
Mixta que, com hem dit,.volem plantejar de tal mankra, 
que totes tes forces polítiques s’hi puguin sentir authti- 
cament representades. 

Pel que fa a la possibilitat de crear impostos, he de dir 
que el nostre Consell Executiu no pensa fer iis d’aquesta 
potestat cn un futur previsible, i aixb per dues raons. Per- 
qu6 en el moment actual de crisi econbmica, generalitza- 
da, uns nous impostos tindrien uns efectes negatius, i per- 
quk, no estant encara la Generalitat en condicions, com 
no ho esti, de prestar tot el servei que la col.lectivitat 
n’espera, l’increment de pressió fiscai no es podria justifi- 
car, ks a dir, vindrk un dia en qu6 la capacitat de Ia 
Generalitat de donar un servei millor en un determinat 

aspecte justificari un nou impost o un reciirrec i una 
gran part del país l’acceptarh, perque un impost és m6s o 
menys onerbs segons el servei del qual deriva. Per6 en cl 
nostre cas, avui, de moment, tot aconsella no fer 6s de la 
nostra potestat irnpositiva. 

Dit tot aixb, em referiré a les tres linies d’actuacib que 
abans he anunciat. Primera: seguiment de malt a prop de 
la politica pressupostiria de l’Estat, a fi de vigilar que el 
pressupost general no sigui lesiu per als interessos 
catalans. Cal fer aquest seguiment tant pel que fa tt l’ad- 
ministració ordiniria de 1’EEstat com pel que fa als pro- 
grames d’inversio publica o a les contribucions, ajuts 
especials i programes especifics que fa I’Estat. Hi ha una 
certa tendhcin al niveJl general d’Estat a pensar que 
Catalunya s’espavilard pel seu compte i a oblidar-nos a 
I’hora de la invers% i de les contribucions públiques de 
tota mena, i t s  veritat que nosaltres estem disposats a 
sortir-nos-en a través, fonamentalment, del nostre esforc, 
per6 tambt és veritat que nosaltres tenim dret, i tenim 
necessitat, de i’atenció que 1’Estat ens deu. 

Un cas flagrant d’aquesta interpretacib abusiva ts, per 
exemple, el de l’escola piiblica a Catalunya, especialment 
a la província de Barcelona, que, amb motiu de I’inici de 
l’actual curs, es va posar prou de manifest. Per6 el 
mateix passa en altres cuses, en moltes altres coses, en la 
recerca, per exempls, on 1’Estat atribueix a Catalunya 
només un 10% del que proporcionalment li correspon- 
dria, i en moltes altres. I, de fet, avui només dos Minis- 
teris inverteixen en aquest moment a Catalunya les quan- 
titats que proporcionalment ens pertoquen. 

Segona línia d’actuacib : elaboració i aplicacib d’un 
programa de quatre anys, tal com ja he anunciat, que 
articuiarh totes les actuacions en el camp agrícola, indus- 
trial, financer, comercial, interior i exterior, urbanístic, 
d’obrcs publiques i d’habitatge, de formacih i de reciclat- 
ge professional, de promoci6 de la inversib, d’introduccib 
de noves tecnologies i de recerca que la CcneraIitat pot 
dur a terme. 

Aquest programa contemplar& tambk la participació 
que Ia Generalitat convk que tingui en l’empresa pública 
existent a Catalunya i el paper qlie hi ha de jugar. 

Si h@ el programa en qÜesti6 haurh de ser jutjat en el 
seu moment per les forces politiques, socials i econ6mi- 
ques del país, puc avanqar, a tall d’exemple, que ens pro- 
posem crear algunes institucions i alguns instruments 
d’acciÓ econhica  i social que al nostre cntendrc sbn 
necessaris per a la batalEa que Catalunya ha de donar de 
cara a la transformació dels anys vuitanta. Institucions i 
instruments com 1’Tnstitut Catali de Governs Exteriors, 
a causa de la nostra conviccib que una economia moder- 
na no sobreviuri si no és capa$ de competir internacio- 
nalment. Em refereixo tambh, entre altres iniciatives, a 
!’Institut Catafii de Foment Empresarial i, d’una manera 
immediata, al Consell Consultiu del Crkdit, com a primer 
pas cap a la futura creacib d’un autkntic Institut CatalA 
de CrZdit. 

Puc avanGar, també, que aquest pla preveura la coor- 
dinació i el patenciament de totes les mesures per a llui- 
tar contra l’atur que estan a l’abast de la mateixa 
Generalitat i d’altres institucions i drgans de poder, espe- 



cialment els ajuntaments. Com també puc dir que farem 
tots els possibles per treure el miixim rendiment de les 
possibilitats que, de fet -i hem de ser sincers, són limita- 
des-, !’Estatut ens dóna en matkria. financera. 

Els he dit que els parlaria amb sinceritat, i per tant he 
de dir que no k s  clar el que en la prhctica representar& 
I’ordenacib del Crkdit, Ranca i Assegurances que ens 
correspon dintre del marc de la legislaei6 basica de 1’Es- 
tat. Pero hi ha una cosa clara, i 6s que, poc o molt, la 
Generalitat tindri un dret d’actuar sobre aquestes activi- 
tats. Pes tant, ho hem de fer. Aquest t s  un primer punt. 

El segon punt és més clar, i fa referhcia a la nostra 
competencia sobre les institucions de crkdit corporatiu, 
public i territorial i sobre les Caixes d’Estahis. Podem 
intervenir, entre altres coses, en l’estructuració, composi- 
ci6 i funció dels seus drgans de govern, en la fixacib dels 
subcoeficients sectorials O territorials, en la determinació 
de l’aptitud dels valors als efectes de la regionalitzack de 
les invcrsidns, en la fixasi6 d’un ordre de prioritat sec- 
torial, en la computabilitat dels títols emesos i en moltes 
altres coses d’aquest estil. 

En tot cas, i recordant el que ja he insinuat -que !es 
nostres compcthcies en el camp financer en un cert sen- 
tit estan per acabar de guanyar i per acabar de definir-, 
vull insistir en el fet que ara és tan o més important l’es- 
trategia n seguir que no pas els objectius immediats con- 
crets. 

En aquest sentit, la Presidkncia de la Generalitat es 
proposa crear de moment el Consell Consultiu del Crk- 
dit, amb participació de les diverses classes d’entitats 
financeres, i amb l’objectiu de procedir a 1’eluboraciÓ 
d’un projecte d’institucionaIiEzacirj del &dit a C atalu- 
nya. No entro en el detall de tot el que creiem que haurh 
de fer aquest Consell, per6 hem d’arribar a poder crear 
una institucib similar als Landerhank alemanys, per tai 
de fomentar la inversió a Catalunya. 

T Ea tercera linia d’actuaci6 és que la Conselleria d’E- 
conornia, sempre en col4aboraci6 amb les d’hdhstria i de 
Cornerg, disposa al nostre entendre d’una arma que pot- 
ser alguns consideraran poc tangible, per6 que a mi em 
sembla. de la mks gran importincia si se sap utilitzar: en 
refereixo ;a la utilitat i a la capacitat de convocatbria que 
la Generalitat tindrh i tb si fem les coses bh. Em refereixo 
tamb6 a la capacitat de proposta que la Generalitat té 
envers I’AdministraciÓ central. El pais no ens demana 
que fem miracles. El pais ens demana només que demos- 
trem un autkntic interks pels seus problemes reals, i que 
fem tots els possibles de deb6 per resoldre’ls. Aix6 ho 
farem, i quedara molt clar que ho farem, i d’aqui sortira 
una capacitat d’orientacib, de promoció i d’estimul de 
tota I’activitat econbmica molt superior de la que es des- 
p r h  de la lectura estricta de 1’EEstatut. Sempre, repeteixo, 
si tenim alguna manera de fer, que sigui competent, 
realista i sincera. Crec que el Consell Executiu que pre- 
sento és especialment indicat per a dur a terme una tasca 
d’aquesta mena, perquk justament es caracteritza per la 
fe que tb en la capacitat d’iniciativa dels catalans, per la 
convicci6 que no hi ha fbrmules miraculoses per a tirar el 
pak endavant, sinó simplement (;I trebail i el realisme. 
Confio que la nostra política tindrii la resposta que 
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necessita i que es mereix per part dels sectors socials 
catalans que poden ajudar mts a crear llacs de treball, 
que tenen més responsabilitat en la creaci6 de llocs de 
treball, Tots tenim la nostra part de responsabilitat en 
t’esforg per treure el país de la crisi economica, i justa- 
ment un Consell Executiu que proclama la Seva fe en la 
capacitat d’iniciativa dcls catalans tk dret a esperar que 
aquesta capacitat s’exerceixi, i en tot cas anuncio que 
farem tot el que sigui al nostre abast perqui: així sigui. 

Pero a part d’aquests tres grans camps d’actuació, a 
mesura que es vagin produint les transferkncies, hi haura 
necessitat de legislar sobre ies matkrics traspassades. Per 
tant, al llarg d’aquesta legislatura, i d’acord amb el ritme 
de traspassos i sempre amb la voluntat, com ja he dit 
abans, de convenir amb el Parlament el programa legisla- 
tiu, pensem presentar a aquest Parlament, per mica que 
les transferkncies ens ho permeten, que el ritme de trans- 
fcskncies ens ho permeti, a més deh ja mencionats, els 
següents projectes de llei: 

En et camp de l’ensenyament, cultura i mitjans de 
comunicaci6, una Llei General d’Educaci6, una Llei 
d’universitats, una LLei de, Foment i Organitzacib de la 
Investigacib a Catalunya, una Llei sobre la Protecció del 
Patrimoni Artístic, Histhric, Monumental i Cultural, una 
Llei sobre Coblegis Professionals, una Llei sobre Funda- 
cions i Institucions Benkfiques, Culturals i Assistencials, 
una Llei sabre la Publicitat, una Llei sobre I’organitzacib 
de la Radio i la Televisii, a Catalunya. 

En el camp Re l’urbanisme, de I’ordenaciÓ del territori i 
dels mitjans de transport, una Llei sobre Ordenaciú del 
Territori, Urbanisme i Habitatge, una Llei sobre Ordena- 
ci6 Gencral de Turisme, una Llei sobre Qrganitzacib i 
Coordinaci6 dels Transports a Catalunya i una Llei 
sobre Ordenació de Ports i Costes. 

En el sector d’esports i espectacles, una Llei sobre 
Espectacles, Casinos i Sales de Joc, una Llei sobre Caca 
i una Llei sobre Ordenacib de 1’Esport. 

En el capitol de sanitat, higiene i medi ambient, una 
Llei sobre Higiene, una Llei sobre la Proteccib del Medi 
Ambient. 

En el capitol dels diversos sectors econbmics, una Llei 
d’ Aigües, una  Llei sobre Cooperatives, Phsits i Mutuali- 
tats, una Liei General del Comerq i Defensa del Consu- 
midor a Catalunya, una Llei sobre Ordenacib Industrial, 
una Llei sobre Ordenació de les Caixes d’Estalvis i Insti- 
tucions de Crkdit Phblic, una Llei d’Atracci6 i Incentius 
de la Inversio a Catalunya, un Estatut de 1’Empresa 
blica a Csltahnya, un Estatut de 1’Empresa Familiar 
Agraria, una Llei d’Arrendaments Agraris, una Llei de 
Proteccib de Zones d’Alta Muntanya i una Llei de Pesca 
i OrdenaciO del Sector Pesquer. 

Aquest Parlament, al gual demano el vot, és lícit que 
conegui, no només les grans línies d’acci6 del nostre pro- 
grama legislatiu, sin6 també les nostres opcions bisiques 
en els temes fonamentals de la vida social i politica. Es el 
que faré ara, al més breument possible. 

En el camp de l’ensenyament, actuarem d’acord amb 
els criteris segiients. Primer, que hi hagi a Catalunya la 
deguda inv&i, en escola pública. Ja m’he referit abans a 
l’escandalh rlAficit que tenim en aquest sentit, i hem 
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d’assolir en aquest punt nivells europeus. Segon, aconse- 
guir escola gratui’ta de qualitat per a tothom. Aix6 tam- 
poc no es fara en un any, ni d e p h  només de nosaltres, 
per6 aquest 6s I’ob.@tiu. Ob.jectiu, la consecuci6 del qual 
clependrii en bona part del ritme que sobre aquest parti- 
culEar tingui I’Estat, i de la forqa negociadora que la 
Cimeralitat tingui, perqmk i s  evident que la consecuci6 
d’aquest objectiu passa per un gran esforq de creació 
d’eescsla phblica. Estic segur que en aquest punt podrem 
comptar amb el suport de tatcs les forces politiques 
catalanes. Tercer, defensar la llibertat d’enseny ament 
d’acord tambk amb el model dc Ia majoria de pdisos de 
1’Europa occident al, Quart, defensar igualment I’eficBcia 
de I’escala, evitant tendkncies excessives a I’experimcnta- 
cib, i mks encara a la instrumentalització. CÍnquk, ade- 
quar l’ensenyament a les necessitats de la socictat catala- 
na pes tal d’evitar la frustracilci cada cop rnks generalitza- 
da que es produeix entre molts llicenciats. Sis&, defensar 
a ultsanga l’autonomia i la catalanitat de les nostres uni- 
versitats. I set&, dur a terme un pla de recerca tan cienti- 
fic com humanista, utilitzant racionalment els mitjana de 
qui: actualment es disposa, els que pugui proporcionar la 
Generalitat i la part que en justícia ens correspon i que 
hem dc reclamar del pressupost general de I’Estat. 

Pel que fa al camp de I’actuació de la Conselleria de 
Treball, el Consefl Executiu sborientari cap a una politi- 
ca de concertacib i dc dialcg constant. La creaci6 d’un 
marc de discussih i d’un clima dialogant bs condici6 
indispcnsablc, no j a  per a redregar I’ecsnomia, sin6 per a 
evitar-me I’empitjorament, no ja per a reduir M u r ,  sinó 
per a evitar nous tancaments d’empreses i noves phdues 
de llecs de treball. 

En aquesta linia, el Consell Executiu procurnrh enfor- 
tir l’autonornia de fes parts, és a dir, deh empresaris i dels 
sindicats, i propiciari, al nivell catal$ un acord marc. 

Aixo representa, evidentment, acceptar i donar suport 
a la linin assenyalada per l’acord marc de la UGT i de la 
CEOE, pero voldríem que en el cas de Catalunya popds 
incloure totes les sindicals. Ens proposem tambk aprofi- 
tar les atribucions que en aquest sentit ens d6na 1’Fstatut 
pcr a democratitzar els organismes encarregats de tota la 
problematica de l’atur, de Ia colqlocaci6 i de I’Jnstitut 
Nacional de Previs%, amb participat56 dels sectors afec- 
tats. 

La millor forma de lluitar contra l’atiir és, obviament, 
aconseguir, abans de res, salvar l’economia, salvar les 
empreses en crisi. 6s a dir, amb et to de sinceritat que 
vull que tingui aquest discurs, que hi ha perspectives fos- 
aqucs en més d’un punt, ique caldran l’esforq i l’accib ben 
conjuntada de tothom per a defensar-nos d’alguns pro- 
blemes greus que ens amenacen. 

Penso, per exemple -i k s  un exemple potser el mks 
gros de tots per6 no pas 1’6nic, de bon tros- en el greu 
perill que en aquests moments podria comportar segons 
quina cvohcib de la SEAT, i no només per als obrers de 
la SEAT, sinb per a tots els de la indhtria auxiliar. Per6 
dit aixb, afirmo, que aprofitarem totes les competkncies 
que ens d6na 1’Estatut per w. lluitar des d’aquí contra In 
crisi laboral. 

1 tindrem en aquest sentit -no ho tenim encara, per6 

ho tindrem a mesura que es practiquin les transferh- 
cies- uns grans camps d’accib en la formRci6 professio- 
nal i en ei reciclatge de la ma d’obra. Farem tot e1 que 
calgui per tal d’evitar també que I’AdministraciÓ estatal 
de fet ens tregui la potestat de mediacib, com darrera- 
ment ha semhlat que intentava fer- I utilitzarem tota la 
nostra fsrqa per tal que els fons de distribucib estatal 
sobre els quals no tenim competkncia tinguin deguda- 
ment en compte la problemiitica de I’atur catalb, que no 
6s pas menys greu, en contra d’una imatge que a vegades 
s’cstén fora de Catalunya, que a $’altres zones de 1’EEstat. 

En tot cas,’en el camp laboral, per la importancia que 
t& des d’un punt de vista de justicia i des d’un punt de 
vista de creació d?un marc de convivkncia, hem d‘aprofi- 
tar fins a la darrera engruna les nostres possibilitats i 
corn pethcies. 

La Conselleria cle Justícia requereix una expIicaci6 
prkvia. Sbc conscient que, d’licord amb E’Estatut d’Auto- 
nomias s6n exassm els instruments que permeten una 
actuació de fons del Govern de la Generalitat en aquest 
camp, i precisament aquest serti un dels ternes que 
haurem de plantejar amb més urgkncia de cara a una 
possible revisi6 que doni plenitud a una cornpetkncia que 
avui és excessivament limitada. Pero ja des cl’ara tenim 
per endavant una tasca important, que és iniciar el pra- 
cés que ens ha de conduir a la rapida creacib del Tribu- 
nal Superior de Justícia de Catalunya, un Tribunal de 
Justícia que hem de procurar que sigui capa9 d’heretar el 
prestigi que en pac temps d’actuaci6 va saber-se guanyar 
el nostre Tribunal de Cassació, el darrer President del 
qual, pes honor i satisfaccib nostres, tenim avui entre 
nosaltres en aquest Parlament. 

A mks, és propbit del Consell Executiu presentar ra- 
pidment a aquest Parlament un projecte de llei que fixi 
les demarcacions judicials de Catalunya ajustant-Fes a la 
nostra realitat. 

1, en darrer terme, de manera tarnhk urgent, el Govern 
de la Generalitat haura d’ocupar-se d’estabiir els vincles 
de cooperacib amb l’administraci6 de justícia que permc- 
tin millorar les actuals dotacions de la judicatura, tant 
pel quc fa a mitjans humans com a mitjans materials, 
superant una imatge de paralitzaci6 derivada &una greu 
desatencih per part del poder central. 

SerA en el marc d’aquesta Conselleria, tambk, que ens 
proposem incorporar els serveis derivats dels traspassos 
de compethcies en el camp de la Protecei6 i Tutela de 
Menors, Reinserciú Social i Institucions Pcnitenciiiries. I 
també, en el marc d’aquesta Conselleria, k s  prophsit del 
meu Govern confiar a la Comissi6 Jurídica Assessora de 
la Generalitat l’elaboracio d’un prqjecte de llei sobre 
actualitzacit, de la compilació del Dret Civil catalh. 

Finalment, ens proposem’ Per funcionar una Comissió 
de Coordinacib Legislativa amb la finalitat d’estudiar 
tota la. legislació que es vagi produint en el Parlament 
espanyol i la seva incidhncia en la legislacii, del nostre 
Parlament i en l’aplicacib de I’Estatwt. 

En el camp de l’agricultura, sortim de la base que, si 
volem una. agricultura forta -i la volem-, I’hem d’aju- 
dar. Volem una agricultura forta, en primer lloc, per una 
ra6 de justicia. Se’ns diu de vegades que en el camp 
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sobra gent. Jo no sé si aixb és veritat en altres indrets, 
per6 els cent mil pagesos que en numeros rodons hi ha B 
Catalunya no sobren. I volem una agricultura forta, en 
segon lloc, perqui: 6s imprescindible per a reequilibrar el 
pais. Aixb requereix una politica de millora de les condi- 
cions de vida del medi rural, cosa en la qual ara no m’a- 
turaré, i requereix, des del nostre punt de vista, reforqar 
els dos pilars que, al nostre entendre, ha de tenir I’agricul- 
tura catalana, que són la competitivitat i una estructura 
basada en l’empresa familiar agriria. No excloem l’exis- 
tkncia d’empreses més grans que circumstancies de ren- 
dibilitat o de capacitat innovadora justifiquin, per6 
crciem que la base del camp catali ha de ser l’empresa 
familiar agraria. Ens proposem, per tant, potenciar 
aquest tipus d’empresa a través d‘un Estatut de 1’Empre- 
sa Familiar Agriria que ha de reunir tota una. skrie de 
mesures de caire juridic i fiscal de crkdit, de protecci6 de 
cara a I’adquisició de terres o de cara a l’adaptaci6 dels 
contractes, tot pensat, tot orientat a fer que hi hagi 
seguretat i estabilitat del pa& a la terra. Tot aixb ha 
proposarem tenint en compte la diversitat comarcal de 
Catalunya. En la mateixa línia de reforqar el camp 
catala, ens proposem, en la mesura que les nostres com- 
petkncies financeres ho permetin, facilitar el finangament 
agrari, així com potenciar el cooperativisme agrari. El 
projecte de Llei de Cooperatives il qui  abans he fet 
referhcia tindra especialment en compte el cooperativis- 
me agrari, que, evidentment, Cs el mbs vigorós que hi ha 
a Catalunya. Finalment, i tancant aquest breu resum dels 
nostres projectes sobre aquest tema, presentarem un pla 
d’actuacib en les zones d’alta muntanya, en la línia apli- 
cada a Catalunya de les propostes que la Minoria 
Catalana va fer al Parlament espanyol el mes d’agost de 
1978. 

En el camp de l’urbanisme i de les obres públiques, la 
nostra politica s’inspirara en el segiients principis: pri- 
mer, tenir cura que la. inversió de 1’Estat en obres públi- 
ques sigui la que correspon a Catalunya. Segon, estudiar, 
posar al dia i establir un ordre de prioritat dels grans pro- 
jectes d’infrastructura que hi ha a Catalunya, Em 
refereixo especialment a dos, que són l’eix transversal i el 
problema de l’aigua a Catalunya. Hi ha altres qüestions 
també importants que el Govern de la Generalitat no pot 
deixar de banda sigui quin sigui aquest Govern, com són 
el port de Barcelona o bé el tunel o els túnels del Cadi o 
de Toses. Per6 els dos abaiis esmentats, els de l’eix trans- 
versal i el de l’aigua, s6n d’una gran, d’una extrema, d’u- 
na gravíssima urghcia, sobretot el de l’aigua. Aquest 
terna de I’aigun pot esdevenir dramitic en un futur no 1111- 
nyi. Aixb requereix una dificil negociació i una política 
de desenvolupament econdmic en algunes comarques, 
especialment a les terres de 1’Ebre i a les de Lleida. fis un 
tema d’autkntic interks nacional, i jo espero que tots els 
partits catalans sabrem enfocar aquesta qüestió sota ei 
prisma de l’interis col4ectiu. I tercer punt, en aquest 
mateix camp de l’urbanisme i de tes obres públiques, ens 
proposem continuar la tasca de racionalització, d’infar- 
mació i, quan calgui, de correccib de la problemjltica 
urbanística que ha dut a tem? fins ara la Conselleria 
d’urbanisrne i d’Obres Pbbliques. La relació entre la 

. 

Conselleria i els Ajuntaments ha de ser molt intensa i ha 
de permetre superar l’actual situació d’excessiva frenada 
de Ea construccii, d’habitatges i, en alguns casos, d’ins- 
tal4acians industrials. Cal dir que una bona part d’aquest 
estancament Cs fruit, més que res, de la manca de dernan- 
da, la qual, en part, és provocada per unes facilitats 
financeres molt insuficients, per6 en bona part, en princi- 
pal part, és deguda, simplement, a la profunda crisi que 
patim. Vull dir amb aix6 que una politica de reilanqa- 
ment -que en tot cas nosaltres mateixos volem que sigui 
moderat- de la canstruccib tindrd de moment efectes 
limitats, per6 aix6 no treu que les traves excessives que 
en alguns casos es donen han de desapachixer. 

En el camp de la sanitat i de l’assistkncia social, ei 
Consell Executiu basarA la seva politica en l’actuacib 
equilibrada,! molt adaptada a les nostres realitats. Una 
actuació, per a entendre’ns, que trobi ei punt just entre 
les tendhcies contraposades que volen posar i’accent 
massa especialment en una medicina hospitaliria malt 
sofisticada, o bk en una assistkncia massa exclusivament 
prirnhria. 6s el nostre propbsit utilitzar els importants 
materials preparats per l’actual Conselieria de Sanitat. I, 
a partir d’aquests materials i de hventar i  de recursos 
disponibles, fer un p h  sanitari que inclogui prioritiria- 
ment, entre altres, eh següents objectius: potenciacio de 
l’assistkncia primhi a de medicina preventiva, correcció 
dels dos equilibris existents, ategcij, als colkctius més 
vulnerables, coordinació de la xarxa hospitaliria i reci- 
clatge i eventual reconversió tkcnica dels professionals 
sanitaris. fis obvi, d’altra banda, que cap d’aquests 
objectius no podra ser assoEit sense comptar amb la total 
coblaborac% dels diversos estaments de professionals de 
la sanitat, Per aixb caldrii actuar, en tot cas, d’acord amb 
els respectius Collegis Professionals i amb altres institu- 
cions científiques, tkcniques i academiques, tat comptant, 
no ca! dir-ho, que tots els professionals sanitaris es res- 
ponsabilitzaran plenament de la seva tasca. 

És obligat parlar de la seguretat ciudadana, que, junt 
amb I’atur, és una de les primeres preocupacions dels 
catalans. Tinguem o no tinguem comietkncies prou im- 
plics en aquest camp, la Generalitat, corn a poder public 
que ks i com a poder públic que vol ser, no es pot desen- 
tendre d’aquesta qüesti6 i ha de contribuir a crear 
seguretat, Sabem tambi! que In delinqiikncia, i sobretot la 
delinqiihcia juvenil, no és nom& un problema diguem- 
ne policíac. ‘E unes causes profundes d’origen social, 
corn sbn fa rnarginaci6, l’atur, la duresa de la mateixa 
societat, la baixa qualitat de vida en un urbanisme salvat- 
ge, etc, Sabem que la delinqiihcia nornbs es combat en 
profunditat combatent aquestes causes, tot i respectant, 
evident rnen t, les llibertat s. 

En tot cas, sigui com sigui, sigui coordinant les poli- 
cies locals, sigui a través de la Junta de Seguretat que 
coordinari les compethcies de I’EEstat i de la Generalitat 
cn matiria de seguretat i que es constituira en el termini 
de tres mesos a partir del nomenament del Consell Exe- 
cutiu --o sigui, tambk a través de la Conselleria de 
Governacib i Direcció General d’Ordre Públic-, la 
Generalitat ha de contribuir i ha de pressionar perque les 
mesures policiaques siguin les pertinents. 



D’altrcz banda, ens proposem que en e1 termini 
d’aquesta legislatura. es me! la Policia Authnama de la 
Generalitat per a tenir una acci6 directa en la proteccib 
dc pcrsones i béns i en el manteniment de E’ordre pliblic. 

111 Consell Executiu que proposo, que presento en 
aquest Parlament, donari, en cas de comptar amb 1~ 
confianqa de vast&, una gran importancia a l’esport. 
Propiciari l’ensenyament de l‘esport R les escoles, fomen- 
tari la creatcitj de consells d’esport locals i ajudari a la 
construccii, d’in~tal~laciona; esportives per als practicants. 
Tot” aix6 ho volcrn fer compatible amb la idea que la 
celhla bisica de l’esport han de ser els clubs, especial- 
ment a Catalunya. El que demanem 6s suport i ajut, no 
quc ens donin les coses fetes. A Catalunya on, una vega- 
da mks, també cn l’csport, el que ens ha donat nivell ha 
estat la capacitat d’iniciativa i d’agrupament que abans 
he comentat dels catalans. 

I-li ha una altra qiiestib, a mi%, diguem-me int.erdiscipli- 
niria, per6 que és de les que mks ha de caracteritzar la 
política del govern que els proposo. He dit abans que no 
podem fer mai de Catalunya un poble gran per ¡a seva 
dirnensi6 o pcl seli pes demogrific o econbmic, pero el 
podcm fer gran en altres aspectes, com sbn la qualitat de 
vida, cl grau de civisme i, sobretot, l’atenció que s’hi doni 
a les personcs i als grups de persones mts arnenaGades de 
marginacib. El que avui determina el caractet més o 
menys progressista d’una societat ja no són només les 
rendes i Ia seva distrihucib, sincl tambb el tractc i la situa 
ci6 de les persones grans, dels infants i dels rninusvalids 
fisics i mentals. $s a dir, la situaci6 i el tracte de tots 
aquells que per ells mateixos no es poden defensar. 
Serem aquell pais que, en frase d’en Marti i dulii, hauria 
dc scr Catalunya: <<Un país -deia- d’alta qualitat huma- 
na, en el grau que sapiguem, dintre del que es pot, resol- 
dre aquesta mena de problemes)). I1’Estatut ens d h a ,  en 
aquest sentit, possibilitats considerables, que pensem 
aprofitar. 

Finalment, el Consell Executiu que els presento es pro- 
posa, si surt elegit, seguir moEt‘ de prop fa negociació 
d’Espanya amb la Comunitat Econornica Europea, 
Catalunya. ha. estat tradicionahent partidhria de la hte- 
grncib a Europa, i ho continua essent, pero de la forma 
com en el terna econbmic es produeixi aquesta integra- 
ció, en depdn que la nostra economia sigui o no capaG de 
superar la prova dels anys vuitanta, i, per tant, que el 
nostre nivell de vida i la nostra organitzacib sacia1 siguin 
realment progressives. Per tant, tot i que 1’Estatut no ens 
reconeix potestat d’intervencib en la negociaci6, res no 
ens priva -i ho hem de fer- que a Madrid i a Brussellcs 
la seguim de prop i que hi fem sentir ta nostra veu en 
defensa deis interessos catalans. T k s  la nostra opini6 que 
aquest seguimentn, no l’ha de fer el Govern tot 901, sino 
assistit d’una comissit, que agrupi les forces polítiques, 
sindicals i econbmiques del p i s .  

Per dur a terme una obra de govern que s’qjusti r2 tot 
aquest programa, els vaig a fer ara una proposta de 
govern amb el benentks que no faré la presentaci6 de les 
persones que el constitueixen, no pas nomes perquk son 
prou conegudes, sinó perque hs el seu conjunt el que els 
demano de valorar. I els prego que les crítiques que vul- 

guin formular al Govern en aquesta seva presentació me 
les adrecin a mi, perqu& jo en sóc el responsable global i 
meva &s la responsabilitat de I’eleccib i de la decisi6: 
Conseller Adjunt a la. Presidkncia, Miquel Coll i Alcn- 
torn ; Conseller de Governacib, Joan Vidal; Conseller 
d’Economia i Finances, Ramon Trias; Conseller de 
Corner$ i Turisme, Francesc Sanuy ; Conseller d’Indbs- 
tria i Energia, Viceng: Oller; Conseller de Cultura i Mit- 
jans de Comunicaci6, Max Cahner; Conseller &Ense- 
nyament, Joan Guitart; Conseller de Treball, Joan Rigol; 
Conscllcr d’Agricultura, Agusti Carol; Conseller d’8- 
bres PÚbIiques, Josep Maria Cullell; Conseller de Sani- 
tat, Josep Laporte. 

Creiem que aquestes Conselleries tenen totes elles la 
seva substantivitat. PossibIement, algunes d’elles no cal- 
drA que disposin de serveis gaire complets o d’iina estruc- 
turac% interna molt desenvolupada, perd convh que hi 
siguin, que tinguin un titular. Convk crear des de l’iinici el 
que ha de ser un Govern propi en tots els camps de les 
nostres compethies. 

Senyores i senyors Diputats, Bs per dur a terme aquest 
programa i amb aquest Consell Executiu que demano la 
scva confianqa. Bs un programa que assegmi el procbs 
d’institucionalitzaci6 que el país necessita, que es com- 
promet a defensar amb la mixima energia la nostra per- 
sonalitat nacional i que cs proposa dur a terme una poli- 
tica passible, una politica viable, de progrés, de justicia i 
de construcció del país. Es un programa i un estil de 
govern que preten fer la sintesi de la voluntat de cons- 
truccib metodica, de construccib sistemitica de país d’en 
Prat de la Riba i d’aquell esperit tambk d’ardent patria- 
tisme, d’aquell esperit obcrt, d’aquell esperit tambb cons- 
tructiu del President MaciA, 

Crec que hi ha sectors del Parlament que se’! poden 
fer seu. ‘Fambé n’hi ha que hi estan d’acord en moltes 
coses i que hi poden trobar punts concrets o bk alguns 
plantejaments generals que eis siguin de dificil accepta- 
ció. I ho  comprenc. Per& amb tot, els vull fer avinent que 
DO veig guc cap altre programa o cap altre plantejament 
general els pugui donar avui tanta garantia de progrés i 
al hora d’estabilit at. 

Senyores i senyors Diputats, no puc acabar aquest 
parlament sense retre homenatge a tots els homes i a 
totes les dones que a través de la histbria han fet que 
Catalunya sigui, i en especial: als qui durant els darrers 
quaranta anys han mantingut viva la nostra voluntat de 
ser. Vull retre homenatge també a tots els qui han man- 
tingut viva la nostra institució de govern, la Generalitat, i 
especialment als Presidents Mslcik i Companys. T no puc 
acabar tampoc sense referirme amb especial reconeixe- 
ment a I’home que va restaurar ara fa tres anys la 
Generalitat de Catalunya, que va. assegurar així la conti- 
nu’itat historica de la Generalitat i que ha contribuyt més 
que ningú, amb la col.laboraci6 d’alguns de nosaltres, il. 
crear la Generalitat provisional durant aquest temps. I 
enllagant, precisament, amb aquest exemple dcl Presi- 
dent Tarradellas de defensa de la institució, una cosa vull 
que quedi clara: sbc molt conscient que la responsabilitat 
que personalment assumeixo en el suposat cas que 
aquest Parlament em doni la seva confianqa k s  una gran 
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responsabilitat. Per aixb, des d’una actitud de modhstia 
personal, he de dir que no acceptar6 res que pugui des- 
medixec, reduir o perjudicar el prestigi de la instituc5 de 
la Presidkncia de la Generalitat. I ho dic, no per mi, sin6 
per all0 que la Presidhncia representa per a tots nosal- 
tres. i tot aixb, nomks amb una finalitat: transmetre al 
qui m’haguks de succeir, si ara el Parlament em don& la 
seva canfianqa, una institució respectada i enfortida en 
aquesta llarga continu’itat dels cent catorze Presidents 
que la Generalitat ha tingut fins avui. (Aplaudiments a la 
tribuna del públic.) 

El Sr. PRESIDENT: Prego els senyors que ocupen les 
tribunes que s’abstinguin d’aplaudir. Senyors i senyores 
Diputats, la DisposicII, Transitbria Cinquena de 1’Estatut 
preveu que abans de la votacib relativa a I’eleccib dei 
President de la Generalitat tingui lloc un debat. 

La Mesa i els portaveus dels Grups han decidit orde- 
nar aquest debat de la manera següent: els diferents 
grups intervindran per ordre invers al nombre de Dipu- 
tats que els integren, amb una duració mhxima de les 
intervencions de trenta minuts cada una. Tenint en 
compte l’heterogene’itat del Grup Mixt, la Mesa i la Junta 
de Portaveus han acceptat que la intervenció d’aquest 
Grup pugui Bsser dividida en dues parts iguals i que cada 
intervenció de quinze minuts pugui &ser efectuada per 
una persona distinta, de manera que les dues ideologies 
presents al Grup puguin, totes dues, exprcssar-se. Aca- 
bades les intervencions dels Grups, el senyor candidat a 
la Presidkncia de la Generalitat podra efectuar un parla- 
ment de rectificació, sense iimitació de temps. A conti- 
nuaci6, aquells grups parlamentaris que ho desitgin 
podran exposar llur intenció de vot, en un temps mkxim 
dc deu minuts. El Grup Mixt podri tambk migpartir el 
seu temps d’intervencio. Finalment, acabada l’exposicib 
de les intencions de vot, es procediri a la votacib, que 
serh nominal i pública. Els senyors Diputats seran cri- 
dats per l’ordre alfabktic de llurs noms, i se sortejara la 
primera lletra amb la qual comengara la crida. Cada 
Diputat haura de manifestar si vota a favor o en contra 
del candidat, o si decideix abstenir-se. En fi, la Mesa i els 
Portaveus dels Grups han cregut convenient fer possible 
que els diversos grups poguessin, abans del debat, estu- 
diar amb la detencid, necessaria el programa exposat pel 
senyor candidat a la Presidkncia. fis amb aquest fi que 
interrompem ara la sessió per reprede-la a les quatre de 
la tarda, Se suspkn la sessió. (8s uyt quart i c im  minuts 
d’una del migdia.) 

Es reprkn la sessió a un quart i set minuts de cinc de la 
tarda. Presideix el Molt Honorable Sr. Heribert Barrera, 
acompanyat de la totalitat dels membres de la Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
comenga la sessió. D’acord amb ]’ordenació del debat 
que hem indicat aquest matí, tt: la paraula en nom del 
Grup Mixt el Senyor Josep Benet. 

El Sr, BENET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, permeteu-me que les meves primeres paraules 
en aquest Parlament Catali recuperat siguin dedicades a 
!a memoria de totes aquelles persones que lluitaren en 
defensa de E’autonomia de Catalunya durant ia guerra i 
d’aquelles que, desprCs de la desfeta, continuaren el com- 

bat per recuperar-la. fis just de fer-ho, perquk no hem 
d’oblidar mai que és gracies al seu combat que es va sal- 
var la dignitat del nostre poble i que avui torna a existir 
aquest Parlament. Per no oblidar cap nom individual, 
recordem almenys, ates que encara no ho ha fet ningli en 
aquesta Cambra, I’Assemblea de Catalunya, I’organisme 
més unitari i més representatiu forjat en plena clandesti- 
nitat i que, en la mesura que li va ser possible, va ser una 
prefiguracib, una mena de prefiguració, d’aquest Parla- 
ment. Cal recordar-ho, tambk, perquk tinguem present, 
en comenqar la tasca de reconstruir la Catalunya autb- 
noma, que al nostre poble res no li serA donat graciosa- 
ment, i que ses de soM no podem construir si oblidem 
l’experikncia del nostre tragic passat; construir la nova 
Catalunya autbnoma, de tots i per a tots els qui vivim en 
aquesta terra, sigui quin sigui el lloc del nostre naixe- 
ment. Aquesta és la dificil i dura tasca que ens correspon 
de realitzar en aquesta nova ocasi6 histdrica que es pre- 
senta al poble catali, una ocasi6 que no ha de ser una 
nova ocasi6 perduda corn tantes n’hi ha hagut en la his- 
ttjria de Catalunya. La responsabilitat que no sigui aixi 
recau molt especialment en nosaltres, els membres d’a- 
questa Cambra. Tots n’hem de ser ben conscients. Per- 
qui  és així, aquest primer debat parlamentari té una 
enorme irnportancia, car, segons quin sigui et seu resul- 
tat, la nova ocasió histdrica que se’ns ofereix serA o no 
una nova ocasió perduda. 

He escoltat aquest matí, amb la major atenc%, el dis- 
curs de presentasi6 de programa que ha pronunciat el 
candidat proposat a la Presidkncia de la Generalitat i I’a- 
nunci que ha fet de la composicib de Govern que ofereix 
per dirigir la construcció de la nova Catalunya autono- 
ma. Crec que el programa que ens ha estat exposat té 
nombrosos punts positius, pesi, que en el seu conjunt Bs 
confd,, perquk sovint barreja propostes de govern i pro-, 
grama legislatiu. En alguns punts, em dol de remarcar- 
ho, 6s d’una ambigüitat total; en altres, k s  merament indi- 
catiu del que cal fer per a desenvolupar 1’Estatut d’Auto- 
nornia. Es diu que és un programa nacionalista, i, en can- 
vi, en algunes qiiestions que afecten punts fonamentals 
de la llengua i cultura catalanes, crec que 6s molt incon- 
cret i no arriba a utilitzar les possibilitats que ens dóna 
fins i tot 1’Estatut d’Autonomia actual, tan retallat. Per 
exemple, cn les relacions amb les altres terres de llengua 
catalana, de dins o de fora de 1’Estat espanyol, les facul- 
tats que ens reconeix l’article 27, apartat 4, i la Disposi- 
cio Addicional Cinquena de 1’Estatut són molt mks posi- 
tives del que es dedueix en el programa. Una timidesa 
incomprensible, tambt, m’ha semblat trobar en la qüestió 
de la televisib, i l’ácceptacii, d’una mena d’ajornament 
sine die de l ’ k  del segon canal en una espera potser i lh- 
sh ia  d’un tercer canal. I aixd em sembla greu, perqui no 
hi pot haver una authtica política autbnoma a Catalu- 
nya si no disposem d’una televisió autbnoma. La confu- 
si6 que s’observa en el programa prové, al meu parer, del 
fet que el seu autor no acaba d’acceptar com un fet evi- 
dent que el periode que va a viure Catalunya durant 
aquesta primera legislatur a, i molt especialment durant 
els dos primers anys de la legislatura, seri un període 
excepcional, seri un període constituent amb totes les 
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característiques que tk sempre un periode constituent. 
Nosaltres creiem que anem a entrar en aquest periode 
constituent, amb totes les dificultats que comporta, difi- 
cultats, a mis, acrescudes per la crisi economica mun- 
dial, que pesa sobre el nostre poble molt mks durament 
que no hi pesava Ia de 1929, durant la construccib de la 
Catalunya authoma dels anys trenta, un període consti- 
tuent durant el qual un dels objectius principals seri la 
dificil negociacih amb el poder central. 

Un programa, a més, necessita un instrument ample 
per a ser realitat, i aquest instrument k s  un Govern de 
determinades característiques. Ara9 el Govern que se’ns 
proposa no ks, al meu parer, aquest instrument. En 
afirrnar-ho, no nego pas que entre els seus membres no hi 
hagi persones competents, i algunes de molt competents, 
Em conec algrrnes, i d’algunes rn’honoro amb la seva 
amistat. Perd un Govern 15s quelcom més que una relaci6 
de persones més o menys competents. EI Govern que 
se’ns proposa potser podria ser un Govern correcte en 
una altra ocasió, cn una Catalunya autonoma ja cons- 
truida, pero no ks,  certament, el que reclama el període 
constituent que anem a viure. &En quin país dt:l mbn s’ha 
vist mai que un periode constituent, sempre dificil, hagi 
estat presidit per un Govern minoritari i tan minoritari 
corn el que se’ns proposa? Enlloc del món. I, tanmateix, 
aquesta experikncia inkdita cs pretén ara de fer a Catalu- 
nya, i precisament per un partit, per una coaiicib que 
durant la seva campanya electoral es cansi de declarar 
que no volia convertir Catalunya en un camp d’experi- 
ments, en un camp d’experikncles, en un conillet d’indies. 
]I ara, aquesta k s  la primera cosa quc se’ns proposa; 6s 
prccisamcnt convertir Catalunya cn un camp d’experi- 
ments de quelcom que no s’ha fet mai en el món. Se’ns 
proposa reconstruir la Catalunya autonoma de tots per 
un Govern minoritari integrat pels representants de tots 
els partits polítics, els quals, en la coalicib electoral, han 
aconseguit nom& 43 Diputats entre els 135 que formen 
aquesta Cambra, presidit per un líder d’un partit que ha 
conseguit 35 cscons, és a dir, nom& 2 mks que el Partit 
dels Socialistcs de Catalunya, una coalicio electoral que 
representa només cl 28% dels vots emesos el passat dia 
20, que representen, si no rn’equivoco, el 17% de I’elec- 
torat dc Catalunya, o sigui, un partit que obtinguh 
743,788 vots, mentre que els partits d’esquerrx, PSC, 
PSUC i Esquerra Republicana de Catalunya, n’obtenien 
en conjunt 139 ,953 ,  i s  a dir, 605.1 66 vots mks. Si, amb 
permis dels respectius partits, sumem els vots de Conver- 
gencia i Unió amb els de Centristes de Catalwnya-UCD, 
el resultat d’aquesta suma Bs d’1.042.404 vots, o sigui, 
que fins i tut amb aquesta suma, fes esquerres de Catalu- 
nya continuen tenint una majoria en el país de 3 17.549 
vots. Quant a escons en aquesta Cambra, les esquerres 
en tenen 72, mentre que Convergkncia i Unió i Centristes 
dc Catalunya-UCD en sumen en total 61. Per tant, que- 
da ben clar que els votants de Catalunya e! passat dia 20 
van votar majoritariament les esquerres. I ara, ¿Quin 
Govern se’ns proposa? Un Govern de Convergencia i 
Unió escorat cap a la dreta amb l’excIusi6 total de les 
esquerres. Perb, a més, se’ns proposa un Govern que 
representa en aquest Parlament 754.788 vots, mentre 

que la resta de la Cambra en representa 1.719.670, és n 
dir, gairebk un milió de vots mbs. ¿Quina autoritat moral 
pot tenir aquest Govern tan minoritari davant el poble dc 
Catalunya. i davant del poder central amb el qual caldra 
negociar durament? 

Certament que aquest Govern pot arribar a superar la 
prova de les votacions en aquesta Cambra, gracies a cer- 
tes habilitats i compensacions de votacions que en alguns 
casos potser no seran casaments, per6 que poden arribar 
a ses nmistanpments que dificilment comprendra una 
gran part del nostre poble. Certament que fins i tot es 
podri mantenir amb penes i treballs durant alguns mesos 
amb el suport incert i canviant d’alguns dels partits que 
no participen en aquest Govern proposat. 

Aquest govern se& un d’aquells que, segons Maurice 
Buverger, s’assernblen a Penklope esperant Ulisses, 
teixint de dia els suports parlamentaris que de nit s’han 
anat desteixint. & amb un govern tan ákbil i inestable 
que construirem la Catalunya autonoma de tots i per a 
tots? Se’ns ha dit que el govern que se’ns presenta és un 
govern nacionalista, amb un programa nacionalista i un 
president nacionalista. ¿No s’hauria de corregir aquesta 
afirmació dient que és un govern #un sector del nacio- 
nalisme? Perquk en aquesta Cambra existeixen molts 
altres nacionalistes en els diversos grups, i fins i tot cxis- 
teix un grup parlamentari que s’afirrna també nacionalis- 
ta i que esta absent del govern. En aquesta hora de cons- 
truir la Catalunya autbnorna de tots i per a tots, en 1106 

d’un govern d’un sector del nacionalisme, jno seria 
millor tin govern plenament nacional catali? 

La construccii, d’aqucsta Catalunya autbnoma pot ser 
la gran ocasi6 de convertir aquesta població invertebra- 
da que k s  la Catalunya actual en un poble. Els gairebk 
quaranta anys d’opressió Fingiiistica i cultural quc ha 
sofert Catalunya sota el franquisme, precisament en un 
moment o en un temps de grans moviments emigratoris, 
han creat aquesta població invertebrada. Ara i s  l’lhora 
que es converteixi en poble. Si és aixi, jalgú pot dir serio- 
sament que el govern que se’ns proposa k s  el quc cal per 
a dur a terme aquesta tasca essencial quan, en aquest 
govern, no hi tenen cap lloc els partits que tenen la major 
representació de la classe obrera i, per tant, dels homes i 
dones que han arribat d’altres terres 3 s’han convertit en 
ciutadans de Catalunya? ~ 8 s  que pot reeixir en aquesta 
tasca un govern minoritari, format per dos partits polí- 
tics amb 47 diputats en aquesta Cambra, dels quals ni un 
sol no ha nascut fora dels Pai’sos Catalans? ¿No s’ado- 
nen els qui proposen aquest govern i els qui pensen 
donar-li suport amb el seu vot, O amb la seva abstenció, 
en la primera, segona o tercera votació, que el govern 
que se’m proposa pot contribuir a la divisió de Catalu- 
nya, a aquesta ruptura de Catalunya de qub se’ns ha 
pnríat aquest matí, i afavorir així, per tant, un 
neolerrouxisrne, un lerrouxisme que encara no ks pas 
mort? 

Jo no vull que un dia, per no haber sabut construir la 
Catalunya autonoma, es puguin aplicar a Ia meva terra 
catalana aquelles paraules d’advertiment que Joan Mara- 
gall va. dir un dia: ccAqui potser hi hagué una gran pobla- 
cib, per6 na hi ha hagut un poble.)) I aixo pot arribar a 
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esdevenir, com pot esdevenir que en nom d’un nacio- 
nalisme merament verbal algú arribi a destruir la nació. 

La construccib de la Catalunya authnoma hauria de 
ser també l’ocasib de fer un gran esforq per vkncer la cri- 
si economica i fes seves gravíssimes conseqiiencies a 
Catalunya. Certament, el govern autbnom tindri pocs 
mitjans per a aconseguir aquest objectiu, i aixi ho ha 
reconegut avui el candidat a la Presidhcia de la 
Generalitat de Catalunya. 

Per6 tambk ho és que una bona politica pot facilitar 
molt la solucib de la crisi, en crear el clima de confianqa i 
de col-laboració en la societat cataIana que és imprescin- 
dible per a vkncer aquesta crisi. Permeteu-me que faci 
una nova pregunta: ipodrd crear aquest clima i impulsar 
aquest esforq collectiu un govern minoritari escorat a la 
dreta, on no tenen representació els partits d’esquerra ni 
els que representen majoritiriament la classe obrera? 

Tots estern convenguts que cal un govern estable, 
per& ¿pot ser un govern estable el que se’ns proposa, si 
arriba a néixer, la vida del qual dependra constantment 
del suport que puguin donar-li des de l’exterior altres par- 
tits amb el seu vot o amb la seva abstencib, que mentre 
voten o s’abstenen pot ser que esperin que aquest govern 
minoritari fracassi per substituir-lo? La nova Catalunya 
autdnoma, ¿pot construir-se sota signe de la inestabilitat 
governament al? 

Senyores i senyors Diputats: s’ha dit i s’ha repetit que 
Catalunya seria ingovernable en el periode histbric que 
ara comenpi. Jo no crec pas que hagi de ser aixi fatal- 
ment. JO crec que Catalunya ts i pot continuar essent un 
poble perfectament governable, fins i tot amb aquest 
Estatut d’Autonomia retallat que hem hagut d’aacceptar. 
Pero també haig de reconeixer que si aquest Parlament 
no sap donar al poble de Catalunya el govern que recla- 
ma, en aquest periode constituent que anem a viure 
aquell prondstic pot convertir-se en una trista realitat, 
Ara, si aixb arriba a esdevcnir-se, la responsabilitat que 
sigui aixi recaura sobre nosaltres, sobre aquest Paria- 
ment, i més concretament sobre els parlamentaris que 
hagin aprovat amb el seu vot o hagin facilitat amb la 
seva abstemi6 la constitucii, d’un govern minoritari ines- 
table, monocolor i sense suficient suport parlamentari i 
del poble. 

Aquest govern que se’ns proposa és evident que no k s  
el que necessitem per a construir una Cataiunya autbno- 
rna de tots i per a tots. Per aixb crec que al candidat pro- 
posat a la Presiddncia de la Generalitat, quan en les con- 
sultes realitzades amb els caps dels grups parlamentaris 
comprova que no podia fer altra cosa que oferir aquest 
govern a la consideraci6 del Parlament, potser Ei corces- 
ponia renunciar 8 l’enchrrec rebut del President de Ia 
Cambra, d’acord amb la practica parlamentaria i demo- 
critica. El que jo no puc creure 6s que el candidat propa- 
sat, del patriotisme del qual no dubto gens ni gota, estigui 
convenqut que aquest govern que anuncia és cl govern 
que necessita Catalunya en aquest període constituent 
que anem a viure. 

Senyores i senyors Diputats: no oferim el trist especta- 
cle de no ser capaqos de donar un govern estable, presti- 
gibs i ampliament representatiu que 6s el govern que 

. 

h 

necessita Catalunya, el poble de Catalunya, en aquesta 
hora crucial, en aquest període constituent. 

L’Estatut ens dóna temps per a reflexionar, per a 
reconsiderar posicions, per a pactar. Si cal pacikncia, 
prenguem-la, per6 donem al nostre poble el govern que 
necessita, i no un govern debil i de circumstancies. 
Podem fer-ho i hem de fer-ho. 

No oblidem que Catalunya, des de la meitat dels anys 
seixanta, fou exemple d’unitat i de seriositat politica per a 
tots els altres pobles de 1’Estat espanyol, amb la creació, 
primer, de la Comissió Coordinadora de Forces Politi- 
ques, després amb la creaci6 del Consell de Forces Poli- 
tiques i de I’Assemblea de Catalunya. I més encara: des 
de la constitució del govern de la Generalitat provisional, 
el mes de desembre de 1977, fins al dia d’avui, existeix a 
Catalunya un govern unitari, integrat pels cinc partits 
polítics catalans d’aquesta Cambra. Un govern que fins 
ahir era b a t  i posat com a exemple pels mateixos partits 
catalans d’aquesta Cambra, com a prova del seny polític 
i del pactisme del poble catala. Si ha estat així, iper quk 
avui serem incapaqos nosaltres, els parlamentaris, d’o- 
ferir al nostre poble el govern ampliament representatiu 
que necessitem? 

Senyores i senyors Diputats: acabo. Hi ha moments 
en la vida dels pobles que el patriotisme exigeix de pren- 
dre posicions que poden no coincidir amb els interessos 
personals, de classe o de partit. Ara ens trobem davant 
d’un d’aquests moments. Que el patriotisme gui‘i les nos- 
tres decisions en aquesta hora, quan anem SL cornencar a 
construir una. Catalunya que ha de ser la Catalunya de 
tots i per a tots. 

Res més. Gricies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, el 

candidat a la presidkncia, senyor Jordi Pujol, em prega 
de rectificar un lapsus que ha comes aquest mati en la 
seva intervencib. A saber, l’omissi6 entre la llista dels 
Consellers proposats del senyor Ignasi de Gispert, que el 
senyor Pujol proposa per il la Conselleria de Justicia. 

Continuant el debat, té la paraula, en nom dels Dipu- 
tats del Partit Socialista Andalús del Grup Mixt, el 
senyor Francisco Hiddgo. 

El Sr, HIDAGO: Señor Presidente, señoras y señores 
Diputados : q u i m  que nuestras primeras palabras sem 
de congratulación y felicitación a la nación catalana, por 
haber conseguido en estos momentos recuperar su insti- 
tucibn soberana, et Parlamento Catalan, y sobre toda en 
esta hora en que nuestro pueblo andaluz lucha también 
por recuperar sus instituciones de autogobierno. 

La razón de ser del PSA en Cataluña está clara en el 
dia de hoy, tras una campafia electoral y unm resultados 
concretos de la misma que han traido a esta Cbmara dos 
Diputados de nuestso Partido. La que, expresado en ter- 
mines políticos, significa que un sector importante de la 
ciudadanía de este país ha dado pleno sentido a nuestra 
causa al convertirnos en sus representantes en esta insti- 
tuci6n tan decisiva para la reconstruccibn nacional de 
Cataluña. LQué queremos aportar nosotros a esa recons- 
truccibn en la que vamos a participar de la forma más 
activa y positiva, en tanto ciudadanos de pleno derecho y 
responsabilidades? o 10 que es igual, tquk cuestiones 
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consideramos insoslayables en I R  construccibn de utla 
Cataluña democritica y que sen efectivamente de todos 
10s que en ella vivimos y trabajarnos? 

En primer Iugar, y 10 hemos dicho muchas veces, es 
necesario que la reconstruccibn nacional de Cataiuíia se 
realice respetando escrupulosamente las identidades y 
dcrechos de las comunidades culturales que en este pais 
conviven con la comunidad cultural catalana, como con- 
secuencia de la llegada a esta tierra en las ljrltimas dtca- 
das de más de dos millones de personas venidas de otros 
pueblos del Estado español, de otros pueblos de España, 
y que tanto han contribuido y siguen contribuyetido a la 
prosperidad, a la riqueza y a la recupecación de las insti- 
tuciones democrhticas de C atalufia. Traducido a tkrmi- 
nos a h  más clams, nosotros no podemos otorgar nues- 
tro voto a un programa de gobierno para Cataluña que 
propugne, bajo la forma que sea, un proceso de catalani- 
zacion forzada, un proceso que ellcubriria en el fondo 
una colonización cultural de las gentes llegadas de otras 
tierras, y en concreto de la importante parte del pueblo, 
andaluz emigrado a Cataluiia. No nas negamos, como 
no i0 hemos hecho nunca, a nuestra integracibn en este 
pais, pero ha de ser una integración hien entendida, 
racional, respetuosa con todos €us intereses y lejos de 
todo tipo de colonizacibn o alienación de cualquiera de 
10s sectores sociates que aquí conviven. 

Esto no es un terna banal para Catalufia. Esta no es 
una cuestión secundaria para la reconstrucción de este 
pais. Es algo fundamental e inssslayable. Por ella no es 
casualidad que nuestra voz se oiga en esta Camara. Una 
voz que viem respaldada por mhs de 70.000 votos. Por 
ello naáic debe engañarse en este tema, y las fuerzas polí- 
ticas aquí presentes deben asumirlo con toda seriedad y 
consecuencia, conscientes de que al hacerlo estim res- 
pondiendo a clno de 10s retos decisivos de este puebio. 
Este tema escuetarnente enunciado como se acaba de 
haccr, este tema profundo que csnstituyc en sus multi- 
pies vertientes y secuelas la razbn de ser basica de nues- 
tro Partido en esta Carnara, cste tema, decimos, no pue- 
de ser atendido desde una perspkctiva cie gobierno bajo 
simples deelaraciones geniiricas en la forma de las puras 
declamaciones a la galeria que estamos acostumbrados a 
oir, yl, efectivarnente, no vernus que se haya contemplado 
de otra manera la cuestibn que nos ocupa en el discurso 
de2 programa del candidato a Presiddente de la Generali- 
tat, 

Cuando nosotros afirmamos que IIQS encontramos 
ante uno de 10s programas o uno de 10s problemas fun- 
damentales de Cataluña, estamos diciendo, por encima 
de cualquier otra cosa, que se trata cle un problema con- 
creto, un problema concreto que exige planteamientos 
concretos, soluciones concretas. 

En suma, estamos reivindicando, exigiendo un trata- 
miento pstrlamentario de la cuestión y una. accion de 
gobierno, y esth claro que tal tratamiento se ha de 
materializar en la narmaque en stl dia habra de emanar 
del poder supremo de Cataluña encarnado en este Parla- 
mento. Norma que, a su vez, debe determinar una acci6n 
específica de la Generalitat: norma que nosotros inclui- 
mos en ese bloque de leyes constituyentes de Cataluiia, 

que ya se prefigura y que ocupar$ las jornadm prbximas 
de las Comisiones de esta Cámara; norma, señoras y 
sefiores Diputados, que nosotros concebimos como una 
ley de derecho de las comunidades culturales en Catalu- 
ña; norma que nosotros no hemos visto ni siquiera insi- 
nuada en el programa de gobierna que se nos ha ofrecido 
hoy. 

Tambikn queremos que se concsete en normas y 
acci6n de gobierno algo estrechamente vinculado a la 
cuestibn que acabamos de tratar, algo que viem a repre- 
sentar otra vertiente y que habri de poncr a prueba IR 
verdadera dispasicion de Catalunya respecto a las pue- 
blos de donde gran partc de las masas trabajadoras de 
este pais han venido. Nos estamos refiriendo al tema tan 
declamado de la sofidaridad de Catafufia con las nacio- 
nalidades tan subdesarrolladas de España, y tampoc0 
hemos &do en el programa del candidato las concrecia- 
nes, la firme voluntad de gobierno que dicha cuestihn exi- 
ge. Nuestro pensamiento al respecto está tarnbién defini- 
do. 

La vocación solidaria de este pais con 10s pueblos 
desangrados por la accibn de un sistema econbmico que 
s6lo ha atendido a la acumulación del capital debe espe- 
cificarsc en unas normas elaboradas por cste Parlamento 
y concretadas en una acción de gobierno. Es muy sen- 
cillo 10 que pretendemos con nuestra presencia en esta 
institución suprema de C ataluña, presencia avalada 
cíemocráticamente, a saber: que se conviertan en leyes 
las declaraciones de solidaridad y comprensibn con la 
gente llegada de otras tierras y con sus pueblos cmpobre- 
cidos, declamaciones que venimos oyendo desde hace 
ahos, sobre todo en las campafias electorales, a la hora 
siempre oportunista de la. captacibn de votos, Puestos a 
precisar el contenido de discurso programático oido esta 
rnaiiana, hay dos puntos quc nos han chocado de 
manera especial. Uno, el contraste entre el tono bastante 
realista utilizado en la carnpaña. por cl partido hoy 
mayoritario en esta Ckmara -tono basacio en el secono- 
cimiento de la pluralidad cultural de Catalunya- y el 
radical catalanimo cultural que ha vcrtebrado y marca- 
do la intervención del candidato a la Residencia. Consi- 
deramoa; que constituye una incuherencia, de consecuen- 
cias forzosamente negativas, ignorar en un programa de 
gobierno 10 que plibíicamente se ha reconocido antes, a 
saber, el gran problema de la existencia en Cataluña de 
culturas e identidades no catalanas. 

Si como ha dicho esta mañana el candidato a la Presi- 
dencia de la Generalitat, en un alarde de pragmatisrno, 10 
primero que este pais pidc al partido gobernante es que 
dernuestre su preocupación por 10s problemas reales, no 
vemos francamente que ese imperativo se haya cumplido 
en 10 que respecta a la esencial cuestión que venimos 
exponiendo. Mis  bien creemm que este tema tan real de 
la Cataluiia de nuestros dias ha sido orillado en el pro- 
grama de gobierno propuesto. Nos basta recordar para 
demostrarlo, ademks del contexto genera! del discurso 
programhtico ya elocuente al respecto, el hecho tan sig- 
nificativo de que, a la hora de exponer el candidato la 
acción de impulso y promoción de expresiones artísticas 
que habrá de marcar la actividab de la Consejeria de 

' 
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Cultura, s610 ha nombrado, de manera por 10 demis 
muy consciente, entidades estrictarnente catalanas, es 
decir, centros y focos culturales que pertenecen a la cul- 
tura exclusivamente autbctona. Y siendo así que en este 
país coexisten cun esas entidades otrás que expresan, que 
reflejan la expresión cultural, las manifestaciones artisti- 
cas e idiosincráticas de la gente llegada de otros pueblos 
de Espasa, hay otras expresiones y focus culturales que 
también merecen la atención del gabierno de la Generali- 
tat, atencibn, respetto y apoyo lejos de todo paternalisrno 
y enmarcado en una acci6n politica. Porque, si reahente 
queremos ir a la Cataluiia de todos, la Única dernocráti- 
ca, la. politica cultural de 3a Generalitat debe atender a 
las dernandas de todas las comunidades culturales 
coexistentes en este pais corno consecuencia del irnpor- 
tante hecho inmigratosio. De otra manera, si 10s presu- 
puestos de cultura se dedican exdusivamente a la cultura 
autbctona, además de la injusticia fiscal que el10 repre- 
senta, en cuanto todo contribuyente ticne derecho a que 
10s poderes p~blicos atiendan a su cultura concreta, ade- 
más de eso, en si negativo, hay el hecho mas preocupan- 
te de que las culturas no catalanas, que seria absurdo 
negar, queden condenadas a una existencia subterránea, 
desfasada gravemente de la cultura oficial y generadora 
de recelos y resentimientos nada beneficiosos para esa 
Cataluiia de1 futuro que el propio himno de este pais can- 
ta como uica i plena)). 

Por todo ello, estamos convencidos de que, al reivindi- 
car el reconocimiento, respeto y apoyo gubernamental a 
la personalidad y culturas de 10s ciudadanos de este país 
Hegados de otras tierras de España, que han estado 
ausentcs en e! discurso oído esta mañana, no sólo defen- 
demos, como es nuestra obligacihi, la existencia y cul- 
tura del pueblo andduz en la emigracion, así como la de 
otros pueblos aquí presentes tambih, sino que potencia- 
mos al mimo tiernpo el acervu civikador de esta tierra, 
de esta nacibn, constante en toda su historia y que no 
debe truncarse hoy. 

En síntesis, la politica cultural de Cataluiía no puede 
limitarse a la defensa de la cultura catalana, porque la 
Catalufia de hoy no es d o  de 10s catalanes, sino de 
todos aquellos que viven y trabajan y hacen suyo el des- 
tino de este país, a h  de aquellos que legítimamente no 
desean renunciar a su identidad ni a su tierra de origen, 
alin de aquellos que, cuando quieren conservar su identi- 
dad, su derecho a esa identidad, proclarnan su defensa de 
la cultura catalana y estiin dispuestos a luchar por esta 
cultura, por este engrandecimiento. Así vernos la recons- 
truccih nacional de Catahña en esta vertiente tan rica y 
trascendental de la cultura, vertiente que de ninguna 
manera se debe rninirnizar o subvalorar como culturalis- 
ta, porque !o cultural, y rnucho menos en Cataluña, no se 
acaba en la cultura, sino que produee toda una compleji- 
dad de efectos sociales que ya han comenzado a apuntar 
en la vida diaria de este país, con riesgo de marginación 
o discriminacimes. Estamos convencidos, y por ella 
denunciamos el contenido del discur so programático de 
esta maiiana, que es obligación del gobierno catalán pre- 
venir 10s riesgos de un proeeso de catalanización que 
entraria en contradiccih con la realidad social y cultur31 

de Catahfia, y pondria en entredicho una voluntac! inte- 
gradora y la vocacih civilizadora de este pais, divers0 y 
plural en su verdadera naturalem de hoy. 

La otra ausencia que nos ha chocado fuertemente en 
el discurso prograrnhtico de esta mahana, ha sido, s e g h  
hemos apuntado ya y es preciso resaltar, la de la solidari- 
dad de Cataluña con 10s pueblos de Espafia, especial- 
rnente con aquellos más subdesarrollados e inermes, de 
donde un dia Ilegaron tantos centenares de miles de tra- 
bajadores a Catal&. Semejante omisidrn diriamos que 
no sblo es sorprendente sino intdita en las anales Últimos 
de Cataluña, y sobre todo en el contenido de un discurso 
eminentemente politico. No queremos pensar que existe 
actuante una voluntad insolidaria del partido que preten- 
de gobernar con esos pueblos entre 10s que figura e1 
nuestro, o una indiferencia siquiera respecto a este terna. 
Sólo nos vepos obligados a constatar el extraño y alar- 
rnante hecho de que la palabra solidaridad, esa solidari- 
dad concreta, no haya aparecido una sÓ1a vez en el dis- 

. curso oido esta mañana. Semejante auseneia en la expo- 
sición de intenciones y en la política general del primer 
gobierno de Catatuña, no la podemos considerar como 
simple ankcdota, C O ~ Q  olvido irrelevante. Nos cuesta 
creer en esa ankdota, en esc olvida. La solidaridad 
jamis  debe olvidarse en esta hora de 10s pueblos de 
Espaiia, en esta hora de Catahfia, en esta hora de 
Andalucia. Nada mas. Gracias. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del grup &Esquerra 
Republicana, t& la paraula el Diputat senyor Victor 
Torres. 

EI Sr. TORRES: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, voldria que les meves primeres paraules en 
aquesta intervenció inicial del Grup pariamentari d’Es- 
querra Republicana fossin per saludar, amb tota la 
deferkncia que es mereixen, la Presidkncia i la Mesa del 
Parlament, com tambC tots els grups que componen 
aquesta Assemblea legislativa. Aquesta salutació voldria 
que anks acompanyada del desig que I’actuacib de la 
nostra instituci6 sigui presidida tothora pels principis de 
respecte, de comprensió i de cortesia que són les regles 
fonamentals de tot organisme democritic. Que l’encert 
inspiri Ia nostra tasca, i que aquesta es desenvolupi en un 
clima de companyonia i d’alt sentit de responsabilitat és 
el vot fervent que formulem en l’inici d’aquesta etapa tan 
important per al futur del nostre poble. 

En el moment del transit de la Generalitat restaurada, 
el mes de setembre de 1977, a la Generalitat nascuda de 
la Constitució espanyda, de 1’Estatut d’Autonomia i de 
les eleccions del proppassat dia 20 de marq, creiem irtit 
dedicar unes paraules, encara que siguin molt breus, a les 
institucions presidides fins avui per I’Honorable Presi- 
dent Josep Tarradellas. Possiblement sigui prematur 
lliurar-se a fer valoracions concretes de I’actuacib de 
I’Executiu catalA d’enqa de la’ seva restauració. Per6 no 
ens podem estar de dir que seriem injustos si 110 recone- 
guéssim que en conjunt el camí recorregut fins ara és 
senzillament esperancadar, I encara seriem mks injustos 
si no reconeguéssim l’aalta contribuci6 aportada per I’Ho- 
norable Josep Tarradellas en la dificil comesa d’endegar 
el paÍs pels viaranys de l’autonomia retrobada en un cli- 
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ma d’unitat i de pau cívica, que tant ha contribuit a 
donar prestigi nacional i idhuc internacional a les nos- 
tres institucions. 

Per6 avui ja no es tracta d’aturar-se en la contempla- 
ci6 d’un passat que ja csti entrant en la. nostra hist6ria, 
sintj que ens pertoca encarar-nos resoltament amb les 
reaiitats polítiques eixides dels textos constitucional i 
estatutari i amb la necessitat de posar ripidament en 
estat de funcionament el nou Executiu catal& d’acord 
amb alb que prescriu la Disposici6 Transithi a Cinque- 
na de I’Estatut. 1 m’escau a mi, en nom de 1’Esquerra 
Republicana, dc precisar las nostra posici6 en aquest 
important debat, desprbs d’haver escdtat la declaració 
efectuada pel senyor Jordi Pujol, candidat proposat pel 
President del Parlament a la Yresidhncia de la Generali- 
tat. 

Ha estat una tesi constant del nostre partit amplament 
divhlgada durant el periode electoral, a travks dels seus 
hcmes i dels seus organismes rectors, que, tot i ECQ- 
nkixer els mkrits i les virtuts de la politica d’unitat de 
totes les forces polítiques que s’ha practicat fins ara, 
calia, desprts de les eleccions al Parlament de Catalunya, 
entrar de ple en el joc parlamentari democrktic amb les 
seves diverses opcions politiques, majoritaries o minori- 
tijlries, i amb les consegüents confrontacions de progra- 
mes, prioritats o tendhncies. Si la prudent dissimulacib de 
les preferkncies politiques era justificable i fins i tot acon- 
seliabie en el si del govern durant la darrera etapa, j a  no 
ho seria ara, quan ja hem recuperat el poder legislatiu, la 
possibilitat de fer lleis catalanes, car legislar vol dir 
encarar-se amb les realitats vives del país i assajar de tro- 
bar solucions als diferents problemes, respectant les pre- 
ferkncies dels nostres conciutadans manifestades ii travks 
del pluralisme polític i del sufragi universal. 

El poble de Catalunya ha parlat i lla parlat clar, i a 
nosaltres, els seus representants electes, ens pertoca de 
respectar i d’interpretar la seva voluntat. Per a I’Esquerra 
Republicana no hi ha cap dubte. Les elscciones del dia 
20 de mas$, cal interpretar-les com un aveng del senti- 
ment nacionalista i com una confirmaei6 dels ideals 
esquerrans i de progrks social. No ks el moment potser 
de lliurar-se a una exegesi dels resultats electorals, car la 
premsa i els mitjans de comunicació social ho han fet a 
bastament i els mateixos partits polítics han efectuat les 
anilisis corresponents. Per6 per a nosaltres, repeteixo, k s  
evident que els ciutadans de Catalunya han volgut 
exterioritzar inequívocament llur voluntat d’w veritable 
regim d’autogovern sense palJiatius i al mateix temps el 
refris d’una situaci6 social en Ia qual els privilegis, les 
injusticies i les desigualtats inadmissibles tenen encara 
una predisposició massa marcada a perpetuar-se i a 
agreujar-se. En preskncia d’aquest veredicte electoral 
virem creure que el millor per a Catalunya hauria estat 
la formacib d’un govern de coalici6 que recollís les orien- 
tacions abans esmentades a través d’un Conse11 Executiu 
integrat pcr membres de Convergkncia i Unió i del Partit 
dels Socialistes de Catalunya amb la coL1abaraciÓ possi- 
ble, per6 no indispensable, de I’Esquerra Republicana. 

Aquesta soiucib hauria tingut, al nostrc judici, els 
següents mkrits fonamentals. Primer: s’hauria format un 

govern majoritari, és a dir, disposant d’una h p l i a  base 
parlamenticia que li hauria permks de portar a terme una 
labor legisiativa important, sense haver d’estar tothora 
subjecte i condicionat per la correlaci6 de les forces pati- 
tiqucs. Segon: hauria estat un govern amb la suficient 
homogenei’tat i cohesio, car íes tendkncies nacionalistes i 
progressistes haurien estat convincentment representades 
en el si del Consell Executiu. Nosaltres crkiem, doncs, i 
ho continuem creient, que aquesta hauria estat la millor 
combinació política per t,al d’endegar amb petjada ferma 
el procés constructor de i’autonomia c;itttlana. Aquesta 
sofuci6, malauradament, no ha estat viable. Lluny de 
nosaltres el prapbsit de fer-ne retrets a ningh, car els par- 
tits són mestres i comptables de Ia seva priipia estratkgia, 
per6 que se’ns permeti, tanmateix, de formular el desig i 
guardar l’esperanqa que en un esdevenidor no massa llw- 
nya el que avui no ha estat possible pugui realitzar-se 
plenament per al bb de Catalunya i de les seves institu- 
cions. 

Donada, doncs, la impossibilitat de construir un 
govern de coalicio majoritari, calia resignar-se a la for- 
macid, d’un Consell Executiu compost per una forca 
minorithria al Parlament. Jordi Pujol ens ha explicat el 
procés politic que I’ha condu‘it a la formacio del Consell 
Executiu que avui es presenta a la recerca dels nostres 
sufragis. No insistirem, (JQI~CS,  en aquest asljecte del pro- 
blema, per6 sí que voldriem precisar les dues raons fona- 
mentals que ens han aconsellat de no entrar a formar 
part del govern. 

La primera, que podríem definir com una motivaci6 
de tkcnica parlamentiria, és que nosaltres no som parti- 
daris d’un govern de coalició que sigui minoritari, car un 
govern d’aquesta vocaci6 tindria probablement menys 
possibilitats d’acció durable i d’eficacia que un govern 
perfectament homogeni, monocolor com es diu avui. En 
efecte, un govern com el que el senyor Jordi Pujol ens ha 
presentat aquest mati gaudeix d’una cohesió que sembla 
evident, i en conseqühncia les possibilitats de crisi provi- 
nents de I’interior del Consell Executiu queden redui‘des a 
Ea més simple expressió. Les possibilitats de crisi poden 
venir, 6s cert, de la confrontacio amb les altres forces 
polítiques en !’exercici normal de la dernocrhcia parla- 
mentiria. Pero em sembla obvi que un govern de coalicib 
amb implantació minoritdria correria el doble perill de 
trobar-se en minoria al Parlament i, a mts a més, hauria 
de vetllar en tot moment per a mantenir la indispensable 
solidaritat governamental. Altra cosa hauria estat si 
Convergkncia i Uni6 i Esquerra Republicana haguessin 
assolit la majoria absoluta en les darreres eleccions. 
Aleshores hauria estat possible de formar un govern de 
coalició amb un programa prtiviament i detalladament 
negociat gaudint d’una majoria al Parlament. Si aquesta 
eventualitat s’hagués produi’t, Esquerra Republicana no 
hauria refusat el seu concurs per a ia formació d’un 
govern de coalicib, com tampoc no l’hauria refusat si la 
coalicid, majoritaria haguks estat possible amb el Partit 
dels Socialistes de Catalunya. 

El segon motiu fonamental que ens ha indu’it a no par- 
ticipar en el Consell és que el nostre partit, si aixi ho 
hagubs fet, hauria desat& la vessant netament esquerra- 
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na i progressista del seu programa, que ha rebut l’apro- 
vaci6 de molts milers de entalans. I hauriem acceptat al 
mateix temps el risc d’haver-nos de refiar massa sovint 
d’un suport parlamentari molt allunyat del nostre ideari i 
de les nostres opcions actuals. fis doncs, per una pruija 
de coherkncia i de respecte de la voluntat popular que 
Esquerra ha decidit de no  participar en cl govern minori- 
tari que ha estat presentat aquest matí pel candidat a la 
Presidkncia. 

Afegim-hi tot seguit, per& que el refh de formar part 
del Consell no significa, ni de bon tros, desig de situarse 
cn una oposició sistemhtica, i menys encara refus de co- 
operar en l’ambit parlamentari a les tasques primordials 
de l’estructuracib de les institucions de Catalunya. Som 
perfectament conscients dels nostres deures, i sabem que 
I’esdevenidor de l’autonomia dependra del grau de res- 
ponsabilitat que sabrem donar a les nostres actuacions. 
Seguirem les tasques del Consell Executiu que surti elegit 
amb esperit crític, certament, per6 sense prejudicis cies- 
tructors. Analitzarem amb rigor i serveritat tots els pro- 
jectes i totres les realitzacions, per6 sense perdre mai de 
vista que esperit critic, rigor i severitat no poden identifi- 
carse de cap de les maneres amb el derrotisme, fa irrcs- 
ponsahilitat o la demagogia. Aix6, d’una part. 

Pero també volem que quedi ben clar que no es podri 
comptar amb nosaltses si un dia es tractava de desvirtuar 
el mandat que ens han donat els nostres electors. Afir- 
mem solemnement que no acceptarem cap disrninucib ni 
cap rebaixa a les ja migrades possibilitats que ens 
ofereixen la Constitucib i I’Estatut, fruit de compromisos 
que nosaltres hem denunciat i acceptat a contracor; que 
no tolerarem cap defallenqa ni cap retard que no sigui 
motivat en ei trasphs dels serveis, compethcies i recus- 
sos financers que ens pertoquen en virtut de la llei; que 
no serem chmpliccs ni encobridors si algun dia es prete- 
nia portar a terme una política d’abandó dels drets de la 
naci6 catalana a exercir la soberania que fi correspon, no 
solament pels textos constitucionals, ans encara en virtut 
de la seva prtipia existkncia com a comunitat nacional 
multisecular; que no participarem amb la nostra aprova- 
cib en qualsevol acte de govern O tasca legislativa que no 
sigui clarament respectuosa de la voluntat de progrés 
social manifestada per la majoria dels ciutadans de 
Catalunya. 

En fi, i gairebk diria sobretot, que quedi ben entks que 
no ens resignarem a acceptar corn a definitiu un text 
estatutari que se situa molt per sota de les nostres aspira- 
cions, i quc reclamarem amb insistkncia, com a objectiu 
de primera importincia, la posta en marxa deis mecanis- 
mes de reforma, utilitzant les possibilitats que ofereixen 
l’article 150 de la Constitució i els articles 56 i 57 de 1’Es- 
tatut, fins a aconseguir com a minitn que tornin a la 
Generalitat aquelles atribucions i compethncies que ens 
foren arrabassades per la forqa. 

1 voldria referir-me ara, més concretament, a la candi- 
datura del senyor Jordi Pujol, seguint el procediment 
establert per I’apartat tercer de la Disposicib Transitbria 
Cinquena de l’Estatut, que preveu l’aprovacio o el refús 
simultani de la Presidhncia de la. Generalitat, del Consell 
Executiu i del programa de goverfi, procediment, dit sigui 

de passada, que em sembla molt discutible i que potser 
caldra matisar mi% així que es pugui. No tenim cap 
objecciú a formular contra la persona del candidat a la 
Presidhcia de la Generalitat, prou conegut de l’opini6 
pública catalana, A mbs, trubem normal i legitim que el 
President del Parlament l’hagi escollit entre d’aaltres pos- 
sibles candidats per la rai, fonamental d’haver estat el 
dirigent de la farrnacib política que ha obtingut el major 
nombre de sufragis en les eleccions a Diputats. Tampoc 
no tenim cap objecci6 a formular en el que respecta a les 
diverses persones proposades per a fer-se carrec áe les 
diverses Conselleries. En canvi, no podem &ser tan afir- 
matius en el que fa referkncia al programa de govern pre- 
sentat pel senyor Pujol. No pas que les linies generals del 
que ha estat exposat siguin contradictdries amb els nos- 
tres plantejaments. No pas que l’enumeració dels objec- 
tius priaritiris no coincideixi Fins a cert punt amb aquells 
que nosaltres proposaríem. Perd que se’ns permeti for- 
mular certes reserves, algunes d’elles importants, al pro- 
grama de govern que caldri pasar a votacib. En primer 
lloc, voldríem dir que no ks possible, en un espai de 
temps tan curt, comentar, ni tan sols succintament, eis 
nornbrosksims problemes evocats pel senyor Jordi Pujol. 
E11 mateix es limita en la major part dels casos a fer un 
simple inventari, un catilleg de les lleis que caldria pre- 
sentar al Parlament, perd sense que ens digui quin con- 
tingut se’ls hauria de donar. Aixi, per exemple, quan es 
refereix a la futura llei electoral, creiem que no n’hi ha 
prou amb l’afirmacib que -cito- ({pensem defensar cri- 
teris comarcalistes)). T quan es paria de problemes tan 
importants --al meu judici, un dels problemes primor- 
dials que tk plantejat el nostre país és el problema dels 
desequilibris territorials, demogrhfics, cconbmics i cul- 
turals-, em sembla que hauriem pogut esperar altra cosa 
que  una simple woluntat de correccion. 

El mateix es podria dir dels temes culturals tractats 
amb una extens6 comprensible i lloable, perd deixant 
mliltiples zones d’ombra i deixant punts poc precisats tan 
capitals corn és el de la televisi6 i, en particular, el seu 
finanqament. En el terreny economic, notem, d’una part, 
la confessi6 d’un a lirnitaci6 evident d’atribucions estatu- 
tiries i, d’altra part, l’anunci d’un ambiciós programa de 
quatre anys que articuiara totes les activitats econh i -  
ques de! país. Ens caldra, doncs, esperar, car, com diu el 
mateix candidat, aquest programa haur i  de ser jutjat en 
el seu moment per les forces politiques. 

Diguem tambk que hi hem trobat a faltar referhcies 
més concretes a temes tan preocupants com és, per 
exemple, el de E’cnergia. No sabem exactament quins 
seran els criteris que seguiran per protegir el medi 
ambient. En i’agricultura de muntanya, les referencies 
són poc precises i poc afalagadores del desig i dels anhels 
que inquieten els nostres pagesos muntanyencs. 

El problema de l’aigua, l’ha tractat el candidat, al nos- 
trc judici, superficialment, Í la gent de Tarragona i de 
Lleida saben que és un problema de primordial impor- 
tincia i que cal consagrar-hi una atenció, una dedicacib i 
uns plantejaments totalment prioritaris i perfectament 
concrets. 

Pel que fa referkncia a l’urdre públic, hauríem volgut 
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que se’m expliqukx de quina manera es compensaran les 
migrades compethcies que ens han escaigut per 1’Estatut 
amb l’amplitud del problema de la inseguretat ciutadana, 
i hauríem volgut que se’ns expliquks de quina forma, 
amb quins ob.jectius i amb quins mitjans s’estructurarh i 
es posari en peu la futura policia catalana. 151s hauria 
agradat que ens haguts dit quina seri la reacció del 
Govcrn de la Generalitat enfront del projecte de Liei 
Orginica de Policies Authnomes, que agredeix d’una 
mancra inconsiderada els mateixos textos cstatuttiri i 
constitucional. 

Em seria possible allargar la llista dels punts progra- 
matics tractats insuficientment i enumerar-ne d’altres que 
no han estat evocats, per6 no ho farem i ens limitarem a 
recordar que solament es fa. referhncia a la reforma de 
I’Estatut, i d’una manera encara indirecta, quan es parla 
de la Conselleria de Justicia i es reconeix que serA aquest 
un dels ternes que plantejari amb més urghcia una revi- 
si6 que doni plenitud a una competkncia excessivament 
limitada. El mal 6s que, en rnatkria d‘administraciú de 
justícia, la reforma ens sembla molt compromesa, perque 
el sostre constitucional és tan baix que, malgrat la bona 
voluntat dels uns i dels altres, em sembla que serd molt 
impossible aixecar-lo. Aquest, el problema de la reforma, 
és per a nosaltres un probtema greu, important, i desit- 
jaríem que se’ns donessin mCs explicacions sobre els pro- 
posits de millorament de I’Estatut d’Autonaniia. 

Aquestes són unes de Ies consideracions que ens ha 
suggerit el programa de govern que ens ha cstat presen- 
tat, consideracions forqosament breus per raú del temps 
reduiIt de quh hem disposat. Hauríem valgut pronuncistr- 
nos definitivament ja des d’avui en forma d’acceptació o 
de refk,  perd temem que no ens seri possible, car no s’hi 
val, quan es tracta de l’esdevenidor del país, de treballar 
de forma precipitada i de forma improvisada. Dit aix.6, el 
Grup parlarnentari de Esquerra Republicana no serh un 
simple espectador crític i passiu del que faran els altres, i 
es disposari a. jugar el paper que li correspon per la 
voluntat dels seus electors. Volcm participar, i partici- 
parem des del Parlament, en totes aquelles comeses de 
signe positiu que vagin a feryna Catalunya més puixant i 
més civilitzada. Farem costat, sense retichies ni rega- 
teig, a aquelles iniciatives que tendeixen a estructurar 
shlidament les institucions de l’autonomia. Cooperarem 
resaltament en les accions del Govern i del Parlament 
que tinguin com a objectiu eixamplar el marc de les nos- 
tres atribucions i incrementar els nostres recursos. En 
resum, la nostra actitud ser& d’una vigilhcia critica i 
constructiva perque aquest és l’imperatiu que tenim tots 
els catalans en aquests moments, i perqub aquest ks @I 
repte al qual hem CIC saber respondre amb seny, amb 
comprensió i amb patriotisme. 

Moltes grdcies per la vostra atencib. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup dels Centristes 

de Catalunya, tb la paraula el Diputat senyor Anton 
c afietl as. 

El Sr. CARELLAS: Senyor President, senyores, 
senyors Diputats, carn a representant de Centristes de 
Catalunya, el mks nau dels partits que integren aquest 
Parlament, resulta obligat que esmenti, en primes lloc, un 

fet que considerem fonamental: I’inici de les sessions 
parlarnentiries que estern celebrant no pot desvincular-se 
de la histrjria passada de Catalunya. Al contrari, tenim 
plena conscikncia que formem part d’una cantinu’itnt his- 
tcjrica de segles i que avui estem consolidant una nova 
anella essencialment idkntica a les anteriors. Vull procla- 
mar piiblicament que en aquests moments vivim el 
camengarnent d’una nova. fase en la histciria de Catalu- 
nya. A molts de nosaltres ens ha tocat viure’n d’altres en 
les guals els drets del nostre poble i la seva supcrvivincia. 
com a colkctivitat es veien discutits i ignorats, si és que 
no eren conculcats explicitament. Gricies a una lluita 
sense defaliiments, a una csperanqa convenquda en la 
victcjria final i a la fortalcsa que nom& tenen els pobles 
que assumeixen el seu destí, avui podem posar la primera 
pedra del grandiós edifici de la Catalunya futura. 

La rcinstauracib de la Generalitat com a 6rgan d’auto- 
govern a Catalunya no ha estat una. concessi6 benvolent 
o generosa, sino el reconeixement d’un dret histbric. Aixi 
i’entenem nosaltres, i per aquesta Fita hem lluitat des de 
sempre. Per consegüent, la Generalitat de Catalunya ha 
d’aprofit ar les experikncies del passat, tant del passat 
més Ilunyi corn del que molts de nosaltres hem conegut 
de forma directa. El significat histdric del moment, tan- 
mateix, té un contingut específic: constitueix la definitiva 
afirmació de l’autonomia catalana. Quan hem defensat 
I’autonomia del nostre pais, no ens limitivern s1 ser fidels 
a la nostra histbria i al nostre passat glorihs. L’autono- 
mia, ja tothom ho reconeix, és una exigkncia del nostre 
poble i de la seva fidelitat a ell mateix, per6 el seu contin- 
gut no s’esgota aqui. t’inici de la tasca prbpia d’aquest 
Parlament de Catalunya ens exigeix a tots nosaltres 
I’exercici de la responsabilitat i de la coherkncia. 

El Grup parlamentari de Centristes de Catalunya no 
pot i no vol abdicar aquest exercici. Cal comenqar afir- 
mant que els resultats electorals han estat eloqüents. El 
poble catali s’ha decidit d’una forma rna%joritaria per les 
opcions que defensaven una Catalunya reformista. i 
avanqada. D’acord amb una interpretacib objectiva. de la 
voluntat popular, sembla evident que una política de 
govern eficaq a la Catalunya autbnoma demanaria la 
creació d’un Consell Executiu dotat del que jo qualifi- 
caria d’unitat natural. Molt sovint, la politica d’unitat 
només amaga el desig d’instrumentalitzar la voluntat 
popular a favor dels interessos d’una minoria privifegia- 
da. bbviament, no és aquesta la unitat que nosaltres pro- 
posem, per6 hi ha, en canvi, unitats positives. La unitat 
natural a la qual he fet esment consisteix en la logica arti- 
culaci6 d’aquelles forces polítiques que lluiten per un 
mateix projecte de societat, una mateixa defensa de la 
justícia i de la llibertat, un mateix respecte als drets de 
Catalunya. 

Salvaguardant les diferdncies específiques existents 
entre tes forces politiques moderades, hem ofert la nostra 
participaci6 i la nostra corresponsabilitzaci6 en la tasca 
de govern del nostre país. Malgrat el nostre desig de co- 
operacib i la nostra, total disponibilitat sense exigides  
partidistes, la coalicio majorithia no ha intentat la confi- 
guració d’aquesta unitat eficaq, coherent i responsable. 
Unitat que disposaria d’un ampli suport parlamentari 



permetent alhora el necessari i dernocratic diileg entre la 
majoria i la minoria. Tant Ia majoria que nosaltres estern 
disposats a integrar petquk el vot popuPar aixi ho ha deci- 
dit, com la minoria que estaria situada a l’oposicib, tin- 
drien un dinamisme natural com a conseqiikncia d’un fet 
perfectament comprovable- Arnbdbs sectors representen 
grups amb opcions diverses, per6 en definitiva la majoria 
avui existent esth clarament a favor d’una Catalunya jus- 
ta i plena de llibertats d’acord amb els projectes politics 
vigents a 1’Europa occidental. A alguns els ha semblat 
que Centristes de Catalunya condicionivern el nostre vot 
positiu al candidat a la Presidkncia de la Generalitat a les 
hipotktiques contrapartides que se’ns oferissin en forma 
de Conselleries o d’alts carrecs administratius. S%a 
suposat alegrement que els Centristes de Catalunya 
votaríem favorablement qualsevol programa que ens pre- 
sentés avui el Diputat senyor Pujol. Sento haver de dece- 
bre els qui hagin pronosticat aixb, La nostra actitud, des- 
prks d’haver escoltat el candidat R la Presidkncia i el seu 
programa de govern, seri conseqiiencia lbgica del que ha 
estat la nostra linia de conducta de sempre. La Catalu- 
nya autbnoma exigeix una Generalitat forta, sdida, i no 
un Govern monocolor que només disposi de 43 Diputats 
en el millor dels casos. Quan cal crear uns habits de 
govern democrhtic, un parlamentarisme responsable, una 
Administracib phhlica preparada i eficient, i sobretot 
quan cal resoldre una crisi ecanchica i social molt pro- 
funda, resulta imprescindible sumar mbs recursos, mks 
voluntats i mks capacitats per tal d’edificar les bases 
estables de la Catalunya del futur. 

Hem escoltat aquest mati amb molt d’interhs l’exposi- 
ciÓ que ha fet el Diputat senyor Pujol com a candidat a 
la Presidkncia de la Generalitat en representacib de la 
coalici6 que ha obtingut mks vots en les passades elec- 
cions del 20 de marq. Aquesta exposicib ens ha permis 
comprovar a tots que la coalició majorithia, 6s a dir, la 
minoria més votada, considera que hi havia altres fbr- 
mules de govern diferents a la que nosaltres proposavem 
basada en un acord entre Converghcia i Uni6, Esquerra 
Republicana de Catalunya i Centristes de Catalunya. 
Per6 aixo no ho k s  tot. Encara que no hi hagues un acord 
al nivell politic, respectant sempre la identitat prbpia de 
cada Grup parlamentari, podia haver-hi hagut un acord 
programat ic. La minoria m aj oritir ia podi a haver -no s 
consultat oportunament i amb la deguda anteiacib el pro- 
grama de govern que pensava portar a terme i que abans 
hem escoltat. Aixi nosaltres podrkm haver discutit 
aquest programa, haver-hi portat els nostres punts de 
vista i haver arribat a un eventual suport politic. No s’ha 
volgut fer aixh i no s’ha fet. Comprenem les posicions 
partidistes, encara que neixin de vegades d’una interpre- 
tac% parcial i excloent dels resultats electorals. C ompre- 
nern els enfocaments voluntaristes i reconeixem la impar- 
tancia que molt sovint manifesten les actituds testimo- 
nials, i sabem que en certs casos influeixen positivament 
sobre sectors reduYts de l’electorat. Tanmateix creiem 
amb profunda. convicció que, per tal de constituir un 
govern sblid i d’establir aliances duradores, no s’ha de 
recbrrer a les combinacions merament formals, sint, a les 
coincidkneies programatiques. També estem convenGuts 

que la construcció de la Catalunya autimorna reclama la 
participaci6 de tots aquells que estiguin disposats a 
participar-hi, i que, a mks d’aixb, els responsables del 
futur de Catalunya, els qui integrin el Consell Executiu i 
la nova Administració pública catalana han de ser 
aquells que siguin capqos de portat a la prhctica un pro- 
grama reformista de redreqament i d’obertura de lliber- 
tats pbbliques i privades i de justícia social profunda i 
real. 

No s’ha buscat un acord politic, no s’ha volgut un 
acord programitic. Queda molt lluny de les nostres 
intencions presentar ara aquest memorial de greuges. No 
ks el nostre estil ni 6s aquesta la circumstancia mes ido- 
nia. No obstant aixb, tenim l’obligaci6 de fer pribliques 
les raons que justifiquen a bastament la nostra actitud 
enfront dS1 que ha estat la praxis adoptada per la coalició 
Converghcia i Unio, a partir de les passades eleccions. 

Els paralel-iismes existents entre aquesta coalicio i el 
nostre partit de Centristes de Catalunya han portat certs 
sectors de !’opini6 publica a considerar que calia donar 
com a segur ei nostre suport al candidat de Convergkn- 
cia i Uni6 a la Presidkncia de la Generalitat. Em veig 
obligat a afirmar un altre cop que aquest hipotesi resulta 
prou aventurada. 

En primer lloc, si sorn una forqa política sobrera, en 
opinió dels qui avui demanen I’aprovacib parlamentiria 
del seu programa de govern, també els han de sobrar els 
nostres vots. Si no som necessaris en el terreny dels 
acords palitics o programitics, tarnbb resultem inneces- 
saris com a forqa de suport dels programes d’altri. D’al- 
tra part, les eventuals coincidkncies que en el terreny 
ideolbgic pugui haver-hi en relaci6 amb el programa que 
ha exposat el Diputat senyor Pujol reclamen de nosaltres 
tina actitud de reflex% serena. Els objectius poden ser 
vilids, Ics intencions poden estar carregades de bona 
voluntat, per6 la politica catalana ja no es limita a les 
declaracions d’intencions ni a l’enunciat de principis abs- 
tractes. 

L’ambigua i contradictbria exposició que ha fet aquest 
mati el Diputat senyor Pujol ens deixa en una situació de 
Iogica confusib. Els objectius que ha assenyalat, jcom 
seran portats a la practica? ;,Quina sera la forma concre- 
ta d’aconseguir les fites que ha proposat? Evidentment, 
la resposta a aquestes preguntes, una resposta suficient, 
veritablement aclaridora dels interrogants, exigia un 
diileg previ, un diiileg previ que no s’ha produyt. Diileg 
que era factible, i al qual estavern plenament oberts, 
encara que no tinguks corn a resultat l’assoliment d’un 
acord programitic estable, condicionat o incondicional. 
Diileg acompanyat d’unes garanties efectives, que ens 
donessin la seguretat requerida per una decisió tan trans- 
cendent. 

El vot popular ha estat el que ha decidit quina forqa és 
la que avui aspira a constituir el primer govern de la 
Catalunya autbnarna, i ha estat el mateix vot popular el 
que ha assenyalat quina ha de ser la funció de Centristes 
de Catalunya dins d’aquest Parlament. La nostra fumi6 
com a representats d’un important sector del nostre pais 
consisteix a demanar les suficients garanties que els pro- 
grames de govern beneficiaran realment la majoria dels 
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ciutadans, vetllant per tal que la seva aplica& prictica 
afavoreixi a tots i molt especialment els més febles i els 
mis necessitats. 
No se’ns ka encarregat de dictar la política de govern, 

per6 hem d’assegurar-nos que la politica de govern doni 
les garanties oportunes de realisme, $’austeritat i d’efica- 
cia. En aquest sentit, trobem a faltar en l’exposicib del 
senyor Pujol una clara definició de les relacions de la 
Generalitat amb la resta d’Espmya, pel que respecta a la 
política economica. Shha parlat, aixb sí, d’exercir pres- 
sions, i s’ha fet esment del poder de convocathsia de la 
Generalitat. No se’ns ha ni tan sots insinuat la possibili- 
tat de concertar una política de desenvolupament comu i 
de solidaritat amb tots els pobles d’Espanya, tot i que 
reconeidem la intercomunicacib avui existent entre els 
factors productius. Essent la crisi conjuntural que ens 
afecta el problema central de la fase inicial de Ia nostra 
autonomia, considerem perillosa aquesta omissih. El 
recfregament de Catalunya no s’aconseguiri ailladament, 
i menys encara amb perjudici de tercers. 

Aquesta omissi6, que qualifiquem de perillosa, és 
acompanyada d’altres manques de realisme. Considerem 
excessiva la creacib de dotze Conselleries, no tan sds per 
raons de cost financer, sinó també per motius de racio- 
nalitzacit, burocritica. La hndasitat de 1’AAdministraciÓ 
phblica no acostuma a ser paral-!ela a la seva eficicira. 
Molt sovint es limita a estar imposada per criteris de 
clientela politica que pretenen satisfer, sense aconseguir- 
ho, els diversos sectors d’una coalici6 o d’un partit. A 
més d’six6, la burocratitzacib ha estat sempre l’enernic 
tradicional de la bona Administraciri piiblica. No podem 
permetre que la recupem56 autonbmica comporti un 
augment, ni que sigui minirn, de les disfuncions carac- 
terístiques de les burocricics. La Generalitat, en tant que 
autogovern de Catalunya, no pot apar6ixer als  ulls dels 
seus ciutadans corn a institucih desitjosa d’imposar 
noves complicacions i mks oficines a un conjunt ja sobre- 
carregat. Al contrari, ha de donar proves d’agilitat, que 
potencii‘ la imatge d’efichcia i de proximitat 41 ciutadk 
Aquesta mentalitat burocratitzant ens fa pensar que, 
malgrat totes les promeses programlitiques d’aquest 
mati, ens trobem al davant d’una nova contradiccib. 
Només a través d’un notable augment de la pressi6 fiscal 
podri finanqnr-se aquest aparell administratiu. Seria 
periflosíssim que la praxis del govern donis la raó als 
enemics de les; autonomies, quan afirmen que E’autogo- 
vern implica necessariament una major carrega impositi- 
va sense contrapartides apreciables en Ia qualitat de vida 
del ciutadi. Un increment de la kkalitat tindria com a 
conscqükncia inevitable el desprestigi de les nostres insti- 
tucions i l’hostilitat declarada del nostre poble, que no 
esti esperant precisament aixb, sinó tot el contrari. 

La Generalitat ha de cornengar a governar, i a gover- 
nar bb, des del primer dia. Catalunya no pot admetre ja 
m@s dilacions, amb i’excusa que manquen mitjans econ& 
rnics o que cal crear una estructura administrativa massa 
sofisticada. L’Estatut vigent constitueix un marc sufi- 
cient per a avanqar decididament i eficaqment pel nou 
enmi que el nostre poblc ens assenyala i ens reclama 
urgentment, Si nosaltres estivem disposats a ajudar la 
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crea& d’una majoria parlamentiria, aixd no era a causa 
d’un desig de protagonisme, sinó per cdlaborar activa- 
ment en una tasca que sera de dimensions gegantines. 
S’ha de crear una nova Administració, i s’ha de crear en 
una conjuntura de crisi eeonbmica profunda, amb efi- 
cikncia i amb imaginacib per tal d’aprofitar de manera 
riptima tots els recursos existents. 

A moites comarques de Catalunya hi ha una gran 
preocupació perquk s’estA anunciant un desmantellament 
de les Diputacions, cosa que provoctzria una disminucih 
de la ja migrada representacib comarcal. Centristes de 
Catalunya considera que la nova ordenació territorial de 
Catalunya reclama uns 6rgans administratius supracu- 
marcals, pero que la desaparició de les Diputacions sense 
una immediata substitució institucional seria negativa 
per als interessos de nombrosos sectors i territoris d d  
nostre pais. Per exemple, cal assegurar que els beneficis 
generats pel cinon d’energia elkctrica vagin als llocs on 
es produeix aquesta energia, de tal manera que no siguin 
absorbits per l’aparell administratiu general. 

La manca de garanties efectives no ens permet veure 
cap a on s’adreqa i corn es portark a terme el pla de 
govern que s’ha de sotmetre al nostre vot. Al llarg de les 
darreres setmanes, la coalici6 majoritaria ha seguit un 
camí erritic, volent el suport de qui no estava disposat a 
donar-l’hi, i rebutjant una base Amplia pstrlamentbia. 
hixb provoca un fenomen inquietant: el primer Govern 
de la Generalitat naixeri amb una feblesa innecesshria. 

Els Centristes de Cataiunya estem preocupats pe2 fet 
que Convergkncia assumeixi tota sola una concentració 
de responsahilitats molt superior al seu pes electoral real. 
EIS Centristes de Catalunya sorn plenament conscients 
de la responsabilitat que recau sobre nosaltres en tant 
que forqa parlamentiria que molt sovint resultari 
imprescindible per a I’aprovació de les lleis, i que en tot 
cas ha #exercir un control acurat de les funcions legisla- 
tives. Hem de construir entre tots l’estructura jurídica 
bisica per al correcte desenvolupament de la nostra vida 
coblectiva a. Catalunya i per al funcionament eficient de 
la Generalitat. A la iniciativa en rnatkria legislativa se 
suma un tema de gran transcendkncia durant la fase ini- 
cial del govern autonbmic: el traspas de competthcies del 
Govern central a la Generalitat. El nostre Grup parla- 
mentari considera que hi ha certs criteris que no són res- 
pectats suficientment en l’exposicib progranitica del 
candidat a la Presidkncia de1 poder executiu. 

En primer lloc, ca2 establir un cdendari de traspassas. 
Les prioritats, independentment de les competkncies de 
carkter normatiu, s’hawien d’orientar a assolir la com- 
plernentació dels traspassos ja prou dits, car aixb suposa 
la plena assumpcih de la matkria, entesa aquesta com a 
conjunt d’aactivitats, béns i institucions que frsn referhncia 
a un determinat sector homogeni. 

A la vegada, aquesta interpretacib permet continuar 
desenrotliant funcions sense creacici de noves estructures 
administratives i amb el mínim cost econhmic. D’kltra 
part, el traspas dels serveis inherents a les competkncies 
que corresponen a la Generalitat s’haura de fer d’acord 
amb les bases que estableix la disposicib transithria sise- 
na de I’Estatut d’Autonornia de Catalunya, que preveuen 
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el nomenament d’uuna Comissi6 mixta, encarregada d’in- 
ventariar ets béns i drets de 1’Estat que hauran de ser 
traspassats, de concretar els serveis i institucions objecte 
d’aquests traspassos i de procedir a l’adaptació dels que 
passaran a la competencia de la Generalitat. 

Tanmateix, les diferents classes i gradacions de com- 
petencies i la manca de previsions concretes sobre quins 
hauran de ser els criteris per a l’establiment dels calen- 
daris i terminis de traspis de cada servei atorguen una 
dosi considerable de complexitat a qualsevol considera- 
ei6 d’aquest‘ tema. 

Aixb no obstant, i atks que en el curs dels darrers dos 
anys s’han anat produint una serie de traspassos de com- 
pethies  de 1’Adrninistracio de 1’Estat a la Generalitat, 
sembla possible establir un esquema aproximat a partir 
d%quests indicadors amb totes les reserves que imposi 
una predicció de futur relativa al carni a seguir en els 
propers traspassos. 

VUII ara recapitular, senyores i senyors Diputats, ei 
que acabo d’exposar, deixant ben clar per quk ens abstin- 
drem de votar favorablement la candidatura del. Diputat 
senyor Pujol, en representació de la coalició Convergkn- 
cia i Unib. 

Ni amb posteritat a les eleccions del 20 de marq ni a 
l’exposicib programjltica d’aquest mati no hem trobat 
suficients garanties que el govern que demana el nostre 
suport tingui la solidesa i la forga que requereix un pri- 
mer Govern de la Catalunya authoma. L’ambigiiitat 
deis postulats, la indecisió en la conducta. negociadora, 
les declaracions contradictbries i sobretot Ia manca d’u- 
na clara visio de correlació de forces existent en aquest 
Parlament ens impedeixen aprovar una proposta com la , 
que avui se’ns ha formulat. 

Els ciutadans de Catalunya desitgen que el resultat de 
Ies eleccions garanteixi un govern moderat, eficag, just i 
pragrnitic, defensor de les llibertats i respectuós del 
model de societat humanista i occidental. Tot aix6 impli- 
ca que els Centristes de Catalunya hem d’exercir un con- 
trol parlamentari authtic, assumint posicions coherents i 
vetllant per l’efectiva instauració de la nostra autonomia. 
Conseqükncia de la nostra actitud ha de ser des del pri- 
mer moment una actitud clara d’exigkncia d’un govern 
que governi a benefici de tot Catalunya i del seu poble. 
Els ciutadans de Catalunya, els quals tenim l’honor i la 
greu responsabilitat de representar en aquest Parlament, 
esperen molt de nosaltres. Volen una Catalunya on val- 
gui la pena viure, on ells i els seus fills puguin 
desenvulupar-se amb la plenitud i la riquesa que procla- 
ma el nostre himne. El nostre compromís bhic  va lligat 
amb el poble de Catalunya en conjunt i amb la nostra 
nacionalitat. Per tant, la coalici6 Convergkncia i Unió, i 
la resta de representants en aquest Parlament, ens tro- 
bari sempre al costat de tot all0 que signifiqui un benefi- 
ci real per al nostre país, pero també ens trobara sempre 
en la més ferma oposició en tot el que impliqui un retro- 
cés o una omissi6 en el servei de Catalunya. Centristes 
de Catalunya 6s un partit catalh. Assumeix les aspira- 
cions histAriques de Catalunya, en tant que nacionalitat, 
la seva identidat cultural i el seu autogovern, en els ter- 
mes de la Constitució i de 1’Estatut de Catalunya. Som 

un partit democritic, defensem la democrkia com la for- 
ma més adequada d’organitzacio social i la que garanteix 
amb més efichcia els principis de llibertat, igualtat i con- 
vivkncia ciutadana. Som un partit progressista i inter- 
classista. Mirem la societat com un conjunt dinimic en el 
qual mai no s’arriba a una combinacib ideal de democrA- 
cia política, economica, social i cultural. 

La nostra actitud, avui, sense cap dubte, sesi una for- 
ma positiva de servir el país en unes circumsthcies com 
les actuals, quan no volem revalizar actituds partidistes, 
febles i mancades d’autkntica visi6 d’Estat. Les urnes van 
proclamar el proppassat 20 de mar9 un veredicte molt 
clar. Els resultats electorals que han pesmis la configura- 
ci6 d’aquest Parlament també permeten aconseguir una 
majoria s6lida i estable que sigui fidel al model de socie- 
tat volgut majoritariament pel poble catala. 

Volem que la Generalitat comenci a funcionar amb 
una base implia, i que garanteixi que assolirem tot el que 
Catalunya. s’ha proposat. Aquest és el nostre compromís 
public, i aquest 6s el criteri amb el qual volem que se’ns 
judiqui. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup del Partit 

Socialista Unificat de Catalunya, te la paraula el Diputat 
senyor Antoni Gutierrcz i Diaz. 

El Sr, GUTIfiRREZ I DfAZ: Honorable senyor Pre- 
sident, senyores Diputades, senyors Diputats, en prendre 
la paraula per primesa vegada en el nostre Parlament en 
nom del Grup dei Partit Socialista Unificat de Cntalu- 
nya, vull expressar aquí, públicament, la voluntat del 
nostre Grup de traslladar al Parlament l’eesforq que el 
nostre partit ha estat fent durant els seus prop de 
quaranta-cinc anys d’existkncia en la lluita per les lliber- 
tats nacionals i dernocritiques de Catalunya. 

Tambb vull expressar la satisfacció del nostre Grup 
pel fet historic que avui, aqui, els comunistes ens trobem 
en el Parlament catala integrats en un grup propi des del 
qual, junt amb els altres, defensarem els interessos de la 
dasse treballadora, de les capes populars, dels catalans 
de naixement i dels catalans d’immigracio. 

Senyor President, senyores, senyors, el Grup paria- 
mentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya entkn 
que la Cambra ha de refusar la proposta que, en nom del 
Grup parlamentari de Convergkncia i Unió, ens ha pre- 
sentat avui, aquí, el Diputat senyor Jordi Pujol. I ho 
entenem així perquk creiem que reclamem de la Cambra 
un servei a Catalunya, un servei a les necessitats de la 
reconstrucció d’un a colkctivitat nacional amb voluntat 
de progrés. 

La proposta del senyor Jordi Pujol es desqualifica, al 
nostre entendre, pels seus profunds continguts, per les 
seves preteses propostes program Atiques, de principis 
d’una gran arnbigiiitat, i tambk per alguns aspectes de la 
concepció global de la formac% de govern que ens 
ofereix. 

En un moment en qui: el món es debat en un augment 
de la tensió davant de l’agressivitat de l’imperialisme, en 
qui: apareixen de nou els perills de la guerra, la guerra 
freda o la guerra calenta, en un moment en quh estem 
davant d’una crisi de civilitzacio, en un moment en quB hi 

‘ 1  
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ha una situaci6 a Espanya que, per tractada generosa- 
ment, podríem dir que no sap ben bé a on va, ens plante- 
gem reconstruir les nostres institucions, fer avanqar el 
nostre poble, marxar cap a la nostra autodetcrminacib. 

I aixb, sols k s  possible amb una voluntat unitiiria de 
tots aquells sectors polítics i socials amb contingut de 
progrés, amb voluntat nacional. Amb un govern mono- 
color, monocolor en l’aspecte politic, per6 monocolor 
twnbC cn l’aspecte socid, no es pot oferir a la Cambra, 
responsablement, una activitat de govern que tingui 
seriosament l’objectiu de representar els interessos g b  
bah de Catalunya. I aixb es veu ja immediatament en la 
contradiccib que hi ha entre la proposta d’un govern 
monocolor i la petici6 d’una unitat parlamentiria. El 
senyor Jordi Pujol ens ofereix un govern monocolor i ens 
diu: {(No hagués estat aquesta la nostra voluntat)). Per6 
el senyor Jordi Pujol, el seu partit, la seva minoria, no 
sbn les victimes, són els responsables, i ei primer acte de 
govern fallit i s  arribar avui a la Cambra amb una pro- 
posta monocolor. I és clar, diuen, ah!, nosaltres hem 
demanat, hem trucat portes, i ens han dit quc: no. 

Analitzem corn han trucat, corn han demanat que s’o- 
brissiti les portes. 

Centristes de Catalunya ens ho acaben de dir: 110 els 
han volgut. 

Els interessava mks deixar una ombra a la dreta per 
dissimular els continguts incontestablement dretans que 
hi ha en la política CIC Convergkncia i Unib. Els servia de 
paraigua, i, a mks a mbs, els servia per a apaivagar !a 
imatge que pugui donar compromisos més profunds amb 
la política del Govern de 1’Estat. 

x1 ens deien en la seva campanya electoral -i no ho 
han dit avui aquí, perb és clar i notari-; no ses amb el 
PSUC, no res amb els comunistes; invocant quh? Jo no 
vull creure de cap de les maneres que el senyor Jordi 
Pujol, em consta, quan invoca l’anticomunisme ho faci 
amb ressonincies histbriques molt proximes que tots 
volem oblidar. Per6 si que ho fa defensant determinats 
continguts de classe, per afeblir la forqa de ]’esquerra. No 
es tractava, en realitat, de marginar el PSUC; es tractava 
de trobar una esquerra afeblida que es pogués integrar en 
la seva política. No es tractava de fer una politica uni- 
tiria de tu a tu; es tractava de portar els altres a la prk-  
tica de la prhpia política. Sí, la coneixem, la politica del 
pal de paller, en la qual els altres sbn palla. Per& de 
vegades, aquest pal no serveix per a reunir la palla, sinó 
pes a iniciar un ball de bastons que divideixi Catalunya. X 
aixd sera molt folklbric, pes& en realitat, na ajudara 
aquesta Catalunya d’unitat. 

La proposta, en la seva eoncepcib, 6s una proposta 
anticatalana, Cs una proposta de desnacionalitzaci6, per- 
qu& no arranca dels continguts reals de la nostra historia 
recent, de les necessitats de les nostres classes socials, de 
les possibilitats d’avanqar modestament, perb realment, 
en la reconstruccib de la nostra petita phtria, sinó que es 
tracta de defensar uns interessos propis. I quan es defen- 
sen uns interessos propis s’és responsable dels resultats, i, 
avui, aqui, la incapacitat de Convergkncia i Uni6 d’oferir 
a la Cambra un govern amb suport majoritari, represen- 
ta tarnbk la seva incapacitat de govern futur, representa 

la possibilitat de malbaratar les possibilitats de Catalu- 
nya. 

I aix6 es reflecteix rapidament en les propostes progra- 
mitiques que el senyor Jordi Pujol ens ha ofert. Sbn pro- 
postes programatiques que, en realitat, no s6n res mks 
que una posició de principis genikica, intemporal i ageo- 
grafica. No estan, perquk no podien estar-ho, arrelats en 
la realitat mateixa de Catalunya, perquk, si no, conse- 
qiientment, hauria hagut de demanar un plantejament 
unitari. T per aixb, el senyor Jordi Pujol ens ha parlat de 
grans principis. 

Quan ens ha parlat de la política legislativa, no ens ha 
parlat d’una política de govern; ens oferia, com si fos el 
President del Parlament, un programa legislatiu. I és 
més, encara se’ns apareixia amb la benevolkncia de voler 
deixar a la Cambra aquelles qiiestions legislatives que 
representen un reforqament de les institucions. No, no! 
Aquí, el senyor Jordi Pujol s’ha llegit malament 1’Estatut. 
L’article 30, 1’articIe 30 del nostre Estatut diu clarament 
que és el Parlament a qui corresponen la direccio política 
i la vigilincia del Govern, i l’artide 32, en l’apartat sisd, 
diu que la iniciativa correspon als Diputats i al Govern, 
pero primer als Diputats, i, per tant, la sobirania de la 
Cambra no pot posar-se en qÜesti6. I és un principi de 
necessitat inqüestionable que les lleis que tendeixin a 
reforqar les nostres institucions, que tinguin a veure amb 
el conjunt de la nostra col.lectivitat nacional, han de ser 
d’iniciativa negociada de la Cambra, no de generosa 
prestació d’un Govern monocolor. 

Per6 quan el senyor Jordi Pujol passa al terreny eco- 
ndmic, terreny que li hauria de ser tan propi, les vague- 
tats arriben a un punt incommensurable: ni una paraula 
sobre la crisi de la petita i mitjana empresa que estem 
sofrint; ni una paraula sobre la necessitat de la reconver- 
sió del tkxtil, de la situacib real, no fictícia, de la cons- 
truccib, de la petroleoquímica; ni una parada sobre la 
situació d’nrts grafiques; ni una paraula sobre la trans- 
Formacib del metall. 

El senyor Jordi Pujol ha oblidat tota una skrie d’em- 
preses que en aquests tíltirns temps han tancat les seves 
portes f per dir-ne poques: Sedicsa, La Farga C asanoves, 
Secoinsa, la Moritz, Valera Ricci, Mai! Ibkrica, HiIan- 
derias de Manresa, Indústries Afa; ha oblidat que durant 
l’any 1979 solament s’han tancat a Catalunya 1664 
empreses i ha augmentat el nombre d’obrers parats en 
20.49 1 ; i quan ens parla del problema de l’atur, el senyor 
Jordi Pujol ens diu que és un problema ({molt fosc)}. Molt 
fosc segurament perquk n’esti distanciat, pero molt 
dolorbs per als treballadors que es troben immersos en 
aquesta situacib. I no ens fa cap proposta de corn anem a 
la reconversi6 industrial de Catalunya, amb uns planteja- 
ments tecnolbgics nostres, propis; amb una orientacib 
que tendeixi a augmentar els Ilocs de treball; amb una 
politica que ens porti a ser competitius. 1 ens parla de 
t’entrada al Mercat Comi i de la necessitat d’intervenir; 
per& ¿amb la poiíticn de deixar-nos lligar les mans 
davant la penetració de les multinacionals? Perquk el 
senyor Jordi Pujol no ens ha parlat de les multinacionals. 
Tal vegada 6s que a Catalunya no han arribat les multi- 
nacionals ... Per6 jo em pregunto: iquk ha passat amb la 
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Inter, que ha passat a mans de la Grundig? Qui ha pas- 
sat amb I’Anglo, que ha passat a mans de la Parasonic’? 
Qub ha passat amb la Lavis, que ha passat a mans de la 
Sharp? Que ha passat amb la Pegaso, que ha passat a les 
mans de la Harvester, o amb la Motor Tbkrica, que esti 
velejant la Nissang japonesa? X ens ha parlat de Ia Seat ... 
Ah, es troba molt preocupat per la Seat, per6 no ens ha 
parlat que en aquest procks de la Seat hi ha hagut una 
introducció de capital multinacional, transnacional, de la 
Fiat, que posa practicament fora de les mans de I’econa- 
mia catalana la possibilitat d’incidir en tot aixb. Senyor 
Pujol, 6s veritat, ens hem de preocupar de la situació 
industrial de Catalunya, per6 hem de procurnr que la 
nostra estimada, la nostra volguda Catalunya, que no t s  
sols patrimoni de la nostra llengua i de la nostra cultura, 
sin6 que tambk és una realitat sbcio-econbmka, no quedi 
convertida en un suburbi de les multinacionals. Que les 
nostres petites i mitjanes empreses no les cridem sols a 
l’hora d’anar a les eleccions, a l’hora de demanar diners 
per a les campanyes electorals, sinb que les tinguem en 
compte a l’hora d’orientar la nostra política econbmica, 
a l’hora de fer una seriosa reconstruccil, industrial del 
nostre país. 

T el senyor Jordi Pujol ens ha parlat del camp, peso ha 
silenciat un dels anhels mts importants de la nostra page- 
sia: la desaparició de les Cambres Agráiries, la substitu- 
cio de les Cambres Agriries pels organismes de Servei 
Agrari ... ¿Quina 6s la poaici6 del seu projecte de Govern, 
davant un problema tan sentit? ¿Quina Cs la seva posicib 
davant la necessitat d’impulsar un autkntic moviment 
cooperatiu, tenint en compte la importancia de l’empr’esa 
agr ícola-familiar, com ell ha dit? 

I et senyor Jordi Pujol no ens ha parlat gens vi mica 
-tal vegada per& la seva proposta era ageogrifica- de 
la reestructuració pesquera, de la necessitat dels nostres 
pescadors de plantejar-se seriosament una politica de 
reestructuració que tingui en compte el cubicatge, el 
tonatge, que tingui en compte la necessitat de la reguía- 
cib de les vedes, la necessitat de la regulació de les tra- 
mes, de les xarxes... 

Per6 el senyor Jordi Pujol ens ha parlat tambb, molt 
genksicament, com sembla que volia ser el seu estil, de la 
necessitat de la potenciasi6 cultural i lingiiistica de 
Catalunya. Sap que aquest és un terreny de facils coinci- 
dkncies. Per6 cal dir, tambb, que en aquest terreny hi pot 
haver tambk diferkncies importants. Perque quan es 
parla de la política educativa, quan es parla de la llibertat 
d’ensenyament, voldriem saber de quina política educati- 
va s’esta parlant, de quina llibertat d’ensenyarnent s’esti 
parlant; si esta parlant o no de I’Estatut de Centres 
Docents aprovat en el Parlament espanyol, o s’esta 
parlant de quelcom diferent. I quan es parla d’ajudar la 
cultura catalana, volem saber si es tracta d’una fomenta- 
ció clientelar o si, en realitat, el que es vol de ventat és 
dotar &instruments de creació culturai incondicional- 
ment posats a mans de la nostra col+leetivitat. 

Senyor President, prego que, si em passo del temps, 
tingui la bondat d’avisar-me. 

Perquk, en realitat, el senyor Jordi Pujol ha parlat que 
ell representa un partit nacionalista, que si la Cambra el 

vota, votar6 un govern nacionalista, un programa nacio- 
nalista ... Senyor Jordi Pujol, vosti: no es troba a la Cam- 
bra espanyola, ni es troba al Parlament Europeu. Es tro- 
ba al Parlament catali; un Parlament que, per si mateix, 
és un Parlament nacional. 1 aqui, el que volem votar t s  
un Govern nacional, una política nacional, una politica 
catalana de la qual sorn tots corresponsables, perquk en 
aquest Parlament, totes les Diputades, tots els Diputats, 
tenim una voluntat nacional, catalana, indiscutible. 1 
amb la seva intervenció el senyor Jordi Pujol ha perdut 
tota credibilitat davant un sector importantissim de la 
nostra cdiectivitat nacional: els catalans d‘immigracib. 
No es pot dir que s’ha inventat un dia que som catalans 
tots els qui vivim i treballem a Catalunya, i desprbs, a la 
practica, resewar-ho per a alguns nomis dels qui tre- 
ballem a Catalunya. No, no, no, no! Cal arbitrar una 
política per al que avui és el conflicte cultural mCs impsr- 
tant que Catalunya tk plantejat, que t s  ei lingiiístic. I no 
es pot parlar només del que 6s fonamentat: que el catala 
t s  llengua @pia de Catalunya, sense dir a continuacib 
que k s  llengua prbpia, per& no exclusiva; sense deixar 
ben clar que el procks d’integraci6, si és realitzat, ha de 
ser voluntari, progressiu, sense violkneies i respectant les 
manifestacions culturals de la immigració. Si no, el que 
s’esta promovent és una desconfianqa, un ressentiment, 
una dificultat per a fer de la nostra c,ol.lectivittit una sola 
col-lectivitat, per a Installar-nos en un procts que eviti 
una cristal.litzaci6 bicultural a Catalunya. 

I, ks clar, el senyor Jordi Pujol s’ha oblidat de moltes 
coses, i no &s perqut: la Cambra li hagi limitat el temps, 
que tots virem desitjar que el senyor Jordi Pujol poguks 
parlar tantas hores com volgués. Pero, ¿per qu8 no ens 
ha dit res, el senyor Jordi Pujol, de la política energktica 
a Catalunya? Per qui: no ens ha dit res de quin model de 
creixement i quin model de societat hem d’impulsar? Per 
quk no ens ha dit res del perill d’installació de noves cen- 
trals nuclears a Catalunya? Ah! &s que ho ha posposat, 
com el seu programa, per a la verema, quan hagi 
madurat el ra‘im el setembre? fis avui que ens demana el 
seu vot, k s  avui que volem conkixer quines sbn les seves 
posicions concretes, les seves posicions reals, sobre pro- 
blemes tan importants com aquest. 

I el senyor Jordi Pujol no ens ha parlat de la joventut. 
Com si Catalunya no tingués joventut ... Ah! Ha parlat 
un moment de la paraula ((juvenil)), per6 referida a la 
delinqiikncia. Ens ha parlat de la deiinqiikncia juvenil. 
S’ha recorda!: dels joves a l’hora de la delinqükncia. I 6s 
veritat. Hi ha delinqiihncia juvenil. El que és menys cert 
és que el carni per a solucionar els problemes de la delin- 
qühcia siguin nomes ia repressió, i fixin-se, senyores 
Diputades i senyors Diputats, que entre les propostes del 
senyor Jordi Pujol nomis n’hi ha de repressives: coordi- 
nar les forces d’ordre públic i la creació de la Policia 
Autonoma. SeBur, segur que en deu tenir moltes altres, 
per6 no ens les ha dites. Ha estat Hhstima que no hiigim 
conegut quins altres plantejaments tC, de cara a la delin- 
qühncia: de la delinqiiincia en general i de la delinqiih- 
cia juvenil. T ha estat una llistima que no ens hagi dit 
com comptarem amb la joventut de Catalunya, perqui 
sense la joventut podrem estar molt cofois, pero no 
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reconstruirem Catalunya. O incorporem en el mostre pro- 
jecte tots els sectors socialls amb potencialitat de trans- 
fsrmaci6, o no farem avanqar Catalunya. I la joventut 
6s una  reaiitat, i una realitat que no ens escolta i una 
realitat que no va a votar i que cal no irnputar-ho a les 
seves culpes, sini, a Ics nostres. Cal examinar aixo un xic 
autocriticament. Cal examinar aixd, amb voluntat d’ente- 
sa. Cal comenqar a pensar que Ira joventut E& entitat en si 
mateixa, que no cal dir-10s: {{No us preocupeu; encara 
que no ho vulgueu, j a  deixareu de ser joves, i quan sigueu 
grans, ja podrem parlar, pertj’ ara per ara, ni parleu ni 
parlem de vosaltres.>) No, no! La joventut cal incor- 
porar-la amb el seu protagonisme, amb tota la seva 
Eorqa, amb la capacitat, no de futur, sin6 de rensvacib, 
actual. 

I el senyor Jordi Pujol no ha parlat -i suposo que no 
ha estat per descortesia- de la situasi6 de marginaci6 en 
qui: estan situades Ics dones. Hi ha un problema real, 
juridic, social, fistic, de marginació de la dona. Mi ha 
una realitat en la nostra colkctivitat que fa pocs dies s’ha 
vist reflectida amb els escarafalls que s’hm fet quan s’ha 
vist que s’intentava informar les dones del que ks el seu 
dret, del que @s la rcspnnsahilitat de la colkctivitat. 
D’aix6? ni mitja paraula. Potser ks per aixb que fem 
governs nom& d’homes, perh, en realitat, aquesta és una 
necessitat fonamental d’una pelítica de govern. 

1.31 scmyor Jordi Pujol ens ha dit que ell, si &s President, 
i si fio ho &s tambk, defensari la personalitat, la represen- 
tativitat del cap de la nostra institucib. F nosaltrcs cnte- 
nem que la proposta de no separar les funcions reprcsen- 
tativcs de les funcions executives ccdides 8 un @onseller 
prinicr, compromet el President de la Generalitat amb les 
contirigkncics cie la politica quotidiana; i en cert:$ forma, 
si el senyor Jordi Pujol arriba a ser elegit, amb la propos- 
ta qixc ha aportat avui, hauri  compromks, en certa for- 
ma, aquesta personalitat. Per tant, nosaltres entenem que 
cal que el President sigui el President de tots els catalans, 
d’unn Catalunya que hem de fer entre lots, i yue, per 
iant, la figura del President cal respectar-ia des de fora i 
dcs de dins, quan s’intenta matefiditzar-la , i pes aixo 
nosaltres creiem que la proposta del senyor Jordi Pujol 
es clesqualifiea també per aquesta manca de separacib. 
Ell erms ha dit que quaSsevol critica que s’hagi de fer als 
homm i dones -perd&-, als homes i homes que compo- 
nen el seu Govern, que li sigui adrevada a ell mateix; jo 
voldria fer, encara que sigui breument, una reflcxi6 sobre 
la proposta de la Conselleria de Treball. Una Conselleria 
que no representa la preshicia de la classe treballadora 
en cl Govern de la Generalitat. I una Conselleria des de 
la. qual el senyor Jordi Pujol ens fa la proposta que’ 
s’avanci cap a un acord marc. Jo voldria recordar-li, al 
senyor Jordi Pujol, en primer lloc, que l’acord marc sig- 
nat al nivell d’Estat no ha estat una tasca de govern, maf- 
grat que el Govern h a g i  vist amb ulls benevolents i 
satisfets, sin6 que ha estat un compromis entre les cen- 
tral sindicals i les organitzacions empresarials; que 
plztntcjar-se fer un acord marc des del Govern expressa, 
si rnks no, una mentalitat empresarial que correspon a 
altres nivells i no als alts designis d’un Govern de Catalu- 
nya. 

Una  altra cosa seria ja parlar d’uns pactes generals 
corn varen ser els Pactes de la Mancloa. 1 potser s’ha 
confbs el senyor Jordi Pujol, per6 també cal recordar que 
els Pactes de ‘ta Monclaa que virem signar tots els Grups 
parlamentaris, dcsprés, dipositats en mans d’un Govern 
monocolor, no varen ser realitzats, i, per tant, van anar 
cn detriment de la classe treballadora. Una vegada més 
torna a aparkixer la necessitat que, per a donar confirtnga 
ii un Govern, cal estar corresponsabilitzat, no des de 
fora, no amb benevolhncia, sin6 des de dins i amb pleni- 
tud de responsabilitats, de deures i $’obligacions. 

fis per nix6, honorable senyor President, senyores 
Diputades, senyors Diputats, que el Partit Socialista Uni- 
ficat de Catalunya, a través del seu Grup parlamentari, 
demana que la Cambra refusi la proposta que en nom del 
Grup parlamentari de Convergtincia i Unio ens ha pre- 
sentat el senyor Jordi Pujol. I que el senyor Jordi Pujol i 
el seu Grup entenguin per al bé de Catalunya la lliq6 
d’aquest refús, Que aprofitin les quaranta-vuit hores que 
queden per s1 Ia propera sessi6 perquB des d’aqui puguem 
escoltar el que no hem escoltat avui; si mt5s no, una gus- 
pira de confianqa que sc’ns ofereix per a presidir la Presi- 
dkncia de la Generalitat un home d’Estat: una ombra de 
confianp que hi ha un programa real de Catalunya, que 
vol dir rzrsciat en la nostra situacit, actual, i que hi ha una 
composicib de Govern que compta amb la confianqa del 
Parlament, que, no ho oblidem, vol dir fa confianqa del 
nostre poble, perquk avui sorn aqui, no amb una rcpre- 
sentacib individuaiitzada, gin6 a travks de la confianca 
que ens ha donat el nostre poble. Esperem, desitgem, que 
Convergkneia. i Unió compleixi amb aquesta confianga i 
ens ajudi a tots a complir-hi. 

El senyor PRESIDENT: En nom del Grup Socialista, 
té la paraula el Diputat senyor Joan Revcntbs. 
‘ El senyor JOAN REVEWT6S: Honorable senyor 
President del Parlament de Catalunya, senyores Diputa- 
des, senyors Diputats. Abans de res unes primeres 
paraules de salutacib en nom de tots els Diputats que for- 
mem 431 Grup Socialista en aquest Parlament. 

Aquesta no és una instituci6 de nova creacib a Catalu- 
nya. Corn diguk el President Francesc Macia el 24 d’oc- 
tubre del 1932, les antigues Corts Catalanes foren de les 
primeres d’Europa. Aquell any el Parlament de Catah- 
nya es constituí corn ara gracies a la fidelitat i tenacitat 
del nostre poble en les reivindicacions de les llibertats 
nacionals i del drct a l’autogovern. hs, doncs, amb emo- 
cio que els socialistes tornem a ser en aquest Parlament. 
Hi tornem a ser amb una preshcia notable, i hi som, 
corn tots vast&, i hi venim corn a representants dei poble 
de Catalunya, amb la. voluntat de fer-nos dignes de la 
confianqa que ell ens ha donat. 

Abans d’entrar en la mat& especifica d’aquesta 
intervencib, fa representacib que ostento m’obliga a fer 
algunes reflexions del balanG de l’etapa que ens ha portat 
a l’acte d’avui. En ella, els socialistes hem estat punta de 
tlanqa de la recuperació democritica i de la recuperacib 
de I’autogovern de Catalunya. e s  el procis politic que, a 
partir de les eleccions del 15 de juny del 1977, transfor- 
mi la reforma política en un pro& constituent en qui 
s’aconsegui, primer, el restabliment de la Generalitat, i 

javier
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amb el retorn del President Josep Tarradeilas, un Govern 
d’unitat a la Generalitat provisional. Després, l’eelabora- 
ciÓ i aprovacib de la Constitució, i desprts l’elaboració 
de I’Estatut de Sau i la seva defensa a Madrid. També la 
democratització i posta en marxa dels nous ajuntaments. 

Cal recordar que aquests resultats han estat assolits en 
el context d’una crisi econbmica a que nosaltres, els 
socialistes, hem contribu’it responsablement a afrontar, 
negociant els Pactes de la Moncloa en el seu dia, i, en 
aquests darrers temps, donant suport a i’acord intercon- 
federal entre la CEOE i la Unió General de Treballadors. 
Avui acabem una etapa dificil i determinant del nostre 
poble, la de la recuperació d’allo que per a molts sembia- 
va impossible: !’autogovern de C atallunya. Sabíem que 
era una acció politica dificil i responsable, que generaria 
uns costos per a1 nostre Partit, que assumim perqui: pen- 
sem que aquest ha estat el nostre servei a i’etapa que tan- 
quem i perque estem guiats pel criteri d’anteposar els 
interessos de la majoria del poble de Catalunya als 
interessos de partit. 

Les eleccions del 20 de mar$ i la constitució d’aquest 
Parlament obren una nova etapa en la vida política de 
Catalunya. L’Estatut d’htunormh consagra la demo- 
cricia pariamentiria com a forma politica del nostre 
autogovern, i tots ens hem $’esforFar a enfortir les arrels 
populars de fes nostres institucions i a. aconseguir el seu 
ple funcionament democratie, una etapa en la qual els 
socialistes assumirem e! nostre paper. La democricia 
s’expressa sempre pel respecte a la voluntat popular, En 
la practica, vol dir que els resultats electorals marquen 
que el partit o la coalici6 situat en primer lloc 6s el que tt5 
en primera instdncia la responsabilitat de presentar un 
candidat a la Presidkncia de la Generalitat, proposar un 
Consell Executiu i exposar un programa de govcrn 
d’acord amb allb que hagi exposat al poble al llarg de la 
seva campanya electoral. Qualsevulga altra opci6 en pri- 
mera instancia seria desvirtuar ei sentit del vot del poble 
que nosaltres, els socialistes, acceptem i acceptarem sem- 
pre. 

Ara bk, si el candidat al Consell i el programa que es 
presenta YIQ són acceptats pel Parlament, 6s pal& que 
altres opcions s h  possibles. A ningu no se li escapa que 
els resultats del 20 de marq ofereixen en el seu conjunt 
una major implantació de Ees forces polítiques d’es- 
querra. Es en aquesta lectura dels resultats electorals i en 
la voluntat socialista de sacrificar els interessos de partit 
o personals en favor de la cristalwlitzaclb d’aquesta 
majoria pariamentiria d’esquerra, que varem donar 
suport a l’actual Presidkncia del Parlament elegida amb 
els vots del nostre Grup, el primer entre les forces d’es- 
querra en aquest Parlament. 

I anem ara al terna central de la meva intervenci6. 
Hem escoltat, amb l’atencib i el respecte que ens mereix, 
el discurs del candidat a la Presidincia de la Generalitat 
senyor Jordi Pujol exposant el programa de govern i la 
proposta de persones per a integrar el Consell Executiu. 
De les seves paraules, se’n desprenen algunes valoracions 
que cal i vull contestar. Implicitament, ha vingut a dir 
que aquest no 6s el Govern que ell hauria volgut per a 

, Catalunya; que ha demanat la nostra coLlaboraci6 per a 

formar Govern i que es veu f‘orqat a compondre un 
Govern minoritari que ell no hauria volgut. 

La nostra posició sobre aquesta qüesti6 6s ben clara. 
Formava part de les nostres anilisis anteriors alls resul- 
tats electorals i constitui’a un dement central del cornpro- 
mis davant del poble. La democricia, j a  ho he dit, th una 
de les columnes vertebrals en el fet de l’alternanqa en el 
poder. Virem dir tambi: que formariem Govern només 
sobre la base del programa socialista perquk entedem 
que només un Govern constitu‘it: sobre fa base d’aquest 
programa i sobre la base d’un equip coherent amb aquest 
programa podria garantir les perspectives de progrés que 
volem i que constitueixen el nostre projecte irrenunciable. 
X aixb, amb Convergkncia i Unió com a principal forga 
de govern és impossible, i més amb el programa que ens 
ha estat exposat. fis el que virem dir clavant de les elec- 
cions. ¿es que algú podia esperar una altra cosa? Per 
coherkncia porítica, per fidelitat als nostres electors i més 
enlli dels interessos del ^Partit. es ben cert que canviar 
avui de posicions esdevindria participar cn unes parcelles 
de poder que altrament ens s6n vedades. Pero no cam- 
viem d’opinió. fis aquesta coherkncia que ens allunya de 
l’oferta de participar en el Govern i ens incardina en la 
millor de tes tradicions socialistes de no acceptar de 
governar amb posicions de subordinaci6 a la dreta. Per6 
vull aprofundir més les raons de la nostra posició. En 
I’actuaI fase politica que viu Catalunya, tots sabem dis- 
tingir les dues accions politiques que, perque son distin- 
tes, han de tenir un tractament diferent. Una &s el progra- 
ma i la gestió de govern, ks a dir, les tasques de 1’Execu- 
tiu; i I’altra la institucionalització de Catalunya, 13s a dir, 
el desenvolupament legislatiu previst en ]’Estatut i la 
dotació de continguts a la nostra autonomia. Vull exami- 
nar separadament una i altra. 

El senyor Pujol ens ha explicat un programa que, al 
nostre judici, k s  un programa poc elaborat i sobretot poc 
concret. Realment entre ei que ha dit i s’ha compromes 
durant la campanya electoral i el que ens ha dit avui 
aquest mati ens queda sempre el dubte de saber que és el 
que fari. Jo voldria assenyalar alguns punts inicials de 
les nostres discrephies amb el programa de govern que 
ens ha  exposat aquest matí el candidat a la Presidkncia 
de la Generalitat. 

Una de les primeres discrepancies esti en com ha con- 
siderat les relacions entre el Govern i el Parlament. I 
aquí, cosa que no acastumo a ser mai, haig de ser dur. 
Fa més de cent cinquanta anys que ningfi no ha discutit 
la sobirania dels Parlaments, dels Parlaments en la 
democracia. 1 un dels principis de sobirania parlamen- 
taria 6s que el Parlament es faci el propi reglament. 1 avui 
hem hagut d’escoltar !a gosadia del candidat a la Presi- 
dhncia de la Generafitat, tot dient-nos que en ljltima ins- 
tincia o que subsidihiament, com ha dit, estaria disposat 
a enviar un projecte de reglament a aquest Parlarnent. 
Aixb, si fus així, a més de ser un acte de gosadia que no 
vull qualificar, constituiria realment un atac a la sobira- 
nia d’aquest Parlament. 

Un segon punt de discrephcia també important: ens 
ha assenyalat que el seguiment de la legislació estatal vol, 
segons el seu programa, que sigui fet des de la Con- 



scllcria dc Justícia. Nosaltres creiem que precisament 
tina de les tasques primordials d’aquest Parlament, i tarn- 
I=& de totes les institucions de Catalunya -naturalment el 
Cansell Executiu, nzaturalmcnt la Conselleria de Justicia, 
per6 en primer lloc el Parlament de Catalunya-, és cl 
seguiment de la tegislacib estatal en tot all6 que pugui 
afectar cls continguts estatutaris. 

Una tercera discrcphcia important: ha parlat d can- 
didat, en Zn seva irmtervenci6 d’aqucst mati, de quan 
aquest Parlament podra fer les lleis. Nosaltres hem de 
manifestar la nostra absolutR discrepbncia respecte al 
que ha dit en aquest terreny. Aquest Parlament no pot 
comenqar a fer lleis quan comenci a haver-hi transferkn- 
cies. Sembla corn si el candidat senyor Pujol pensés ara 
nom& en les lleis institucionals i despr6s en les lleis sec- 
torials, lleis que s6n precisament Ics que poden tenir 
repcreussib directa 3 mCs immediata sobre la vida dels 
ciutadans de Catalunya. No! No, en primer lloc, perquk 
no partim de zero: el trebal1 de la Generalitat provisional 
ha donat ja compethcies a la Generalitat estatuthia; i 
no, perqui: cntencm que ja des d’ara una i altra facultat 
sOn potestat d’aquest Parlament. No podem admetre, 
com es desprh del discurs del candidat, que el poder 
legisiatiu d’aquesta Cambra quedi condicionat pel procks 
de la negociacib de transferhncies. Dir aixb és tant com 
retallar I’Estatut per endavant. 

Respecte a la política de transferkncies en si mateixes, 
vull expressar aqui, en nom del nostre Grup, la voluntat 
politica, voluntat profundament sentida pels socialistes, 
la voluntat solidaria amb la política de transferdncies. 
Vetllarem per aquesta unitat de totes les forces polítiques 
amb la defensa dels serveis i recursos que 1’Estat estii 
cstaiutiriamcnt obligat a transferir-nos, i cxpressasem 
aquesta voluntat solidiria en aquest Parlament. Per6 les 
transferhncies s h  més que aixd. SEin tamhk, li aquesta és 
la gran segona abshncia del programa de govern que hem 
sentit aquest mati, un programa politic, establint, en les 
transfcrhcies, prioritats, calendaris, continguts, criteris 
polítics sobre punts tant decisius corn el personal, les 
mateixes valoracions i Ics fbrrnultis de connexi6 amb Ics 
respectives Consellcries; i d’aixo, el candidat, no ens n’ha 
dit practicament res. 

A més d’aquestes vaguetats, hi ha incongruihcies en Ea 
intervencib dei candidat en exposar el seu programa en 
relació amb les transfdncies, que bs una de les peces 
cabdals de la politica immediata. Incongruhcies corn 1a 
de donar a la Conselleria d’Economia i Finances la res- 
ponsabilitat primordial de les valoracions, quan aquesta 
responsabilitat est& per Estatut, atsibui’da a una Comis- 
si6 especial. fis evident que sense superar aquestes 
vaguetats i inconsistkncies no podri fer-se efectiva la 
idea que nosaltres reollim, proposada pel candidat, d’un 
front unitari de tot el Parlament de Catalunya per a 
assolir la immediata transferkncia de serveis. 

Vull anar mhs endavant en la liostra valoraci6 del pre- 
grarna que hcm cscoltat aquest mati. Mbs que un progra- 
ma era un liistat, un catiieg de probternes. Per6 era tan 
programa sense fixar prioritats. No hi havia pressupos- 
tos minims per a programar les funcions prioritaries que 
des d d  Consell Executiu es volen portar endavant, Jo 

. - _- - _-  _ _  

diria, per dir-ho amb frase ben eo1loquial que no sabem 
per on & vol csmenqar i encara sabem menys per on es 
vol acabar. Rs evident que de les compethncies recollides 
en l’Estatut en un calaix, se n’han fet dotze calaixos, que 
sbn dotze Conselleries, pet6 en cap moment no se’ns ha 
explicat amb quins criteris $ha fet i s’ha formulat aquest 
projecte de dotze Conselleries. 

Tenim un desacord global amb les idees del programa 
presentat, i aixb, ¿per quh? Perquii el programa de 
govern que exposava el candidat és un programa subs- 
tancialment diferent del nostre. Ja ho sabiem. També tk 
alguns punts de coincidkncia. Tambk ho sabiem. Pero 
all0 important k s  que l’alternativa global, el projecte polí- 
tic que li dbna suport, encara és mbs diferent. 

EI nostre 6s un projecte polític, un projecte nacional, 
amb una concepcib diferent de com ha de ser la gestió 
de1 Consell Executiu en la reconstruccici nacional de 
Catalunya, que veiem i volem centrada pels treballadors i 
les classes populars catalanes en una perspectiva de pra- 
grks i de canvi. I un partit socialista no est i  fet per satis- 
fer possibles apetkncies personals o de grup, sinó per 
avanqar amb coherkncia, en el sentit dels nostres objec- 
tim de construcció dc la Catalunya del poble treballador, 
de la Catalunya justa, lliure i solidiria. 

I, senyores i senyors Diputats, aixb no sbn paraules; 
les diferencies globals s’expressen també amb objectius 
diferents de politica. concreta entre el programa que ha 
exposat el candidat i el programa que nosaltres defen- 
sem. 

He parlat de la politica de prioritats que per a nosal- 
tres és essencial, per6 vull exemplificar alguns CRSOS con- 
crets. En rnatbria. d’ensenyament, em plau de constatar 
que per primera vegada i amb claredat el candidat coin- 
cideix en la necessitat d’aconseguir una major inversió en 
l’escola pública i tambk que s’expressa a favor d’una 
escola gratui‘ta igual en qualitat per a tots. Per6 lamen- 
tem que no hagi recollit la idea de la programasi6 pública 
en I’educació, que no ha manifestat; no s’hn manifestat 
per la concepcib de l’educaci6 corn a servei públic, irre- 
nunciable per a nosaltres i plenament compatibie amb la 
iniciativa privada i el respecte al pluralisme. 

Senyor candidat, no hi ha una concepcit, europea de la 
llibertat de l’ensenyament, n’hi ha moltes i moltes en 
I’EEuropa occidental; i, fins avui, la manifestada pel candi- 
dat, no ara en aquest Parlament sinó en el Parlament de 
Madrid, es correspon amb les concepcions mbs retr6gr;a- 
des de l’ensenyament. I tambk dic que ha manifestat reti- 
ckncics sobre all6 que ha estat sempre la definici6 de l’es- 
cola catalana, que Bs l’experihncia pedagcigicn. 

En una altra &rea, en un aitre camp del programa, trs- 
bem a faitar un projecte capaq de fer possiblc la incor- 
poraci6 dels catalans d’immigracib, la vehiculaci6 en la 
construcció nacional de Catalunya d’allb que ha estat un 
ingredient histAric, constant, el que Vicenl; Vives definia 
com I’aportacib vivificadora de la immigracib. 

En aquest sentit creiem imprescindible l’establiment i 
l’explicitacid, d’un sistema de garanties de tots envers tots 
i el disseny de mecanismes concrets, a nivell d’escola, 
mam-media, de política urbanistica, que s6n eis que han 
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d’afermar Catalunya com a una única comunitat nacio- 
nal. 

i 1  qui: direm de la politica d’obres públiques? Des de 
la titularitat de la Conselleria que canvia i, segons ens diu 
el candidat, deixa de ser Conselleria de Política Terri- 
torial i Obres Públiques, constatem mancances profun- 
des en el programa que ha exposat aquest mati. f i s  evi- 
dent quc el problema prisritari cl Catalunya en aquesta 
&rea són les aigües, perli, una política d’obres pbbliques 
ha de fonamentar-se en estudis sblids, en estudis i en la 
participació de tots els sectors territorials afectats. I ara, 
en aquest moment, centcar-se en un objectiu prioritari en 
funci6 d’un problema territorial concret’ és no tenir en 
compte les necessitats globals i les prioritats que se’n des- 
prenen. 

i1 qul: direm del que ens ha dit dels problemes de la 
seguretat ciutadana? 6s evident que aquest és un dels 
grans problemes de la nostra societat, per6 aqui la 
improvisaci6 del programa de govern del candidat, 
aquest mati, és total. Des de I’expressii, que cal afrontar 
els problemes de la seguretat ciutadana -entre cometes 
ho dic- caigui com siguin, i aquest sigui com sigui, que 
tC elements tan diferents corn s6n la coordinació de la 
política municipal, una politica en la Junta de Seguretat 
o la creaci6 #una policia autbnoma, expressa la total 
abshcia de programa de govern en aquest camp. S’ha de 
dir com, de quina manera, de quina forma, amb quins 
mitjans i amb quins finanFaments es vol crear, per exem- 
ple, aquesta policia autiinoma, i, sobretot, s’hauria de 
definir la política a fer a la Junta de Seguretat que és una 
de les politiques essencials per a afrontar la seguretat ciu- 
tadana en el prhxim futur. 

Ha parlat d’una de les altres lleis importantissimes per 
al futur politic de Catalunya que és la llei electoral, i no 
ha fet cap referkncia a criteris sobre com ha de ser aques- 
ta llei electoral que ha de regir la composici6 de la segona 
legislatura d’aquest Parlament. Per a nosaltres hi ha tres 
valors d’una futura llei electoral que voliem haver sentit i 
escoltat del candidat. Aquella regla democratica fona- 
mental que diu: una persona -no dic un home, dic una 
persona-, un vot: la proporcionalitat; aquella regla que 
per a Catalunya és clara: que tots els Arnbits territorials 
amb personalitat propia han de tenir representants en 
aquest Parlament; i també aquella regla: que totes les cir- 
cumscripcions electorals han de tenir una representació 
política plural. 

I anem ara al programa econhmic. I prego el senyor 
President una mica de tolerincia amb la meva interven- 
ció. També aqui convindran els senyors Diputats que 
poc programa econhmic ens ha exposat el candidat. Jo 
diria, i convindrd amb mi el candidat, que en attres oca- 
sions ell i jo, en una altra cambra, hem reclamat d’un 
president, a Madrid, un programa d’acció econbmica i 
social. Avui i’haig de reclamar aqui, en la primera sessi6 
de debat palitic en el Parlament de Catalunya, al candi- 
dat a la Presidkncia de la Generalitat, perque no ha expo- 
sat un programa e c o n h i c  i social. Ens ha parlat que 
fins al mes de setembre, i falten molts mesos per al mes 
de setembre, no portara a aquesta cambra un programa 
econ6mic. I aixb en un periode de crisi, en un període en 

guk els problemes s’agreugen de dia en dia amb una gra- 
vetat extraordiniria, i qui més ho senten son els treballa- 
dors, la pagesia, tes capes populars; jo haig de dir clara- 
ment que aixb 6s inacceptable. Ens ha dit que la Con- 
selleria de Finances Cs la que hauria de seguir la política 
parlamentbria feta a Madrid en el terreny dels pressupos- 
tos. Certament, perd tambk ho ha de fes aquest Parla- 
ment i és tasca que hauri de complir aquest Parlament. 

Alguns dels altres que han intervingut abans que jo en 
nom del Grup Socialista ja han parlat d’altres aspectes 
concrets, com de l’abshcia del programa econhic de la 
poIitica agraria. No ens ha dit res de política agriria en 
un tema que ha mobilitzat mantes vegades la primera de 
les organitzacions sindicals agriries d’aquest país, la 
Uni6 de Pagesos: qul: pensa fer amb les Cambres 
Agriries. ,PJo hi ha una paraula, en la política de pressu- 
postos, de criteris per a formar el pressupost de la 
Generalitat d’aquí a final d’any. No hi ha paraules res- 
pecte a intencionalitats i projectes de reconversi6 indus- 
trial. I aqui vull dir una cosa molt concreta. En la seva 
campanya electoral el candidat i el seu partit van dir que 
si governaven els socialistes, si governaven les forces 
d’esquerra, augmentaria la crisi econhica i social, i que 
sols ells podien fer una politica que reduís el problema de 
l’atur. En aquest sentit, nosaltres reclamarem, estarem i 
estarem especialment amatents als processos d’inver- 
sions privades i plibliques, i exigirem, des d’aquest Parla- 
ment, al Govern de la Generalitat, mesures puntuals, 
concretes i efectives per R la creació de llocs de treball, 
estimulant la inversió privada i creant tambC formes con- 
cretes d’inversió pública de les quals tampoc no ens ha 
parlat. 1 respecte a la política de les Caixes d’Estdvis, 
tampoc no ens ha dit el candidat quina politica vol fer 
amb les primeres institucions financeres del país; no ha 
definit una politica perquk tots sabem les pressions que 
existeixen des dels poders tradicionals per a trencar el 
principi de territorialitat de les Caixes d‘EstaIvi, que voi- 
dria dir tant com posar-les fora de la competkncia exclu- 
siva que 1’Estatut dona avui a la Generalitat i a aquest 
Parlament per SL legislar sobre elles. Quedem plenament 
insatisfets quan el senyor Pujol ens proposa la creaci6 
d’un Consell Consultiu de Crkdit format per diverses 
entitats financeres que no és res rnbs que un aigua- 
barreig; quan, a mts, sabem que en el passat no es va 
donar suport a aquella gran possibilitat que oferia la pro- 
posta de crear un Institut Catalh de Caixes d’Estalvis. 

Sobre l’acord marc. Bé, nosaltres hem estat l’únic par- 
tit polític a Catalunya que hem donat suport a l’acord 
marc, Acord que 6s el resultat d’un procés d’acciÓ res- 
ponsable d’unil. central sindical, la Unib General de Tre- 
balladors, que arriba a un acord amb la CEOE. I jo vull 
dir al candidat que reclamar un acord marc catali penso 
que t s ,  d’una part, no saber exactament el que significa 
un acord marc interconfederal, que vol l’autonomia de 
les parts, que en tot cas implica quelcom que el senyor 
candidat no ens n’ha parlat, que és la capacitat del poder 
executiu per a tenir iniciatives i poder incidir en la políti- 
ca de rendes, que precisament amb mesures i prudkncia 
cauteloses ha dit que la Generalitat no tindria. De tota 
manera ju vull dir que estem oberts a tot procés per 
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millorar les condicions de treball, i fer-ho amb responsa- amb els altres Grups, en aquesta etapa important de 
bilitat, per6 aixb sí, respectant sempre les parts afecta- reconstruccio nacional. 
des. I encara més, el candidat res no ens ha dit de quei- Que ningú no se sorprengui, cornenqant ja la nostra 
corn que per a nosaltres els socialistes és tambi? fanamen- intervencib, si dic que el nostre Grup parlamentari si que 
tal en un programa de la Generalitat de Catalunya: la donara ple suport a la candidatura del Diputat senyor 
concepcib de l’avenq en la consolidació de la democrh- Jordi Pujol, al seu Govern i al seu programa de govern. 
cia, de l’aprofundiment de llautonornia, i aquesta expres- El nostre Grup parlarnentari donari en tot moment 
si6 que k s  la de la solidaritat amb els altres pobles, la de suport al Govern i al seu programa si el candidat surt 
la voluntat d’ajudar a construir 1’Estat de les autonomies. investit, i desitgem una profunda i necessiria col4abora- 

Voldria assenyalar moltes altres mancances, per6 estic CiÓ entre 1’Executiu i el nostre Grup parlamentari que, 
acabant el meu temps si no l’he acabat ja, Mancances en repeteixa, f i  dona& suport, tot i remarcant la clara 
la politica de la dona, en la politica juvenil, de la jove,, separacid, entre e! poder executiu i el legislatiu i el paper 
tut, m ancanqa tremenda, cap, practicament, referkncia a principal que ha de jugar en la vida política catalana 
la Seguretat Social, i de la política a fer amb la Seguretat aquest Parlament, YUC h com deia abans, la representa- 
Social, que va ser un dels combats més durs en la nego- ció democratica del nostre Poble. 
ciaci6 i defensa del projecte d’Estatui a Madrid, i on al Com tothom pot comprovar amb una breu anilisi de 
final es van aconseguir competkncies importants una Tes distintes forces palitiques presents en aquest hemici- 
política des de la Generalitat per a la Seguretai social, cle, i després d’haver escoltat amb molta atenció per part 

nostra les distintes intervencions dels Mers dels altres Tornant a tot el que t s  el desenvolupament legislatiu 
de I’Estatut, vull referir-me a les Diputacions de les quals I Grups parlamentaris, la tasca que ens proposem realitzar 

no es gens GciL Ho sabem perfectament. Per6 si que el candidat ha parlat. Sobre les Diputacions, els socialis- 
volem afirmar en aquest moment que assumirem, evi- tes -i vull tocnar-ho a dir en aquest moment, aqui, 
dentment, repeteixo -si la Cambra aprova el candidat al davant dcl Parlament- ens mantenim fidels al nostre 

compromís clectoral, encara que haig de dir que ningú qual donem suport- la nostra responsabilitat buscant i 
s’hi va afegir; vArem dir que, fos quin fos el resultat trobant les majories parlamenthies necessiries per a 

electoral, impulsaríem un calendari de treball que implica donar a Catalunya l’acciÓ de govern estable que necessi- 
des eixos d’actuació: unes lleis bisiques que puguin ser la. Ens anima, en aquest sentit, l’afirmaci6 d’algun Grup 

de no realitzar una oposicio sistemitica que hem sentit expressib de la rnaxima representacib de les forces amb 
avui aqui, aquesta tarda. preskncia en aquest Pariament i, en segon lloc, la dcsa- 

paricild, prictica de les quatre Diputacions dins de la Creiem que Catalunya, en aquests moments, necessita 
Generalitat. Ningú no s’hi va afegir a aquella proposta. unes forces polítiques que assumeixin la tasca de govern, 
Malgrat aixo, els socialistes mantenim el nostre compro- i aquestes són, si la investidura surt, Canvergencia i 
mis i des de la nostra perspectiva farem tot el que sigui Unib. Per6 també Catalunya necessita una política d’a- 
absolutament necessari perquk aquest calendari i aquests cords bisics en el Parlament per al desenvolupament ins- 
eixos es compleixin. titucional i per a altres lleis Fonamentals. 1 aixb no perqui: 

ho digui I’article 30 de l’Estatut, que l’article JO de 1’Esta- Senyores Diputades i senyors Diputats, en aquesta tut fixa les tasques del Parlament que són unes tasques nova etapa que comencem 61s socialistes assumim un normals com les que hi ha en tots els Parlaments occi- nou paper d’acord amb el veredicte del vot del poble, un dentals, és a dir, el poder legislatiu, el control del Parla- nou paper fet de coherkncia en relaci6 amb les nostres ment i I’impuls de la politica de govern. Aixb són tasques posicions de sempre i de fidelitat als nostres electors i al parlamentaries que, efectivament, aquest Parlament ha conjunt del poble de Catalunya. La nostra actitud, com de realitzar. Per6 el que fara el Parlament ho decideixen hc dit, serB alhora vigilant i responsable. Responsable en les forces aquí presents, i nosaltres, que se’ns permeti dir- el necessari esforq de tots per remodelar des de dins la ho, també som una de les forces aquí presents, i que, per naixent autonomia i vigilant en la defensa dels interessos tant, podem fer propostes. Per tant, la nostra proposta, i del poble treballador i en la defensa dels interessos de en aixb hem estat un dels primers a dir-ho, és que hi ha Catalunya com a naci6. Dues dimensions que els d’haver una política d’acords bisics, una política en cer- socialistes sabem indestriables i esdevingudes en la nos- ta manera parlamenthria-unitaria en el terna del desen- tra histbria una mateixa voluntat de progrés i de canvi: la volupament institucional. I Catalunya, que necessita voluntat que els socialistes continuem encapqalant. unes forces que assumeixin el govern, que necessita una 
politica d’acors basics en aquest Parlament, necessita 

cia, a part del respecte de les llibertats, k s  precisament 
I’existkncia de l’oposició. I ho dic aquí perquk s’ha parlat 
molt de govern d’unitat, i creiem que tot demdcrata ha de 
creure que del juc govern-oposició, per dur que a vegades 
pugui semblar, en surt normalment un bé per al pais, 
Tenim especial interks a destacar aquest fet i a donar 
valor al paper de l’oposicib, sobretot en sortir, com deia 
abans, el nostre pais, d’un Govern d’unitat, cosa que no 

Moltes gracies, 
El SI.. PRESIDENT: En n8m del Grup de Conver&* també una oposici6, Un dels fonaments de la &mocrim 

cia i Unió, té la paraula el Diputat senyor Macis Alave- 
dra, 

El Sr. ALAVEl3R-A: Senyor President, senyares i 
senyors Diputats, voldria. en primer lloc jo també expres- 
sar lajoia i l’emoció de les Diputades i dels Diputats del 
nostre Grup parlamentari per la recuperació del Parla- 
ment, la primera instituci6 democrgtica de Catalunya, i 
tambi la nostra satisfacci6 perquk som aquí, juntament 
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vol dir que en molts aspectes bhsícs no es pugui practicar 
una politica d’unitat; 6s molt diferent un govern d’uunítat 
política &acords basics en ternes fonamentals i no con- 
junturals. 

Entenem que la nostra intenci6, clarament demostrada 
q u i  pel candidat, de no presentar ni realitzar un progra- 
ma partidista, un programa de partit, sinó un programa 
molt més ampli, encara que el govern sigui forqadament 
monocolur, tambC conduir& I’oposicib a defugir en temes 
hhics de desenvolupame% institucional una oposició 
partidista. La politica catalana d’aquests itltirns temps ha 
estat tan marcada per les eleccions successives que la tri- 
nica general de la política ha estat sovint, per part de 
tots, ellecEoralista I ara, per anar bh, creiem que bauriem 
d’entrar en un periode de realitzacions legislatives i prdc- 
tiques de creaci6 de realitats, de creaci6 d’infrastructura 
de tota mena, institucionals i fisiques, tan necesshies al 
nostre pais, donant en aquesta nova etapa, en aquest 
impuls de la politica catalana, el paper preponderant que 
pertoca a aquesta instituc%, és a dir, ai Parlament. 

Si el Govern no pot ser d’ampla coalici6 o majoria, 
contrhriment a la nostra voluntat, si que el programa 
pot ser l’equivalent al programa que hauri fet aquesta 
coalicib o aquesta majoria. Per tant, jo crec que ei candi- 
dat, aquest mati, efectivament, ha destacat unes priori- 
tats, ha destacat uns objectius i ha parlat d’uns mitjans 
p a  a realitzar aquests objectius i aquestes prioritats les 
quals, a més a més, ha detallat en algun cas i aixb pot 
haver difuminat aquestes prioritats. Es tracta del desen- 
volupament institucional que hem de realitzar, i que hem 
de realitzar en aquest Parlament. Es tracta del tema de 
traspassas de serveis, en els quals ha ofert d’una manera 
clara una politica unithia de totes les forces aqui repre- 
sentades, i per aixu no ha definit, potser com han derna- 
nat algunes forces que aquí han intervingut, uns calen- 
daris i unes preferkncies, perquk ha ofert en aquest cas 
una politica unithria en les Comissions de traspassos, i 
sabem perfectament que n’hi ha diverses. Una de les 
altres prioritats que també ha destacat el candidat es la 
defensa de l’econamia, la supressió de la cisi econbmka 
i combatre amb la mateixa supera& de la crisi el proble- 
ma mCs greu que avui dia tb Catalunya, que 4s efectiva- 
ment I’atur. 

Hem sentit critiques al Govern, critiques perquk nu ks 
un Govern d’tmitat, i voidria dir que aqui moltes P~QPOS- 
tes d’unitat s’han fet amb candidat propi; critiques a la 
cornposici6 del Govern, que sigui minoritari, per6 criti- 
ques concretes al programa n’hi ha hagut per part d’al- 
guns Grups, per6 no han estat realment les critiques que 
han abundat, i aqui haviem de debatre un tema fonamen- 
tal de programa. La definici6 d’objectius de prioritats i, 
sobretot, de mitjans 6s mot més ficil en un país estruc- 
turat politicament que no pas SL Catalunya, i d’dxh 
nrhem de ser conscients perquk tots plegats, Parlament i 
Govern, tenim com a vertader objectiu prioritari de con- 
vertir f’Estatut, que avui dia en la majoria dels seus 
aspectes &s simplement un paper, en una realitat viva. 
Dins d’aquesta hptisa ens sembla primordial la proposta, 
que em sembla que ha estat aqui pal recollida, de rellan- 
$ament, amb foqa i amb activitat, dels traspassos de ser- 

veis, i que tambk aixt5, com deia abans, es pogués fer d’u- 
na manera unithria, amb representaci6, per exemple pro- 
porcional, de les principals forces representades en 
aquest Parlament. 

Per a nosdtres tenen importhcia, com a Grup parla- 
mentari, les propsstes del candidat sobre el desenvolupa- 
ment institucional previst pel mateix Estatut: les lleis 
sobre el Parlament, sobre ei Consell Executiu, sobre el 
President. Lleis que indica el mateix Estatut d’ Autono- 
mia i que podrien constituir ei que en diem 1’Estatut 
Interior de Catalunya, ks a dir, birsicament I’organitzacib 
de les nostres institucions d’autogovern. Virem ser dels 
primers a dir que seria convenient que sorgissin del 
mateix Parlament, i que no fos un projecte presentat per 
1’Executiu i modificat o no rnitjarqant esmenes. I aqui no 
em refereixo al reglament del Parlament, que dbviament 
surt del PgrEament, em refereixo al projecte d’Estatut 
Interior, que podria perfectament ser presentat per 1’Exe- 
cutiu i que ho sera si aquest Parlament ho decideix. Per6 
aquest Parlament, rdment  ell, ha de decidir si sorgeix 
d’ell mateix. En tot cas, 6s una proposta que el candidat 
ha fet i que el nostre Grup abona. Creiem efectivament 
que seria donar la categoria que té el Parlament, és a dir, 
d poder legislatiu, de fer aquesta llei fonamental, sortint 
del Parlament amb uns acords basics, perque estem trac- 
tant temes, en definitiva, constitucionals de Catalunya. I 
aix6 no vol dir que proposem aqui una politica de con- 
sens, una política de passadissos o de pactes aliens al 
Parlament, sinó una politica d’acosds que es facin aqui, 
en aquest Parlament, perquk aquestes institucions que 
hem de desenvolupar responen a posicions estructurals i 
no conjunturals, i han $’estar al servei de tot el poble be 
Catalunya. 

Inclbs en aquest mateix Estatut interior de Catalunya, 
hem de regular una cosa molt important: les relacions 
Parlament-Executiu, aixb ks9 corn s’exercir 6 el control 
del Parlgrnent sobre l’Executiu, quins s6n els mecanismes 
a travks dels quals Únicament pot-caure el Govern i que 
permeten de canviar-10, o bb veure si hi ha casos de dis- 
soluci6 del Parlament. Creiem que en aquest moment 
aquest ks un terna de primerissima urgincia, perque per- 
dre certes votacions no significa res constitucionalment, 
pero, en canvi, perdre votacions en vot de confianqa o en 
moc% de censura significa la caiguda del Govern, i 
d’aixb I’Estatut d’Autanomia, dbviarnent, no en diu res. 
Ha de ser tema d’aquest Estatut Interior de Catalunya o 
potser d’uuna llei especial i urgent. Perb, en tot cas, ha de 
sorgir, creiem nosaltres, d’aquest Parlament. 

Nosaltres, sobre aquest tema institucionai, voldríem 
dir des d’ara que defensarem uns mecanismes que donin 
certa estabilitat a [’Executiu sense disminuir cap de les 
prerrogatives del Parlament que també, ai nostre criteri 
-com han dit alguns dels que m’han precedit en l’ús de la 
paraula- ha .de ser el centre m h i m  del poder polític. 
Per6 la tendkncia europea va en aquest sentit, en la direc- 
cio de permetre una certa estabilitat de Z’Executiu i de 
sortir d’un sistema de canvis constants de govern, cone- 
gut corn el sistema, per entendre’ns, de la Quarta Reph- 
blica Francesa. 

Aixo no vot dir que no intentem la millor de les esta- 
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bilitats, com he dit al principi, que k s  intentar, i aixb ho 
intentarem, de constituir en aquest Parlament una amplia 
rn ajor i a. 

Ens ha complagut sentir que el candidat, i veure com 
en definitiva coincidíem els representants dels diferents 
Grups, destacava la importancia de la Llei de Rtgim 
L,ocaí i d’Qrganitzacib Territorial de Catalunya. A través 
d’aquesta llei padrcm tornar a l’organitzacio tradicional 
de Catalunya en comarques i vegueries, com correspon a 
la realitat natural de Catalunya, i desfer als efectes 
catalans les províncies que a Catalunya foren implanta- 
des amb intencions clarament centralitzadores. A través 
d’aquesta llei podrem fer, per a les Diputacions, el plante- 
jament que ha fet aquest matí el candidat i que, pel que 
he sentit aquesta tarda, 6s un projecte que mereix tina 
aprovaciri Ampliament majoritiria de la C fimbra. 

Creiem que aquesta llei, per la. transcendkncia que tt3 
en el futur de Catalunya, en la seva organitzaei6 terri- 
torial, en el seu recquilibri, tambk hauri de ser objects, 
-previs uns estudis thcnics molt elaborats i consultes, 
com ha dit el candidat, de certes poblacians- d’uns 
acords bisics entre les diferents forces polítiques pre- 
sents en aquest Parlament, Aquesta llei i el poder politie 
local i comarcal poden ser instruments per a corregir un 
dels problemes mlits greus de Catalunya que, com ha 
assenyalat el Diputat senyor Víctor Torres, 6 s  el des- 
equilibri de Catalunya entre una zona costanera sobre- 
poblada i una zona de ponent o de muntanya que entra 
en un procés de desertitxació en certs sectors. Hi ha tam- 
bk altres mesures, carn la creació d’infrastructures o la 
creacib de centres d’ensenyarnent, i aquest realment és 
un dels temes, et desequilibri de Catalunya, que preocupa 
en gran manera el nostre Grup. 

Wna altra llei de la qual aqui s’ha parlat, en aquest 
Parlament, k s  tambk la llei electoral, la llei per la qual 
hauríem d’anar a unes properes eleccions. Nosaltres, 
efectivament, coincidíem tots en cl fet que aquesta llei és 
de gran importhcia. Jo voldria recordar que, tant en la 
discussio de 1’Estatut a Sau, com a Barcelona o rt l’Ajun- 
tament de Barcelona, en els debats plenaris de la discus- 
si6 de T’Estatut, no hi va haver acord entre les forces poli- 
tiques. Fou impassible trobar ii Catalunya una; fbrmula 
conjunta acceptada per tots per R les primeres eleccions 
al Parlament. I nosaltres, Convergencia i Unib, en aquell 
moment vam perdre i ho vam acceptar plenament. Per6 
nosaltres creiem que, per la importancia que té, aquesta 
llei electoral, com ha dit el candidat, pot fer perfectament 
compatibles dos criteris: un, que nosaltres no abando- 
narem, que 6s el criteri dc representació territorial, el cri- 
teri que estiguin representades totres les zones de Catalu- 
nya; i aquesta representacib territorial, a Catalunya, per 
a nosaltres tk un nom: la representació de les comarques. 
Creiem que aquest criteri k s  perfectament compatible 
amb el respecte als principis més purament dcmocrktics. 
F creiem que, entre la representació territorial i el respecte 
democratic, entre aquests dos criteris, es paden trobar 
fbrmules perfectament acceptables per a la majoria de 
forces polítiques d’aquest Parlament. 

El segon gran tema que ens ha plantejat el candidat és 
el de la defensa de la catalanitat, el tema de la llengua. El 

- - - _ _  - . - _  -- - - _ _  

nostre criteri passa per la norrnalitzacib a Catalunya de 
la llengua catalana i de la cultura catatana, amb tot el 
respecte, i aixb ho diem sempre i ho repetim, amb tot el 
respecte, evidentment, per a la llengua i la cultura d’ori- 
gen de tots els catalans, vinguin d’on vinguin. 

El que ha dit el candidat, i que nosaltres abonem ple- 
nament, és que mitjangant l’acci6 cultural i una llei sobre 
la llengua hem de convertir, R la practica, en una realitat 
el que permeten la Constitució i l’Estatut, 6s a dir, la co- 
oficialitat dels dos idiomes: el catali, la llengua catalana, 
per ser llengua prcipia de Catalunya, i el castelli, per ser 
llengua oficial de 1’Estat. 

Per6 s’ha de prendre una acci6 politica d’envergadura, 
per a convertir realment el catala en oficial. Perqui: sobre 
aquest tema jo voldria sortir al pas d’uun clima que s’esti 
creant en certs sectors, i que en certa manera s’ha creat 
avui en aquesta Cambra.; un clima com si nosaltres 
haguhssim de defensar-nos, d’excusar-nos, d’una opres- 
si6 Iingüktica al caste1lA o als castellanoparlants. En 
absolut, no res d’aixb. Aixb ho hem dit sempre, Per6 si 
que volem dir, dhna manera molt clara, que no podem 
oblidar avui, en aquesta sessió del Parlament, que la llen- 
gua marginada, la llengua perseguida, la llengua oprimi- 
da fins a límits insospitats a Catalunya ha estat el catali. 
1 al mateix temps que recuperem el Parlament, volem 
recuperar la plena normalitat de Catalunya, de la nostra 
llengua i de la nostra cultura. Amb tot el respecte per a 
les altres cultures presents a Catalunya, perqui: la 
tolerancia i la llibertat han estat sempre caracteristiques 
no  negades d’aquesta terra. Per tant, d’una manera molt 
clara, normalitat del catala, llengua prdpia de C atalunyn, 
que passa per T’accib cultural, per la política d’ensenya- 
ment, i sobretot, corn ha dit el candidat, pels mitjans de 
comunicaci6: premsa, ridio i televisib. 1 ens complau 
enormement haver sentir que el candidat ha destacat que 
k s  en el camp de la televisió on durem a terme una de les 
accions mks enkrgiques del nostre govern, i ho ha dit 
exactament aixi: ciNo solament per la creacih d’un tercer 
canal catali, sinb per la cremi6 i l’aaugment dels progra- 
mes en catali en els canals primer i segon de la televisió 
cstatal.~ I tot aixb impulsat i controlat des de les institu- 
cims de la Generalitat. Perquh, ¿quina bs la llengua mar- 
ginada sinó aquella que no t t  accés als mitjans de comu- 
nicaci6 i que no tb accés a la televisió? 

El tercer gran objectiu, despubs del desenvolupament 
institucional i de l’acció de govern en el camp lingüístic i 
cultural, ha estat tot el desenvolupament de I’acció en el 
camp economic: l’intent de superacib de la. greu crisi eco- 
nomica que patim, amb la intencio prioritaria -aixo ho 
ha dit el candidat- de combatre E’atur, que és avui la mks 
gran preocupacib dels catalans. Al mateix temps caldrii 
afavorir, com s’ha dit, des dels poders públics, un procés 
de reconversi6 i reciclatge que adapti la nostra economia 
als canvis fonamentals de la dkcada dels vuitanta. 1 no 
oblidem que realment la ddcada dels vuitanta presenta 
greus problemes, evidentment, segurament, tambk el pro- 
blema de l’imperialisme o dels imperialismes, per6 tambi 
uns problemes que ens afectaran directament en la nos- 
tra vida econbmica, com bs la continuació i l’agreuja- 
ment de la crisi de les matkries primeres i de I’energia, 
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que continuar$ i s’agreujard durant l’any 80, i l’entrada 
d’Espanya al Mercat Comb amb !a conseqüent adapta- 
ció de la indhtria catalana a un mercat dur i competitiu 
de 260 milions de persones. El candidat ha proposat la 
creació d’una comissi6 per ai seguiment de la negociacio 
d’Espanya amb el Mercat Comh, en la qual estiguessin 
representats els sindicats, els empresaris i la Gencralitat. 
I probablement també es pot crear, Í aix6 ho dic jo en 
aquest moment, una comissió parlamentiria que pugi 
seguir aquesta negociacib, que, repeteixo, serh de gran 
importincia per a Catalunya. 

Pero en el camp econhic també el candidat destaca 
tres prioritats. I aquí tothom ha trobat a faltar prioritats. 
Realment, el candidat en el seu discurs potser ha oblidat 
certs ternes, com aquí se li ha retret, perquk creiem, i aixh 
s%a dit per membres d’aquest Parlament en altres inter- 
vencions, que un programa no és una ilista de tot el que 
se’ns acut, sinó que, realment, cal destacar les prioritats. 
I jo n’acabo de dir tres, de grans, i dins del tercer gran 
tema, que k s  la superació de la crisi econhmica, tres 
prioritats mts que ens ha dit el candidat aquest mati, que 
són el seguiment de la política pressuposthria de 1’Estat 
-evidentment d’una importancia que alguns altres repre- 
sentants de les forces politiques han destacat aqui, i molt 
Iligada amb el tema dels traspassos de serveis i les seves 
valoracions, tema del qual tarnbh s’ha parlat aquest 
mati-; I’elaboraci6 d’un programa econbmic i social de 
quatre anys -a debatre en el Parlament i que rebi, si es 
possible, i’aprovaci6 de les distintes forces polítiques del 
país; és a dir, uns pactes econbmics i socials, per6 no que 
es facin fora d’aquest Parlament, sinb que es facin aquÍ 
dins, i del qual el candidat ha indicat les linies principals 
aquest matí-, i el tercer gran tema dins de la superaci6 
de la crisi econhica  6s la concertació amb les principals 
forces socials del país per a impulsar i ajudar des de ía 
Generalitat la capacitat d’iniciativa, vetllant perquk cap 
dels grans factors que entren en joc en el procbs econb- 
mic -sindicats, empresaris i consumidors- no en surti 
lesionat, i a mks exercint, des de la Generalitat, un paper 
d’impuls i Carbitratge. 

El candidat, després, ha indicat una serie de lleis sec- 
torials, sense dir que haurien d’anar forqadament desprts 
de les transferincies de serveis; una skie de lleis see- 
torials en el camp agrícola i industrial, d’atracciri d’inver- 
sions. Ha indicat tamb6 els organismes a u t h ~ m s  neces- 
saris per a la superaci6 de la crisi, com I’llnstitut CatalA 
de Prornocio del Comerg Exterior, 1Tnstitut de Foment 
Empresarial, Tot aixb seran instruments, les lleis i els 
organismes, que hem de tenir per a portar a terme aques- 
ta política econhica.  

Per6 voldria dir, i aixb ho han indicat el representant 
del Partit Socialista i el representant de Centristes, que el 
nostre Grup parlamentari, efectivament, pensa dedicar 
una atencib prioritiria a l’endegament d’una politica que 
permeti una real accib de govern en mathria econhica, 
impossible sense unes finances solides de la Generalitat. I 
aquest t s ,  segurament, junt amb els altres, un dels ternes 
mks dificils de I’Estatut. Des d’ara, des d’aquest moment, 
s’ha de preparar, i aquest, com deia, és un objectiu pri- 
mordial: la negociació en tema financer, en tema de 

valoracions, que d’aqui a sis anys, segons l’Estatut, con- 
figurari definitivament les finances de la Catalunya &ut& 
noma. 

I hem de dir que no hi hauri una autonomia real sense 
finances authnomes, que avui dia no existeixen a la 
Generalitat. Avui dia seria enganyar-nos dir-nos que 
existeixen, que les fonts de finangament principal que tÍn- 
drem, com ha dit també el candidat, seran les quantitats 
afectades en els traspassos de serveis, amb el seu cast 
efectiu, amb la inversib que comporta, Pero realment, la 
gran negociaci6 que ens permetra potser de tenir unes 
finances autonomes de Catalunya seri la negociació que 
es fari d’aqui a sis anys, i aquesta possibilitat de tenir 
unes finances nostres que anirh creixent durant aquest 
periade és la que ens permetri finanqar certes activitats 
que no sbn 5fectades per assignacions, com per exemple 
el cas de la policia autonoma. 

El candidat ens explicava les limitacions que tenim, 
efectivament, en materia de política economica, sobretot 
de política macroeconhica. Perd precisament la crisi 
actual demana fonamentalment una actuació microeco- 
nhmica, sector per sector. 3 aix6 és degut al fet que en Ia 
seva versió actual la crisi no es pot superar amb l’aplica- 
ciÓ i manipukacii, de les grans xifres de la realitat econo- 
mica, competkncia que, d’altra banda, no tenim. L’ampli- 
tud i la profunditat de la crisi exigeixen tractaments molt 
detallats i concrets en els mCs diversos Arnbits i sectors i 
una gran col-laboraci6 entre els sectors i la Generalitat. I, 
af mateix temps, s’han de propiciar des de la Generalitat 
uns objectius socials i de progrés clarissirns, que han 
estat sempre en el nostre programa i en la nostra campa- 
nya electoral també, la redistribució equitativa de la <en- 
da, el millorament de la qualitat de vida de les classes 
populars, l’establiment de les bases per a una democratit- 
zacib econ6mica i social, la recerca d’un model de creixe- 
ment més equitatiu, just i hum& amb preferent preocupa- 
ció per la tercera edat dels homes, els marginats, i tot 
aix6 a travks d’una política de reformes. La Generalitat 
creiem que pot actuar en el camp econhmic perquk tb 
compethcia exclusiva sobre els sectors que integren la 
base productiva de Catalunya: agricultura, turisme, pes- 
ca, comerq interior, ramaderia, indústria. Té competkn- 
cies sobre les institucions de crkdit corporatiu, public, 
territorial i sobre Ies Caixes d’Estalvis. Pot crear i creara 
sector públic de la Generalitat i pot participar -i aix6 ho 
pensem negociar des d’ara des de la Generalitat i des del 
Parlament- pot participar en la gest% del sector públic 
estatal a Catalunya. I, si la nostra politica esth basada en 
l’impuls a la iniciativa privada que k s  la. que, al nostre 
entendre, pot permetre millor de superar la crisi econbmi- 
ca actual, no per aixb deixarem d’atendre un sector pi-  
blic de 1’Estat a Catalunya i un sector pÚbk que es pot 
crear des de la Generalitat. Creiem, doncs, que el candi- 
dat ha tingut el realisme, amb els mitjans de que dispo- 
sarem, de destacar els objectius prioritaris, de proposar- 
nos dates, per exemple deu mesos per al desenvolupa- 
ment institucional. Perh a\ mateix temps no ha volgut 
oblidar qiiestions essencials de la nostra societat i que 
cobreixen prkticament tot el camp d’activitats. Potser hi 
ha hagut algunes llacunes, que potser corregirA, com el 
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terna de l’energia. Efectivament, la nostra posicib en poli- 
tica energhtica és prou coneguda i creiem que la 
Generalitat amb les seves competkncies d’oordenacib del 
territori i de1 medi ambient -que és una competencia en 
la qual creiem que s’ha d’actuar molt fortament-, amb 
aq Llestes dues competencies pot tenir una intervencirj 
important en el tema de I’energia i en el tema de les cen- 
trals nuclears, que sabem perfectament que és un tema 
de greu preocupacib, i, a més a mks, la llei del Consell de 
Seguretat Nuclear, que és un organisme autbnom del 
Govern central, vulgui fer un conveni amb la Generalitat 
perquk la Generalitat assumeixi les funcions de control 
de Ics centrals nuclears que hi ha a Catalunya i pugui 
establir les normes i vigilar els reglament per a la segure- 
tat i per a. l’emplaqament d’aquestes centrals nuclears. 

Nosaltres creiem, efectivament, que hi ha d’haver una 
actuacib ctei sector públic a mks a mks de I’impuli a la 
iniciativa privada que intentarem donar al rnixirn des de 
la Generalitat amb activitats de recerca i de desenvolupa- 
ment dirigides a l’aplicaci6 prictica. en el camp de la 
indústria i de I’agricultura, a la millora del medi ambient i 
a la recerca de f6rrnuIes energktiques alternatives. 

En I’enscnyament, amb Ia insistkncia que ha fet el can- 
didat i que ha recollit el representant del Grup Socialista, 
la insisthcia sobre I’escola piiblica, el suport en la intro- 
duccib dels productes catalans en els mercats exteriors, 
la promocii, de productes autonoms de Catalunya i, en 
definitiva, la creacib d’infrastructures de tota mena, que 
és el que Catalunya necessita avui mks que res. 

Jo voldria parlar una mica d’un tema de qu& ja s’ha 
tractat aquí, de la seguretat ciutadana. Jo crec que en 
aixb de la seguretat ciutadana el candidat ha dit mottes 
de les coses que es poden fer. Les nostres atribucions en 
1’Estatut en el tema d’ordre públic no s6n importants, i 
per tant hi hem de fer el maxim, i aquest maxim nosaltres 
creiem que ei podem fer perquk aquest és un tema impor- 
tant. I no s’ha parlat només de mesures repressives, en 
absolut -el senyor Antoni Gutiérrcz en aquest moment 
devia estar distret. No s’ha parlat només de mesures 
repressives ni de la policia. Ni s’ha iligat la qÜesti6 juve- 
nil amb la delinqükncia, perquk en realitat el que ha dit el 
candidat ks que precisament les causes de la delinqiikncia 
eren causcs molt profundes de la societat que no es com- 
batien, precisament ho ha dit, nom& amb mesures 
repressives, i que tot el tema de la delinqiikncia i de la 
delinqiikncia juvenil, i aqui ha esmentat precisament la 
detinqühcia juvenil, tk unes causes socials profundes, 
com és l’atur, com ks l’atur juvenil, corn k s  l’uurbanisme 
salvatge, corn és cl consurnisme exacerbat, corn és el cli- 
ma de violkncia, i que el combat d’aquestes causes pro- 
fundes de delinqiiincia 6s precisament l’objecte i la justi- 
ficaci6 de tota politica. Per tant, nosaltres, aqui, hem 
parlat també de les mesures de policia que pot prendre la 
Generalitat, que s6n simplement les mesures de coordi- 
nacib de les policies locals i una Junta de Seguretat, que 
el que pot fer 6 s  la coordinacib entre la policia autbnoma 
de Catalunya i els cossos de seguretat de 1’Estat (article 
13 de I’Estatut). 

Un altre tema fonamental, al meu entendre, k s  el de la 
Funcib publica com una de les lleis essencials. T aquest 

suggeriment, el recollim d’una altra. focga política. En 
definitiva, la creació -i nix6 si que és un tema basic- 
d’una Administracib catalana, neutra, preparada i efi- 
cient al servei dels drets i dels interessos de la col4ectivi- 
tat. 
Aquest 6s el programa que es pot fer. 6 s  un programa 
viable i possible, en el qual, per sobre de Ics crítiques nor- 
mals i algunes d’acceptables, hi ha, n’estic segur, grans 
coincidhcies amb totes o quasi totes les forces politiques 
aqui representades. Un programa en el qual hi ha tanta 
feina o més a fer des del Parlament que des del Govern, i 
en el qual, per tant, tots nosaltres, i a travks nostre o 
directament tot el poble de Catalunya, participarem. 

Moltes gracies, senyor President 
El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 

tenint en compte la llargada del debat, suspenem la sessió 
durant aproximadament quinze minuts. La sessib rcpren- 
dra a tres quarts menys cinc de vuit. (Es un quart i cinc 
minuts de set del vespre.) 

El Sr. PRESIDENT: Senyors Diputats, els prego quc 
ocupin els seus escons, que comenqarern de seguida la 
se s si 6. (Pa u sa .) 

Coinenqa la sessió. Té la paraula el candidat a Presi- 
dent de la Generalitat, senyor Jordi Pujol, per a contcstar 
les intcrvencions dels Grups parlamentaris, 

El Sr. PUJOL: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, en primer lloc, jo vull remarcar que la meva 
exposició és, evidentment, una exposicio feta des d’uuna 
perspectiva -no pas des d’una realitat, perquk tant jo 
mateix com el Consell Executiu que els he presentat som 
candidats, no res mks que aixb-, que és una cxposicib 
feta des d’una perspectiva de govern. Per tant, vull dir 
que no podem dir segons quk. No podem prometre --no 
s’ha de fer mai aixb, pero, evidentment, que si aixo no es 
pot fer és des d’una perspectiva de govern- que farem 
all6 que sabem bbviament que no es podra fer. No 
podem anar més enlla dels límits dintre dels quals ens 
movem. No podem anar més enlla d’allb que ens mar- 
quen els nostres límits -i aquests límits, de vegades, són 
importants-, i aix6 ho hem de dir. Quan jo dic, per 
exemple, una cosa tan poc engrescadora com de fet no 
sabem exactament quin joc donarj de si una determina- 
da clausula de 1’Estatut que parla, per exemple, del cri- 
dit, de I’ordenació del crhdit, ho dic perquk entenem 
nosaltres, i em fa l’efecte que no ens equivoquem, que 
realment k s  aixi. 

Aleshores, jo no cls puc dir farem aixb i all0 i el de 
mhs enlla. Aixb ho podria dir des d’una altra perspectiva, 
potser. Potser es podria dir des d’una perspectiva d’opo- 
siciú en la qual k s  licit que s’inciti el govern o s’inciti el 
qui pot arribar a ser govern a anar mks enlla, a veure 
quin és l’hltim rac6, l’ultim replec del seu pensament. 
Per6 nosaltres hem de dir les coses amb una certa disci- 
plina. Tothom les hi ha de dir, per6 nosaltres més, per- 
qui ,  mks que no pas cap altre grup en aquest Parlament, 
podem ser requerits d’aquí a quinze dies, d’aquí a tres 
setmanes, d’aqui a un any, quan sigui, i dir-nos: vosths 
van dir tal cosa i aix6 no ho han fet. Per tant, compren- 
dran que nosaltres, algunes coses, les hem de deixar en 
aquest terreny que, repeteixo, pot ser molt poc engresca- 
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dor, per6 que en tot‘ cas és el terreny del reaiisme, del ‘ tu‘ita, i de I’escola, diguem-ne, de qualitat i per a tothom, 
concretament, dhem parlat sempre, absolutament sem- qual, repeteixo, no ens mourcm de cap manera, encara 

que la nostra rkplica quedi menys brillant del que podria 
qiiedar si, diguem-ne, tiréssim, per dir-ho aixi, en un tlen- 
guatge planer, mes al dret. 

Ara bé, dit aixb, si que voldria dir que les persones, els 
Diputats que han intervingut en nom dels diversos Grups 
parlamentaris han dit, per exemple, que jo nu he dit una 
pila de coses que si que he dit, i que de fet si cal j a  llegiré. 
jo o vostks ho podran comprovar en els textos quc el 
Parlament els proporcimara. O bk diuen que he dit 
coses, en canvi, que no he dit, i en diré algunes, per quk 
aixb si que em sembla que és important que ho precisem. 
Perquk vostks em poden exigir a mi la gran disciplina en 
I’expressib, pero jo els puc demanar a vostits que real- 
ment no em diguin que he dit el que no he dit. Per exem- 
ple, jo he parlat $’una manera taxativa -i m’he de referir 
en dir aixb tant a la intervenci6 del senyor Widalgo com a 
la intervenció del senyar Gutiérrer, Diaz-, jo he parlat 
d’una manera molt taxativa de la realitat dels no catala- 
noparlants a Catalunya. I 110 dic aqui i ho subratllo, 
aix6, i n’he parlat més $’un cop i més de dos. Aquesta és 
una realitat que és evident que existeixi a Catalunya. No 
seriem pas tan cecs de no saber que existeix, i a més 
sabem, i ho sabem precisament des d’iina perspectiva 
nacionalista, que qualsevol plantejament que pogués por- 
tar, que pogués provocar, que pogués, diguem-ne, repre- 
sentar un perill d’aquesta ruptura que nosaltres volem 
evitar en el cos social i en el cos popular de Catalunya, 
qualsevol política d’aquest tipus seria, des d’un punt de 
vista nacional, no des d’un punt de vista ideolbgic o des 
d’un punt de vista social o el que sigui, sinb des d9un punt 
de vista nacional, una politica su’icida. Per tant, si aEgh 
ha de ser en aixd respectubs i si, per dret de l’expressió, 
ha de ser prudent, diguem-ne, reconeixedor dels drets de 
tothom i de cadascun &s precisament un partit nacio- 
nalista. I aprofito aixd per a dir, senyor Gutiérrez Diaz, 
que em temo que sí, que convt que en aquest Parlament 
hi hagi un partit nacionalista i hi hagi gent que es procla- 
mi d’una manera clara, precisa i rotunda nacionalista. 

O bk, per exemple, se’ns ha dit també que nosattres 
dkiem que faríem, imposaríem, implantariem, intro- 
duiríem mbs pressi6 fiscal. 6s que taxativament, d’una 
manera Ilarga, precisament, i sostinguda i subratllant els 
he dit que no, que no faríem Ú s  de la potestat, de les po- 
testats de les competkncies fiscals que !’Estatut ens dóna. 
O bk algun Diputat ens ha dit que nu havíem parlat 
de les Diputacions, i n’hem parlat molt. O que no haviem 
parlat de la Comissib Especial per a les Valoracions, i 
n’hem parIat. O que no havíem establert prioritats d’una 
manera, entenc jol que molt clara. O se’ns ha dit, per 
exemple -i concretament el senyor Reventós-, que hi 
havia unes contradiccions entre el programa electoral i el 
programa de govern. Jo invito el senyor Reventos que 
llegeixi el nostre programa. Jo em creia que I’havia llegit, 
pecquh, bs clar, en principi, desprbs de sortir d’una cam- 
panya electoral s’ha de suposar que els polítics que ens 
hem enfrontat politicament i civilitzadament -per¶& 
ens hem enfrontat- hem Hegit caQaseh el programa dels 
altres. Jo li demano que ei torni a llegir, i de l’escola gra- 

pre, i aixb estA escrit en el nostre programa de I’any 
1977. En el programa de Converghncia Democratica de 
l’any i977 aixb esth escrit, i aixb esta escrit en el llibre 
programa que hem presentat cn les 6ltimes eleccions, i en 
els nostres fullets de programa aixo esta escrit. Jo em 
creia, sincerament, que sobretot havent tingut alguns 
debats p W k s  en aixb ho hauria llegit, perque em sem- 
blava Xbgic que hagués estat així. 

1 d’altra banda, he de dir que, per exemple, pel que fa a 
Ics Diputacions, el senyor Reventos diu: oh, nosaltres 
vam fer unes propostes i ningú no s’hi va afegir! fis que 
no ens hi haviem d’afegir, per la senzilla raó que nosal- 
tres sempre hem fet aquest mateix plantejament, que 
consisteix a demanar el traspss rapid i complet i total de 
les competgncies de les Diputacions a la Generalitat. I 
sempre hem dit -sempre, qo ara, sempre- que de tota 
manera nosaltres, aquest trasph, el volíem complemen- 
tar, mentre no hi haguks a Catalunya la nova ordenació 
territorial, amb els retorns, si no de totes, almenys de la 
gran majoria de les compethies a les Diputacions, per- 
quk elles poguessin seguir exercint les tasques que estan 
fent, ja que, si no, acabaríem i aniríem sipidament a una 
accentuacib del centralisme barceloni. 1 ei mes d’abril de 
l’any passat, concretament, Convergkncia i Unió, repre- 
sentada en aquell moment pel senyor Cairal, el senyor 
Vidal, el senyor Salat, alcalde de Cervera, i uns quants 
mCs, virem anar a veure el President Tarradellas i li 
varem lliurar un document en el qual dkiem exactament 
aixti, que és el mateix que diem avui. I n’hem parlat avui i 
n’hern parlat sempre. Aixh si, en fer la critica --que, 
naturalment, no dir6 que agraeixo pero, en realitat, si que 
l’agraeixo, almenys, en tot cas, aquesta 6s la funcil, de 
vosths, de fer-la a fons-, sí que els vull dir de totes 
maneres que totes aquestes coses, i moltes més, i moltes 
més, les hem dites. 

O bé, per exemple, quan es diu que no ha quedat prou 
clara la voluntat de col4aboraciÓ amb el Parlament. Jo he 
dit amb tota rotunditat que la sobirania fonamental, la 
sobirania plena del pobte de Catalunya radicava en el 
Parlament; que nosaltres, evidentment, Sense cap mena 
de retichcies, sempre acceptariem all6 que digués el 
Parlament. El que passa 6s que el govern també tk la 
seva responsabilitat. Per exemple: seguir, vigilar, fiscalit- 
zar. El que faci la Comissib Mixta, per exemple, de les 
valoracions és feina del Parlament, per6 també és feina 
del Conseli Executiu i, per tant, també k s  feina, en aquest 
cas concret, de la Conselleria d’Economia i Finances. 
O bk parlar que no hem dit res de la Seguretat Social. 

He dit taxativarnente que haviem d’anar a la democratit- 
zaci6 de l’hstitut Nacional de Previsió, i que, a més, aix6 
s’havia de fer amb plena partidpacib de les parts afecta- 
des. Ré,’aixo voldria que quedks clar perqui: hi ha hagut 
moments al llarg de tot el discurs que els ha pogut sem- 
blar que jo havia deixat de dir moltes coses que realment 
havia dit. 

També se n’ha dit que no havíem precisat, que s’ha fet 
un llistat. fis cert, no hem precisat. A mi rn’ha semblat 
que ei que havíem de marcar eren les prioritats, que 



s’han de marcar, el que en podríem dir les línies bisiques 
de pensament i d’actuaci6, que crec que s’han de marcar. 
Per6 evidentment no pndkm entrar en I’anilisi de cada 
cosa concreta. De tota manera, per agafar un dels pocs 
papers que he portat -perquk després de tot si vostks la 
miren és una maleta petita, la meva maleta-, triark un 
punt, per exemple. T bo, s’ha parlat de les Caixes, una 
cosa tan important com les Caixes, pero no s’ha precisat 
res. Bé, si volen precisarem. Una mica llarg, per6 preci- 
sarem. 

Pcr exemple: una llista d’actuacions que entenem que 
la Generalitat hauria de fer en matkria de Caixes d’Estal- 
Vis. 

Primer: creiem que hauria de dur a terme la coordina- 
ció de Ics realitzacions de Ics obres socials de les Caixes. 

Segon : creiem que hauria #intervenir en l’estructura- 
cib, composicib i fumi6 dels &gam de govern de les 
Caixes. J cn aquest terreny, perquk es vegi clar que no 
són purs enunciats, els dir& els, diguem-ne, els subcapí- 
tols dkix6. Primer: que Ia Generalitat intervingui en l’a- 
provació dels estatuts i de qualsevol modificació d’a- 
quests. Que intervingui, a mi%, en tot el que fa referencia 
a r6gim d’incornpatibilitat deIs membres deh brgans de 
govern ; en la suspensib d’executivitat d’acords concrets 
de! consells d’administració; en el registre deis cirrecs; 
en l’autorització, liquidaci6 o fusi6 de les Caixes; en la 
concessió de crkdits o vals a membres dels coiisells d’aad- 
ministracio o societats vinculades a aquest; en la ratifica- 
cid, dei nomenament o canvi dels directors generals. 

En un altre terreny, noves normes també en aquest 
mateix terreny, sobre estructuracib d’hrgans de govern 
de les Caixes. Designacib de representants de la 
Generalitat en totes les assemblees generals. Designació 
de representants directes en els consells d’administracib 
de totes les Caixes. DesEgnaci6 de representants directes 
a les comissions de control, de control ara, de totes les 
Caixes. Garantir la proporcionalitat ’comarcal entre els 
rcprcsentants dels impositors. Aprovacio de les entitats, i 
requisits que hagin de complir, que estiguin representa- 
des en els &gam de govern de les Caixes. Supressib de 
l’accks directe de qualsevol membre dels brgstns de 
govern, i que totes les Caixes ho facin mitjanqant f’accici 
dins de I’assemblea general. Publicitat: autoritzacib prk- 
via de les campanyes publicitaries; regulacii, i/o limitació 
de les campanyes de promocib mitjaqant llibres, discs, 
regals, etc. 

Quart punt: expansió. Autorizacib de la creacib de la 
fusib entre Caixes; autorització de noves oficines en 
I’amhit del Principat; control del compliment de la 
regulació de l’expansib en l’hmbit de Catalunya. 

Cinqui: punt: seguretat. Normatives sabre seguretat en 
Ics oficines de les entitats d’estalvi. 

Sis6 punt : política monetaria. Intervenció indirecta a 
través de la preskncia dels brgans de govern del Ranc 
d’Espanya, donat que la instrumentació de la politica 
rnonethria sera aplicable. a tot 1’Estat. Em refereixo con- 
cretament a coeficients de Caixa, dipbsits obIigatoris 
remunerats, redescompte, operacions del mercat mone- 
tari, etc. 

Sete punt: inversions. Coeficient d’inversió en valors i, 

dintre d’aixh, alguns dels punts que he citat abans,. en el 
’ meu discurs d’aquest matí: determinació, aptitud o no als 
efectes de computabilitat; fixacib dels subcoeficients sec- 
torials o territoriais, determinació de I’aptitud dels valors 
aIs efectes de regionalitzacio d’inversions, fixacib d’un 
ordre de prioritats sectorials en la computabilitat dels ti- 
tols emesos. 

Un altre punt, tambk dintre del capitol d’inversions: 
coeficient d’inversid, en &dits i, dintre d’aixb, fixacib 
dels subcoeficients sectorials o territorials i harmonitza- 
cib i control del compliment de les condicions en quk 
siguin concertats. O b6, tambk dintre del mateix capítol, 
préstecs de mediacio; intervencib indirecta a travhs de la 
presincin en 6rgans de govern de les entitats oficials de 
crkdit; intervencib directa en el cas de la cremi6 d’entj- 
tats catalanes de &dit oficiat; o b@, també dintre d’aixb 
mateix, funcions de vigilincia. En aquest cas, assumpci6 
d’atribució sobre: primer, autoritzacib per a la realització 
d’inversions de volum molt elevat; autoritzacio per a la 
presa de participacions del capital social de socictats 
anhimes en proporcions importants; autorització de 
crkiits concedits a corporacions publiques i autoritzacih 
de crkdits a empreses amb participació estrangera deter- 
minada. O bk, encara un altre punt: operacions passives, 
nova repoblació de comptes passius existents amb finali- 
tat especifica. Per exemple, comptes d’estalvis d’habitat- 
ge, estalvi infantil i escolar, estalvi borsari, Q estalvi de 
3’emigrant. Tot aix6 de cara a aquella llei que és una de 
les moltes que hem llegit que, arribat el cas i, natural- 
ment, absolutament d’aacord amb el Parlament, entenem 
que $hauria de fer durant auqesta legislatura. Aixh, con- 
cretament, és la rnatkria fonamental i són les nostres opi- 
nions bfcsiques, Naturalment, aquí caldria encara 
treballar-hi molt, mirant de trobar un acord sobre tots 
aquests punts, per6 aquests s6ri els punts basics que 
haurien d’inspirar la nostra actuacib o cl nostre projecte 
legislatiu. He posat aquest exemple -3 vostiis m’excu- 
saran perquh, en fi, potser és una mica excessiu que, els 
hagi parfat ara amb tot aquest detall- d’un punt concret, 
d’un punt dels trenta o quaranta de quk hem parlat 
aquest mati. Pero, k s  clar, ks que el que el candidat a la 
Presidhcia de la Generalitat ha de fer davant del Parla-. 
ment, k s  exposar les linies generals del seu pensament, i 
no pot entrar en aquests detalls, Dic aixh nom& perqul: 
entenguin que jo m’excusaré de no contestar a altres 
observacions que s’han fet en el sentit de dir (ibk, pero 
exactament, iquk vol dir exactament?)} Rb, els puc asse- 
gurar que Convergkncia i Unib són uns partits amb 
vocaci6 de govern. 1 quan nosaltres acceptem la respon- 
sabilitat de comparbixer davant d’aquest Parlament i 
demanar la confianqa de vostes, k s  perqué amb totes les 
falles i tots els defectes i tots els errors que amb tota 
seguretat tenim, de fet, aquest programa de govern, el 
tenim estudiat. Aixo k s  un primer punt que els volia con- 
testar per -per dir-ho aiixi- aclarir totes aquestes abser- 
vacions que se m’han fet, en el sentit que no he dit aixh o 
no be dit allb, quan realment ho he dit. Reconec que la 
culpa d’aixb IIQ ks dels meus interpel.lants, dels Diputats 
que han parlat, perquh comprenc que, per molta 
mernbria auditiva que es tingui, pot molt ben passar que 
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hi hagi un parigraf, que hi hagi una frase, que hi hagi un 
matís que s’escapi. Perb, de tota manera, jo els invito, o 
b& que mirin el text que he llegit -perqu& en contra del 
que és la meva norma, jo avui he llegit el meu programa 
de govern i per tant el poden repassar- o bé que d con- 
sultin, que suposo que d’aquí a molt poca estona estari a 
la disposiciÓ de tots vostks en eis textos oficials del Parla- 
ment, perquh vegin que tots aquest punts han estat 
tocats, i molts d’altres. No els vull cansar amb aquesta 
relacio prolixa, per6 aquesta és la realitat que he volgut 
fer constar d’entrada. 

Bé. Entrant desprks en temes d’un contingut politic 
clar, se’ns fa una acusaci6 bastant general de dir que pre- 
sentem un govern que no és el que hauríem de presentar, 
que 6 s  un govern feble, que és un govern minoritari.., El 
Diputat senyor Benet, més discretament, perqu6 m’ha 
semblat que tenia una comprensi6 pel tema. Se m’ha 
queixat tnmbC el Diputat senyor Torres, el Diputat 
senyor Cafiellas. El Diputat senyor Gutiérrez Diaz ha 
parlat que era un Govern feble, que el que calia fer era un 
Govern d’unitat. Perb vostks s’adonen, suposo, que jus- 
tament moltes d’aquestes critiques ei que posen de mani- 
fest &s una terrible contradicció entre elles mateixes. Per 
exemple: quan el senyor Torres es queixa que aquest 6s 
un Govern minoritari i immediatament després el senyor 
Cafiellas es queixa que 6s UR Govern minoritari, se’n 
queixen per6 exactament amb els arguments oposats, i 
amb arguments aritmkics, no ja tehrics o d’elucubracib 
inteMectual, de pensament, de tipus ideolhgic -aixo skd- 
met-, sin6 artimktics oposats, i bs que realment, 
senyores i senyors Diputats, nom& a base de sumar, 
agafar un paper i sumar el que s h  els Grups parlamen- 
taris, es veu que algunes de les coses que alguns dels 
parlamentaris ens han demanat equivalen a la qmadra- 
tura del cercle. I a aixd j a  no hi venim obligats. Per tant, 
jo els he de dir el que he dit ja aquest mati: iquk més vol- 
dríem nosaltres, que poder presentar un Govern amb 
unes altres caracteristiques? i,Qui: mCs voldriern nosal- 
tres, que poder presentar un Govern amb una Amplia 
majoria? ¿qui: més voldríem? X ho hem intentat, 1 alguns 
intents que no hem arribat a fer no els hem fet per una 
raó molt simple, perquk no tenen base parlamentiiria. Jo 
els demano simplement que vast& recapacitin sobre 
aixh, que sumin i restin, i veuran quina 6s la reaeitat polí- 
tica que ha coincidit, que ha partat a una solucit, que 
vostks diuen ccno Cs bona,), ((no és prou bonan. I tenen 
raó. El que passa Cs que, iquines propostes alternatives 
ens fan? LQuines propostes alternatives varen fer vostks 
al President del Parlament? Perquh, tot aixb, suposo que 
els representants dels Grups politics ho varen dir, ho 
varen dir al President del Parlament. Per exemplc, cl 
senyor Antoni Gutiérrez Diaz parla del Govern d’unitat, 
pero, senyor Gutikrrez Diaz, ¿qui el vol, et Govern d’uni- 
tat? En aquesta Cambra, Lqul el vol, el Govern d’unitat? 
Perquk els Centristes de Catalunya m’ha sembltat que 
parlaven ad’unitat natural)); per6 suposo que la unitat 
natural no tk res a veure amb el Govern d’unitat que ha 
proposat el senyor Gutitrrez Diaz, I els altres Grups 
politics s’han expressat d’una manera clara en el sentit 
-ara i abans, aquí i a fora del Parlament, per6 d’una 

manera ben explicita- que, aquest Govern, no el volien. 
Per tant, el resultat, quin és? El resultat és el que els he 

dit aquest mati: que Convergkncia i Uni6, assumint amb 
plenitud la responsabilitat que, amb totes les limitacions 
que vostks vulguin -qui hi són, i jo aquest mati he parlat 
de tes evidents dificultats del moment ho he dit-, amb les 
limitacions que la circumstincia li imposa, per6 assumint 
amb plenitud la responsabilitat que els resultats elec- 
torals li imposen9 es presenta en el Parlament amb un 
Govern, amb un programa i amb un candidat a la Presi- 
ddncia. I naturalment, el Parlament dirA si vol aquesta 
solucio, o en vol una altra, una altra que, evidentment, en 
aquests moments no ha sortit, perb, en tot cas, aixd és un 
problema que s’ha de plantejar el Parlament, La nostra 
responsabilitat, 1’Única responsabilitat de la qual nosal- 
tres hem de repondre, és que ens hem de presentar, hem 
de tenir -per dir-ho aixi-, hem d’acceptar la responsa- 
bilitat de presentar-nos davant d’aquest Parlament amb 
un programa, amb un equip de govern i amb un candidat 
a la Presidkncis de la Generalitat. I ho hem de fer pro- 
curant, ja que no podem constituir un govern majoritari, 
pensar en el que probablement voldrien aquelles persones 
o aquells grups politics que no sbn en el Govern; que els 
hem demanat que hi siguin o que no hi siguin; pensant en 
tots, en tot l’arc del Parlament, en tot. I he de dir, i ho 
trobo molt natural -i ho trobo molt natural-, que mis 
d’un i més de dos representants de grups polítics que han 
vingut aquí, a aquesta tribuna aquesta tarda --no miro 
ningú-, han criticat coses que els ens van demanar que 
poskssim al programa. Han criticat coses que ens van 
demanar que poskssim al programa. I t s  molt normal. f i s  
molt normal. fis molt normal perquk, de tota manera, 
una cosa és l’actitud que es pot haver de prendre en una 
acció piiblica, i una altra cosa es  aquell moment en el 
qual opera ali6 que tenim, que 6s e1 profund sentit de res- 
ponsabilitat que tats tenim, i que fa entendre que, bé3 es 
presenta un Govern minoritari, per6 convk que aquest 
Govern minoritari sigui capaq, en el grau que li sigui pos- 
sible, naturalment -que sempre ser4 insuficient-, sigai 
capa$ d’assurnir les preocupacions, els interessos, els 
desitjos, els neguits d’altres forces polítiques que no són 
ells. Per tant, quan el senyor Benet deia, em sembla 
recordar que deia -no voldria ara jo caure en el mateix 
defecte, perquh tambk jo tinc mala mernbria auditiva-: 
d e ?  jen nom de quk es presenta Convergincia i Un%?>) 
ñé, es presenta en nom de l’autoritat moral que li d6na el 
fet que li han demanat, i ella ho accepta, d’assumir la ple- 
na responsabilitat de presentar, essent ella sola la que en 
aquest moment ho pot fer, un Govern, un programa i un 
candidat a. la Presidkncia de la Generalitat. 

Dit aixb, voldria parlar tambk d’un altre punt. El 
senyor Hidalgo -ja hi he fet referencia abans- ha dit 
que .jo no havia parlat dels no catalanoparlants. N’he 
parlat. N’he parlat més d’un cop i n’he parlat més de dos 
cops. I he dit que tot el que es fes en el camp de la cultura 
i en CI camp de la llengua -en el. qual evidentment volem 
recuperar totes aquestes posicions que hem perdut des 
d’un punt de vista cultural i lingüistic durant aquests 
quaranta anys- s’havia de fer amb el ple reconeixement 
d’aquests drets i que, en tot cas, aquesta política de recu- 



pcracib irreversible del catali s’havia de fer sense enfron- 
taments i sense provocar fractures. Aix6 ho he dit. 

Rcspects: a un altre punt que m’ha plantejat el senyor 
I-Iiddgo, el de la solidaritat interregional, I l k .  Jo l i  he de 
dir u n a  C(ISR, al senyor Hidalga Nosaltres, Convergkncia 
i Ihib, i e1 Iliputat que li parla n’hem parlat moltes vega- 

1 des, de solidaritat interregional. Hem sigut els primers 
que n’hem parlat, en el lloc que n’haviem de parlar, que 
6 s  ei Pnrlamcnt espanyol* El Diputat que li parla, abans 
quc cap altre -aixb 6s pot demostrar amb el Diari Ofi- 
cial de Sessions del Parlament espanyol-, no un cop, 
sinh dos, ha demanat que totes Ics forces polítiques espa- 
nyoles es proposessin l’estudi scri6s i ia presa de mesures 
seriosa ---i dcsprks li  diri: perquit parlo de seri6s-- per a 
atacar a fons aquest problema dels desequilihris terri- 
torials que hi ha a Espanya, Insistia en aquest estudi per- 
q u i  ens temiem que passaria el que passa, i 6s que arriba 
wn moment que el problema de la solidaritat interterri- 
torinl corre el perill de ser plantejada estrictamcnt en clau 
anticatrllana. Nosaltres volieni aquest estudi abans -per 
dir-ho aixi- que hi hagués pressa, quc el tema fos desco- 
bert --per dir-ho així- per altrcs sectors yoiitics, perqui 
ens tcrnietn --i ho dkiem així mateix- que el que passaria 
és  ci que passava ja e~ temps de la monarquia, quan el 
comte de: Romanones, essent ministre dc Gavernacib, 
cada vegada que s’acostaven unes eleccions anava a 
cuita-carrera a fer votar uns crkdits per a aquesta províti- 
cia, per a ]’altra Q per a la de mks enlli. 1 aixb no 6s llui- 
tar cficaqment contra els desequilibris territorials. Nosal- 
tres aixb ho hem plankjjat, i en el nivell que li toca ho 
continuarem plantejant, ben entes, per& i aixo esta escrit, 
que hem dit que en el tcsreny dels desequilibris econb- 
mics i socials a. Espanya n’hi ha dos, de problemes: hi ha 
cl problema dels desequilibris territorials, que afecta 
zones molt extcnses d’Espanyn, i desprbs hi ha el prahle- 
ma deIs defiicits d’infrastructura dels grans cinturons 
industrials i de les hrees que reben immigració. Jo estic 
segur que el scnyor Hidalgo, als seus 70.000 votants, els 
dirA que el problema que tenim plantejat des d’uun punt de 
vista de solidaritat al nivell catala i al nivell espanyol 
afecta evidentment totes les zones en situaciú d’inferiori- 
tat ecanbmica, per entendre’ns, perd afccta tarnbk aqucs- 
tcs grans ;mes que nosaltres tenim prou a prop. En tot 
cas, tingui la seguretat el senyor Hiúalgo, i et partit que 
representa, que nosaltres actuarem en la línia, en la línia 
evidentment molt ferma, de defensa de la nostra ilengua i 
de la nostra cultura, amb un profund respecte pets altres 
valors culturals que hi pugui haver a Catalunya, Perquh 
nosaltres coneixem el que k s  la discriminació. A nosaltres 
se’ns ha dit durant molts anys, durant molts anys, deu o 
dotze anys com a mínim, que el nostre ball no eren les 
sardanes sinó un a h ,  per exemple. O be, hi ha hagut un 
atac, fort, contra la nostra llengua, en nom d’una altra 
llengua, contra la nostra. Per6 precisament perquh 
coneixem aix6, jo puc donar la giirantia al senyor Hidsal- 
go i al partit que representa que nosaltres, cvidentrnent 
cn la Tinia de la plena tecuperacib nacional de Catalunya, 
tindrem molt en compte les seves preocupacions i els 
seus temors. 

Un altre punt que se’ns ha. plantejat és el de I’eenergia. 

I 

Efcctivament, jo aquest mati aqiii no n’he parlat. JQ crec 
que en d problema de I’energia no hi ha d’haver una 
cspecial dificultat, per la. senzilla raó que en el nivell on 
s’tm pres les grans decisions sobre I’energia, j concreta- 
ment sobrc I’energia nuclear, que és el Parlament cle 
Madrid, bisicament en totes les grans decisions la Un% 
del Ccntre Dernocritic, el Partit Sucialista i la Minoria 
Catalana hem coincidit. Per tant, penso que si aquesta 
coincidhncia, per exemple, en cl moment de la discussirj 
de la Llei sobre ei Centre de Seguretat Nuclear, o sobre 
el Pla Energetic, ha existit alli, tambk podrit existir aquí. 
¿,I quina és, bhsicament, aquesta concidkncia? Ara els en 
palark, com a candidat a la Presidkncia de la Generalitat, 
i5s a dir, per tant, corn un Diputat que no pot dir una 
cosa que, bbviament, rro respongui al que 6s la realitat. 
Com x tal, i d’acord, repeteixo, amb aquesta linia defini- 
da, i no pas pel nostre partit sol -puix que e1 nostre p x -  
tir k s  molt petit R Madrid- sin6 pels altrcs partits que he 
esmentat, no hem dit que no, ni alli, No hem dit que no a 
l’encrgia nticiear, Ningh 110 ha dit que no a I’energia 
nuciear. I per aixb hi ha el Diari Oficial de Sessions i els 
vots, que són el que compta. Perquk una cosa són Ics 
declaracions, les preses de principi, els titulars dels diaris, 
per0 una altra sOn els vots, en el Parlament, que consn- 
grell una  situacib. Y com que aIlA hem coincidit, jo dic 
que coincidirem aquí. Per6 amb dues reserves importants 
i que assumim plcnament. 

Primcra: amb tota una shrie de mesures -que en part 
sbn dc les que s’ha d’ocupar el Centre de Seguretat 
Nuclcar-- de seguretat. Aixb, d’una banda. De l’nltra, 
recomanant una cosa -i sobre aixb si que puc assumir 
davant dcl Parlament uti campromis concret-, i 6s que, 
a més, s’ha de dur a terme aixo de quk es parla sempre 
tant i quc es fa tan poc, no aquí, sinb u n a  mica a tot 
arreu, que és una política d’alternativa energktica. Amb 
el bencntks que sabem --sap totliom- que a curt termini 
f’nlternativa energktica no és operativa. Que l’atternativa 
energktica a les centrals nuclears és una alternativa a 
llarg termini, o, com a mhim, a mitja termini. Amb 
aquest benenths. Per6 les coses que es poden fer, que 
poden tenir una eficAcia immediata -que n’hi ha--, 
immediata per6 petita, per petites que siguin Ics hem de 
fer. Perquk, si no, passari -i no voldricm que a Catalu- 
nya passks et que passa a tants llocs- que parlarem 
constantment d’alternatives energkiques i no farem ni un 
sol pas, ni un sol pas, per R reduir, encara que sigui en un 
mig, en un u per cent, en un dos per cent, les nostres 
necessitats energitiques que puguin ser poc o molt depe- 
nents dc l’energia nuclear. Per tant, en aquest sentit si 
que puc anunciar que prendrem mesures -si és que el 
Parlament ens dona la seva confianqa i accedim al 
Govern de la Generalitat-, perquk concretament d’un 
punt, quc és el de l’energia solar, se’n parli potser una 
mica menys del que es parla i s’hi comencin a fer coses 
concretes, que, repeteixo, poden representar un estalvi 
d’un mig o d’un u per cent, per6 almenys tindrem la 
conscihncia tranquilh que all6 que es podia fer s’ha fet. 

En aquest terreny és evident tambh una altra cosa, i és 
que a Catalunya hi havia un pla que, evidentment, no es 
podia dur a terme --entenem que no s’ha de dur a terme 
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de la forma corn era plantejat- perquk si s’haguks dut a 
terme completament hauria passat que, en un territori 
que de punta a punta en línia recta d x i m  ti: seixanta o 
setanta quilbmetres, nosaltres hauriem tingut set centrals 
nuclears. Evidentment que en aquest territori, que es el 
que va, per cntendre’ns, de Z’Ametlla fins a Ascó, de cen- 
trals nuclears, ja n’hi ha prou i massa, i per tant, aquí, la 
Generalitat, que t t  la possibilitat de fer-ho -a travbs de 
la política d’ordenaci6 territorial aixb ho pot fer-, ha de 
tallar qualsevol nova expansib del tipus d’instaldació de 
centrals nuclears. 

El problema de l’aigua. El Diputat senyor Torres, em 
sembla, ha plantejat que jo no havia parlat del problema 
de I’aigua, o que n’havia parlat poc. I n’he parlat POC, 
evidentment, per6 almenys hi he dedicat un pardgraf, 
cosa que no he fet en altres temes. I, a mis, he intentat, i 
no ho dec haver aconseguit en aquell moment, donar a la 
meva veu el que en podríem dir un punt de trkrnolo, no?, 
un punt, diguem-ne, per a donar a entendre que aquest 
era un problema drarnAtic, absolutament dramhtic. Real- 
ment, si el problema aquest de l’aigua no el resolem en un 
termini breu -i en aquest sentit he de dir que, perquk 
m’agrada dir-ho, perquk es veritat, la Conselleria de Polí- 
tica Territorial i Urbanisme ha tingut una especial sensi- 
bilitat durant aquests ultims temps-, si nosaltres no tro- 
bem la solució d’aquest problema, el coll d’arnpolla que 
aixd representarh per a l’economia de Catalunya, i de fet 
per a tot el que k s  el desenvolupament catala en totes les 
seves dimensions, ser& molt greu. 

Aquest ks un problema que, evidentment, afecta bhi -  
cament dues grans zones, que sbn Ea zona de Rarcelona i 
la zona de Tarragona, perd que, en realitat, d’una 
manera o d’una altra, tt una gravíssima repercussi6 
sobre tot el país. Recordin quc encara Girona ens esta 
reclamant una part de I’aigua del Ter, que, evidentment, 
Barcelona no pot tornar mentre no rebi aigua d’altres 
conductes. I, evidentment, convé que no se’ns parli de 
solucions absolutament utdpiques, com que hem de des- 
salar l’aigua del mar. Ara per ara, aquests no s6n els 
plantejaments seriosos que es poden ferb Ara bé, aixf, és 
un tema delicadissirn, jo ho he dit aquest matí. He dit que 
requeriria una negociaci6 molt i molt dificil, i una nego- 
ciació, concretament, amb instincies que estan situades 
fora de Catalunya. Una negociacib de la qual em sembla 
que no és el moment de parlar ara, perqui: potser si en 
parlkssim -que t s  un tema que, i perdonin, conec bé- 
em fa I’efecte que segons com s’interpretés, des de fora, 
més aviat dificultaria la solucib, i qu6 s’ha de fer, amb qui 
cal parlar-ne, i que requereix, ho repeteixo, un tipus de 
negociaci6 molt úificil, amb instincies que són fora de 
Catalunya. I, d’altra banda, tenim també, a Catalunya, 
uns problemes centrats, pes un cantÚ, a les comarques de 
Lleida i, per I’altre, a les comarques de I’Ebre, que tenen 
alguna cosa a dir, evidentment, en aixb, i que, a més, es 
dbnn el cas que s6n les comarques castigades que tenim 
a, Catalunya. Algunes d’elles no pas de les mis castiga- 
des, perquk encara n’hi ha que ho són mCs. Encara hi ha 
Priorats, i encara hi ha Segarres, i encara hi ha Solsone- 
sos que potser estan més castigqts que alguna d’aquestes 
cornarques, diguem-ho tot. Perb ts evident que aquestes 

comarques, les comarques de Ponent en general, les 
comarques de l’Ebre, d’una altra banda, s6n comarques 
que no sbn pas de les més brillants de Catalunya i que, 
en canvi, son les que tenen aigua. Per tant, aquest 6s una 
tema que ens haurem de plantejar, tenint en compte la 
necessitat de resoldre el problema global de Catalunya, 
perd tenint també en compte que, si algii s’ha de benefi- 
ciar primer d’aquesta aigua, bbviament sbn les comar- 
ques que In tenen i que, justament, tenen necessitat de ser 
ajudades de cara a poder tenir un demarratge en el seu 
desenvolupament. Per tant, senyor Torres, i en general, 
senyores i senyors Diputats, pel que fa al tema de l’aigua 
jo li puc assegurar -i a mks ja hem pariat que hem de fer 
una Llei d’Aigiies que té moltes altres derivacions, de les 
quals ara no em sembla que sigui el moment de parlar, 
com, per exemple, ei de les confederacions-, no en dubti, 
quc Cs uncdds temes prioritaris que el Govern de la 
Generalitat, si és que nosaltres amb la confianqa de vos- 
tks hi arribkssirn a accedir, tractaria d’una manera pre- 
ferent. 

El senyor Antoni Gutikrrez Diaz m’ha dit que no 
havia parlat de les petites i mitjanes empreses. Bé. En 
realitat, jo he parlat tantes vegades que crkiem en la 
capacitat d’iniciativa dels catalans en tot, tambb en el 
camp econornic, que 6s una manera com una altra de dir, 
i em sembla que s’entkn, que creiem en la capacitat d’ini- 
ciativa dels catalans de fer aixb justament entre altres 
coses, entre altres cuses que jo dic que sbn orfeons i 
clubs excursionistes, per6 que entre altres coses són 
aquest tipus d’empresa. Empreses que, de vegades, arri- 
ben a ser grosses, entenguem-nos, pero que totes elles, 
totes elles, han comenqat essent fiix6 que en diem una 
petita i mitjana empresa. Em sembla que la Cambra, 
encara que jo n’hagi parlat poc o no n’hagi parlat gens de 
manera directa, no tindri cap mena de dubte que, indub- 
tablement, la coalici6 que jo en aquests moments repre- 
sento té un especial interks que l’economia catalana -1’e- 
conomin catalana que és una economia de petites i mitja- 
nes empreses- vagi endavant. I aix6 ho hem dit, ho hem 
repetit un cop i un altre cop. Hem dit que la Catalunya 
moderna es basa en dos pilars fonamentals, que sbn: 1”s- 
forq lingüístic i cultural i, d’altra banda, la seva capacitat 
de creació de riquesa, la seva economia, que s’ha fet, jus- 
tament, seguint aquest carril de les petites i de les rnitja- 
nes empreses. 

Aixi per si calia que, d’una manera explicita, diguis en 
nom de Converghcia i Unió quina és la nostra politica 
econdmica, que he definit abans amb modiistia -perqu& 
I’hem de definir amb modkstin-, ja que certes coses són 
fora del nostre abast, i un candidat a la Presidhcia de la 
Generalitat afx6 ho ha de dir, per&, d’attra banda, en 
certs aspectes amb ambicib, amb tot all6 que justament 
pot ajudar a donar a Catalunya aquells instruments que 
es necessiten per a tirar endavant la seva economia, ins- 
truments justament pensats de cara a les petites i .mitja- 
nes empreses. Perquk és evident que, un Institut Catali 
de Comcrg Exterior, no el necessiten les multinacionals. 
Les multinacionals no necessiten que nosaltres eIs fem un 
Institut Catali de Corner$ Exterior. Seria ridicul que 
algu pensbs -que ningú no ho pensa, suposo- que les 
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multinacionals que actuen a Catalunya estan esperant 
que nosaltres els fem I’Institut de la Petita i Mitjana 
Empresa. EI que intentem fer ks actuar positivament cn 
el camp del crhdit, perquk les multinacionals no el neces- 
siten. Evidentment, si poden esgarrapen i estiren tambt el 
&dit que les nostres empreses necessiten, i a vegades va 
a parar a ies multinacionals. ¿Que és aixci? El que un 
Consell Consultiu Catali del Cr6dit O un Institut del Crk- 
dit del nostre temps ha de mirar de vigilar és que els 
diners que hi ha a Catalunya destinats al crkdit, que no 
shn pas massa pel que neccssitem, no vagin a parar a 
aquestes grans multinacionals que, de fet, vénen i diuen: 
d o  vinc, pcru necessito que els diners -aixo 6s una cosa 
que passa malt- ens siguin donats a travks de crkdit a 
Catalunya o a Espanya.)) Bs evident, per tant, i em sem- 
hta que es desprh de tot el que he dit abans, quc aquest 
i s  un punt nostre de preocupacib fonamentrtl. 

De fet, nosaltres -i no m’allargark, perque aquest 6s 
un terna que, com ha dit molt bk abans el senyor 
Gutikrrcz Diaz, jo conec- hem desenvolupat, no dic una 
teoria, perqui! scria pretensi& dir-ho, pes6 hem desen- 
volupat la idea -que hem exposat molts i molts cops, i 
que tenim publicat, i que amb molt de gust, si cal, un 
altre dia els exposar& amb detall, un dia que tinguem, per 
dir-ho així, una hora per a dedicar nom& en aquest 
terna-, hem desenvolupat la idea segons la qual Catalu- 
nya té, malgrat les aparences, una gran passibilitat de 
sortir de la crisi, si sap desenvolupar bk all0 quc nosaltres 
en diem econornia intersticial. IQ& vol dir aixd? No vol 
dir l’econornia residual, Vol dir que en un m6n que evi- 
dentment est i  molt influi’t i, en molls aspectes, dominat 
d’una banda per les multinacionals, d’altra banda per les 
empreses d’Estat i d’nltra banda per les empreses vin- 
culades amb grans grups financers, pot semblar a pri- 
mera vista que no queda espai per a res. I aix6 no és veri- 
tat, Qucda molt espai, i molt important. Queda el seixan- 
ta o setanta per cent de I’espai econbrnic, que &s ocupat 
per un attre tipus d’empreses, moités vegades petites, 
moltes vegades mitjanes, algunes vegades fins i tot gros- 
ses, o relativament grosses, grosses almenys pel que fa a 
la dirnensit, catalana. I aquí 6s on tenim la gran possibili- 
tat. Per quk? Perqui: en aquest camp de I’economia 
intersticial, e1 que val 6s la versatilitat, el que val Cs ia 
creativitat, e1 que val k s  ali6 que els catalans tenim, que 
és la capacitat d’iiniciativa. Per tant, jo els vull dir que no 
ens sentim especialment pessimistes respecte al futur del 
pais. Ei! Ho he dit,abans i 6 s  veritat: amb l’atur i amb eI 
que sigui, d’aqui a sis mesos, d’aqui a un any, podem no 
havcr millorat, i en aquest sentit dic que 6s una perspecti- 
va fosca, no cal fer cap broma sobre aixtj. fis una pers- 
pectiva fosca per a la gent que no t6, feina, per a les peti- 
tes i mitjanes empreses i per a l’economia del país. fis 
una econornia fosca per a tothom. I si ho dic no és pas 
perquli: no estigui a prop de I’economia del pais, o de les 
petites i mitjanes empreses o de l’atur. És que es fosca, és 
una perspectiva fosca. 

Per6 també els vull dir, senyores i senyors Diputats, 
que si nosaltres utilitzem els instruments que ens dóna 
I’Estatut, que s6n importants, en la linia justament 
aquesta d’incidir en el que en diem una economia intersti- 

cial, nosaltres tenim mes grans possibilitats de tirar 
endavant, si sabem, aixb sí, tenir poder polític. Perqub, 
¿quina fatla k s  la falla de l’economia intersticial? No és 
que no tingui grans possibilitats econhiques. No és que 
no en tingui. No és que no tingui una cosa tambk molt 
important, i és la capacitat de crear una trama social 
moEt diferenciada i molt progressiva, que la t6, molt més 
que les multinacionals. El problema Cs que no tk poder 
politic. EI problema és que una multinacional pesa mbs 
que centenars i centenars d’empreses d’aquestes. I ales- 
hores, quk cal? Cal que Catalunya, i aixb vol dir la 
Generalitat, sigui capac d’assumir la representacib eco-- 
nomica, la representació dels interessos i la rcprescntacib 
política d’aquesta economia catalana de petites i mitja- 
nes ernprcses bisicament, com molt bk ha dit abans el 
senyor Gutiérrez Díaz. Per tant, si abans no ha quedat 
prou clar, que quedi ben clar ara: preocupar-nos d’sl- 
questa economia catalana -no de l’economia de les peti- 
tes i mitjanes empreses, no!, de l’economia catalana, que 
evidentment vol dir en un noranta o un noranta-cinc per 
cent de l’economia de les petites i mitjanes empreses- 
pot ser el mateix des d’un punt de vista prktic, per6 no 
és el mateix des d’un punt de vista conceptual, aixo tam- 
bé ho vull dir. Preocupar-nas d’aix6 és una preocupació, 
és una finalitat, k s  una obsessib, si vostks m’ho permeten, 
fins i tot, del Govern de la Generalitat. Bé, sobre aixb 
podriem insistir en altres temes, jo no he dit, jo no m’he 
desinteressat en cap moment, en cap moment, de la pro- 
blcrnitica de l’atur; el, que passa és que ara -i en tot cas 
em plauria que se’m desrnentis si no &s aixi- Ics possibili- 
tats immediates que tenim d’actuar sobre l’atur, per 
exemple a través dels fons que són de distribucib estatal, 
i algunes altres grans mesurcs de tipus conjuntural, estan 
quedant molt fora del nostre abast. Que tenim una possi- 
bilitat d’actuar, si, per6 6s la possibilitat indirecta, la pos- 
sibilitat de la pressió, la possibilitat d’aixo que n’he dit 
capacitat de proposta, perd que n’hauriem de dir tarnbk 
la capacitat de pressió que Catalunya pot fer, Per exem- 
ple, he dit que hi ha una certa tendkncia a Espanya -i 
aixb torna amb la idea que abans he dit de la solidaritat 
interregional, que es una cosa que no es pot confondre 
amb uns plantejaments sistemiticament anticatalans, 
com de vegades es fa des de Catalunya quan es tracta 
aquest tema-, he dit que hi ha una certa. tendkncia fora 
de Catalunya, en tractar per exemple d’aquests fons 
dedicats a l’atur, a dir: bk, a Catalunya no hi ha atur o 
n’hi ha poc. Evidentment que les estadistiques no ho con- 
firmen aixb, pero en la realitat, a l’hora de prendre deci- 
sions polítiques, tots vostks saben que moltes vegades no 
compta tant l’estadistica com la pressió política i com les 
imatges preoconcebudes que existeixen. T ha de ser feina 
del Parlament, i ha de ser feina dels partits politics, i ha 
de ser feina del sindicat, perb també ha de ser feina del 
Govern de la Generalitat, sigui quin sigui, pressionar, 
informar, tractar amb el poder per tal que aquesta falsa 
imatge desaparegui, i per tal que nosaltres puguem 
indirectament -no pas per les competencies que de 
moment tenim- indirectament d’una manera eficq, no 
diré resoldre, per6 almenys paldiar el problema de l’atur 
que tenim plantejat 
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Ara, a part d’aixh que podria estendre molt, he fet una 
referhcia a la coordinacib de les possibilitats que hi ha, 
que sbn -diguem les coses com s6n- limitades, per 
exemple en els Ajuntaments. Els Ajuntaments catalans 
han fet un gran esforg molt lloable; molts Ajuntaments 
del cintus6 de Barcelona, molts d’ells, efectivament, 
Ajuntaments socialistes o comunistes, i em complau molt 
dir-ho, han fet un gran esforq per veure corn podien 
paloliar l’atur, i 6s un esforg que ha estat molt Útil, ha estat 
molt positiu, perquB ha demostrat davant del poble que 
se’n preocupaven, perb no ha estat pas molt Útil el resd- 
tat concret i tangible que han aconseguit, perquk no el 
podien aconseguir, la qual cosa no vol dir que no l’hagin 
de continuar fent aquest esforq, que alguna cosa se’n 
treu, i sobretot se’n treu aixo, que el poder, en aquest cas 
el poder municipal, no ha abandonat la seva geni. Ales- 
hores, el Govern de la Generalitat ha d’actuar en aquesta 
mateixa linia, evidentment, perb jo els parlo corn a candi- 
dat que vostes votaran o no com a President de Eri 
Generalitat, i per tant els haig de dir: les nostres limita- 
cions son aquestes. Ara bt, dintre d’aquestes limitacions, 
de cara a veure si podem recuperar o podem, que de fet 
1’Estatut no ens ho preveu, a través d’algun mecanisme 
intervenir a 1’INEM (l’hstitut Nacional d’ct Emplem) o 
podem intervenir en els fons de distribucib, aquests esta- 
tals que els deia abans, amb tota una altra skrie de 
mesures, nosaltres actuarem. Per6 nosaltres ara, des 
d’ara seriosament, responsaldement, dir farem aixh i 
aixo, nosaltres no ho podem dir. Farem tot all6 que 
puguem amb el suport de vosths, en una linia de pressió, 
en una,línia de negociacio i en una linia de defensa d’a- 
quests drets de Catalunya, que a la vegada bs, per aques- 
tes imatges que he dit, la defensa de Catalunya que en 
aquest moment, és clar, vol dir concretament dels obrers 
sense feina que hi ha a Catalunya, en defensa d’nquesta 
Catalunya, que com he dit moltes vegades, per aquesta 
imatge que jo els he comentat, de vegades és negligida 
pels poders centrals. 

S’han fet algunes altres observaciones, m’excusaran si 
potser no les contesto absolutament totes ..., per exemple 
la joventut. Jo voldria dir als qui m’han fet aquesta 
observacio que, i aixd el senyor Gutitrrez Díaz ho ha. dit, 
aquest és un problema serihs, que no estic gens segur que 
en aquests moments ni& el tingui gaire ben resolt, que 
k s  un problema seriós que es manifesta tambb per exem- 
ple en I’elevat abstencionisme electoral que hi ha precisa- 
ment entre la gent jove, que 6s molt elevat, molt despro- 
porcionadament elevat. És a dir, aquí hi ha un problema 
que com a rninim he de dir que fins i tot les forces politi- 
ques mts dominants de Catalunya durant aquests Últims 
anys no han resolt, a Catalunya com a minim. Aixo no 
vol dir res, vol dir que ara ens hi hem de dedicar tots ple- 
gats, Dic tots plegats perqut justament a la Conselleria 
d’Ensenyament i Cultura que era, que is la Conselleria 
que Converghcia i Un% ti: dintre de la Generalitat pro- 
visional, nosaltres vhrem sacrificar de tenir una Direcció 
General en un moment que només n’hi podria haver tres 
de Direccions Generals, i aix6 els Consellers, els qui 
comparteixen amb mi la preskncia en el Consell Executiu 
de la Generalitat, ho saben; en un moment en quk nomes 

hi podia haver tres Conselleries, vhrem sacrificar de 
poder tenir una Conselleria d’Esports -que k s  una Con- 
selleria rendable, diguem-ne brillant, una Conselleria en 
la qual es poden fer coses- varem sacrificar de tenir, per- 
donin, una Direccib General d’Esports i virem tenir,, 
varem optar, per una Direcció de la Joventut, en la qual 
sabem que ara per ara els resultats tangibles, all6 que es 
toca, allb que es pot rentabilitzar, que fins i tot es pot 
rensabilitzar electoralment, s6n molt minsos, són molt 
petits. 

En ei terreny que s’ha parlat de la dona, jo vull dir-10s 
el següent: nasaltres hem tingut sempre una norma de 
conducta en aquest punt que ha estat na tan fer declara- 
cions com mirar d’actuar el el terreny de la legislacib d’u- 
na manera que efectivament representi una equiparació, 
que seri gradual probablement, perquk tot és lent, per6 
que represe& una equiparaci6 dels drets i de les possi- 
bilitats de l’horne i de la dona. Nosaltres vam presentar 

ja s t  que no n’hem de parlar del Parlament de Madrid, 
d’acord, no n’hem de parlar, perb, de fet, hem d’aportar 
aquí el nostre capital politic i el que hem fet; les paraules 
no valen, el que val t s  el que s’ha fet-, nosaltres vam 
presentar, dic, el projecte de llei sobre la pitria potestat, 
nosaltres, i nosaltres hem presentat ara el prqjecte de llei 
que fa que les contribucions que per Seguretat Social 
paguen les dones, quan elles moren puguin repercutir 
sobre les families, no com abans que no hi repercutien. I, 
evidentment, senyor Gutitrrez Diaz, nosaltres no tenim 
cap dona en el nostre Govern, per6 tenim més represen- 
tac% femenina que el PSUC a la Mesa dei Parlament, 
vull dir aixo, que com a mínim en aquest punt estem un a 
zero. 

Senyores i senyors Diputats, probablement em torno a 
&cuidar algun dels punts que abans se m’ha dit que no 
havia tractat prou, o que no havia tractat prou bk. Els 
prego que em disculpin, pec&, de tota manera, el que m’i- 
magino que vostks necessiten per a prendre una decisió 

’respecte ai seu vot no és tant que ara jo els torni a llegir, 
apIicada a un altre sector, aplicada per exemple a l’acció 
cultural o aplicada a la llei #aigües, doncs, aquesta Ilar- 
ga exposicici dels punts fonamentals que pensem tocar i 
com cls pensem resoldre: quk fem per exemple amb el 
tema de les Caixes d’Estalvis ... No 6s aix& Nosaltres 
som un partit nacionalista, som uns partits nacionalistes, 
tenim com a objectiu fonamental fer que Catalunya sigui 
Catalunya. Sabem que aix6, abans ho he dit, és un pro- 
blema, ha estat un esforc de llengua i de cultura i d’eco- 
nornia; també 6s un altre esforq, un esforq de convivkn- 
cia. fis a dir, si no aconseguim un marc de convivhcia, 
nosaltres no tirarem el país endavant. I vostks saben ... o 
millor dit, permetin que els digui una altra cosa: des de la 
perspectiva d’aquest partit, de l’altre o del de mts enlla, 
pot ser molt important aconseguir el marc de conviv6n- 
cia, per6 des de la perspectiva d’uns partits nacionalistes 
ha és tant corn ho pugui ser per al que més; perque, de 
Fet, si aquest element fonamental qúe és la convivhcia 
no l’aconseguim, convivhcia entre comarques riques i 
comarques pobres, convivencia entre sectors socialment 
o economicament mCs afavorits i mks desafavorits, con- 
viv&ncia entre catalans de generacions i catalans acabats 
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d’arribar, si no aconseguim aquesta convivkncia, Catalu- 
nya no seri. X aix& que Catalunya 110 sigui, per n. un par- 
tit nacionalista, 6s la cosa mks greu, evidentment, que hi 
pot haver. 

Per tant, acceptant totes les limitacions que vosths han 
fet notar, i que tenen raó, per6 que només hi liem d’afegir 
una cosa: que cal que hi hagi algú -i ens taca a nosal- 
tres, i ho fem, i ho farem fins yuc calgui, i fins que el 
Parlament ens ho permeti-, cal que hi hagi algii que’  
accepti la respotrsabiIitat, que assumeixi la rcsponsabili- 
tat dc prendre decisions de govern, Per6 en el grau en 
qui: aixb sigui possible, en qui: vostks ens ho permetin, 
nosaltres durem a terme una politica a! servei de tot el 
poblc. Jo sento molt ara no tenir un text aquí que és malt 
personal, i que evidentment FG perfectament qe no t@. cap 
pes davant del que en podriem dir les anilisis politiques, 
no tb cap pes, per6 com que, en darrer terme, vostks, a 
mks de votar un programa, i B mts de votar un govern, 
voten im candidat a la IPresid&ncia, penso que potser 
aquest text hauria estat bo --tot i que no tk cap pes, poli- 
tisament parlant- que jo els l’hagubs pogut llegir; i &s un 
text en ce q u d  dic el següent: ctT ara, qul: k s  Catalunya? 
i,All6 de Catalunya ser& cristiana o no seri?, o d’altres 
diuen: Catalunya seri socialista o no sera, o CIztaluiiya 
ser;& liberal o no sera. Catalunya k s  Catalunya, i Catalu- 
nya 6s un país en el qual hi ha socialistes, i en el qual hi 
ha. liberals, i en el qual hi ha catblics, i en el qual hi ha 
gent descrcguda, i en el qual hi ha anarquistes, i en el 
qual hi ha intelkctuals, i en el qual hi ha obrers, i en el 
qual hi ha comarques riques, i en el qual hi ha comarques 
polms, i en et qual hi ha de tot.)) Bes de la nostra pers- 
pcetiva, que és una perspectiva globalitzadora, corn els 
hc dit, nosaltres intentarem salvar la Catalunya en !a 
qual hi ha tot aixb; ajudar a salvar amb l’ajuda de 
tothom, modestament, tan modestament com vulguin, 
per6 en all6 que ens pertoqui, la Catalunya de tothom 
que k s  la Catalunya en la. qual hi ha tota aquesta gent, 
Aquesta és ia Catalunya que nosaltres estimem. 1 si en el 
meu parlament d’ara, o en el meu prlament d’aquest 
mati, s’han produi‘t ducs coses que no voldria de cap 
manera que es produ’issin,jo els prego que les considerin 
sota C E  prisma que eis vull dir. Dues coses, que sbn: pri- 
mera, que haguks tingut alguna expressi6 que, mbs cnlli 
dels desacords politics que evidentment existeixen i que 
no  pretenem ocultar de cap manera, haguts pogut ferir la 
sciisibjlitat de ning<i; i, per altra banda, si vostes hagues- 
sin entks, creguts que s’havia de fer un plantcjament que 
haguhs estat, per dir-ho així, mks agosarat, en certs 
aspectes diguem-ne més brillant, mks ardit -de vegades 
segons quins tipus de concrecions que ens demanen no es 
poden donar, perqui no es poden donar, no els hem 
donat--, sipiguen nom& aixb: els estem parlant no pas 
cies de la realitat del poder, per6 si des de la perspectiva 
de govern, i, per tant, hem de tenir una prudkncia, hem I 

de tenir una contenció que no ens permet accedir a certs 
pronunciaments, que l’únic que podem dir 6s aixb tan 
POC engrescador, repeteixo, de dir: fins aquí no podem 
arribar. Per6 aixb no ho agafin com un signe, diguem-ne, 
de temor, corn un sinc de falta de conviccib, agafin-ho, 
simplement, corn una manifestació de la prudtncia amb 

Ia qual s’ha de parlar, repeteixo, no des dc la realitat del 
poder, perd si des de la perspectiva del poder. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, a 
continuacib els representats dels Grups parlamentaris 
podran fer ris de la paraula per un temps maxim de deu 
minuts, per explicar la seva intencii, de vot. Seguidament, 
quan aquest torn d’intervencions s’hagi acabat, proce- 
direm a la votacib. Té la paraula, en nom dels Diputats 
independents del Grup Mixt, el Diputat senyor Joscp 
Renet. 

Jo pregafia e2 senyor Benct, i a iots els altres Diputats 
que han d’intervenir, que atesa l’hora, tractin d’ajustar-se 
al mbs possible al Iímits de temps. 

Ef Sr. BENET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, molt breument, tal com ens acaba de demanar 
cl nostre President. Crec que són molts els membres d’a- 
questa Cambra que haurien volgut que en el dia d’avtii, 
precisament vigília de Sant Jordi, hagukssim pogut donar 
1-11 nostre poble el President de la nova Generalitat auto- 
noma i el Consell Executiu amb el nostre vat favorable. 
Crec que I’exemple d’unitat politica donat pel poble de 
Catalunya, des de fa molts anys, i i’cxistkncia d’un 
Govern minoritari i monocolor, no &s el que necessita la 
construcció d’una Catalunya autbnoma de tots i per a 
tots. Na k s  el Govern que respon n la realitat social i 
política de Catalunya que han demostrat les elcccions, 
els resultats clectorais. ]En la meva antcrior intervenció 
he donat molt,es de les rams per qui: no podiem votar 
aquest Govern minoritari. f t s  més, he dit clarament que 
amb aquest Govern minoritari, cn el periode excepcional, 
com i s  semprc un període constituent, era una experiiin- 
cia quc encara no s’ha fe t  mai en el mjln, i jo no vull que 
aquesta cxperikncia tan perillosa es faci prccisarnent en el 
meu pais, He dc constatar que practicament cap de les 
raons que he donat a la meva anterior intervenció per 
votar no, per no acceptar aquest Govern, ni el programa, 
ni el seu programa, no han estat contestades pel candi- 
dat; perd el que m’ha preocupat mts k s  que sembla que 
no es vulgui admetre o almenys discutir una de les qiies- 
tions fonamentals de la meva anterior intervenció que és, 
precisament, aquesta afirmacio que he fet reiteradament, 
que anem a viure un periode constituent. Sembla que en 
aquesta Cambra, aquestes paraules, periode constituent, 
facin por. Per tant, els independents del Grup Mixt ens 
veurem obligats a votar negativament perque no volem 
ser responsables d’un Govern semblant. I votarem nega-- 
tivament perqui? creiem que l’nbstencib, si ens absteníem, 
seria facilitar I’aprovacib Q’aquest Govern que sc’ns pro- 
posa; i facilitar tambb l’aprovacio d’un Govern 6s fer-se 
tarnbb responsables de la seva existkncia davant del 
poble i, per tant, de les conseqükneies de la seva constitu- 
ció* 6 s  més, és fer-se responsable tambk que Catalunya 
no arribi a tenir ei Govern estable que reclama a l’hora 
present i que pot arribar a tenir, si aquest Parlament, si 
nosaltres, Parlamentaris, ho volem i si rebutgem ara, 
amb cl nostre vot, el Govern i el programa que se’m p e -  
sents. Rcs mks, i multes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: En nom dels Diputats del PSA, 
que formen part del Grup Mixt, tt5 la paraula el Diputat 
senyor Jo& Acosta Shchez. 

... .. .. - - .... . . .  . . . . . . . . . . .  . _ _  -. . . . .  - I-..-- -. 
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El Sr, ACOSTA: Señor Presidente, sefioras y sefiores 
Diputados, se han tocado q u i  fundamentalmente dos 
tonos, la critica al gobierno manocolor, al gobierno 
minoritario, al gobierno dbbil, etc., y el otro tono es la 
critica al propi0 programa de gobierno propuests esta 
maiiana. Yo voy a entrar en este segundo tema, que creo 
que es el substantivo y, desde esta perspectiva, 10 que 
encontramos en la exposici6n del programa propuesto 
es, dicho con toda sinceridad, una falta de profundidad, 
de rigor y de compromiso, en relacibn al momento his- 
tóriso en que vive Catahfia. Y esto 10 decimos, concreta- 
mente, desde la perspectiva de nuestro tema, de la cues- 
tibn que legitima la presencia del PSA en esta Cimara, y 
en este nuestro terna, la falta de profundidad y la falta de 
cornpromiso ha sido especialmente evidente en la pri- 
mera intervencibn del señor Pujol, Luego, ha intervenido 
el portavoz de su partido, y tengo que decir que si con el 
sefior Pujol el tema entró en Guatemala, con el Sr. Macia 
Alavedra sali6 de Guatemala y entrb en Guatepmr, por- 
que se nos ha venido a deeir que se respetan todas las 
culturas aqui existentes y que se Xas tiene en cuenta; pero 
es que esto no es el problema, se respetan todas las cul- 
turas pero que no piense nadie que el Gobierno propues- 
to va a asumir el problema desde una perspectiva políti- 
ca. El planteamiento no es valido o no se nos enkiende O 
no se nos quiere entender. Cuando nosotros decimos que 
existe un problema, no nos contentarnos con que se nas 
reconozca el problema, sino que 10 que pedímos es que se 
asuma corno accibn política, como accih de gobierno, y 
es eso 10 que no se ha hecho. Porque desde ese plantea- 
miento va a ocurrir que, tal como hemos visto aquí pro- 
puesto en el programa de esta mafiana, la Conselleria de 
Cultura va a dispones de un presupuesto, presupuesto al 
que van a aportar sus irnpuestos'todos 10s ciudadanos de 
Cataluña, es decir, catalanes de origen, extremeños, 
andaluces, murcianos, y estos contribuyentes no van B 
ver atendida su cultura especifica. Éste es el problema, 
6ste es el problema politico, el problema que nosotros rei- 
vindicamos. 

Posteriormente a la intervencion del Portavoz del Gru- 
po del partido mayoritario, en una segunda intervencibn, 
el se6or Pujol tampoc0 nos ha aclarado la cuestibn, tam- 
poc0 ha ahondado en el misrno. Se nos ha dicho que se 
ha hablado de este tema en donde tenia que hablar, en 
Madrid. Nosotras no participamos de esta idea, nosotros 
creemss que el problema de la solidaridad de Cataluña 
con 10s restantes pueblos de España, y concretamente 
can el nuestro, con el pueblo andaluz, se tiene que tratar 
en este Parlamento, desde las instituciones de gobiepno 
de Cataluiia, 10 demh es una evasiva. El planteamiento 
de que solo en Madrid es vilido este tema, conduce a la 
cuestiÓn de que se ignoran las bases fundamentales del 
rnismo, porque hay que decir que en el fondo de la cues- 
tihn hay un gran fenbmeno social, y es que masns de 
trabjadores han venido de otsas tierras con su oferta 
extraordinaria y barata de mano de obra, han constitui- 
do la principal fuente de acumulacibn dei capital en 
Catahfia, y, si ahondamas por esta vertiente, el partido 
mayoritario hoy tiene en gran parte sw razón de ser en 
virtud de este fenbmeno; Iuego, el problema concreto hay 

' que plantearlo también desde Cataiuña. Es Catalusa, 
'creemos, la que tiene concretamente una deuda de soli- 
:daridad con ~ S O S  pueblos de Espasa que tanto han apor- 
tado a su riqueza, con esta oferta extraordinaria de fuer- 

h a  de trabajo barata y abundant& 
1 Se nos ha dicho tambiin: (<del tema de la cultura 
hemos hablado)) -en ia segunda intervsncibn del sefior 
Pujol. Volvernos a de& lo m i m o ,  el tema no es hablar, 
et tema es asumir el problema como una Función de 
gobierno, incluirio en tin programa de gobierno, y mar- 
camss dos perpiejidades que nos han llarnado bastante la 
atencih esta rnaiiana: en primer lugar, nos preguntamos 
como un tema, tan importante histbricamente para un 
hombre como el sefior Pujol, como el gran problema y 
esperanza de Cataluña, que era el de la inmigracih, de 
golpe se borra; despuis del triunfo del partido de1 sefior 
Pujol pareces que el problema ha desaparecido, parece 
que la principal virtud del triunfo electoral de Conver- 
gencia ha sido hacer desaparecer este problema, porque 
de otra manera no nos explicamos cbmo en su programa 
de gobierno no está induido. 

Coherentemente y con este olvido vemos corno en el 
Gobierno que se nos ha prefigurado, concretamente la 
Conselleria de Cultura, no hay ningun órgmo que se 
ocupe de la cuestibn. Se nos ha mentado una serie de ins- 
tituciones nuevas, una serie de Órganos nuevos para 
atender la reconstruccibn muy legitima de la cultura 
catalana; pera decimos nosotros: si existe el problema 
corno histbricamente 10 ha reconocido el líder del partido 
llamado a gobernar o que pretende gobernar, si existe el 
problema, tc6mo es que no se incluye en su programa de 
gobierm? Si existe el problema de la pluralidad cultura! 
de Catahfia, i,cÓmo es que la Conselleria de Cultura que 
se prefigura no asume este problema? Creemos que este 
planteamiento es incoherente, incoherente a nivel superfi- 
cial; tiene m a  raz6n de fondo que es que debajo de 61 
hay una filosofia, una filosofia de la futura Catahfia, una 
filosofia de catalanizacih, una filosofia que aqui se ha 
expucsts bajo el térrnino de la defensa de la catdanidad. 
Nosotros, en este planteamiento, en esta expresih, 
defensa de la eatalanidad, más que una tarea creativa 
vemos una trinchera, una trinchera de la cud no se 
quiere satir para no asumir la otra gran realidaci de la 
Catdluña plural, de la Cataluña diversa. 

Quede pues claro que nosotros traemos aquí este pro- 
blema para que se asuma desde una acción de gobierno, 
no para que se nos diga: hemos hablado de 10s no catala- 
nes, no para que se nos diga: este problema ya 10 hemos 
planteado en Madrid, el de la solidaridad de Cataluña 
C Q ~  otros pueblos. Lo tracmos aqui para que se asuma 
como funci6n de gobierno, y esa es la cwestión basisa, y 
termino diciendo que 10s resultados electorales y la políti- 
ca en general que aquí se ha expuesto como programa 
para la futura Generalitat, en esta politica, hay un punto 
que nos preocupa enormernente que es la conjugación de 
la política cultural que acabo de delinear con la política 
económica aplicada a las masas que han venido de otras 
tierras; una cornbinación de política económica que es 
eminentemente burguesa con una política cultural que va 
a ser restrictiva, que no va a entrar a fondo en la realidad 
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plena de la Catalufia. Creemos Gonradamente que va a 
producir efectas desastrosos en las masas trabajadoras 
inmigradas y creemos que estamos en la obligacibn de 
advertir de estos efectus. 

La segunda perplejidad, y can esto termino, que nos 
ha causado la exposici6n prograrnática de esta rnañana 
es que un partido nacionalista, un partido que funda su 
csencia y r a z h  de ser fmdarnentalmente en la graadeza 
de Catalluña, en la capacidad creadora de Cataluiia, en fa 
iniciativa de 10s catalanes como reiteradarnente se nos ha 
cxpuesto al final, como este partido nacionalista no asu- 
me el gran terna de la gente de diversas culturas que q u i  
conviven. tPor qu6 se regatea ei planteamiento del tema? 
¿Por quk se oculta? ¿Por qu6 no se incluye corno labor 
de gobierno? Nosotros creemss que aquí hay una falla, 
una incoherencia fundamental, nosotros creemos que por 
aqui de alguna. forma se desvirtua este contenido nacio- 
naIista. del partido que prctende gobernar. Y acabo 
diciendo que en la primera intervención, y con ello rei- 
tero 10 que ha dicho anteriosmenk el otro Diputado del 
PSA, en la primera intervencibn del sefior Pujol, la pala- 
bra solidaridad no aparecib, y esa ausencia era grave y 
cse olvido no puede minusvdorarse; y tan grave corno 
esa ausencia es el planteamiento, a nuestro j u d o  poc0 
rigurmo, del asunto que más directamcntc nos compete 
y que de nuevo prueba la iegitimidad y la necesidad de la 
presencia del Partido Socialista de Andalucia en Catalu- 
rla. Nada mis. 

El SI-. PRESIDENT: En nom del Grup d’Esquerra 
Republicana té la paraula el Diputat senyor Víctor 
Torrcs. 

El Sr. TORRES: Senyar President, senyores i senyors 
Diputats, nosaltres no votarem negativament. X no 
votarem negativament perquh ja he dit en la meva inter- 
venció precedent que no teniem cap objeccib fonamental 
en el que fa. referkneia a I’eestructura del Govern que se’ns 
ha presentat i el seu President. No votarem negativa- 
ment, pcrb tampoc podem votar positivament perquh 
malauradament en el programa de govern que se’ns ha 
presentat -tot i que reconeixem que hi ha en ell aspectes 
positius indiscutibles: hi ha una voluntat d’endegar el 
país que cal reconkixer- a1 nostre judici, hi ha molts 
punts, punts importants, que han quedat en una zona 
d’ombra que nosaltres voldríem que s’aclacis. Tots els 
Portavcus gairebé sense cxcepcib han fet al-lusib a la 
vaguetat i a la imprecisi6 del programa que és gairebt, 
diria jo, una conseqühcia de la seva ambició. Aquest 
,programa de govern, al nostre judici, és massa impor- 
tant, 6s massa extens, sobretot tenint en compte que el 
Govern que ha de portar-io a terme és un Govern amb 
poca base parlamentiria. Altra cosa seria si aquest 
Govern hagués pogut recolzar en una base parlamen- 
tirja important, aleshores si que podríem globalitzar, que 
podríem fer prova. d’una gran ambició politica i que 
podriem presentar proposicions a curt, a mitjii i a llarg 
termini. Tal com estan les coses, nosaltres pensem que 
seria preferible circumscriure les nostres ambicions a un 
programa més redui‘t sobretot en l’espai i en el temps. Per 
exemple, un programa, una oferta al Parlament, que 
podria desenvolupar-se d’aqui a final d’any, fent una tria 

molt precisa, molt concreta i molt ben explicada en cada 
un dels sectors que e1 candidat Pujol ha escollit, és a. dir, 
el sector institucional, e1 sector cultural i el sector econ& 
mic; fer una tria de coses que puguin ser realitzades facil- 
ment, que permetin que les nostres institucions prenguin 
la ruta amb precaucio, sense por de relliscar, sense pcrill 
d’estimbar-se. I a la vegada, voldricm que en la propera 
sessib, perquk probablement hi haura una propera scssib, 
se’ns expliquessin alguns punts concrets que, malgrat tot, 
han quedat a l’ombra, malgrat les explicacions impar- 
tants de? Diputat Macia Alavedra i del candidat a la Psc- 
sidkncia. En dirk concretament alguns: hi ha el problema 
dels traspassos, per exemple; s’ha parlat molt dels tras- 
passos, tothom esth d’acord que cal accelerar els traspas- 
s o ~ ,  s’ha dit que les Comissions Mixtes estarien compos- 
tes per membres que serien un reflex de la unitat parla- 
mentiria, per6 jo els dir& que aixo no és cap novetat per- 
qu& fins ara teniem un Govern d’unitat a la Generalitat i 
els membres de les Comissions Mixtes pertanyien a les 
diferents disciplines politiques parlamentaries i fins i tot 
no padarnentiries. Aixb vol dir que, malgrat aquesta 
cohesió en el Consell i en les Comissions Mixtes, $han 
produi% grans irrcgularitats i grans retardaments en els 
traspassos de serveis importantissims, tots teniu a la 
memoria els traspassos d’ensenyament, els trnspassss de 
la Tnur i altres quc seria llarg d’enumerar, que estan apro- 
vats per la Comissi6 Mixta des de fa més d’uun any i mig i 
que a i’hora actual encara no han pogut entrar a la 
Generalitat. Aix6 vol dir que nosaltres voldríem que, a 
més a mks de dir-nos que s’impulsarh el procés de tras-. 
pis  de serveis, se’ns diguks de quina manera es pot 
impulsar, perquk 6s evident quc no serii únicament fent 
viatges a Madrid que arribarem a obtenir una acceleracib 
i una accentuacio en el traspas de serveis. fis una precisió 
que jo voldria que el candidat ens digués en la prbxima 
sessió, i que ens diguks amb quins mitjans politics comp- 
ta O espera. comptar per tal que la politica de traspassos 
sigui una realitat efectiva. 

S’ha parlat -un company de Grup parlamentari- del 
problema de les Cambres Agriries. No insistiré molt en 
cl?, l’evoco; a mi m’agradaria que se’ns precisés quina 
serA la politica del Consell de la Generalitat, si surt elegit, 
en matkria de Cambres Agraries, ta qual, per als sectors 
rurals del nostre país, 6s un problema que té una impar- 
tancia evident. 

Tenim el problema dels desequilibris. Macii Alavedra 
l’ha tornat a evocar, jo m’hi he referit aquest mati; nosal- 
tres pensem i continuarem pensant i pensarem que 6s un 
dels problemes importantissims del nostre poble per no 
dir el més important. No n’hi ha prou amb dir que tenim 
una voluntat correctora dels desequilibris, em sembla que 
ja en un programa de duracib limitada i d’ambició 
modesta hauríem de comengar a dir, a precisar, quines 
sún les mesures d’urghcia que nosaltres pensem adap- 
tar, encarit que només sigui per a tranquil.litzar aquelles 
comarques que es troben avui gairebk deixades de banda. 

I en fi, no vull ser mks llarg perqui: vull respectar les 
instruccions del President. Ha quedat també en l’aire, 
sense contesta, el nostre plantejament de la possible 
reforma de I’Estatut, de les modificacions que nosaitres 
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creiem que s’haurien d’introduir. Tothom esti d’acord 
que trobarem moltes dificultats i les dificultats vindran 
precisament del fet que en el text de la Constitucib i en el 
text de 1’Estatut hi ha limitacions, hi ha restriccions, hi ha 
condicionaments que ens obliguen a fer saltar els 
forrellats en molts punts capitals de la futura actuacib 
governamental. Per tant, nosaltres voldríem que es pen- 
sés seriosament, ja des d’ara, no pas amb unit pruyja 
dernaghgica de radicalisme, de cap de les maneres. Perd 
nosaltres pensem que si volem fer una feina realment 
positiva aquí i al poder Executiu, ens caldci examinar 
molt seriosament les deficikncies de I’Estatut que, vul- 
guem o no vulguem, són notables. I, aleshores, sense pas- 
sió, sense enfadar-nos, tranquildament, hem de fer un 
inventari de les coses que no funcionen i que no podran 
funcionar mentre no les modifiquem, i, aleshores, fer un 
paquet de possibilitats i amb aquestes possibilitats utilft- 
zar els mitjans que ens ofereixen, tant la Constitucib com 
l’Estatut, i presentar-lo com un desig unhnime del poble 
de Catalunya. Perqwk si no ho fem així, potser si que 
farem una obra de gestió administrativa, potser si que 
farem una obra de descentralitzacib progressiva, per6 
em mancar& aquell pebre, aquella sal, que només pot 
donar el poder polític, la sobirania politica delegada. Per 
tant, també pregaria el candidat que ens digués, clara- 
ment, sincerament, la seva opinió sobre el programa de 
les possibles modificacions R introduir en l’Estatwt, i aixb 
se& evidentment un dels punts que decidirli la nostra 
posició definitiva. De moment, avui, aquest vespre, l’Es- 
querra Republicana adoptari una actitud d’nbstencib. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup dels Centristes 
de Catalunya, t i  la paraula el Diputat senyor Eduard 
Punset. 

El Sr. PUNSET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, voldria iniciar aquest llarg cicle de quatre anys 
d’intervencions, retent homenatge, en primer lloc, als 
dirigents histbrics de Catalunya que, en assumir totes les 
servituds dels jocs democratics, han impulsat l’elecció 
parlamentiria del futur President de la Generaltat, gri-  
cies al marc de llibertats vigents a nivell d’Estat. AI Prcsi- 
dent, Josep Tarradellas, i a tots els dirigents dels partits 
aquí representats, sense cxc1usives, us  recordo que sou, 
mbs que el patrimoni d’un partit, el de tots els catalans, 
que dcfensarern el sistema democritic i de llibertats en 
quk defenseu les vostres opcions, i que estarem disposats 
a desprendre molt prhdigament el sentit de responsabili- 
tat, per tal que mai mis ningú no pateixi la incomprensib 
i l’acuit personal per motius polítics. Dit aixb, tinc el 
deure, molt menys agradable, d’eexplicar en nom del meu 
Grup parlamentari el per quk no estern d’acord ni amb la 
composició del Govern ni amb el seu programa que se’ns 
ha presentat aquest matí. 

Primer: el programa no aborda els problemes reals 
que commouen el poble de Catalunya. El proper Govern 
de la Generalitat hauria de donar exemple i impulsar la 
resta d’Espanya a mobilitzar l’esforq col-lectiu en honor 
de les solucions dels grans problemes cconbmics i socials 
dels grans pai’sos industrials a la dkcada. dels vuitanta: 
indefensib del consumidor, desarrelament de la tercera 
edat, proliferació de burocracies cada vegada mCs inefi- 

caces, intromissib desconsiderada de 1’Estat en la reas- 
signacib de recursos, etc, El programa del candidat presi- 
dencid no sembla adonar-se prou que les aspiracions 
mks generalikades i actuals de \’opini6 pública tenen poc 
en comu amb el tractament de problemes que s6n més 
caracteristics dels anys setanta que dels anys vuitanta. 
Ara, cal donar un contingut economic i racional a t’horit- 
26 autonbmic que hem recuperat. Estern guanyant la 
batalla per la llibertat i I’autonomia. La gent esth profun- 
dament preocupada pel futur. e s  necessari estructurar 
aquest futur d’una manera intelligible, i aixb sols és pos- 
sible mitjanqant una anilisi assossegada i ciedfica de 
pro blemes concrets. 

No se’ns ha explicat com afrontar els problemes del 
consumidor, tot alment desemparat i desorganitzat 
davant dels esquemes de producció estructurats no scm- 
pre en benefici del consumidor, sino de les seves finali- 
tats; els problemes de la> discriminació femenina, i l’oferta 
de mi d’obra juvenil, que sovint tenen els seus origens en 
les expectatives de determinats sectors socials, tocant al 
comportament previsible d’aquests grups de treballadors. 
Com que la formació professional és onerosa, la recu- 
peracib de la inversió que implica aquesta formació 
requereix, per a la seva rendabilitat, un cert grau de cun- 
tinui‘tat del treballador a l’empresa. En aquest. context, 
malauradament, es te tendincia a associar les dones i els 
treballadors més joves amb expectatives poc favorables 
des del punt de vista d’estabilitat laboral. Mentre el pro- 
grama de govern continua oferint noves bummicies per 
a administrar i reassignar els minsos recursos amb els 
quals comptem, l’opinió pliblica de tots els pa‘isos occi- 
dentals desitja una simplificacib i desburocratitxacib dels 
mecanismes administratius. La nova i dificil llibertat per 
1st qual hauran de lluitar tots els dembcrates d’aquest país 
passa per una profilnda reforma de la burocríkia en el 
seu sentit mbs ampli, i no així per la seva extensió, tal 
corn es proposa en el programa de govern. 

Segon: el programa de govern no és un programa prou 
reformista en 61 sentit modern de la paraula. A nivell ~ C Q -  
nbmic, la creixent complexitat dels problemes exigeix la 
participació d’amplis sectors socials per a poder-los solu- 
cionar. La gran batalla per acccdir d’una manera ordena- 
da ai futur rcquereix una programaci6 democritica, i no 
n’hi ha prou anunciant simplement que es fari un pro- 
grama de quatre anys. as  necessari orquestrar, d’algutia 
manera, la participaci6 deis sectors implicats en el proeh 
de producci6, en els dissenys i plantejaments de politica 
industrial i agrícola a Catalunya. A Izt dhcada dels vui- 
tanta, nu pot sobreviure una situaci6 on l’home del carrer 
es veu amarat d’informacib, amb tota la intensitat de quk 
són capaqos els actuats mitjans de producció, fins al 
mateix moment que aquest home del carrer travessa el 
llindar de la porta del seu treball, on no tan sals no se 
I’informa, sin6 que freqiientment se’l desinforma de la 
marxa de la seva empresa i de les perspectives del lloc‘de 
treball. En el programa de govern no s’esbossa cap plan- 
tejament en materia de programació i de participació, i 
aquesta k s  l’esskncia del reformisme als anys vuitanta. 

Aquesta manca de participacio al nivell econGrnic, tro- 
ba el seu reflex al nivell polític. Un govern monocolor, 
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com el que se’ns proposa, k s  l’antítesi del reformisme 
modern, que suposa la cristaLlitzaciÓ d’un esforq col4ec- 
tiu i concertat. Dit d’una manera més planera: la solucib 
dels grans problemes economics i socials amb qui: s’en- 
frsnta Catalunya, reclama un Govern d’cspectre molt 
més ampli que el que aquí se’ns ofereix, I, malgrat la 
brillant rkplica del candidat, continuo sense veure per 
qu6 no s’han Pet més esforgos, si més no, a engegar 
aquest procés. Finalment, la coalici6 que pretkn formar 
Govern, en aquesta etapa prkvia, ha demostrat una certa 
manca de flexibilitat en el diateg i la negociació quc, amb 
tota certesa, pot hipotecar en els propers mesos l’eftcacia 
del futur Govern. Aquest Govern ks feble i solitari per- 
qui: ha estat incapaq de negociar o convimcer cap dels 
partits representats en aquest Parlament. S’ha venGuE, 
per6 no s’ha convcnqut els representants Q’amplis sectors 
socials que aquesta era una soluci6 adequada. i estable 
per a. Catalunya. Vinc a confirmar, doncs, que el poder 
de convocat6rin de i’opcii, de govern que se’ns ofereix, 
no és suficient perqui: el Grup parlamentari cle centristes 
pugui alterar la seva decisi6 d’abstenir-se em aquesta 
votací6 i en funcib d’aquest programa. Senyar President, 
moltes gracies. 

El Sr. PRESTDENT: En nom del Grup parlamentari 
del Partit Socialista Unificat de Catalunya, ti: 1 : ~  paraula 
ei Diputat senyor Antoni Gutikrrez Diaz. 

EI Sr. GUTIÉRREZ : I-Ionorahlc senyor President, 
senyores Diputades, senyors Diputats, hem escoltat la 
intervenció del senyor Jordi Pujol en nom de la seva pro- 
posta en el torn corresponent de respostes a les interven- 
cions dels Grups parlamentaris. Entenem que en la seva 
intervencib, el senyor Jordi Pujat ha. completat alguns 
aspectes, ha fet referencia n alguns mancaments, que no 
dilueixen, al nostre entendre, la importhncia de l’abshcia 
d’aquestes referhies a la intervermcib inicial. Per exem- 
ple, a propbsit de la joventut, creiem que invocar el tre- 
ball de la Conselleria pot ser un bon exemple, perb el que 
nosaltres reclamem és una política per a la joventut des 
del Govern de la Generalitat, i no es pot dir, entenem 
nosaltrcs, que aquest 6s un problema molt gran, que Cs 
un problema que el ti? tothom, perquk ara es tracta d’un 
moment especific per a enfrontar-se amb aquest prohle- 
rna i oferir-ne línies de soluci6. El mateix diria, per exem- 
ple, respecte al problema de la situació de les dones. No 
hi ha dubte que la minoria de Convergkncia i Un% al 
Parlament espanyol deu haver fet un bon treball, perd no 
es tracta d’aix6. Es tracta, des de1 Govern de Catalunya, 
d’oferir una politica que porti a una perspectiva d’alli- 
berament de la dona. 1, a propbsit, senyor Pujol, que és 
veritat que vostk té una representant a la Mesa i nosaltres 
no en tenim cap ... Pero vosth ti: dos llocs i nosaltres 
nomis un; jo agafo ei compromís formal de1 nostre Grup 
parlamentari que si ens en cedeix un, posarem una dona 
a la Mesa. 

Per6 mbs enlli d’aquesta bona voluntat tarnbk per part 
nostra de portar una dona a la Mesa i precisament a la 
Vice-presidkncia, que bs el lloc que enteníem que corres- 
pania. al PSUC, com a tercera forqa parlamentkria a 
Catalunya, nosaltres voldríem dir que en la intervencio 
del senyar Jordi Pujol hi ha una insistkncia, ulna reitera- 

ci6 en el que entenem que invalida la seva proposta. Ha 
acabat la seva intervencib recordant-nos, amb una llarga 
llista, una tirallonga de sectors polítics i socials, que a 
Catalunya hi ha de tot. Precisament per aix6, perqui: a 
Catalunya hi ha de tot, es planteja fer un govern amb un 
programa que sigui per a tot Catalunya. A Catalunya hi 
ha una classe treballadora, i sense aquesta. classe tre- 
balladora Catalunya no pot avanqar. A Catalunya hi ha 
una pagesia, hi ha unes capes mitjes, una intellectua’iitat. 
Bs a áir, efectivament, aquesta Catalunya per a tothom, 
aquesta Catalunya que volem que es converteixi en una 
sola colhxtivitat nacional, necessita de l’esforc de tots. 
Cal fer-la entre tots. 1 no 6s perquh sí, crec jo, que el 
senyor Jordi Pujol, que ens té acostumats a regalar-nos 
citacions de prohoms catalans, no utilitza habitualment 
les de Francesc Layret. hs perqui: cadascú tb les seves 
prhpics citacions, i cal fer coincidir totes aquestes cita- 
cions en una‘mateixa voluntat. Crec que Convergincia i 
UniG no és conscient encara de quina és la seva respon- 
sabilitat en aquest moment. Perquit qui ofereix un govern 
a la Cambra i un programa a la Cambra. és Convergim- 
cia i Unib, i Converghcia i Unió no pot dimitir la seva 
responsabiiitat sobre les altres forces parlarnentiries. 

1 la primera responsabilitat de Convergkncia i Unió bs 
oferir un govern monocolor en l’aspecte politic i en 1’as- 
pecte social. I ens deia tambb el senyor Jordi Pujol que 
uns em fan uns plantejaments que no cm permetrien de 
coincidir amb ulns attres. En tot cas, senyor Jordi Pujol, 
si els plantejaments són de classe, caldria saber escollir. 
Per6 si hi ha una voluntat d’avenc unitari, cal saber, 
sobre la discussió concreta, superar les diferkncies. 1 és 
per aixb que el programa. que ens ha presentat el senyor 
Pujol és tan generic, de tanta ambigui‘tat, perque no ha 
estat elaborat com ui1 prscks unitari, sinó com una 
voluntat de partit, de sortir-se’n per la via mks ficil, per 
la de la generalitat. Aleshores, nosaltres, davani. de les 
propostes que ha reiterat el senyor Jordi Pujol, votarem 
negativament la seva proposta; invitem la Cambra a 
prendre aquesta posicib que entenem que és un servei a 
Catalunya i, dc nou, invitem Convergkncia i Unio que, si 
no surt amb un resultat favorable d’aqucsta votació, 
aprofiti aquestes quaranta-vuit hores per a oferir a 
Catalunya quelcom que s’adigui amb les necessitats his- 
tdriques del moment actual, 

Moltes grAcies, senyor President, grhcies senyores 
Diputades, gracies senyors Diputats. 

Ei Sr. PRESIDENT: En nom del Grup Socialista, té 
la paraula el senyor Joan Reventós. 

El Sr, REVENT6S ; Senyor President, senyores Dipu- 
tades, senyors Diputats, consumeixo aquest segon torn 
en el debat del dia cl’avui per tractar d’explicar les moti- 
vacions i el sentit del nostre vot en la votació que després 
celebrarem. 

He escoltat el torn de rkplica del candidat amb tota i’a- 
temi6 i el respecte que es mereix. I, en primer lloc, vol- 
dria dir-li que realmcnt podria haver-se estalviat aquesta 
crida a la convivkncia, perquk la base de la conviv6ncia 
I’estem creant avui, a Catalunya, en aquest Parlament a 
través del debat dels representants del poble. 

Moltes de les raons que expliquen el vot que el nostre 
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Grup fara han estat donades en la meva anterior inter- 
venció. El candidat, en el seu torn de rkplica, realment no 
Ies ha contestades. No ha aclarit moltes de les preguntes 
que, en nom del meu Grup, jo li he anat formulant. Waig 
de reiterar, i vult reiterar-ho, que continuem creient que 
no hi ha en el programa presentat per Convergkncia i 
Un%, en el programa defensat pel senyor Pujol, un pro- 
grama economic. Per exemple, pel que fa referkncia a la 
llarga i prolífica exposicio del programa que ha fet 
entorn de les Caixes d’Estalvis, ha deixat encara en la 
confusi6 i en l’aiguabarreig el que seria aquest Consell 
Consultiu de Crkdit i no ens ha. aclarit si estaria cansti- 
tu‘it per les Caixes o per les Caixes i els Bancs. 

També voldria dir-li que, efectivament, hem llegit el 
‘seu programa i hem escoltat les seves paraules. Jo vol- 
dria fer referencia, en concret, a una part del programa 
que pot haver induiIt a confusib e! candidat en alguna de 
les paraules que ha dit. 

En l’irea de l’ensenyament, en concret, el nostre pro- 
jecte, com en tants altres aspectes, i la nostra alternativa 
són substancidment diferents. Models escolars diferents, 
i moltes de les notes que considerem basiques ni cs men- 
cionen ni les ha mencionat el candidat. Convergkncia i 
Unió, i llegeixo el seu programa, diu que vol una escola 
catalana, pluralista, participativa i creativa, 

Nosaltres ens pronunciem per una escola pllrblica, lai- 
ca, unificada, gratui‘ta, authnoma i catalana. 1 hi afegiria, 
per a qui necessiti aclariments, que la diferincia entre 
una i altra aiternativa va quedar prou explicita en la 
votació de la Llei de Centres Docents al Parlament de 
Madrid. Per6 hi ha rnh ,  en el camp de l’cnsenyament: el 
candidat no es pronuncia sobre l’escola entesa com a 
negoci, i el seu programa sí, per6 per assegurar4 subven- 
cions; i es reserva en el camp de l’ensenyarnent un paper 
esc& a la Generalitat; i es guarda silenci tant sobre els 
centres estatals com sobre les competencies administsati- 
ves i financeres. Jo diria que la seva proposta es, en certa 
manera, idealitzant, perquk no té referkncies a la situacib 
actual, ni a les dificultats que tots hem experimentat -i el 
primer el Conseller de Cultura i Ensenyament de la 
Generalitat provisional, que bs aqui en aquests escuns- 
per les limitacions que imposa el Govern d’UCD, fis a 
dir, no ens confonguem. No estem tots d’acord en els 
models escoiars, i per a nosaltres el fet que avui s’hagi 
pronunciat el candidat a favor de l’enfortiment de l’es- 
cola pública a Catalunya no vol dir que estigui pel model 
d’escola que nosaltres propugnem. 

Jo, pero, voldria dir, en aquest Parlament, que no i s  
aquesta la motivació fonamental del nostre vot negatiu 
en el programa de govern i en les propostes que ens ha 
fet el candidat. La motivacib profunda del nostre vot i s  
que darrera del nostre projecte polític hi ha un projecte 
nacional per a la construccii, de Catalunya diferent del 
que s’endevina i es veu darrera del programa exposat pel 
candidat. I31 nostre k s  un projecte de reconstruccid, nacio- 
nal de Catalunya centrat en el poble treballador. Una 
construccib de Catalunya partint de les seves arrels his- 
toriques, apuntant al futur, per6 basant-nos en la realitat 
del present. I aixd, naturalment, dóna, com a projecte 
nacional diferenciat, un programa diferent. I i s  logic i és 

natural que sigui així en ]’expressi6 democratica de la 
voluntat del nostre poble. Nosaltres estem per la recu- 
peraci6 i l’enriquiment de la nostra cultura. Nosaltres 
estem per la normalitzacib de la llengua catalana en totes 
les Arees de l’activitat del nostre poble. Per6 volem fer-ho 
partint d’una realitat que Cs la que és, i que no ens podem 
enganyar de quina és, i que cal que, partint d’ella, garan- 
tim a tots que ningri no serA discriminat per raó de lien- 
gua. I aix6, senyor candidat, senyor Hidaigo, no afecta 
solament els seus electors, afecta molts altres electors, 
molts altres ciutadans de Catalunya. 

Repeteixo, la motivació profunda del nostre vot ks que 
ens trobem davant de projectes polítics diferents. Projec- 
te politic diferent en la gesti6 de govern, en els objectius i 
en les prior&ats que, per a nosaltres, no són clares i defi- 
nides en el programa que acaba d’exposar-nos el candi- 
dat. 

6s des d’aquesta motivació profunda, amb sentit per- 
fecte de la nostra responsabilitat com a partit, i sabent 
encara mks que no interrompem el procés institucional 
que marca el nostre Estatut, que anuncio el vot negatiu 
del nostre Grup tant a les propostes que ens ha presentat 
e1 candidat com, sobretot, al seu programa de govern. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlamentari 

de Convergineia i Uni6, té la paraula el Diputat senyor 
Macii Alavedra. 

E! Sr. AEAVEDRA: Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, amb les explicacions d’intenci6 de vot 
que acabem de sentir ja es pot prefigurar el resultat de la 
votacib, si no hi ha, evidentment, un canvi d’ultim minut, 
sempre possible perd molt poc probable en la vida parla- 
mentiria. I, per tant, havent escoltat aquestes explica- 
cions de vot, sabem que hi hauri una nova sessió, tal 
com preveu l’Estatut, que previsiblement comengara 
amb una nova intervenció del candidat i amb intcrvencib 
de tots els Grups. Per tant, jo, aquí, en aquest moment, 
no afegiré res més. En la propera sessió, el candidat con- 
tinuar& la seva exposició. 

En una cosa, i segurament en moltes més coincidim 
amb el senyor Benet. .També nosaltres hauríem preferit 
avui una votació de majoria absoluta. Aixo no ha estat 
possible, Respectem la decisió política dels Grups, tor- 
narem ei dia 24 a solkitar novament la confianqa de la 
Cambra. Moltes gracies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
anem a comenqar la votacib que, com hem dit aquest 
matí, seri nominal i pública. Prkviament els senyors 
Secretaris segon i quart sortejaran la lletra amb la qual 
s’iniciari I’ordre alfabktic dels cognoms dels Diputats. 
(Pausa,, 

Ha sortit la jletra 1. De manera que el senyor Secretari 
primer donari lectura als noms dels senyors Diputats, 
comenqant amb el primer de la lletra 1, i prego que cada 
un d’eils, en ser anomenat, digui &n, cmo~ o crabsten- 
c i b .  ~ ~ S b  representa el vot favorable al candidat a Presi- 
dent de la Generalitat, senyor Jordi Pujol; mob), el vot 
desfavorable i {(abstenció)) representa l’abstenció en 
aquesta votació. 

Als efectes de computar les quaranta-vuit hores per a 
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ta propera votació que indica el text de 1’Estatut en la 
Disposicih Cinquena, prenguem nota tots plegats que la 
votaciij comenpi a tres quarts de deu del vespre. . 

(171 senyor Secretari segun va momenant els senyors 
DMututs per I’ordre indica$, els quals doner1 el seu vot.) 

EI Sr. SECRETARI PRIMER: JOWP Laporte i Salas: 
(esb); Miquel Lbpez i Tortosa: {(no)); Maria Lorca i Bard: 
(&stenciÓ>) ; Antoni Luchetti i Parré: mor); Agusti Luna 
i Serrano: rcabstencihn ; Joan ‘Manuel Margalef i 
Miralles: abstenció)); Joan Marti i Ferré: e< sin; Eduard 
Martin i Toval: {<no)); Justiniano Martinez Medina: 
{{no)},; Jordi Martinez i Planas: ccsin; Ricard Mas6 i Llu- 
nes: <(si>); Marta Mata i Garriga: ((no)); Lluís Medir i 
Huerta: ((no)); Josep Mesegué i Utgé: ((abstencib); Josep 
Montero i Garcia: mobr; Trinitat Neras i Plaja: ccsb; 
Josep Maria Nolla i Panadks: ccsi)r; h a n  Qliart i Pons: 
m o ~ ;  Enric Olivk i Martinez: s s h ;  Joan Orb i Florensa: 
ccsi~~; Francesc Padullks i Esteban : cmm; Josep Panisello 
i Zaragoza: {(aabstencib)); Pere Parera i Cartrb: cesi)); 
Alexandre Pedrós i Abell6: (4  abstenci6 )) ; Laurei Pkrer, i 
Ciudad: (mou; Alfons Phrez i Guerra: (cabstencih; Joa- 
quim Pibernat i LleyxA: {(sí)); Pere Pi-Sunyer i Bayo: 
cesi)); Ramon Pla i Nadal: cch; Albert Planasdemunt i 
Gubert: ((abstención; Marcel Planellas i Aran: ((no)); 
Joscp Maria Poblet i Guarro: ({abstencii,)); Ferran Pont i 
Puntigam: ((si)); Pere Portabella i Rifols: etno)); Joan 
Prats i CatalA: mol); Jesh PrujA i Puig: (cabstsncib; 
Francesc Xavier Puig i Andreu: ({abstenció)); Antoni 
Puigvert i Gorro (Ahsent); Jordi Pujol i Soley: wb; 
Eduard Punset i Casals: <(abstenció)> ; Antoni Ciiadras i 
Camps: c<n.o)); Joan Rnmss i Camarcro: ({no)>; Joan 
ReventGs i Carner: ccnon; Rafael Rib6 i Masso: cmo)); 
Delfi Robinat i Elias: &}; Joan Roig i R o r r k  4mo)z; 
Josep Roig i Magrinyi: <mbsteticlb; Pere Rossell6 i 
Esteban: ({abstencib; Ramon Sala i Canadell: .crsb; 
Celesti Andrbs Sanchez Ramos: <{no}); Antonio Santi- 
burcia Moreno: cmo}); Simcb Selga. i Uback: wb; Josep 
Maria Simó i Huguet: ccno)}; Antcgni Slnbiri i Claus: wbr; 
Francesc Subiri i Rocamora: a abstencib ; Salvador 
Sunyer i Aimeric: m w ;  Daniel Terradellas i Redon: 
{(no)r; Esteve Tomis i Torrens: cmon; Higini Torms i 
Majem: ctabstencib; Víctor Torres i Perenya: mbsten- 
c i b ;  Lluis Valentin Fernincier,: ccrmo)>; Joan Ventura i 
Solk ecsi)); Miquel Verdeny i Enrich: c a b ) ;  Francesc 
Vicens i Giralt: ((abstcncibn; Joan Vidal i Gayoli: {(si)); 
Marii Vila d’Abadal i Vilaplana: c{sb); Ramon Vifials i 
Soler: crabstenciúk}; Lluis Virgili i Farri: wh; Matias 
Vives i Marc: {<non. ’ 

Prego el senyor Secretari segon que continui’ la vota- 
cib, si li  plau. 

El Sr. SECRETARI SEGON: Josb Acosta Sanchez: 
((no)); Josep Maria Ainaud dc Lasarte: ({sí)); Macii Ala- 
vedra i Moner: r(sb; Albert Alay i Serret: {(abstenció)); 
Alfred Albiol i Paps: ccsb; Alfred hrnestay i Saenz: 
ctnon; Josep Andreu i Abellb: ccnon; Pere Ardiaca i Mar- 
ti: ecno)); Lluís hrmet i Coma: {(no}); Pere Ayguadk i 
Ayguadt: ccno)); Rosa Barenys i Martbrell: emm; Josep 
Rsnet *i Morell: {mot); Joan Resa i Esteve: ({abstencib; 
Xavier Bigata i Ribk a i ) ) ;  Jordi Borja i Sebastii: {(no)); 
Josep Borras i Gen&: &n; M- Dolors Calvet i Puig: 

ecno)); Teresa Eu181ia. Calzada i Isesn: NIO)); Jaume 
Camps i Rovira: ( 4 n ;  Ferran Camps i Vallejo: {(CcSi~); 
Anton Cafiellas i Balcells: ({absteneibn ; Vicenq Capde- 
vila i Cardona: c(abstenci6)); Ignasi Carner i Jorba: c<sb; 
Esteban Casado Poveda: ano),; Josep M. Casals i Guiu: 
w h ;  Marcai Cnsanovas i Guerri: mbstcneiol); Francesc 
Casares i Potau: {{no)); Carles Cigarran i RodiE: ((no)); 
Higini Clotas i Cierco: (rnow; Josep Ctua i Queixabs: 
ccabstención ; Joan Codina i Torres: ({no)}; Joan Colomi- 
nas i Puig: (4)); Miquel Coll i Alentorn: w i n ;  Joan 
Comas i Rasagafias: {(no}); Alfons Carles Cornin i Ros 
(Absent): Joan Cornudella i RarberA: cmo)); Francesc 
Craviotto i Blanco: ({no)>; Josep M. Cullell i Nadal: ccsir); 
Francesc Dalmau i Norat: ((abstenció>); Joan DescaIs i 
Esquius: {(si)); Jordi Escoda i Vila: &); Raimon Escudk 
i Pladellorens: ((sia ; Juanjo Ferreiro Suárez ccnon ; Hek- 
na Ferrer i Mallol: ((si>>; Xavier Folch i Recasens: m o ~ ;  
Jaume Fonolleda i Aspert: ccsb; Josep Fornas i Martí- 
nez: c<abstenciÓn; Agustí Forn& i Ro&: ({no)); Ramon 
Franch i Baiges: ({abstenció)); Francesc Frutos i Gras: 
<<nan; Joan Ganyet i Soté: (ma)); Luis Andrés Garcia 
Shez: ccno)}; Josep Garrell i Pubill: {(sí)); Josk Gonzhlez 
Nnvas: crnon ; Xavier Guitat i Domknech: mo}]; Antoni 
Gutiérrez i Diaz: ({no)>; Francisco Hidalgo G h e z :  
<<no)); Joan HortalA i Arau: (cabstencib); Joaquim Jou i 
Fonoílk crno)). (Tot seguit vota la Mesa) 

Enric ManueL-Rimbau i Tomis : embstencib ; Ramon 
Espasa i Oliver: {(no)); Felip Lorda i Aliiz: mori; 

Ramon Camp i Batalla: {csin; Concepciir Ferrer i Casals: 
<cCsiy Isidre Molns i Elatllori: ({no>); Heribert Barrera i 
C osta : (( abstenció )). 

(Es procedeix a fer l’escrutini.) 
EI Sr. PliESIDENT: Senyores i senyors Diputats, í‘et 

d recompte pel senyor Secretari, el resuitat de la votacib 
k s  el scgiient: vots favorables al candidat, 43; vots con- 
traris al candidat, 59; abstencions, 31. Dos senyors 
Diputats estaven absents en el moment de la votacib. 

En aquestes condicions, el candidat a la Presidhncia, 
senyor Jordi Pujol, no ha obtingut els 68 vots favorables, 
és a dir, la majoria absoluta dels membres del Parlament 
que, segons la Disposició Transitbria Cinquena, apartat 
3, són necessaris per a ésser elegit. En conseqütncia, d’a-. 
cord amb l’aapartat 4 de la mateixa Disposició, caldri 
procedir a una segona votació que haurh de tenir lloc 
quaranta-vuit hores mks tard, 6s a dir, a tres quarts de 
deu del vesprc de’dijaus dia 24. La Mesa i els Portaveus 
dels Grups parlamentaris entenen que en aquestes condi- 
cions cal escoltar novament el candidat a President de la 
Generalitat perqui: ratifiqui o rectifiqui, si ho considera 
escaient, la seva proposta de programa de govern i de 
composisi6 del Consell Executiu, i cal obrir un nau debat 
on els Grups parlamentaris puguin altre cop manifestar- 
se. La Mesa i els Portavcus estimen que aquest debat ha 
d’ordenar-se com el que ha tingut lloc avui, Per tant, CE 
ParIament és convocat per al proper dijous, dia 24., a les 
onze del mati. 

RE Sr. MhRTfN ‘11 TOVAL: Senyor President, una 
qiiestió d’ordre! Una qiiestió d’ordre, senyor President, 
que nom& té per sentit i per finalitat una millor interpre- 
taci6 de I’Estatut i ei fet de no assentar precedents, per- 
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quk, efectivament, el canvi és d’un quart d’hora escas. 
La Disposició Traosithria Cinquena nlimero 4 diu 

que, si no s’assoleix aquella majoria, el mateix candidat 
podrh sotmetre’s a una scgana votació, quaranta-vuit 
hores després de !’anterior, cn la qual també es requerirg 
la majoria. Llavors, 6s possible entendre que essent la 
votacib un sol acte, no sabent-se si s’ha obtingut la 
majoria o no fins que s’acaba, l’hosa en quk s’hn de 
comptar, comenqar a comptar les quaranta-vuit hores, es 
un quart desprbs. Per& convb no assentar precedents en 
una interpretacib, diguem, no acurada de 1’Estatut. 
L’hora per a comenqar a comptar, creiem, i ho sotmetem 
al bon criteri de la Mesa Presidencial, 6s l’acabament de 
la votacib, una vegada que s’han donat els resultats de 
l’escru tini. 

El Sr. PRESIDENT: Re, jo crec que si la votaci6 s’en- 

tén com el comenqament de la votacib, n’hi ha prou que 
es comenci a la mateixa hora dos dies mts tard; i si s’en- 
tén que la votació és coneguda quan es coneixi el resul- 
tat, hem de preveure que el temps de realitzar la votacib i 
de computar els vots donara aproximadament el mateix. 
De manera que ... a mes, jo crec que no hem d’abusar de 
les interpretacions literals, i que hem d’anar pel bon sentit 
de la qüestib, i em sembla superflu perdre un quart 
d’hora mbs per una qÜestii5 molt discutible. De manera 
que, jo proposo la interpretacib que n’hi ha pruu que la 
votacib comenci a la mateixa hora que ha comenqat 
avui. Si els senyors Diputats estan d’acord amb aquesta 
decisió de la Presid&ncia.. . (Pausa). Doncs, per assenti- 
ment, els considerem conformes i aixequem la sessi6 fins 
demi passat a les onze del mati. 
(S’aizecacEa sessid a les deu del vespre.) 

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

DiARL DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
Edició i subscripcions: Seccil, de Publicacions del Parlament de Catalunya, Palau del Parlament, Parc de la Ciutadella, Barcelona ~ 3. 
Tdkfon 3 0  64 13. Subscripció anual: 1,500 pessetes. Numero solt: 40 pessetes. 
Impres per Multitext, Diputacib, 1 13-  1 15, Barcelona -. 15. Dep. Leg. B-27.966-80, 

javier



javier



BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ 

(Nom). ....................................................................... . i . .  

carredplaga ....................................................................... 
número . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  districte postal. . . . . . . . . . . . .  telefon ......................... 
desitja subscriure's al DIARI DE SESSIQNS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 

d'acord amb les condicions impreses al dors, a partir del dia . . . . .  de.. . . . . . . . . . . . .  de.. . . . .  
fins al 31 de desembre de 198 . . . . . . . . . . . . .  
Amb aquesta finalitat, i amb data . . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 198.. * .  . envia 

per . .  ........................ núm. . . . . . . . . . . . . . .  la quantitat de . . . . . . . . . .  pessetes 
(gidtaló al portador) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de ........................ de 198 . . . . . . . . . . . . . . .  

. Signatura 

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, Palau del Parlament, 

Parc de la Ciutadella, Barcelona-3. 

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




	Llista DSPCP: 


