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Sobre la sessid a un quart i cinc minuts de dotze del mati Presideix el Molt Honorable Sr. Heriberl Barrera. 
S’anuncia la composici& de la Comissid d’Jncomputibilituts i de la Comissid de Reglument. 
El candidat a la Presidhcia de la Generalifat, senyor Jordi Pujol, pren la paraula per fer una nova exposicab’ sobre 

La sessió se suspBn a un quart d’una del migdia i es rep& a tres quarts i deu minuts de les cinc de la iarda. 
Pren IQ paraula el senyur Benet, del Grup Mixi (p. 74), com a primera infeewencid en el torn dels Grups parlamenta- 

ris, la qual segueixen les dels senyors Hidalgu, també del Grup Mixt @. 77), Vicens, del Grup d’Esquerra 
Republicana @. 7%)’ Cuñellas, del Grup de Centristes de Catalunya (p. 80), Gufiérrez Díaz, dei Grup parla- 
mentari del PSUC (p. 821, Reventds, del Grup Socialista Cp. 84), i Alavedra, del Grup de Converghtcia i Unió 
(p. 86). 

La sessio’ s’interromp a un quart menys cinc minuts de vuit del vespre i ks represa Q un quart i cinc minuts de nou, en 
quk és cuncedidu novament la paraula al candidat a la Presidsncia senyor Jordi Pujol (p. 89). 

La sessió s’inferromp novament a les nou i set minufs del vespre i és represa a dus quarts i set minuts de deu. Sobre 
el torn d’explicacid d’intencio’ de vot, en qu2 prenen la paraula, successivament, els senyors Benet (p. 95), Acus- 
ta Sa’nchez (p. 95)’ Vicens (;u. 961, Punset (p. 971, Gutikrrez DI‘az @. 97), Reventds (p. 97) i Alavedra (p. 98), 

Tot seguit es procedeix a la votacid nominal el recompte de vot8 de la qual dóna 75 vots a favor del candidat i 59 en 
contra. El Diputat senyor Jordi Pujol resta,. doncs, elegit President de la Generalitat de Catalunya. 

El President del Parlament invita el Molt Honorable senyor Jordi Pujol a adrecar unes paraules a la Cambra Ip. 
959, acabades les quals s’aixeca la sessio’ a un quart i cinc minuts dbnze de la nit. 

el seu programa de govern. 
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Sobre la sessio’ a un quart i cinc minuts de dotze del 
mati Presideix el Moll Hunorabie Senyor Heribert 
Barrera acompanyat de la tofulitat dels membres de la 
Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
comenp la sessió. Complint les normes aprovades per 
aquesta Cambra, els grups han fet conkixer els seus 
representants en les dues Comissions que vam decidir 
constituir, la d’hcompatibilitats i la de Reglament. El 
senyor Secretari donari lectura de la composició &aa- 
questes Comissions. 

Un Sr. SECRETARI: La Comissib d’Incompatibili- 
tats estari formada pels següents senyors Diputats: 
Francesc Casares i Potau, Josep Maria. Poblet i Guarro, 
Higini Torras i Majem, Alfred Albiol i Paps, Francesc 
Frutos i Gras, Pere Portabella i Rifols, 

La Comissib de Reglament Interior del Parlament 
cst ara integrada pels següents senyors Diputats: Eduard 
Marth i Toval, Lluís Arrnet i Coma, Joan Prats i Catali, 
Higini Clotas i Cierco, Joan Hortali i Arau, Vjctor 
T o m s  i Peiia, Vicenq Capdevila i Cardona, Joan Besa i 
Esteve, MaciA Alavedra i Moner, Jaume Camps i 
Rovira, Joaquim Pibernat i LleixA, Xavier Bigata i Ribé, 
Raimon Escudi i PladeElorens, Ramon Espasa i Olivé, 
Rafael RibÓ i Maso, Lluís Valentin Fernhndez i Velasco i 
Jo& Acosta Shnchez. 

El Sr. PRESIDENT: La Mesa i la Junta de Portaveus 
han acordat convocar aquestes dues Comissions a fi que 
puguin procedir a la seva constitució, dimarts, dia 29. La 
Comissió d’Incompatibilitats a dos quarts de cinc de la 
tarda, i la Comissió de Reglament a les cinc. 

Senyores i senyors Diputats, anem a continuar ara 
amb el mateix procediment que vam seguir en la sessió 
anterior, tal com teníem previst, amb l’exposició per part 
del candidat a la Presidkncia de la Generalitat, i, a la tar- 
da, pels diferents Grups parlamentaris, i, desprks, amb 
les rectificacions i exposicions d’intencions de vot. I final- 
ment, a tres quarts de deu d’aquest vespre, tindrA lloc la 
votació prevista en la Disposicib cinquena de 1’Estatut de 
Catalunya. Seguint, doncs, les normes previstes, tk la 
paraula el candidat a President de la Generalitat, el 
Diputat senyor Jordi Pujol i Soley. 

EI Sr. PUJOL: Gracies, senyor President. Senyores i 
senyors Diputats, desprbs de la sessi6 d’abans-d’ahir hi 
ha hagut aquestes quaranta-vuit hores de reflexio, que 
hem utilitzat per a pensar sobre tots aquests temes, i a 
rnbs també les hem aprofitat per a tenir consultes amb les 
principals forces polítiques. I ara, amb la resposta que 
dono, sobretot a; alguns dels temes que van quedar pen- 
dents en les darreres intervencions d’abans-d’aahir, em 
cenyiré molt als temes que l’altre dia es varen presentar 
des d’aquesta tribuna, com els que realment podien inci- 
dir en les discussions i en les preses de posicib dels diver- 
sos grups politics respecte a la votació que ha de tenir 
lloc avui, aquest vespre. 

En primer lloc, es desprkn del que es va dir aquí l’altre 
dia, i dels aclariments que se m’han fet també durant el 
dia d’ahir, que el Partit Socialista Unificat de Catalunya 
mant& íntegra la seva actitud en la seva proposta de 
govern d’unitat. Que e n t h  que per a votar un candidat a 

la Presidkncia de la Generalitat, aquest candidat ha de 
defensar, ha de proposar un govern d’unitat, i que si no 
es sobre aquesta base ells adoptaran el que han definit 
com ‘a opasici6 nítida. 

Jo lamento dir que sobre aquest punt, efectivament -i 
no sarprendra ningú-, nosaltres no podem modificar el 
nostre criteri. Nosaltres no és que estiguem en contra 
dels governs d’unitat. De fet, hem format part d’un 
govern d’unitat, i formem part en aquest moment d’un 
govern d’unitat. Hi ha hagut moments en els quals nosal- 
tres hem defensat que hi havia d’haver un govern d’uni- 
tat, i ho hem defensat contra altres sectors polítics que 
creien que no hi havia de ser, justament. Pero hem dit, 
vaig dir l’altre dia i ho repeteixo avui, que entenc que 
aquesta no 6s la norma habitual amb qui: ha de funcionar 
un pais, ni és e1 que en aquests moments convk a Catalu- 
nya, perquk, entenem nosaltres, con& que en aquests 
moments el pak mirem de tirar-lo endavant a través 
de propostes concretes que responguin clarament a un 
model de societat. I, d’altra banda, he de dir, he de repe- 
tir, que no hi ha cap altra forqa politica catalana que vul- 
gui el govern d’unitat, Per tant, la proposta de govern 
d’uunitat, a part que no és la nostra, la considerem invia- 
ble. 

Pel que fa al Partit Socialista de Catalunya, la posició 
ks tarnbk, com el seu primer Secretari va dir l’altre dia 
aquí, i corn es va repetir ahir, d’oposicib cIara. f i s  a dir, 
que Ia decisib definitiva és que el Partit Socialista estari 
a I’oposiciÓ. Tinc I’esperanqa que, i aixi ho vull manifes- 
tar, que aquesta oposició no seri feta de manera que no 
es pugui comptar amb el Partit Socialista per a moltes 
iniciatives de Converghcia i Unió inspirades pel mateix 
govern. T tinc també l’esperanqa que nosaltres podrem 
més d’un cop donar suport a iniciatives socialistes. Perb, 
en canvi, és evident, almenys aquesta en tot cas k s  la 
meva concIusi6 desprks d’aquestes converses i dels dis- 
cursos de I’altre dia, que el vot negatiu del Partit Socialis- 
ta 6s degut al fet que tk un plantejament polític general i, 
al que el senyor Reventos en deia l’altre dia un projecte 
politic diferent. I ks obvi que Convergkncia i Unió i jo 
mateix no podem canviar el nostre programa. EI podem 
modificar. De fet, ja hem fet un programa mirant d’anar 
a trobar, mirar de situar-nos una mica en la línia del 
carni deis altres, i mirant per tant, d’introduir, d’orientar 
aquest programa d’una manera que pugui ser més accep- 
table per a altres forces polítiques. 

El que és cert, el que és evident i el que, d’altra banda, 
ningú no ens pot demanar, ni ens demana, es que nosal- 
tres canviem el nostre programa. Es a dir, nosaltres, el 
programa, el podem modificar en algun aspecte, en un 
punt, en dos. Segons com, fins i tot en deu. Podem modi- 
ficar el nostre programa en uns determinats aspectes, o 
podem aclarir un punt, o dos, o deu, com ho farem. Per6 
el que no podem 6s assumir un altre projecte, en aquest 
cas el projecte socialista, que, pel que sembla, pel que ens 
ha semblat entendre, ks el que caldria fer pe@ els 
socialistes ens votessin. 

Naturafment, si nosaltres haguéssim fet coahicib amb 
un altre partit o amb uns altres partits, els que fossin, 
hauriem hagut de trobar un punt d’equilibri entre el ~ Q S -  



tre programa i els programes dels altres partits. Per6 en 
cap cas no podríem, i no podem ara, evidentment, renun- 
ciar, com se’ns demanaria, sembla, al nostre projecte 
politic. Descartada, per tant, la possibilitat d’un canvi 
radical de programa, he de donar certes precisions sobre 
determinats punts concrets, i sobretot, sobre aquells 
punts que varen ser plantejats a través de les explicacions 
de vot de l’ahre dia, perquh j o  vaig donar ja resposta en 
la mcva rkplica de dimarts a la tarda a totes les critiques 
que se m’havien fet a la primera meitat de la tarda, Per 
tant, jo bisicament centrar& ara el meu discurs a mirar 
d’aclarir, a mirar de donar satisfacció a les inquietuds 
que es varen manifestar en aquestes intervencions. 

Abans, per& vull fer un comentari sobre un tema que 
es va dir I’altre dia, sobre un punt que es va plantejar, 
justament, de tipus mks aviat general. Es va dir: (Aquest 
k s  un programa massa ambiciós.)) Val a dir que, el Dipu- 
tat senyor Torres, concretament, que és el que va dir 
aixd, va tenir l’amabilitat, que a mks, crec sincera, i que 
agraeixo, de dir que ho comprenia perquk responia, li 
semblava a ell, a una voluntat de construcció del país 
que en ella mateixa era molt lloable, i que a mbs demos- 
trava que hi havia, pel que podiem dir, aquest esquema 
general, aquest pla general de construccib d’un pais. I el 
cas és que si, que és un programa ambicibs, vaig dir que 
era un programa per a quatre anys, pero molt probable- 
ment es un programa que tampoc no es podria fer en 
quatre anys. 

Per& de tota manera, ens va semblar oportú fer aquest 
plantejament perqu6, com els vaig dir l’altre dia, i ara els 
ho recordaré, deia que el Consell Executiu que proposo a 
la seva aprovacib, no es presenta, i vol que quedi clar 
aixb, f a r i  després el que el Parlament li permeti fer, per6 
ell no es presenta per fer feina de circumstincia, ni tam- 
poc per fer una cosa molt més important i que, evident- 
ment, desprks en parlaré, és la més essencial que tenim, 
feina, diguem-ne estrictarnent institucional. JO deia que 
era important de cara a! pais que hi hagués la idea clara 
que hem de superar o volem superar l’etapa de la provi- 
sionalitat, que volem donar al país, que féssim un esforc 
per donar al país, la confianqa i la seguretat que existeix, 
deia, una voluntat d’atacar els seus problemes, i d’atacar- 
10s de debo, és a dir, amb decisio i amb perspectiva de 
temps, de temps a venir; no ens volem, deia, refugiar en 
les dificultats politiques del moment, que d’altra banda, 
sbn evidents, per posposar les coses, Convergkncia i 
Unió, deia jo, pretén, perqui is  la seva responsabilitat, 
presentar-se dient que vol governar efectivament, i efecti- 
vament atacar els problemes del pais, evidentment d’a- 
cord amb el Parlament i en el grau i en la forma que el 
Parlament li ho permeti. 

D’altra banda, jo crec que era bo -després, de totes 
maneres, ja ho matisark, ja ho precisaré, aixd- de fer 
aquest plantejament, perqui en la mateixa sessidr del 
Parlament d’abans-d’ahir, se’ns va demanar que ho fés- 
sim, se’ns va demanar: ({BC ¿i qul: pensen sobre proble- 
mes de tan llarg abast, i que no són per a dema passat?)) 
6 s  a dir, que si cas els plantegem no &s per resoldre’ls ni 
dem5 passat, no solament no resoldre’ls, sinb tan sola- 
ment plantejar-se’ls demA passat; el problema de l’aigua: 

és una gran obra de govern, ambiciosa, enormement 
ambiciosa, ~n ciepin ei futur del país per a generaciohs. 
El problema de l’energia. O sehs demana el problema 
dels desequilibris comarcals, un altre gran problema. Per 
tant, entenem que nosaltres responíem a l’expectativa del 
país, i a la respectiva dei Parlament, si explicavern que 
valiem atacar aixb i dient, naturalment en la forma molt 
superficial i molt, diguem-ne, de passada, que forgosa- . 
ment s’ha de fer en un discurs d’aquest tipus, doncs dient 
que volíem, dient la forma, explicant més o menys les lí- 
nies basiques de com voliem atacar eis problemes. 

I corn deia, aixb és important que existeixi, t s  impor- 
tant que l’opinió pública, ens fa E’efecte a nosaltres, sipi- 
ga que existeixi. Ara bé, el que és cert, i vostks aixb ho 
van notar i alguns dels oradors de l’altre dia fins i tot ho 
va remarcar, i ho va remarcar amb un cest sentit crític, 
que entraria, diguem-ne, en contradiecib amb la crítica 
que el programa es massa ambiciós, vostks van veure 
prou clarament que en el programa que els vaig presen- 
tar I’altre dia, s’adverteixen tres grans grups de projectes. 
Tres grans grups. 

D’una banda, les lleis d’arganització basica, o que 
també se’n pot dir les lleis d’institucionalitzacib, dintre @e 
les quals, a mbs, ficavem el que en diiiern la Llei de Bases 
per a la Defensa de la Llengua i de la Cultura Catalanes. 

Hi havia un segon bloc, que era -que a mbs estava 
també ben determinat en el temps: dkiem quan el presen- 
taríem, data fixa, que era a primers de setembre- que era 
un programa d’actuació econbmica. 1 després hi havia 
un tercer bloc, amb tota la resta de projectes de llei, 
sobre les matkries més diverses, concretament 28 projec- 
tes de llei, evidentment, molt desiguals; n’hi havia molts 
que eren, com deia abans, per exemple ei de I’aigua, 
doncs, k s  un problema absolutament vital, d’altres ho són 
menys, per6 hi havia aquest tercer bloc, 

Per acabar de configurar el quadre hauria de dir que 
en el primer bloc, en el que fa referkncia a institucionalit- 
zació, hi hauríem d’afegir una cosa que no és legislació, 
per6 que en aquests moments és absolutament essencial, 
que 6s tota la política de transferkncies. I: deia jo abans 
d’ahir que aquest primer bloc, l’hhauriern de tenir presen- 
tat i en curs de discussi6 en el Parlament, en el termini de 
deu mesos. Si els he de ser sincer, j o  hauria posat, anava 
a posar dotze mesos, peso vaig entendre que hi havia -i 
dir& per quk, dotze mesos: perquk em Fa l’efecte que aixo 
6s molta feina, molta feina perquk l’enllestim be en deu 
mesos-, per6 em va fer l’efecte que hi havia, per dir-ho 
aixi, una expectativa, un desig, d’altra banda molt lloa- 
ble, en el Parlament, i en un cert sentit en el pais, doncs, 
perqui les coses que s’han de fer es facin de pressa, sense 
dilacions i, en fi, el cas és que la proposta va ser concre- 
tament de deu mesos. I ja sb, repefeixo, que ts el Parla- 
ment qui té realment la iniciativa i qui té la responsabili- 
tat de totes les coses, d’aqyestes iniciatives, pero el 
Govern ha d’assumir la seva responsabilitat. 1, per tant, 
ha de prendre una postura i ha de prendre uns compro- 
misos. 

Hé; aleshores, aquest primer bIoc, evidentment, no 
volem pas dir que li donem una prioritat absoluta, de fet 
el senyor RevcntÓs ens va dir, i tenia ra6, ens va dir que 



110 cns podicm limitar a deixar la lcgislacib dels diversos 
punts concrets que puguem haver de legislar fins que tiri- 
gukssim les transferkncies, perquk realment nosaltres 
podem legislar abans de tenir Ia transferkncia, perquti la 
competkncia si que ja la tenim, per ]’Estatut. Pero de tota 
manera, tot i que nosaltres acceptem com a vilida, i ja 
ho varem advcrtir, aquesta no era la nostra iitencib, que 
si s’hagués cntks aixi és que ens havíem expressat mala- 
ment. Ja v h e m  admetre, doncs, repeteixo, aquesta críti- 
ca: sí que &s cert de tota manera que en una primera cta- 
pa nosaltres entenem que hem dc donar, no pas una 
prioritat absoluta, perb si una preferkncia cn l’aactuació 
del Govern i en l’actuacib, en el que de nosaltres depen- 
gui, del Parlament, per tal que s’ataqui aquest bloc de 
lleis in st it u cional s 

D’altra banda, si hem dit que tambi havíem de fer un 
programa d’acci6 econbmita, del qual j a  vaig precisar les 
gran possibilitats que tk cn un cert sentit, les enormes 
possibilitats que jo prec que tk en un cert sentit, per6 
també vaig dir quines eren les seves limitacions pcr a tots 
aquells que poguessin pensar que el Govern \de la 
Generalitat i cl Parlament estan cn condicions de prendre 
mcsurcs que poden tenir una repercussi0 immediata, 
Pcrb, cn f i ,  en tot cas, rcpetejxo, entenem que aquest pm- 
grama d’acció econhrnica l’hem de plantejar, perqui aquí 
no hauriem de caure en la falla en que, per exemple, es va 
caure, i s’hi va caure -no es pot dir ben bk que fos una 
falla, perquk en cert sentit potser en aquell moment, 
donades Ics circarrnstincies, s’havin de fer aixi, o sigui 
que no vull pas fer cap mena de crítica-, el fet, perb, és 
que durant molts mesos i mks d’un any, en ei moment en 
que es va cstar elaborant la Constitució Espanyola, i es 
van estar posarlt les bases de consolidació cle la dcmocri- 
cia a Espanya, durant aquell temps, tota la probletnitica, 
i tots ho hem denunciat poc o molt, alguns dels aquí prc- 
sents ho hem fet, tota la problematica de tipus, de tipus 
econbmic, tota la problemitisa de funcionament normal 
del país, va ser absolutament abandonada, Aquesta k s  
una postura, que nosaltres entenem que en el grau que 
tenim poder, ja vaig explicar I’altre dia quins eren els li- 
mits d’aquest poder, nosaltres no ho Hauríem de repet,ir, i 
al pais li hem de dir que ens posem a treballar, explicant, 
sempre explicant, quines són les possibilitats reals, perd 
que cns pascrn a treballar dintre d’aquestes possibilitats, 
per tal de posar les bases perqui: Catalunya pugui sortir 
de la situació de crisi econdmica cn qu6 ens trobem. 

I, d’altra banda, per a justificar el fet quc h i  hagi el ter- 
cer bloc, el tercer gran paquet, que sbn les lleis digucm-ne 
puntuals, la Llei, doncs, dc Cooperatives, o la Llci sobre 
Ensenyament o la Llei d’Aigiies, co.m deia abans, o la 
Llei sobre h caqa, o el que sigui, bs perqui! --realment, 
durant tot aqucst temps i, en aixo coincidim amb la criti- 
ca que ens va fer el senyor Reventbs- no podriem pas 
estar amb les mans a la falda i hem de, de mica en mica, 
anar proveint de la legislacib adequada, no solament les 
transferkncies que ens donin, sin6 les competencies de 
vegades encara no transferides, per6 que ja tenim. 

Ara bk, de tota manera, dit nixb, 6s cert, i Ixo vull 
subratllar, durant un primes període, i en aquest sentit 
puc, diguem-nc, introduir aquell e1ement.de modkstia que 

se’m demanava l’altre dia per part del senyor Torres, és 
evident que, cn aquesta primera etapa, hi llauri una molt 
forta incidkncia instit.uciona1. Es a dir, el primer bloc de 
propostes, que s6n les que fan refcrkncia a l’oorganitzacib 
bisica del pais, hauran de tenir una preferkncia. 

* Nosaltres, de tota manera, corn a Govern, si ks que el 
Parlament ens vota finalment la seva confianqa, nosal- 
tres com a Govern hem de seguir tenint prescnt la totali- 
tat del programa. I-Tem de seguir tenint-ho present tot. 
Ara bk, aquells que en ei Parlament, que hisicament es 
vulguin fixar en aquest primer aspecte del nostrc progra- 
ma ho poden fer, i de fet, la practica seri seguramcnt 
que, durant els primers mesos, durant uns quants mesos, 
aquest component de la nostra proposta sera el més 
determinant, sera realment, el que en la prhctica, ocupara 
la nustra atenció d’una manera molt primordial. 

Tot aixb lliga amb un altre tema que se’m va plantejar, 
que és el deZs traspassos, I vaig entendre que per traspas- 
ses s’entenia en aquella pregunta, i si no fos així després 
en la rkpiica ja ho puc aclarir, que s’cntenia els traspas- 
scss de l’Estat, E; jo he de dir que, cn un sentit estricte, 
nosaltres no podem fer un calendari de com aniran 
aquests traspmsos, perqui: eis traspassos sbn el resultat 
d’una negociació en la qual participem nosaltres, cls 
catalans, En delegacib catalana, peru d’altra banda, hi ha, 
naturalment, I’Estat. 

De tota manera, si que puc explicar, per veure si aixb 
pot donar satisfacció a la pregunta que se’rn va fer I’altrc: 
dia, sí quc puc dir que unes quantes normes les tindrem; 
una d’elles és que hem de mirar d’aconseguir el traspk 
ripid de tota una skrie de competencies, el traspas de les 
quals ja és aprovat. Recordin vostks que des del dia 20 
de febrer de I’any passat, o sia, fa ara catorze mesos, hi 
ha tota una serie de traspassos que encara no han estat 
rcalitzats, Per tant, aquí hi ha un primer punt fonamen- 
tal. 

La segona cosa que vull dir, com a norma, és que el 
Govern, el Govern que jo els presento, en el cas que 
mereixi la seva aprovacici, per cap concepte no retardarii 
mai un trasph. T aixb ho dic ara, i tk la seva importancia 
de tipus molt puntual pel segiient: tenim dos grans tras- 
passos; n’hi ha més, perb sobrctot dos grans traspassos 
que estan aturats des de fa tcrnps, que sbn 1’Ensenya- 
ment General llasic i cl Prc-cscolar, d’una banda, i 
I’TNUR, de hltra.  És a dir; jo, el que cls vull dir és que, 
naturalment, des d’un punt de vista del que en podríem 
dir la comoditat del Govern, I’Enscnyament General BA- 
sic scria un traspis que podria ser ben rebut, gosem per 
cas, el mes de novembre, un cop superada la situacib que 
amb seguretat, seri dificil, de l’inici de curs. Jo, el que els 
vtill donar des d’aquesta tribuna 6 s  la garantia que nosal- 
tres, aquesta facilitat, suposant que se’ns present& la 
possibilitat dc tenir-la, no I’acceptaríem perqu6 ens fa l’e- 
fectc que passi el que passi, k s  essencial que els trrtspas- 
sos vinguin, i que vinguin de pressa. D’altra banda, tin- 
guin prcsent que, corn els vaig dir, en tota la politica de 
traspassos hi ha una responsabilitat primera de I’Execu- 
tiu, per6 que d’una banda la volem fer amb ple suport 
dels partits, de tots els partits, i que aixh vol dir que hem 
de fer un plantejament de les Comissions i un plmteja- 
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ment dels enfocaments que pugui fer possible aquest ple 
supori dels partits, que pugui fer possible all6 que en 
dkiem un front unit, i evidentment, que el Parlament tam- 
bk tindra, en una línia de seguiment, la seva paraula R dir 
en tota aquesta qiiesti6. 

Naturalment, a mesura que es vagin produint els tras- 
passos, i també a mesura que anem comengant a aplicar 
aquestes lleis que n’hem dit d’organitzacio bisica, nosal- 
tres anirem tenint una idea clara de l’abast exacte de I’Es- 
tatut. Perquk és evident, ens sembla a nosaítres evident, 
que només la prictica ens dirA exactament, en una pila 
de punts, on arriba, on esta situat, ara per ara, el sostre 
de !’Estatut, Jo els vaig dir que els parlaria amb molta 
sinceritat. Potser algú de vostks em dirB que ell veu les 
coses, doncs, d’una manera més diafana, mes clara en 
determinats punts, perd jo els he de dir tal com les veiem 
nosaltres, i en aquest sentit, m’he d’expressar amb sin- 
cerita t 

Per exemple, abans us deia que no sabem exactament 
quin sera I’abast exacte de la competkncia que tindra la 
Generalitat en I’ordenacib del &dit. De fet, moltes vega- 
des passa, i més passa encara en aquest tipus de textos 
legals en els quals constantment hi ha una seferkncia a un 
altre text legal, depkn de moltes interpretacions i dep& 
de moltes circumstancies, i de moltes prictiques, per dir- 
ho aixi. Per& de fet, avui jo haig de dir, i I’altre dia ho 
vaig dir, que no sabem ben bi: quina serA la nostra inci- 
dkncia en aquest camp concret de l’ordenacii! del crkdit. 
Sabem quina pot ser en les Caixes -ja ho vaig dir-, pero 
no en el del crkdit en general. De la mateixa manera que 
no ho sabem tampoc ben bé en un altre camp tan impor- 
tant com &s el de l’atur. De fet, textos en ma, les nostres 
possibilitats d’actuaci6 sbn petites. Aquesta k s  ia realitat. 
Per6 en la practica pensem que segons quina política 
portem, hi podríem tenir unes possibilitats d’actuacib 
mks grans. 

Per aixb, per a nosaltres, en aquest moment, una 
prioritat que existeix &s la de I’aplicacib rApida de ]’Esta- 
tut. No solament demanem aquesta aplicacio rapida de 
l’htatut, perqui, naturalment, posats a tenir unes com- 
p e t h i e s  les volem tenir de pressa, sino que volem saber 
exactament com queda configurat finalment tot el bloc 
de poder eatala. Tinguin present que en aquests moments 
nosaltres tenim traspassades competkncies que represen- 
ten un pressupost de 1600 milions de pessetes. I en reali- 
tat sobre aixb hi ha unes certes disparitats pel que he vist 
de diversos cilculs de la Conselleria d’Economia i Finan- 
ces i alguns altres cAlculs. Perd, en realitat, el dia que tin- 
guem traspassades totes les competkncies a les quals en 
principi tenim dret, nosaltres ens situarem per sobre, des 
del punt de vista pressupostari, dels 100.000 milions de 
pessetes. 

Per tant, amb aixo ja veuen que no els puc donar una 
xifra absoiutament exacta, perd sí que els dono una idea 
de les magnituds. És a dir, de fet, la feina que tenim pen- 
dent, des del punt de vista d’aplicacii, del text legal que 
tenim -de moment aixo és el que tenim, un text legat-, 
doncs, 6s enorme. Perd no és només un problema, 
diguem-ne, quantitatiu, És que hi ha molts altres proble- 
mes que jo plantejo aquí perquk; aixi com no puc contes- 

tar amb precisió que el calendari sera que en tal data 
volem tenir la transferhcia, doncs, referent a f’EG’B -es- 
tA pendent- i que en tal altra data volem tenir la trans- 
ferkncia, doncs, corresponent a turisme, etc, -aix& no ho 
puc dir-, per& en canvi, si que els ho vull fer notar per- 
que quedi clar, doncs, quan j o  faig aquesta apeloiacii, a la 
necessitat d’una política vigorosa i al més unida possible 
cn aquest terreny, de tota una skrie de problemes que 
tenim en aquest camp concret de la politica de traspas- 

Per exemple, tant corn un problema de calendari, 
tenim ei problema d’haver, diguem-ne, d’irnposar, de 
convkncer I’altra part dialogant respecte al tema de la 
metodologia de les valoracions. Aixb no esta resolt. I 
aixb poden ser miIers de milians de pessetes, per6 molts 
milers de milions de pessetes. Els ho explicaré amb un 
exemple. Nosaltres varn donar una batalla, i tots hi 
virem estar d’acord, almenys tots els qui hi virem parti- 
cipar, en el fet que havíem d’introduir en els conceptes, 
en la valoracib de les transferkncies que se’ns fessin, el 
concepte de cost real, I aixb ks bo. De tota manera, aixo 
encara necessita una serie d’aclariments, perquk nosal- 
tres volem el cost real, per6 no sobre la base del que en 
podriem dir el cost actual u el servei actual, sinb el servei 
complet que en principi cada transferhcia ha de com- 
portar. Aixb sol pot representar molts milers de milions 
de pessetes. O bb, per exemple, hem de deixar clar que, 
quan parlem de cost real, no volem tampoc fer una foto- 
grafia ara i que desprCs ja no se’n parli més. Perquk el 
problema que hi ha, dificil de definir, en tota aquesta 
negocinc%, k s  cl problema de les inversions futures. Quin 
compromís hi ha per part de ]’Estat de fer-les inversions 
que faria, o que no faria, per6 que en principi faria, i, de 
fet, poques o moltes, evidentment, en fa, doncs, a travks 
del temps per tal d’anar millorant els serveis? 

Per tant, penso que quant al calendari no puc donar 
mts precisions que les que he donat.;Per& en canvi, k s  
absolutament essencial que aquest punt si, i aquest punt 
espero que tothom l’entendra no pas com a ambició, sino 
com la cosa mks elemental i mks immediata, en aquest 
punt, en la linia del calendari, per6 sobretot en la linia 
d’aquestes que estic dient, de la metodologia, de la detini- 
ci6 exacta dels ob.jectius. Aquest sera un objectiu, l’ob- 
jectiu prioritari dei Govern que jo els proposo en el cas 
que mereixi la seva aprovacib, I no cal dir que el Parla- 
ment, a travks de les seves Comissions de seguiment, aju- 
dara enormement que poguern aconseguir un resultat 
satisfactori, que ens permetra finalment veure, qualitati- 
vament i quantitativament, qui% 6s exactament 1’Estatut. 

I és aleshores quan tindra sentit, quan tindri actualitat 
aquella frase que jo els vaig llegir abans-d’ahir, aquella 
frase que deia que seria corn a conseqükncia de I’aplica- 
ci6 de totes les lleis d’organització basica i de I’aplicaciÓ 
tambt: 4 s  a dir, de la transferencia de totes les compe- 
Ehcies que en aquests moments ens corresponen-, que 
seria aleshores que nosaltres podriern veure, com convé, 
si és que convé, i en quins camps convé atacar ei tema de 
la revisib de i’Estatut. I fer-ho evidentment, deia jo, -i 
algun altre orador ho va dir tambk-, fer-ho si fos el kas a 
través de l’article 56 de I’Estatut, que e s  ei que preveu la 

SQS. 
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fbrmula. per a concedir una revisió d’aquest tipufi, o bk 
tarnbk a travks de l’apartat segon de l’articlc 150 de la 
Constitucib. Perquk, evidentment, -aixo sí, vull dir-ha-, 
la intencib d’aquest Govern, si mereix la seva aprovacib, 
k s  que tot el que s’hagi de fer en aquest sentit s’hauria de 
fer, aquesta en tol cas és la nostra posici6 ferma, de I’Úni- 
ca manera que cs pot fer -i amb aixb hem de ser realis- 
tes-: a través dels procediments que marca Estatut  i a 
travks i dintre del sostre que assenyala la Constitucib. 

Quan és que poded estar en condicions de plantejar- 
nos aquest tema? Ja els ho he dit, en termes genkrics ja 
cls ho he dit: quan tinguem totes les compethcies o en 
tinguem almenys una part molt i molt important que ens 
permeti ja% per dir-ho així, veure quin 6s el resultat final, 
intuir quin k s  el resultat final, i, d’altra banda, quan 
haurem fet !’aplicació de totes aquestes lleis institucionals 
que els deia. fis molt possible que al final d’aquesta 
mateixa legislatura aquest sigui un terna que s’hagi dc 
plantejar, i que I’hagim de discutir amb serenitat i evi- 
dentment sense transgredir mai el que s6n les normes que 
en marca la legalitat. Quins ternes es poden plantejar? 
Bk, aixb ja es veura. Ara no k s  el moment de fes-ho. Jo 
ahir vaig anunciar, per exemple, que hi havia en el camp 
de la justícia alguna cosa a reclamar, per6 ara no e s  el 
moment, evidentment, de plantejar-ho. En canvi, sí que 
vull recordar una cosa que no tk res a veurc ;imb la revi- 
sió de I’Estatut, i de la qual em fa l’efecte que abans 
d’ahir virem parlar poc, i que l’hem de tenir molt pre- 
sent, -1’hem de tenir entre cella i cella-, perqui aquesta 
és una negociació que, de fet, sera decisiva per al futur, 
no ja  de !’Estatut, sinb per al futur de Catalunya, que e s  
la. renegociació dc tota la qüestió referent R finances, que 
estB prevista i que el text actual de I’Estatut preveu que 
en un termini maxim de sis anys - h o p d c m  fer abans- 
hem dc replantejar aquest terna d’acord amb unes nor- 
mes que en linies generals estan definides pero que, de 
fet, deixen un ampli camp d’actuacib. 

dit aixb passo a alguns dels altres temes que se’rn 
va demanar l’aitre dia que aclaris, Concretament, se’m 
V R  dir quc convindria que nosaltres en el nostre progra- 
ma de govern insistíssim mks en el tema dels desequilibris 
territorials. Bé, aquest k s  un terna que l’altrc dia penso 
que cs va tocar, dintre naturalment de la brevetat que 
comporta u n  discurs d’aquestes característiques. Es va 
parlar d’ordenacib territorial, es va parlar de la política 
comarcal, també amb una voluntat de lluitar. contra els 
dcsequilibris, de la politica municipal -la politica muni- 
cipal és un gran instrument de lluita contra els desequili- 
bris-, i desprks vaig fer referencia a dos temes, que tenen 
una incidkncia gran sobre la política territorial: ei tema 
de I’aigua i el terna de I’eix transversal. 

Jo he de dir que he tingut la temptacih --pesquk aqucst 
terna dels desequilibris territorials és un terna, per dir-ho 
aixi, que rn’agrada-, que he tingut la temptacib -que no 
hi he caigut, estiguin tranquils-, de dir: home, doncs, 
dediquem tres quarts a parlar dels desequilibris terri- 
torials, i a parlar-ne a fons, perquk realment, d’altra ban- 
dzi, és un tema que s’ho mereix. Perb ja ho he dit, estiguin 
tranquils, en cinc minuts ho enllestir&. 

Efectivament, cl tema dels desequilibris territorials k s  

. -  

un tema dramatic. A hores d’ara, per exemple, la renda 
per &pita que hi ha d’un ciutada, el terme mitja d’un ciu- 
tadi’dei Barcelonks, b s  dos cops més alta que la d’un ciu- 
tada de la Terra Alta, posem per cas. I d’dtra banda, 
han de tcnir ben present, han de tenir ben present, sen- 
yores i senyors Diputats, no ara nom&, sinb a l’hora de 
discutir aquests temes i mirar-ho de traduir en lleis, que 
la reivindicacio comarcalista des d’una perspectiva 
estrictament política, o des de la perspectiva molt in- 
tel-Icctual, o des de la perspectivai molt, diguem-ne, pa- 
tribtica, k s  una cosa, i des de la perspectiva de la 6ent quc 
viu a Ics comarques, de vegades n’es una altra. Es a dir, 
no ks nomks -tambk ho ks- una reivindicació politica i 
una reivindicació histbrica. És una reivindicació econb- 
mica i social. ‘Nosaltres varem fer --reconec que és una 
mica apressada- una enquesta. sobre aquestes qiiestions, 
i vArcm veure, fins i tot si vosths ho volen, pero em sem- 
bla que el realisme ha de ser norma d’aquesta casa, amb 
certa decepció davant el que en podriern dir el romanti- 
cisme comarcalista que a la gent de comarques, a I’home 
de comarques, a l’home que viu i treballa a la cornarca, i 
que el que voldria k s  no haver-Se’n d’anar de la. comarca, 
el preocupa molt el terna de les estructures polítiques i 
cl’estructura administrativa. Perd sobretot, les seves 
preocupacions sbn immediates i sbn reals. El que vol és 
no haver-se’n d’anar, tenir mitjans de vida a la comarca i 
tenir mbs qualitat de vida a la comarca. I aleshores, corn 
que scin homes realistes, molt mi% realistes de vegades, 
potser, que els qui ..., hi ha molt mks realisme en aquests 
plantejaments de vegades que en els que es fan amb 
visions mks estrictament politiques, no demanen tampoc 
que cs resolgui tot de cop. Demanen simplement que algu 
se% escolti i miri, de mica en mica, i ells .¡a saben, doncs, 
que amb les limitacions que sigui, de trobar-hi solucions. 

Dit aixb -que em semblava de tota manera important 
dir-ho perque quan d’aqui a pocs mesos discutirem el 
problema de l’ordenació territorial i el problema de l’or- 
denaci6 comarcal, subcomarcal, etc., val la pena que 
pensem que el que s’espera a molts pobies és que la gent 
no se n’hagi d’anar, mbs que qualsevol altra cosa- dit 
aixci, els voldria dir que nosaltres, Convergbncia i Unió, i 
jo com a candidat a la Presidkncia de la Generalitat, pcn- 
sem que I’accib sobre els desequilibris territorials s’hauria 
de fer en unes quantes linies fonamentals. Primer, ajut als 
municipis. De fet, nomes que els municipis tinguessin de 
vegades el riccessari per a resoldre problemes seus ele- 
mentals ja aconseguiríem, només amb aixb sol, UII nivell 
de vida, un standing de vida --aquesta iis la paraula-, 
doncs, sensiblement més alt que ei que hi ha ara. Segon, 
el tema de I’ajut a la pagesia. D’aZtrst banda, tambt: hem 
de dir que, quan parlem d’ajut a la pagesia, ha de quedar 
clar que les comarques no se salvaran només -tot i que 
aixo es essencial i prioritari-, doncs, aconseguint una 
pagesia molt millor, Encara que aconseguíssim una gran 
millora en els rendiments de la pagesia, evidentment sen- 
se aixo no anem al llac, no salvariem algunes comarques. 
No les salvaríem. Ens caldra, a més, doncs, fer-hi unes 
aportacions de tipus industrial, de tipus de serveis, de 
turisme, el que sigui. Fet amb seny, evidentment, Fet 
amb un seny que no destrueixi el que en podríem dir els 
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equilibris naturals. I no em refereixo ja als equilibris 
només, ni principalment si vostés ho volen, ecolhgics, 
sind, als equilibris socials i els equilibris humans d’aques- 
tes comarques, Per6 aix6 sera necessari. 

Ara, dit aixb, ks evident: ajut a la pagesia. 1 ajut a la 
pagesia voi dir, per a nosaltres, -i per aixtj hi virem 
insistir tant l’altre dia, perquk hi vam insistir- necessitat 
de l’empresa familiar agraria. Quk vol dir I’empresa 
familiar agraria? Vol dir estabilitat i vol dir nivell de vida 
suficient, almenys en la forma com nosaltres ens ho plan- 
tegem. I ajut al camp, quk vol dir també? BA, doncs, 
senyores i senyors Diputats, ajut al camp també vol dir 
ajudar a rqoldre molts altres problemes que hi ha al 
camp i, sobretot, no enverinar u ajudar que, per dir-ho 
així, entrin en una etapa, diguem-ne de diileg alguns dels 
grans problemes que tenim plantejats en el camp, alguns 
dels quals són tkcnics i economics i els altres són estricta- 
ment polítics. En citaré un nomts, perqui és important i 
perque, a més, ahir va sortir aqui, se’n va parlar cies d’a- 
questa tribuna: el problema, per exemple, de les Cambres 
Agriries. 

En aquest tema que ha estat tan polimic he de dir que 
el Consell Executiu que jo els proposo actuaria, k s  a dir, 
faria una política basada fonamentalment en dos pilars: 
d’una banda el traspis ripid a la Generalitat, activat tant 
corn es pugui, i d’altra banda, que les Cambres, amb 
aquest nom, o amb un altre, realitzin les activitats que els 
son prbpies, sense interferir en ef camp d’accib i de repre- 
sentacib que propiament corresponen als sindicats page- 

A part aixb, també en la linia de lluitar contra els des- 
equilibris comarcals, entenem que s’hauria de fer un gran 
esforq per al millorament de les condicions de vida en el 
medi rural. Com he dit abans, podem fer molt només aju- 
dant els ajuntaments a posar clavegueres, de vegades; 
pero evidentment hi ha coses potser de més entitat com el 
programa d’escoles, de xarxa d’escoles, d’hospitais, de 
comunicacions, etc. Des de la Generalitat, nosaltres hem 
de tenir present que haurem d’intentar fer des d’aquest 
Parlament i des d’aquest Govern o des del Govern que 
sigui, una política, com hem dit tantes vegades, que 
tnillori la qualitat de la. vida. Tinguem present quc moltes 
vegades hem de tenir la modkstia d’entendre que el que fa 
que la gent pugui viure en un poble k s  resoldre un proble-. 
ma de camins, un problema de carreteres seciindiries, un 
problema de ponts. És a dir, venim en aquest Parlament i 
jo voldria demanar-ho, hem de venir-hi amb uns criteris 
molt realistes de quins s6n els problemes que realment 
mouen la gent, i sobretot, la gent del camp. I ja que 
parlem de comunicacions, diré que en la linia. de la lluita 
contra els desequilibris territorials pensem: l’altre dia 
vaig parlar de l’eix transversal; per qu8 es fa l’eix trans- 
versat? Rk, l’eix transversal no es fa per gust, no es fa 
perqui: Únicament es vagi m6s de pressa de Lleida a Pala- 
m6s; evidentment, també es fa per aixb; perb, a més, l’eix 
transversal ha de servir per a donar possibilitats de rendi- 
ment a tota una serie de comarques que ara queden molt 
aillades. I de fet, no ca2 que hi gasti gaire saliva, em sem- 
bla, amb demostracions; ja en tenim exemples, no? Les 
autopistes catalanes, l’altre dia en vaig posar dos exem- 

sos. 

ples, el canvi que les autopistes catalanes han representat 
per a la zona de Vilafranca i els Monjos, per exemple, per 
dir-ne una, o per dir-ne una altra que estava molt 
-diguem-ne- molt abandonada i molt arraconada, de 
dificil accks, que és toda la zona d’Hostalric, de Breda, 
de Sant Celoni mateix, que ja tenia un desenvolupament 
pero que ara l’han millorat molt, de Palautordera. Uns 
exemples clars que la lluita contra els desequilibris es fa 
moltes vegades, precisament, amb coses que d’una 
manera directa de vegades molta gent cs pensa que no hi 
tenen res a veure i que de fet, en canvi, s6n absolutament 
decisives. Hi ha, naturalment, tot el que podrem fer a tra- 
vés de la politica d’ordenació del territori, aquí tindrem 
unes competencies molt Amplies, molt importants, si no 
ho fem sera culpa nostra. I finalment només per citar-los, 
hi ha Últimament dos fets nous molt importants, que 
poden influir positivament per tal d’ajudar a remuntar 
algunes cornarques que estan mes estancades. Aquests 
dos fets nous sbn: tot el terna de l’aigua, que quan el 
plantegem l’haurem de fer com jo deia l’altre dia, tenint 
en compte no solament les necessitats que tenen en deter- 
minades zones d’aigua, sinis, a mix, els drets que tenen 
precisament aquelles comarques que tenen aigua i que, 
en canvi, són comarques que solen estar la majoria 
d’elles en situació dificil. I desprks hi ha un altre fet que 
bs el canon elkctric, el c h o n  per produccib d’energia 
elkctrica que, com a conseqükncia ci’haver estat aprovat 
en e! Congrks de Diputats de Madrid tindra, evident- 
ment, per a algunes comarques, una gran transcendkn- 
cia. 

Dit aixb, en la qual cosa evidentment no em vull esten- 
dre més i perdonin si m’he est& més del compte -pero 
de fet aquest és un dels temes, un dels sis o set temes que 
no varen ser mks, que varen quedar pendents de resposta 
per part meva després de les últimes intervencions de 
dimarts passat-, dit aixb permeti’m que passi a un tema 
tnés general. 

Deia l’altre dia el senyor Alavedra, Diputat portaveu 
del nostre Grup Parlamentari, deia, que nosaltres hem 
presentat 1,117 programa que pretenem, que desitgem, que 
en la seva formulació i en la seva aplicacii, sigui no parti- 
dista. X que, per tant, confiem que la politica dels altres 
partits es maur i  també naturalment dintre del que sigui 
possible, dintre dels seus pressuposits basics als quals ja 
entenem que no poden de cap manera, ni els ho dema- 
nem, renunciar. Per6 que dintre d’aixo, la politica dels 
altres partits es moura també en la línia de dialeg i de, 
repeteixo, sempre que es pugui, de concertació. Perque, a 
mks, jo em sento amb una certa forga moral aquí per a 
dir aix6, perquk sigui quina sigui la fbrrnula politica que 
prosperi de cara al futu: Govern de la Generalitat i de 
cara a la seva Presidkncia, sigui quina sigui, per aixo dic 
que cm sento amb forca morat per a dir-ho, aquest Parla- 
ment hauri  de funcionar a base d’un gran esforc de con- 
certació. Perqub la composiclb del Parlament hi obliga. 1 
ens obSiga a més a una altra cosa i k s  que l’obligació que 
tenim tots, no pas Únicament els candidats a la Presidh- 
cia de Ia Generalitat o al Consell Executiu, i’abligacio 
que tenim tdts és de donar un Govern a Catalunya; tots 
tenim I’obligacib de donar un Govern a Catalunya i de 
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fer-ho de manera, de fcr-ho amb un estil que no degradi, 
que no degradi ni la Institucib ni la confianca que el 
poble te en la Generalitat. Es per aixb que X’altre dia el 
senyor Alavcdra, evidentment defensant la nostra candi- 
d atura, perd aix6 podria tenir explicacions mis  implies, 
parlava de la necessitat de majories irnplies i parlava de 
la necessitat d’acords basics, d’acords bisics, natural- 
ment, no pas per a tot sin6 per a unes determinades 
coscs, Bisicament el! aleshores es referia a tot el que fa 
referkncia a institucionalització, ci’una banda, i tambk a 
la Iiei que ha de ser defensa de la nostra cultura i de la 
nostra Ilcngua. 

Acords bhsics tambi: caldra fer-los, ja ho he dit abans, 
per a la politica de traspassas i de valoracions. Per6 des- 
pr@s hi ha tota una altra skrie de temes en els quals, evi- 
dcntment, aquests acords no hi seran, j a  ho comprenem; 
el senyor Alavedra ja va advertir l’altre dia també, u va 
explicar, millor dit, quina era la nostra posició, la nostra 
postura, la nostra interpretacib de Ics futures votacions, 
Va dir: nosaltres no consideraríem que per una votacio, 
diguem-ne qualsevol, una vatacirj diguem-ne normal, no 
cal dir una votacib de rutina, una derrota del Govern 
hagués de representar la seva dimissió. Si que ho hauria 
de representar, per& el fet que es pcrdks, no cal dir-ho, 
una votacib de confianp o simplement que s’arrihbs a un 
moment en quh,es posés de manifest una absoluta impo3- 
sibititat de treballar cficaqment. Per evitar aixb 6s la rzi6 
per la qual parlem d’aquesta neccsitat de majories A r n -  
pties. I, aleshores, diem tambk quc pensem que aquestes 
mamjories Amplies sCln possibles. Per quk s6n possibles? 
Doncs, cntenem que són possibles per la naturalesa dels 
partits que hi ha en el Parlament. No excloem, per excm- 
ple, poder coincidir en mis  d’un punt amb el Partit 
Scicialista Unificat de Catalunya. 6 s  evident de tota 
manera que el seu anunci d’oposició nítida, probabk- 
mcnt ho Fara dificil, perb no ho excloem. Menys excloem 
encara, ho he dit al cornenqament, per6 ara ho vull repe- 
tir, la possibditat de coincidir en més d’un punt, j a  sigui 
responciit a la iniciativa nostra o ja sigui responent a la 
iniciativa d’ells, amb el Partit Socialista, perquk malgrat 
la divergkncia de projectes politics als quals va fer 
sefcrencia el senyor Reventbs i que jo accepto, no crec 
que el Partit Socialista es pugui apartar del que k s  el 
model econhic ,  social i de llibertat prop! de 1’Europa 
Occidental. J,  fet aquest plantejament, hi ha d’haver 
molts punts en els quals puguem coincidir. 

Finalment, hi ha els partits que han dit que no farien 
una oposici6 sistemitica, 6s a dir, finalment hi ha els par- 
tits que de fet han dit que ells tnmbk estaven oberts a la 
creacib de majories, potser no sistemitiques, potser no 
estables, potser no permanents, perd que en tot cas esta- 
ven oberts a una colhboraci6 i en tot cas que no farien 
una oposicici pcr sistema. A 1’Esquerra Republicana, a la 
qual creiem que en molts punts concrets podem fer pro- 
postes que sense trair el nostre propi programa, progra- 
ma nacionalista i programa de progrés, encaixin total- 
ment amb el programa d’Esquerra Republicana, 

EI Diputat senyor Torres deia I’altre dia: no admetrem 
rebaixes en Vaplicació de I’Estatut, no admetrem rebaixes 
cn l’aplicaci6 d’una política de progrés., Nosaltres tam- 

poc, Nosaltres, ja ho he dit, en tot cas algun dia haurem 
d’estudiar com podem treure, diguem-ne, més profit dei 
plantejament i dels textos estatutaris, perd en tot cas esti- 
gui tranquil el senyor Torres i el Partit que representa, no 
admetrem rebaixes en una politica, en la política de 1’Es- 
tafut, mks amplia, farem tant com es pugui una política 
nacionalista i, evidentment, farem una política de pro- 
grés. Centristes de Catalunya tambk ha dit que no faria 
una oposicili sistemitica i aix6, aquesta afirmacib, junt 
amb les aportacions que els darrers anys han Cel en la lí- 
nia del reformisme i en la línia de la politica de suport a 
la Gcneralitat provisional i a l’obtencib de I’autonomia, 
fa que puguem, jo crec, fa que puguem legítimament pen- 
sar que en molts i molts casos la coLlaboraci6 seri possi- 
ble. Perque, afortunadament, en aquest Parlament no. hi 
ha cap partit, cap partit contra el qual en nom de la 
democracia, i en nom de I’autonomip, ningú no pugui 
aixecar barreres de discriminacib. Si +algú ho fa, si algú 
110 fes, cauria, em sembla evident, en el greu mancament 
d’arismc i dc maniqueisme i, cn darrer’terrne, cauria en 
un mancament de antidemocricia. 6s pcr aixb que jo 
expresso, malgrat les evidents dificultats quc hi ha, jo 
cxpresso la meva confmqa que en el suposat cas que 
vostks ens donessin la seva confianqa, nosaltres podríem 
tirar endavant en el que ks la nostra tasca, la nostra i la 
dc vostks, que és la de dotar Catalunya dcls instruments 
d’accib econijmica, d’acció social, d’aeció cultural i polí- 
tica que li calen; que li calen no només per a defensar, 
per a salvar, i per, a mks, projectar amb ambici6 la seva 
personalitat i que li calen, tambk, pcr a donar d’aquesta 
manera a. tots els catalans la possibilitat, la possibilitat 
per a cadascb, la possibilitat personal de tenir una 
manera de ser definida, forta i operativa, sinó també els 
instruments que li calen per a ser un poble progressiu i 
fort, fort per I’ccsperit dc convivkncia que hi liauri entre 
tots els seus conciutadans. 

Senyores i senyors Diputats, nosaltres els hem fet una 
proposta de Govern i una proposta de programa quc pcr 
Ics rams que jo vaig explicar l’altre dia responen o de les 
quals nomes es pot responsabilitzar directament un dels 
grups parlamentaris d’aquest Parlament. Perb, en tot 
cas, nosaltres hem estat sempre conscients, i evidentment 
ho sorn molt miis ara, que tota politica que no es faci 
amb una voluntat de servei’ a la totalitat fracassari. 

El Sr, PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, tal 
corn varn fer abans-d’ahir, a fi de donar als Grups la pos- 
sibilitat de valorar i sospesar adequadament la intcrven- 
cib del senyor candidat a la Presidencia de la Generalitat, 
suspendrem la sessio fins a dos quarts de cinc d’aquesta 
tarda. Se suspin la sessib. (h un quart d’una del mig- 
dia). 

LQ sessio’ es r e p &  Q tres quarts i deu minu’ts de les 
cinc de la farda. 

El Sr. PRESIDENT: Reprenem la sessi6 interrompu- 
da aquest mati. En nom dels Diputats independents dcl 
Grup Mixt, ti: la paraula el senyor Josep Benet. 

El Sr, BENET: Senyar President, senyores i senyors 
Diputats, després de l’ampli rebuig per aquesta Cambra 
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del Govern i el programa que ens van tsser presentats 
dimarts -nom& quaranta-tres vots favorables, just els 
del Grup Parlamentari que intenta formar Govern, d’en- 
tre cent trenta-cinc Diputats-, en molts sistemes parla- 
mentaris s’irnposaria la renuncia immediata del candidat 
proposat i la designaci6 d’un altre candidat, Tanmateix, 
en I’ordenament provisional del nostre Estatut es preveu 
que el candidat derrotat pugui realitzar un nou intent de 
reeixir en el seu proposit. Se li facilita i’avinentesa de 
poder reconsiderar el programa proposat i fins i tot de 
modificar-lo, aixi com de modificar la compasicib del 
gbvern projectat si ho creu oportú, tenint en compte les 
observacions i les critiques que hagi rebut dels parlamen- 
taris en la sessib anterior d’aquesta Cambra. Es natural, 
doncs, que tots els membres dkquest Parlament higim 
escoltat amb una extraocdinaria atenció el discurs d’a- 
quest matí, En definitiva, del seu contingut depenia la 
rectificaci6 o no del nostre vot de dimarts. Ara, aquesta 
tarda, desprks d’haver escoltat el discurs i d’haver re- 
flexionat llargament sobre el seu contingut, crec que ens 
hem de formular les següents preguntes. Primera: el dis- 
curs del candidat, ¿ha millorat suficientment el seu pro- 
grama, tan criticat en la sessii, anterior, perquk puguem 
nosaltres rectificar el nostre vot? Segona: js’ha modificat 
talment la composició del govern, tambi tan criticada, 
almenys per alguns Grups, perquk ens permeti de votar- 
10 ara als parlamentaris que no el van votar favorable- 
ment en la sessió anterior? He de respondre no a l’una i a 
l’altra preguntes. Dit aixb, permeteu-me, senyores i sen- 
yors Diputats, que expliqui, bé que sigui breument, per 
quk ens veiem obligats a respondre d’aquesta manera. 

Primera qiiestió: el programa. El candidat proposat ha 
intentat de millorar certament el seu programa de govern 
i dc donar resposta a algunes de les preguntes formulades 
per alguns dels Grups parlamentaris, especialment d’a- 
quells Grups parlamentaris dels quals s’espera una recti- 
ficació de vot. És natural que ho hagi fet així. Aquesta 
millora, ¿ha estat aconseguida? Crec que no. Ei progra- 
ma continua essent en el seu conjunt confús, contradic- 
tori i ambigu. En el programa continua la barreja entre 
les qüestions fonamentals que corresponen al període 
constituent de la Catalunya autonoma amb les que 
només es poden resoldre quan aquesta Catalunya auto- 
noma sigui realment construi’da i disposem deis mitjans 
per a. resoldre aquests problemes. El programa és un 
cataleg de bones intencions; algunes, d’excel4ents bones 
intencions, de ganes de fer coses, certament, com tots 
nosaltres, senyores i senyors Diputats, tenim. Pero no 
ens dóna cap garantia de com es podran fer i amb quins 
mitjans es podran fer aquestes coses. No existeix, per 
exernpje, en el programa de govern quelcom d’essencial 
en el nostre m6n actual: un clar i detallat ordre de priori- 
tats. Governar es precisament decidir sobre prioritats, I 
és natural que el candidat no hagi pogut establir aquesta 
prioritat, perquk no ho pot fer Per que no ho pot fer? 
Perquk nosaltres no podem construir la Catalunya auto- 
noma com un Estat sobira, com ho faria un Estat sobira, 
sin6 que aquesta construccib estara subordinada, vul- 
guem o no vulguem, estari condicionada, vulguem o no 
vulguem, pel Govern de 1’Estat que ha de transferir les 

competkncies i els serveis, i tambk per les Corts generals 
espanyoles, que amb les seves lleis organiques poden 
incidir, i algunes vegades molt greument, en la constrzlc- 
cio de l’autonomia. 

Per6 hi ha un altre aspecte en el programa presentat 
que k s  preocupant i que demostra la seva debilitat 
extraosdiniria. Avui, en tot programa de govern que es 
presenti a una Cambra, -deixem a part I’excepcib de 
I’actuat Govern de Madrid del President Suárez; es un 
cas a part- és importantíssim que aquest programa áedi- 
qui una especial atencib a quantificar les promeses que fa 
el Govern, per tal de demostrar que aquestes promeses 
s6n possibles de convertir-se en, realitat, perquk exis- 
teixen, podran existir, les possibilitats econbmiques per a 
realitzar aquesta tasca en el pressupost de I’Estat. En el 
programa que se’ns presenta es parla de fer moltes i mol- 
tes coses, i ben aviat. Hi ha bona voluntat, és cert, pero 
no es quantifica practicament res, I així no es pot presen- 
tar, senyores i senyors Diputats, un programa d’actuació 
governamental en un Parlament, quan estem acabant ja 
el segle vint. 

¿Es aixb un oblit del candidat? No. De cap manera. El 
senyor Pujol és una persona amb suficient capacitat de 
govern i de coneixements de! que ks  un programa de 
govern modern per a sofrir un oblit semblant. El senyor 
Pujol ha tingut l’honradesa de no presentar precisament 
aquest a quantificació, aquesta quantificacio d’allo que 
ells sap que no podria quantificar. Almenys fins d’aqui a 
dos o tres anys, és a dir, fins que no s’hagin constru‘it 
almenys les bases de la nova autonomia financera, i fets 
els traspassos més fonamentals amb les corresponents 
dotacions economiq ues. 

Jo crec, senyores i senyors Diputats, que el candidat 
senyor Pujol té els coneixements i la capacitat per a 
presentar-nos un programa de govern que no tingui les 
enormes deficikncies del que ens presenta ara. Per& per a 
fer-ho, i repeteixo que pot feer-ho, havia de partir d’una 
base que sembla que no es vulgui acceptar, que no vulgui 
acceptar ni ell i potser tampoc una part d’aquesta Cam- 
bra. Aquesta base és: el reconeixement que Catalunya, 
almenys durant, dos anys de la seva vida, viuri un temps 
d’excepció, viura en ple període constituent, Jo crec que 
si el senyor Pujoi hagués partit d’aquest fet -que per 
molts de nosaltres, almenys per a alguns de nosaltres, és 
tant evident-, el seu, programa, molt probablement, 
hauria pogut aconseguir un suport molt més ampli i 
majoritari en aquesta Cambra. 

Per6 el programa que es presenta, crec que no pot 
rebre precisament aquest suport. Jo crec que si tots par- 
tíssim de reconhixer que Catalunya va a viure, almenys 
durant dos anys, un dificil període constituent, I’acord 
per a fer un programa de govern en aquesta Cambrh, i 
fins i tot un Govern per a dur-lo a terme, seria relativa- 
ment facil. Per quk? Perquk en un període constituent 
curt, !es coses que cal fer sbn tan essencials i fonamentals 
per al pais, que 6 s  possible la cooperacit, i, fins i tot molt 
mes: la unitat entre les forces, entre forces molt diverses 
per6 que tinguin un autentic esperit nacional. 

Aixo explica que alguns Estats, durant els seus perio- 
des constituents, no solament hagin estat presidits per 
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governs ampliament majoritaris, sin6 fins i tot d’unitat, 
des dels comunistes al centre-dreta com, per exemple, en 
la Pranqa i la Itilia de la immediata postguerra passada. 

Per quk, senyores i senyors Diputats, sembla que es 
vulgui defugir de reconkixer o almenys discutir que 
aquest periodc constituent el viuri, tant si volem com si 
no volem, Catalunya, almenys durant dos anys? 

Deu ser per les conseqükncies polítiques que un‘reco- 
rieixernent semblant comporta? Unes conseqükncies polí- 
tiques que potser no es volen acceptar per alguns. EI can- 
didat, amb la voluntat d’aconseguir la modificaci6 del 
vot anterior d’un Grup parlamentari, ha barlat d’una 
qüestió que e s  la qüestió de la reforma de I’Estatut dXu- 
tonomia de Catalunya. Ma. dit, em sembla, que el seu 
Govern csti d’acord amb aquesta reforma amb certes 
condicions, Ho celebro. Per6 aixo no canvia en res el seu 
programa. Tinguem-ho present. Perquk crec que tots els 
autonomistes que vam votar I’Estatut de Sau, aspircm, 
un dia, a aconseguir que l’actual Estatut, mitjancant la 
reforma prevista en el seu text i cn la mateixa Constitu- 
ci6, recupcri all0 que vam perdre en el llarg viatge de Sau 
a la Moncloa. 

D’altra banda, recordem que segons I’article cin- 
quanta-sis de I’Estatut la iniciativa del Govern de la 
Generalitat no es indispensable per a reformar I’Estatut, 
car aquesta iniciativa correspon també a aquesta Cam- 
bra, si és proposada per una cinquena part dels seus 
Diputats, és a dir, simplement, per vint-i-set Diputats. 
Cap modificació del programa expressat el passat 
dimarts, ni amb les millores que s’hagi pogut aportar 
avui, no representa, doncs, la. declaració del candidat en 
aquesta matkria. 

Per tant, a nosaltres no ens fara rectificar el vot, i no 
puc creure que el faci rectificar a cap Grup parlamentari 
d’ayuesta Cambra. Reformar ]’Estatut és una qiiestib de 
molts trimita: la iniciativa, cosa f k i l ,  I’acord d’una ma- 
joria de dues parts d’aquest Parlament, que evidentment 
s’aconscguiria, l’acord de les Corts generals, rnitjanqant 
Llei Orginica i, finalment, el referhndum del ’ pobk de  
Catalunya. TrAmits molt dificils i llargs de fer durant els 
anys, de dos a quatre, que necessitarem per a organitzar 
l’autonamia actual. Per6 existeix una altra qiiesti6 a la 
qual no s’ha fet referkncia, o millor dit, s’hi ha fet una lleu 
referhcia cn citar el senyor Pujol i’article cent cinquanta 
de la Constitucih que crec que té una importincia, i per 
aixb em permeto d’esmentar-la aqui. e s  el contingut pre- 
cisament d’aquest article cent cinquanta que ens permet, 
no de reformar I’Estatut, pero si d’ampliar aquest Esta- 
tut, o almenys, l’autogovern de Catalunya amb una skrie 
de facultats que pot transferir-nos 1’Estat. 

Ja crec que si aconseguissim, i aixo sí que ho podem 
aconseguir, alguna d’aquestes transferencies o delegn- 
cions -i que es poden aconseguir, repeteixo- mentre 
estem construint aquesta autonomia, donaríem un gran 
pas endavant. Un gran pas endavant, perquk a136 que 
aconseguissirn per mitj8 de I’article 150, després es molt 
possible quc, dintre el marc constitucional, ho  volgués- 
sim aconseguir en el moment -que vindra un dia o altre, 
perd, vindri en el moment oportú, quan haurem construi? 
aquesta autonomia que ara tenim-, de reformar el nostre 

- 

Estatut. A tot aixh, nosaltres, tampoc per aquesta rectifi- 
caciú o millorament de progsa’ma que hagi pogut presen- 
tar el candidat, no podem rectificar el nostre vot. 

Segona qüestió. El candidat proposat no ha modificat, 
COM podria fer, estatutiriament, la carnposicib de 
Govern, que sotmet a la nostra aprovacib,. Per tant, totes 
les consideracions i crítiques que aquest Diputat va fer a 
fes seves anteriors intervencions, mantenen la seva total 
validesa. Ah! Perb, al meu parer, per la mateixa raó, 
mantenen la seva validesa també les critiques i’consi- 
deracions que van fer els altres Grups Parlamentaris d’a- 
questa Carn bra. 

El Govern que sc’ns presenta continua essent minori- 
tari, extraordiniriament minoritari, format per un Grup 
parlamentari que nornks té quaranta-tres Diputats dels 
cent trenta-cinc que componen aquesta Cambra. 

El Govern continua essent monocolor i escorat a. la 
dreta, quan la construccib de la’catatunya autonoma de 
tots i per a. tots exigeix un Govern del qual no quedin 
exclosos els partits que tenen la representacib majori- 
tiria, vulguem o no vulguem, de les classes treballadores, 

El Govern que sc’ns proposa, ks un Govern dhhil, 
forqosament inestable, que sera sotmks constantment a 
les pressions dels partits antaghics que, des de l’exterior, 
i a una i altra banda, li donin suport parlamentari, un 
suport, per& sempre condicionat. Uns partits que li 
donaran suport, possiblement, mentre esperen el desgast 
que sofrira el Govern en solitari per enderrocar-lo i per 
su h sti t ui r -10. 

Aquest Govern minoritari i monocolor, en un període 
constituent, és una fbrmula inkdita,’ com vaig dir ja en la 
meva anterior intervencib, n o  solament en la historia de 
Catalunya, ans tambk en la histhria del constitucionalis- 
me d’arrcu del m h  

6 s  una expcrikncia inidita, que nosaltres no voldríem 
sofrir precisament aqui, a casa nostra, en aquestes cir- 
cumstancies. EI Govern que sc’ns proposa, per la seva 
compasici6 minaritriria, no pot assegurar l’estabilitat 
politica i governamental de Catalunya, ni tampoc no pot 
crear el clima de confianca que ha d’existir a Catalunya 
per a lluitar eficaqment contra la crisi. 

EI Govern que se’ns proposa no és el que necessita 
Catalunya per a convertir la seva població invertebrada 
en poble, corn vaig dir en una de les passades intcrven- 
cions. Al contrari, pot ser el gran obstacle per a acon- 
seguir- ho. 

Tampoc no és un Govern capa$ d’impulsar el gran 
moviment popul~r que és imprescindible que existeixi i 
que impulsem perquk doni suport, a la tasca dificil i dura 
de construir una Catalunya autbnoma, de tots i per a tots 
els qui viuen en aquesta terra, sigui quin sigui el lloc de la 
nostra naixenga. 

Per tot aixb, nosaitres haurem de votar negativament. 
Nosaltres no volem ser responsables d’haver contri- 

bui’t a donar a Catalunya, en una hora crucial com 
aquesta, a l’hora de construir la nova Cataíunya autbna- 
ma, un Govern que no és el que necessita el nostre poble. 
Per aixb, tampoc no ens abstindrem, car considerem que 
ahstenir-se en una qüestió tan transcendental com aques- 
ta, és una forma, bé que sigui vergonyant, de contribuir a 
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l’aprovació del Govern proposat i, per tant, de fer-se res- 
ponsable de l’exisdncia d’un Govern que considerem 
incapq per a dur la tasca que li ha de ser encomanada. I, 
responsables també, de la inexistkncia d’un altre Govern 
que sigui ei que Catalunya necessita en aquest període 
constituent. 

Tothom h a  reconegut en aquesta Cambra, senyores i 
senyors Diputats, fins i tot el candidat proposat, que 
aquest Govern que se’ns presenta, minoritari i mono- 
color, no és el millor. Tanmateix, el senyor Pujol ens ha 
dit que sembla que és I’ÚGnic que pot sortir d’aquesta 
Cambra. Que no hi ha altra opci6. Jo no vull discutir 
aixb, ara, aquí, perqu6 no disposo del temps necessari i 
també perque crec que no correspon aquesta discussi6 en 
aquest debat. Avui i aquí, segons la Disposici6 transi- 
tbria de I’Estatut, només correspon de discutir sobre el 
programa i el Govern que ens ofereix el candidat propo- 
sat pel senyor President del nostre Parlament. Pero vull 
dir, almenys, que crec que existeixen altres opcions, 
altres alternatives, que podran ser discutides, si es pre- 
senten en aquesta Cambra, d’acord amb els trhmits que 
estan previstos a la Disposici6 transitoria cinquena, des- 
prés de no haver-se aprovat, si s’escau, el Govern i el 
programa que se’ns presenta. 

Si no estern plenament convenquts que aquest progra- 
ma i aquest Govern s6n els que necessita aquesta terra 
nostra, intentem que siguin presentades a aquesta Cam- 
bra altres alternatives, altres opcions, pero no votem un 
Govern per simple resignacio. 

Senyores i senyors Diputats, en el moment que anem a 
comenqar el període constituent de la nova Catalunya. 
autonoma, aquesta Catalunya autonoma que volem que 
sigui de tots i per a tots, no ks Z’hora d’un Govern ‘minori- 
tari i monocolor format per un sol sector del nacionalis- 
me, sin6 l’hora d’m Govern nacional catal& com més 
ampli i unitari possible, en el qual hi hagi representacib 
de les ciasses treballadores de Catalunya. Intentem, entre 
tots, d’arribar a la formacib d’aquest Govern. Tinguem el 
coratge de fer-ho! L’Estatut, en la seva Disposicib transi- 
tbria cinquena, ens ofereix el procediment per a acanse- 
guir-ho. Si aconseguim de fer-ho, donarem al nostre 
poble all6 que té dret a esperar en aquests moments de 
nosaltres: un Govern que sigui capaq de construir la 
Catalunya authnoma de tots i per a tots els qui vivim en 
aquesta terra, sigui quin sigui el Iloc del nostre naixe- 
ment, 

Res més i moltes gtbcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: En nom dels Diputats del PSA, 

que formen part del Grup Mixt, té la paraula e1 Diputat 
senyor Francisco Hidalgo. 

El Sr. HIDALGO: Sefior Presidente, señocas y 
señores Diputados, es evidente que para nosotros, como 
todos 10s asistentes al discurso de esta rnafiana habran 
podido comprobhr, la problemática que representamos 
en esta Cámara y en la reconstruccibn naciunal de 
Cataluña, maltratada fue anteayer en las intervenciones 
del candidato a la Presidencia, y desdefiada ha sido hoy. 
Y con todo, preferimos que así haya sido. Francamente. 
Porque para que el grave tema de la inmigracibn sea des- 
virtuado y manipulado por unos intereses minoritarios y 

clasistas, arnparados en la demagogia de la catalaniza- 
ción, preferimos que no se toque. No obstante, por el res- 
peto que nos rnerece esta suprema Institución catalana, 
porque entendemos que no estamos aquí sblo para sentar 
posiciones, sino sobre tado para dar rmones y deba- 
tirlas, exponemos a continuación la esencia de las nues- 
tras, que han de contrastarse con la visión obtenida tan 
prccariamente del programa de gobierno que se propone 
a la aprobacibn de esta Cimara, 

Digamas, en primer lugar, que una lectura racional y 
justa de la historia nos dice a nosotros, en contradiccion 
con la teoria mas o menos solapada, pero siempre ten- 
diendo a la coacción, de la integración de las masas tra- 
bajadoras llegadas de btras tierras de España en la cul- 
tura catalana, dos cosas fundarnentates: primera, que 
una auténtica actitud progresista es aquella que acepta la 
inrnigracibn respetando su cultura de origen, reconocibn- 
dola en las instituciones y en las leyes e incluso poten- 
ciándalas para la mayor riqueza del acervo civilizador de 
la comunidad receptora; segundo, que no puede hablarse 
de una prictica democrhtica si se presiona por 10s me- 
dios que sea, por el silencio o la presih solapada in- 
clusa, para descornpaner la personalidad y expresiones 
específicas de las masas trabajadoras desarraigadas de 
otras tierras por la injusticia social. 

Nucstra posici6n ante este problema de la reconstruc- 
ci6n de este pais secularmente oprimido, como oprimido 
y colonizado ha sido nuestro pueblo andaluz, es absolu- 
tamente clara: el pueblo catalin tiene el derccho indiscu- 
tible de reconquistar y desarrollar en toda su plenitud su 
identidad, cultura e instituciones histbricas, y esa tarea 
comienza por el legitimo reconocimiento de la lengua 
catalana como idioma de Cataluña. Pero, a la vez, en 
reconocimiento de una historia reciente de la que no pue- 
de inhibir se, y acatando unos principios sancionados 
internaciondmente, Cataluña tiene el deber de institucio- 
nalizar el derecho a la libre expresibn de las minorias 
inmigradas en sus respectivas lenguas, así corno la pre- 
servacibn y desarrollo de sus culturas de arigen y corres- 
pondientes identidadefi. Consideramos que ésa es la via 
justa, no s610 para respetac unos derechos inherentes a 
las minorias, sino tambikn para ahorrar las incertidum- 
bres y traumas que puede proyectar sobre las masas tra- 
bajadoras llegadas de Andafucía y de otras tierras de 
España el proceso de catalanización forzada que augura 
el programa de gobierno que en estos días hemos visto. 

Por ahi se ve muy diáfanamente que la cuestibn que 
nos preocupa no se puede calificar peyorativamente de 
culturalista, sino que posee implicaciones sociales que 
traspasan prácticarnente todos ios ámbitos de la vida en 
esta tierra. Digamoslo con toda claridad: 10s trabaj a- 
dores llegados de otros pueblos de Espafia, concretarnen - 
te del nuestro, ni entienden ni aceptan, salvo excepciones 
muy reducidas, que su integracibn en Cataluña tenga que 
significar la asunción de la catalanidad, que tengan que 
desprenderse de sus identidades, lenguas y origenes para 
adoptar la identidad, la lengua y la cultura catalana. Ahi 
es donde aparece la inmigracion como problema para 
Cataluíía, porque ahi es donde chocan las aspiraciones 
de las masas trabajadoras con el proyecto de catalaniza- 



ción que ciertas klites y clases vienen elaborando desde 
hace tiempo, y hoy, según llevamos oyendo estos días, 
cskin dispuestas a convertir10 en programa de gobierno. 
Bjalh nos equivoquernos. Pero es 10 cierto que nos teme- 
mus efectos dcsastrosos para las rnasas trabajadoras 
itimigradas, si realmente se aplica la politica econbrnica 
y la política cuftural que ha csbozado el candidato a la 
Presidencia. de la Generalitat. 

Frentc a csa amenaza para la convivencia en este país, 
nosotros reivindicamos fundamentalmente dos cosas: el 
reconocimiento institucional y legal de las diversas iden- 
tidadcs y culiuras que componen la Cataluiia de nuestros 
dias, así como una reglamentacibn escrupulosa de las 
lcnguas en la h e a  de la normalizacibn de1 catalin, el 
bilingüismo y la cooficialidad, Y segundo, una politica 
económica y social prioritariamente dirigida a reparar el 
daño infringido a 10s centenares de miles de familias Ira- 
ba-jadoras Ilcgadas de stras tiewas, y precariamente 
agrupndas en las cinturones industriales, sin que ell0 
suponga responsabilidad al pueblo catalán, que ha care- 
cich de libertad durante tantos a h s .  Pero tampoco cabe 
en justicia ignurar que deterrninadas dignrquias autÓcto- 
nas se han beneficiado de la explotación intensiva de esas 
masas Re trabajadorcs inmigrados. Podemos entcnder 
que un candidato y un partido que se dicen nacionalistas 
y catalanes quiernn seguir una catalanizacibn acelerada 
y sin permitir ningun tipo de fisura, pero también se 
entenderá que nosotros nos opongamos con toda mer- 
gia, con toda firmem a ese su proyecto de intcgracibn, a 
ese su proyecto de catalanización por la. solidaridad de 
nuestros dos pueblos, por la solidaridacl dc todos 10s p k - ,  
blos de Espafia. Muchas gracias, seiior Presidente. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup d’Esquerra 
Republicana, té la paraula el Diputat senyor Francesc 
Vicens. 

El Sr. VICENS: Honorable senyor President, 
senyores i senyors Diputats, hem cscoltat amb summa 
atencii, la intervcncih del candidat senyor Jordi Pujol. 
L’hcm escoltat amb tanta mks atencio qiic el nostre Grup 
parlamentari va tenir abans d’ahir una actitud crítica res- 
pecte al seu programa. Haig de dir ai senyor Jordi Pujol 

’ que continuem tenint una actitud critica. La continuem 
tenint perqu6 estimem quc continuen havent-hi una skrie 
d’amhigüitats en el seu programa, malgrat les seves expli- 
cacions d’aquest mati, que voldriem aclarir. I abans #en- 
trar en materia, com que estic parlant de critica, voldria 
fer una critica a un tractament que el senyor Jordi Pujol 
va donar ahir a la consideració que li mereix el treball de 
les Consellcrics de la Generalitat provisional. En la seva 
intervenció del mati, es va referir a la utilitat que per al 
govern de la. Generalitat estatutiria podri tenir el treball 
fet per la Conselleria de Sanitat. I una referkncia seni- 
blant, cncara que mks curta, va fer a la tarda pel que fa al 
treball fet per la Conselleria d’Ordenacib Territorial. Ens 
sap molt greu que nom& aquests dos aspectes hagin 
merescut un reconeixement de treball Útil per part del 
candidat. Pensem que les altres Conselleries han fet un 
treball quc seri Út i l  i aprofitable per a la Generalitat. esta- 
tu tari a. 

Dit aixo, voldria entrar en rnatkria deixant molt clar 

quc la m c w  intenció no és pas fer una p q a  orathia, sinó 
gairebi uti resum de problemes i ambigüitats sobre els 
quals demanem al senyor candidat que s’expliqui clara- 
ment, Perquk, si es que haig de ser sincer, el nostre Grup 
parlamentari encara no sap que ha de votar aquest ves- 
pre. Vull ser clar. T per ser clar, dividiré la meva interven- 
cib en eis punts següents, seguint mks o menys la inter- 
vcnci6 del candidat d’aquest matí. Penso parlar, primer, 
del problema dels traspassos, Desprk, del problema de 
la política econhmica. Després, de les qüestions que afec- 
ten els desequilibris regionals i la política comarcal. En 
quart lloc, em referiré a la greu qüestio de Ics Cambres 
Agraries; i, finalment, a la qüestib central, que estic segur 
que prcocupa tots els Diputats d’aquest Parlament, de la 
reforma de Estatut. 

Doncs, procedint per aquest ordre, respecte als tras- 
passos de I’AdministraciÓ central de 1’Estat haig de dir 
que prenem nota de la promesa feta pet candidat d’exigir 
amb rapidesa els ja aprovats i d’accelerar-ne els altres, 
6s  veritat que ha dit frases com que en rnatkria econhmi- 
ca no sabem quin és el sostre que ens dbna 1’Estntut 
cxactament. f i s  cert, aqiresta ambigiiitat i moltes altres tk 
aquest Estatut. Aquesta 4s particularment greu, perqui: 
en d e p h  la vida de les petites i mitjanes empreses, i en 
depen la vida dels milers de treballadors en atur a 
Catalunya. Son dues qüestions extremament urgents, i 
esperem interpretar en aquest sentit rigor& d’urgkncia La 
frase de la promesa del senyor Pujol d’accelerar aquests 
traspassos; per6 ja que parlem d’urgkncia, em cal referir- 
mc a una altra qiiextiÓ mencionada pel senyor candidat. 
Es el problema de la renegociado dels aspectes financers 
de I’Estatut. Aquest mati, en tractar d’aquest punt, s’ha 
referit R I  termini de sis anys, per& a1 criteri nostre, s’hi ha 
referit d’una manera ambigua. El que diu Estatut, 
segons la lectura que en fem nosaltres, 15s que aquesta 
renegociacib només podra comenqar passats sis anys, si 
abans no ha estat acabat el procks de transferkncies 
totalment, Doncs, demanem al candidat que precisi 
clarament si és que pensa tcnir abans de quatre anys aca- 
bada la tasca dels traspassos. Perquk, si no h s  aixi, en 
a lh i i r  a la rcnegociacib dels aspectes financers, no cnte- 
nem en quin sentit ha fet l’al~lusib, perqui: el termini de sis 
anys sortiria fora d’aquesta legislatura, i per tant del seu 
mandat corn a President. 

Segon punt: qiicstions de política. economica. Vull ser 
sintetic i breu. M’agradaria donar l’estructura d’un sil.10- 
gisme al que haig de dir, Primera premissa: cl senyor Jor- 
di Pujol ha reconegut la greu situacib econhica de 
Cataluiiya, i ha reconegut també. ho ha dit així, almenys 
si jo ho he entks b6, que una de ies febleses greus del 
govern de 1’Estat a Madrid 6s dedicar-se a fer només 
política i molt poca economia. El candidat ens ha expli- 
cat tamb@ que tk un programa concret d’aplicacio imme- 
diata. Doncs, d’aquestes premisses cal treure una conclu- 
si& per quina raú el candidat vol esperar cl mes de 
setcmbre per posar en priictica aquest programa, aquest 
programa d’aplicació immediata que té preparat? Volem 
una precisih sobre aquest assumpte. 

Passo a la qiiestio dels desequilibris territorials i de Sa 
política comarcal. El senyor Pujol ens ha dit aquest matí 
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que el comarcalisme no 6s sols una qiiestió política 
-sembla que el cito literalment-, quan ha dit que 6s tam- 
bk una qüestió de reivindicaci6 econbmica i social. Evi- 
dentment, t t  tota la raó i ens satisfa molt que hagi accen- 
tuat tots els aspectes indispensabJes de millora de rendi- 
ments en ei camp, d’empresa familiar agriria, de crear 
els serveis i els equipaments que sbn necessaris en ei 
camp catali i ocupar-se de i’equilibri ecolhgic, etc., etc., 
mesures totes aquestes ultimes que es resumeixen en 
aquesta nocio, que est i  de moda, la qualitat de la vida, 
una de les raons essencials per les quals el camp catald 
esta sotmhs a un procks de despobla&, la rab pdtser 
fonamental per la qual el camp es buida. Tot aixo opi- 
nem que esta bC. Sostindrem el seu programa en tots 
aquests aspectes. Per6 ens inquieta extraordinariament 
I’accentuacib que ha fet d’aquests aspectes econhics i 
socials i que aquest mati hagi redu‘it només a una frase 
-dir que tambt ks una qüestió política- el problema dels 
desequilibris territorials i de la política comaxal. Nosal- 
tres pensem que reduir aixb a una frase i parlar unica- 
ment de mesures econtimiques i socials Cs fer un comar- 
calisme paternalista. No 6s pas ia política comarcal que 
vol 1’Esquerra Republicana. E és paternalisme no parlar 
de descentralització de poder respecte a Tes com’arques, 
la descentralitzacib de poder que signifiqui una potencia- 
ció de les comarques de Catalunya. 

Ens inquieta encara més aquesta abskncia i aquesta 
ambigüitat quan li vam sentir dir, f’altye dia, que instaria 
el traspis de competincies de les Diputacions a la 
Generalitat, perd així ho vam entendre almenys, per 
tornar-les a les Diputacions en forma de serveis. Que vol 
dir aquest a ambigiiitat ? Voldríem precisions concretes 
tambk sobre aquesta matbria. Perquk repeteixo que el 
nostre Grup parlamentari encara no sap que ha de votar 
aquest vespre. 

Passo a la qüestió de les Cambres Agriries. El candi- 
dat, aquest matí, ens ha dit que es comprometia a un 
traspiis ripid a la Generalitat. Penso que el candidat no 
ha e n t h  bé la intervenció del nostre company, el senyor 
Víctor Torres, abans-d’ahir. El que nosaltres pensem 
sobre les Cambres Agrhries és que cal suprimir-les, Cal 
la supressib de les Cambres Agriries i que els serveis que 
sigui necessari prestar en aquest sector agrari siguin 
organitzats i dirigits des de la Conselleria d’Agricultura 
de la Generalitat. I, a mts, pensem que per a fer aixd no 
cal esperar cap trasphs. La lectura que nosaltres fem de 
1’Estatut diu que la Generalitat tindra competkncia exclu- 
siva en matkria d’agsicultura i de ramaderi’a. Per tant, no 
cal esperar traspassos. El contrari seria fer una Interpre- 
tació restrictiva de I’Estatut, i no penso pas que el senyor 
Pujol sigui partidari d’aquest tipus d’interpretacions 
quant a 1’Estatut de Catalunya. 

Vull referir-me, finalment, a la qüestib de la reforma de 
1’Estatut. I dic bk meforma)) i no pas wevisib, que 6s el 
mot que ha emprat el senyor Pujol aquest matí. Imagino 
que, potser, en el sentit que ell li donava, bs un mot sino- 
nim. Per6 el nostre Estatut, quan es refereix al que nosal- 
tres pensem, empra el mot {creforman. Per tant, aquesta 
no k s  una pura qiiestió terminolbgica, acadkmiea, sinb 
una qiiestib de fons, Perquk una cosa que seria possible 

és interpretar la paraula mvisibn com una a lh i6  al 
procediment previst per la Constitució, quant a la 
millora, únicament, de I’Estatut: Ei senyor Benet ja ha fet 
referincia a aquest procediment, fa un moment. Evident- 
ment, que cal emprendre-la, aquesta via, per6 no ks l’úni- 
ca. Nosaltres volem la reforma de I’Estatut. I interpretant 
que el candidat tambk la vol, celebrem que coincideixi 
amb el que és la política d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, amb el que i s  un dels punts fonamentals del 
nostre programa, que potser no seria necessari explicar 
pero que em permeto repetir: que la reforma que pseco- 
nitzem nosaltres k s  dintre de la via de la legalitat i arri- 
bant fins al punt mks alt que permeti el sostre de la Cons- 
tituci6. El candidat, aquest mati, quan ha parlat de I’as- 
pecte aquest de la reforma, ha dit: ({Sobre quins temes, la 
reforma? Ja ho veurem.)) Crec que s’ha de veure amb 
calma. Perquk, desprks de dir que (4ja ho veurem);, ha dit: 
<(Per exemple, l’altre dia vaig parlar de les competkncies 
sobre justicia.)r Lamento haver de dir al candidat que ha 
escollit un mal exemple per a dodar una impressió de 
com enten ell la reforma de I’Estatut, perquk en justícia el 
sostre constitucional t s  baixíssim. I lamento no tenir un 
text de I’Estatut aquí, ara al davant, per6 si que dir&-que, 
personalment, en aquest moment nombs recordo que el 
nom d’un president del Tribunal Suprem de Justicia de 
Catalunya haurh de ser publicat en el Diari OGcial de la 
Generalitat. NO recordo ara si tenim alguna altra compe- 
tkncia en matkria de justícia. Fins a tal punt que 6s qües- 
ti6 de preguntar-se quin sentit t6 proposar una Con- 
selleria de Justicia dintre de l’organigrama de la 
Generalitat estatutkria. Per tant, aquest exemple no ens 
plau. 

La necessitat de la reforma, per a nosaltres, és absolu- 
ta, perquk a Catalunya Ei cal una veritable autonomia. I li 
cal una autonomia, no solament per a satisfaccib del sen- 
timent nacional del poble de Catalunya, sin6 perquk la 
necessitem per a governar-nos. Tenim necessitat de 
governar-nos nosaltres per a resoldre els nostres proble- 
mes. Si no tenim poder per a resoldre’ls, sempre haurem 
de demanar que ens els rtsolguin des de fora. I j a  tenim 
prou experikncia de quina manera es resolen, aleshores, 
els problemes de Catalunya. Per tant, volem deixar clar 
que, per a Esquerra Republicana de Catalunya, autono-, 
mia vol dir poder politic, sentit nacional i #Estat. I no 
em fa cap por dir I’expressió {{sentit d’Estatn. Perquk, si 
parlem de poder polític per a Catalunya, aquekt poder 
cal anar-lo a buscar all6 on es troba, a i’Estat espanyol, i 
prendre aquestes competkncies que necessitem per a 
governar-nos. Per tant, per acabar, voldriem,’el nostre 
Crup parlamentari, un reconeixement explicit del candi- 
dat que representara al Parlament en aquest Parlament, 
el Projecte de Reforma de !’Estatut dintre d’aquesta legi- 
slatura, és a dir, a temps per tal que el tramit d’aprovació 
del Parlament pugui ser acomplert, I volem dir-li encara 
una altra cosa: que si aquesta legislatura haguhs d’aca- 
bar amb un altre president que no fos ell, voldriem el seu, 
compromís, en aquest cas nom& com a secretari general 
del seu partit, que ens ajudaria a defensar la reforma de 
]’Estatut. Res mes, moltes gracies, senyor Prpident. 

E! Sr. PRESIDENT: En nom delGrup dels Centristes 
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de Catalunya, te la paraula el Diputat senyor Anton Ca- 
ñellas. 

EI Sr. CARELLAS: Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, en la primera part d’aquest debat, 
abans-d’ahir, vam tenir ocasió de posar de manifest qui- 
na era la posicio del Grup Centrista pel que fa referkncia 
a I’clccci6 del President de la Generalitat i l’aprovacii, i 
posta en practica d’un programa de govern. El que va 
passar en la primera votaci6 ha servit de confirmació de 
les nostres paraules. La feblesa de plantejaments de la 
mineria majjoritiria va quedar en evidencia, i a causa 
d’aixt, s’eesta posant en perill l’operativitat dei govern 
catala i la rapida posta en marxa de les seves responsa- 
bilit at s. 

Pa quaranta-vuit hores, jo deia que ens trobavem en la 
necessitat de ser coherents i en l’obligacib de respondre 
al que ens exigeix el nostre poble: Avui continuen existint 
els mateixos condicionants politics d’aquell moment. A 
mes, se n’hi han afegit alguns de nous. La impossibilitat 
d’arribar a una majoria en l’eleccib del President en la 
votacih anterior n’ks una mostra. El Crup Centrista no 
vol, tanmatkix, insistir en un tema que considera ja prou 
explicat en aquest Parlament i tambt: fora d’aquesta 
casa. El que era veritat fa dos dies continua essent-ho 
ara. La responsabilitat i la coherhncia que sbn principis 
bisics de la nostra trajectbria política ens han de perme- 
tre arribar a una solucit, de les actuals dificultats per a 
Formar govern. Per aixb em sembla oportfi recordar ara 
la freqükncia amb que molts hem defensat la configura- 
ció d’uaa amplia base de centre que estiguks en condi- 
cions de reflectir la voluntat real de la gran majoria dels 
cat alans. 

El candidat ha respost aquest mati a la nostra propos- 
ta d’unitat natural quan ha parlat de l’amplin majoria 
parlamentaria que retuereix el seu programa. de govern. 
Aixo ens sembla un inici d’aprspamcnt que potser POSS~-  
biliti en el futur una major coincidkncia en les colslabora- 
cions. Ja hem manifestat quines s6n les realitats ideolhgi- 
ques i estrat6giques que ens separen de la minoria 
majoritaria d’aquest Parlament. El candidat a la Presi- 
dkncia de la Generalitat, el Diputat senyor Pujol, ha 
intentat replicar a les nostres observacions crítiques, pero 
considerem que hi ha aspectes centrals del seu programa 
que cncara continuen amb una certa indefinició. X per 
aixb voldríem ara plantejar giÍblicament una serie d’in- 
terrogants específics per tal d’aaciarir quins són els objec- 
tius reals que ens proposa el representant de la coalicib 
de Convergkncia i Unio. 

Com a partit autonomista, els Centristes de Catalunya 
creiem que una Catalunya autogovernada i plenament 
conscient del que &s i del que ha de ser constitueix una 
necessitat urgent de tots els seus ciutadans. També pen- 
sem que la normalització cultural i Iingüístfcíi ha d’arri- 
bar dins el mixim respecte tl la pluralitat de cultures que 
conviuen al nostre pais, sense mentalitat ni estil de reven- 
ja o dc coacció. NQ concebem una democrkia sense 
autonomia i no concebem una autonomia que manqui 
dels mitjans requerits per utla catalanitat plena i volun- 
tariament acceptada. Per a nosaltres resulta obligada la 
defensa de la identitat propia de Catalunya. Voldríem 

saber de quina forma es pensa enfocar aquesta defensa 
sense perjudicar els legítims interessos deis ciutadans 
catalans no nascuts en aquesta terra i essent fidels al 
mateix temps a les exighncies de la cultura propia del 
nostre país. 

Pel que respecta a les relacions entre el Consell Execu- 
tiu i el Parlament, hem escoltat un exprks reconeixement 
que el poder radica en el Parlament i una clara nfirmacib 
de respecte a la sobirania catalana. Els representants 
directament elegits pel poble son els qui seuen en els 
escons d’aqucst hemicicle, i el Consell només pot exeeu- 
tar cl que hagi estat disposat per la Cambra de Diputats. 
El Parlament haurh de portar a terme una tasca especial- 
ment activa en aquesta fase inicial d’institucionalització 
de !a nostra autonomia. En conseqüencia, considerem 
molt oportuna aquesta declaracib pública de respecte al 
Parlament per part del candidat a la Presidkncia del 
poder executiu, el senyor Jordi Pujol. X voldriem 
assegurar-nos que aquesta scra la forma. efectiva de con- 
certar les relacions entre els dos poders de la Generalitat. 

Ccntristes de Catalunya. ha manifestat molt sovint quc 
la política territorial constitueix d veritable eix del 
redreqnment del nostre pais. Quan fiem dit que calia 
reordenar el territori catala, ens proposhvem un objectiu 
arnbicicis per6 definit: instaurar unes noves relacions més 
justes que compensessin els desequilibris que el centralis- 
me i els interessos privats han provocat a casa nostra. 
Encara que de forma més o menys vaga, el programa de 
govern sotrnks en aquest Parlament afirmava, o almenys 
aixi ho  vam entendre nosaltres, que In Generalitat res- 
pectaria I’autonarnia funcional de les Diputacions, 
encara que la titularitat formal d’alguns serveis passks al 
Consell Executiu, Nosaltres considerem que cal promul- 
gar amb la maxima urghcia una Llei de Regim Local 
que institucionalitzi adequadament una estructura 
comarcal fidel a la nostra. historia passada i que estigui 
d’acord amb eis reptes del futur: la millora de la qualitat 
de vida, la integració a les comunitats europees i la con- 
venient descentralització de serveis. La. correcci6 dels 
desequilibris economics entre les nostres terres exigit4 
sens dubte una nova distribucib de les compet6ncies 
administratives. En el programa que se’ns ha cxposat 
se’n parla, d’aixh, sense precisar I’abast ni el contingut de 
la redistribucib. Volem afirmar explicitament que la Llei 
de Rtigim Lochl ha de contemplar la creació d’institu- 
cions supracomarcals, tal corn son les Diputacions, que 
defensin la historica mancomunitat de les nostres terres 
sense lesionar tot alli, que sigui aprofitable i sense deixar 
cn un desemparament injust nombrosos sectors 
populars. No admetrem en cap circumstancia que una 
mena de wacatia legim pugui perjudicar en el mks mi- 
nim la nostra realitat comarcal i suprncomarcal. Per 
aixb, demanem fonamentalment al candidat a la Presi- 
dkncia quin ks el procCs concret que proposa el seu pro- 
grama pel que fa refesencia en aquest tema de tanta 
transcendkncia per a nosaltres. 

En reiacio amb la política territorial, també volem 
deixar ben clar que la Corporacib Metropolitana de Bar- 
celona reclama un tractament especific i que i’actual 
macrocefilia del nostre pais ha de ser urgentment corre- 
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gida. S’han de crear els mitjans oportuns per tal Q’evitar 
una concentracio gegantina de població, indiistries i ser- 
veis culturals i educatius en un territori saturat i que no 
pot respondre a les exigkncies que se li plantegen des de 
fa molts anys. 

Aquesta omissi6 del programa de govern hauria 
d’ornplir-sc de forma suficient si ks que vol afrontar els 
probkmes reals. Sabem que la situació k s  complexa i que 
a les qüestions de dret administratiu de rhgim local s’afe- 
geixen factors d’erdre social, econbmjc i polític. Pero 
precisament per aixl, cal donar prioritat absoluta a un 
tema que afec& un percentatge tan elevat dels habitants 
del nostre país. 

Continuem pensant que resultnri molt dificit no incre- 
mentar la pressi6 fiscal per tal de fer rutllar una estruc- 
tura del Consell, tan complexa des del primer dia com la 
que avui es torna a sotmetre a la nostra aprovació. El 
Diputat senyor Pujol ens ha dit que de moment no pensa 
fer 6s d’aquesta potestat en un futur previsible. L’ambi- 
giiitat de la fórmula no ens aclareix gaire les dues cuses. 
L’experikncia comuna a tots, ens indica que k s  molt 
infreqüent el cas d’un aspirant al Govern que afirma el 
contrari. Tanmateix, en aquest cas, seria impensable que 
el Consell Executiu, si arribés a comptar amb el suport 
majoritari d’aquesta Cambra, no fes honor a la seva 
paraula per les raons que ja vam fer públiques abans- 
d’ahir. L’autogovern no pot transformar-se en opini6 del 
ciutada en un sistema administratiu mts car, més inefi- 
cient i mks burocratic encara, que el sistema vigent amb 
antelacib a I’Estat de les autonomies. En aquest sentit 
s’ha dit que el gran nombre de Conselleries existents 
tindria una estructura interna racionalitzada que permeti 
el seu funcionament eficaq perb que no resulti gravosa 
per al contribuent. Aixd podria coincidir amb el nostre 
programa d’austeritat burocritica que propugna la crea- 
cib dels serveis imprescindibles, perb evita la ineficikncia 
provocaria per programacions massa tebriques o massa 
electoralistes. Els objectius proposats sbn massa ambi- 
ciosos. Quines garanties de control, de contractacib de 
personal i de la contencii, de la despesa es pensen adop- 
tar? No ho sabem i per aixd ho demanem aquí de 
manera explicita. En canvi, no s6n precisament els cri- 
teris electorals els que motiven el nostre desig de conce- 
dir al sector agrari una atencio privilegiada. Fer a nosal- 
tres, les xifres fredament quantitatives que aquí s’han 
citat d’uns cent mil pagesos, que en nhrneros rodons hi 
ha a Catalunya, s’ha dit fa dos dies, no poden ser consi- 
derades com a factor numkric exclusivament. Els Cen- 
tristes tenim la convicció que la Catalunya agriria ocupa 
un lloc molt mks decisiu del que li atorguin en l’actualitat 
aquestes quantificacions estadístiques. L’agricultura és la 
forma de viure i de produir que en les presents circums- 
tincies tC  i tindra cada dia més importada per al nostre 
poble. La crisi energktica, la dependkncia de les primeres 
rnatkries, la integració d’Espanya a la Comunitat Euro- 
pea el 1983, i el deteriorament de les condicions de vida 
urbanes, s6n factors que justifiquen sobradament l’es- 
mentada importbncia. El sector agrícola i ramader resta 
esperant des de fa molts anys I’atencib que mereix. En 
primer lloc requereix una millora de la qualitat de vida 

del medi agrari. Ens va sorprendre que en la primera, 
llarga i a vegades massa amplia exposició del Diputat 
senyor Pujol s’evités qualsevol tractament específic del 
problema, al qual es féu esment només de passada. 
Aquest matí s’ha parlat una mica més del tema per6 no 
voldríem lirnitar-nos a un tractament de simple trhmit. 
La competitivitat, la modernitzacib tecnolhgica, la no- 
desertització de les nostres terres, i l’estabilitat del pro- 
ductor rural depenen bhsicament de la qualitat de vida, 
de la qualitat de vida en el camp. Que el camp tingui un 
nivell estrictarnent comparable al que k s  propi de les 
grans concentracions urbanes. Per aixb, nosaltres defen- 
sem amb tanta convicció l’enriquiment progressiu dels 
caps de comarca amb tota mena de serveis sanitaris, 
financers, educatius, culturals i administratius. Per aixh, 
abans de crear i fomentar canals de crkdit als agricultors 
joves, hem de configurar les condiciones requerides per a 
motivar la permanhcia dels joves a la seva terra fins i 
tot el retorn dels qui s’havien vist obligats a abandonar- 
les. Bs en aquest context i per tal d’afavorir aquests pro- 
cessus que cal promocionar la creació de noves empreses 
agrícoles i el cooperativisme de primer i de segon grau. 

El Diputat senyor Jordi Pujol ha parlat aquest mati, 
dins dels parigrafs dedicats al mbn rural, de les Cambres 
Agraries. Nosaltres no fem qiiestib del nom, sinó de la 
realitat viva i operativa que representa, EIS mateixos 
agricultors han de dirigir aquestes Cambres com j a  ho 
fan des de les eleccions democrhtiques celebrades fa dos 
anys per primera vegada. Les Cambres han de funcionar 
amb una plena coordinació amb la Conselleria d’Agri- 
cultura de la Generalitat, i a través de la Conselleria 
hauran de tenir en compte la política agriria global de 
1’Estat que s’enfronta en un futur proper amb la integra- 
ci6 a les Comunitats europees. 

Mitj anqant el present debat parlamentari, voldr iem 
aconseguir mbs precisions i desitjaríem que, encara que 
ies garanties demanades no existissin, se’ns definis si m6s 
no les actituds de base, Voldríem confirmar que ha estat 
nom& la necessitat de concisi6 expositiva la que ha pro- 
vocat les omissions a les formulacions que hem qualificat 
de perilloses o d’inexplicables. A la. vista dei que se’ns 
digui pliblicament i de les garanties que se’ns ofereixin 
pricticarnent i de forma explicita, comprovarem si hem 
avanqat o no en el camí de dotar Catalunya d’un Consell 
Executiu sense ambigüitat ni contradiccions. 

Els Centristes de Catalunya ens sentim responsables 
del futur del nostre poble. No volem que el partidisme ni 
la rigidesa d’altres pugui perjudicar la immediata consti- 
tuc% dels brgans executius de la Generalitat. Creiem 
alhora que el servei del país, que passa sempre per sobre 
dels interessos de partit, ens obliga a donar audikncia a la 
segona petició de vot del Diputat senyor Pujol, sempre 
que els nostres interrogants tinguin una contestació afir- 
mativa pel candidat. En tant que partit defensor de la 
nostra autonomia i de 1’Estat d’autonomies, els Centris- 
tes exhortem cl candidat de la presidkncia de la Generali- 
tat i el seu proposat Consell Executiu que, per estimaci6 
a Catalunya, posin totes les seves energies al servei del 
nostre país, si la voiuntat dels representants del poble 
aqui reunits li concedeix un vot afirmatiu majoritari. Si 
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es donés aquesta passibilitat, no dubtem que tindreu una cambra ni e! senyor Jordi Pujol, expressar encara alguns 
plena conscikncin del que significa la responsabilitat que clements no sols de vaguetat i d’inconcrecib, gin6 de l’es- 
el poble catala actualment li djudica. datant mancament que hi ha en el seu projecte de pro- 

Pel que fa refcrkncia al Grup Parlamentari de Centris- grama. I vull fer-ho, senyores Diputades, senyors Dipu- 
tes, som conscients que, ajornar (mara mks la constitu- Vats, perqul: em serveixi corn a element de reflexió &all6 
cib del Consell Executiu i la seva posta en funcionament, que considero fonamental en la intervenció que el meu 
podria perjudicar greument els interessos de Catalunya Grup m’ha encomanat avui aquí, i és el que s’amaga 
i de la seva ‘autonomia. La nostra actitud es troba condi- darrera de la proposta del senyor Pujol. 
cimada per aquest fet. I tampoc no pot ignorar la seva fis veritat. El senyor Pujol no ens ha parlat d’una poli- 
Prbpia responsabilitat en representar un important sector tica per a la joventut. I aquest el considercm un manca- 
de Catalunya, ment malt greu; que bs que Catalunya ha de donar per 

Els ciutadans de Catalunya volen solucions, i Ia derno- perduda la joventut? f i s  que no cal una seriosa, respon- 
cricia a casa nostra k s  encara massa feble per a perdre’s sable, activa acci6 de Govern, una reflexió autocrítica 
ara amb personalismes, El deseds dei nostre poble, per intentar incorporar Xa joventut a la tasca que hauria 
quasi un quaranta pcr cent d’abstenció, obliga R la for- de ser engrescadora de la rcconstruccib nacional de 
rnitci6 rkpida del Consell Executiu i pensem que caldria, Catalunya en el progris? El senyor Jordi Pujol tampoc 
si fos possible, evitar la tercera &tac% per a I’elccci6 de no ens ha ofert unes línies generals, almenys, d’acció 
President de ln Generalitat. Que mai no se’ns pugui dir politica des de les Institucions, enllaqant precisament 
que Centristes de Catalunya no ha posat tuta la seva amb una trajectoria histhrica de la nostra Generalitat 
voluntat fins al darrer moment per aconseguir un Govern cap a la situacib de la injusta discriminacib que pateixen 
sbM i cstablc a. Catalunya. La nostra intencib de vot no les dones. I ks clar que jo li agraeixo I’aLIusih simpitica 
estara condicionada com fins ara s’ha pogut constatar de quc em feia l’altre dia aínb referkncia als llocs a la Mesa, 
forma suficient per cap alianqa, pacte o acord politie perd ell sap molt bé que no es tracta d’un problema ni de 
amb la minoria rnajorithria. Conseqkntment, gaudirem llocs a la Mesa ni de llocs als departaments de les Con- 
dc la més absoluta llibertat d’accib. Per aix6, el nostre selleries dc la Generalitat. Es tracta d’m problema de 
eventual suport no sera incondicional i molt sovint caldrh politica cap a un sector marginat de la nostra societat. 
reconfigurar la majoria necessiria, cosa que es podri El senyor Pujol ens ha parlat dels traspassos de finan- 
comprovar al llarg de la present legislatura. Aquesta Ili- ces i ens ha dit amh quina energia cal impulsar aquests 
hertat‘ d’iniciativa i d’xcci6 tindrh, tanmateix, un h i c  traspassos, perb no ens ha dit res que no estigui en la 
objectiu: el servei als homes i a les dones del nostre país, Disposició transitdria tercera, parigraf segon, de 1’Esta- 
la construcció d’una Catalunya autbnoma més justa i iut. 
sdidiria cada dia i m b  la resta dels pobles #Espanya. El senyor Jordi Pujol ms ha dit que portari una politi- 

Moltes gricies. ca activa per evitar que no hi hagi rebaixes als sostres de 
El Sr. PRBSIDENf: En nom del Grup Parlamentari I’actual Estatut. I nosaltres entenem, equivocats o no, 

del Partit Sucialista Unificat de Catalunya té Im paraula ’ que aix6 ja ha estat admks pel Grup Parlamentari del 
el Diputat senyar Antoni Gutikrrez. senyor Jordi Pujol en el Parlament espanyol, en votar 

El Sr. GUTIfiRREZ DiAZ: Honorable sernyor Presi- afirmativament la llei de centres docents. 
dent, senyores Diputades, senyors Diputats, el Grup El senyor Jordi Pujol ens ha parlat vagament del pro- 
Parlamentari del Partit Socialista Unificat de Catalunya blema. de l’energia i de la instalktcib de centrals nuclears 
ha cscoltat amb atenc6 la intervenció que en nom del a les terres de I’Ehre, refiisant aquesta possibilitat. El que 
seu Grup, aquest mati, ens ha fet el Diputat senyor Jordi n o  ens ha dit @s quina politica global hi Era d’instaLlacions 
Pujol despris del refús Ampliament ma.iooritari que la en el conjunt de Catalunya; perqut: el problema no ks 
Cambra va fer en la scssio anterior a la seva proposta de sols -ja 6s prou important- que no hi hagi noves cen- 
Govern. Entenem que les quaranta-vuit hores de reflexio trals nuclears -ni sindicals, ja n’hi ha p m ~ ,  tarnbk 
que el senyor Jordi Pujol ha tingut, tal vegada s b  ( r iaks  generalitzades), k s  que també pot haver-hi la 
poques per a emprendre una tasca tan important corn temptacii, de crear noves centrals sindicals (rialles 
oferir un projecte amb capacitat per a reinvertir I’opinib generalitzades)-, que no hi hagi noves centrals nuclears 
majoritirin de la Cambra. a les terres de 1’Ebre sin6 tampoc en el conjunt de 

Breument, el senyor Jordi Pujol ha desqualificat les Catalunya: el problema tanlhe és que pot haver-hi la 
propostes de Govern unitari que el PSU ha anat fent temptacib d’instal.lar-les a Osona, perquk l’urani estaria 
-hauré de referir-me de nou a aquesta qüestió com a més prbxirn. 
qiiestib fonamental-, i després ha ocupat els seus El senyor Pujoi ens ha parlat del problema de l’aigua. 
quaranta-set minuts fonamentalment per fer-nos 1 ens n’ha parlat repetidament. Perb, senyores i senyors 
reflexions programatiques. Pero ens ha dit amb claredat, Diputats, jo no voldria trair minimarnent les paraules de3 
sense ambigüitats de cap mena en aquest cas, que aixo es candidat, i vull tlegir-li separat del seu context un par& 
feia dins d’una revaloraci6 giobal del seu programa, És a graf de la seva intervencib de rkplica del dia 22 que diu, 
dir, les reflexions programatiques que puguem fer avui textualment: ({El problema de l’aigua pot ser 61 tap cl’am- 
cal referir-les totes elles al programa que ens va presentar polta dcl desenvolupament catali. Nosaltres tenim solu- 
el ,primer dia, a l’explicacib que ens va donar abans de la cions que caldri negociar amb instancies de fora de 
votació. Jo voldria de nou, breument, sense cansar la Catalunya. Fer públic aquí el sentit d’aquelles negocia- 
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cions podria distorsionar-les i donar lloc a falses interpre- 
tacions.}) Aquí, en el Parlament, davant de la representa- 
ci6 legitima de Catalunya. & que aixd, tal vegada, t s  
una forma, un estil de Govern que pensa portar el senyor 
Jordi k,jol, el de plantejar-se en la intimitat, no sabem 
on, problemes de tanta transcendincia perquk avui, aqui, 
en el Parlament de Catalunya, podrien distorsionas-se? 

El senyor Jordi Pujol ha sentit una i una altra vegada, 
i nosaltres t.10 repetirem, el. desig de veure una posicii, 
clara davant del problema de les Cambres Agraries. I el 
senyor Jordi Pujol ens ha dit que no es tractava d’un pro- 
blema de noms, bbviament. Avui encara es diuen Cá- 
maras Agrarias, no es diuen Cambres Agriries. No es un 
problema de nom, 6s un problema de contingut. I ens ha 
dit que ell entén que les Cambres no han de tenir cap 
intervenció sindical. Perd t s  que aix6 estB en el decret de 
juny del 77. Del que es tracta ks que no siguin utilitzades 
instrumentalment contra els interessos de la pagesia, al 
nivell municipal, al nivell cooperatiu i a través de 1’lEnsti- 
tut Nacional de la Seguretat Social. En aquests moments, 
en la negociaci6 agriria del Mqcat Comú, no hi ha les 
centrals sindicals, legitimes representants de la pagesia, 
hi ha les Cambres Agriries. 

T el senyor Jordi Pujol de nou ens ha ajornat el seu 
programa econbmic, en una situacib tan greu com la que 
estcm patint, fins al setembre. Ens va recordar que, efec- 
tivament, ell es preocupa de la petita i mitjana empresa, 
que és en certa forma un patrimoni de la seva preocupa- 
cib, perd que j a  era aixb implícit quan parlava de la 
capacitat d’iniciativa. Per6 és quelcom mts que necessi- 
tem, perquii a darrera d’aixd hi ha ta identitat econbmica 
i social de Catalunya, hi ha un tractament ser& del pro- 
blema de l’aatur. 

No ens ha dit res de la pesca, no ens ha dit res dels 
problemes de l’habitatge amb un programa concret de 
projectes de futur, i no ens ha dit res -i jo sii que tambt 
esth en aquest concepte global del valor de la iniciativa 
propia, del taranna de Catalunya-, de la situació dels 
petits comerciants agredits dia rera dia per la instauracib 
de les multinacionals a travbs dels hipermercats. Tampoc 
no ens ha. dit res de la separaci6 de funcions en el Govern 
de Ia Generalitat, que nosaltres haviem demanat, amb un 
Conseller Primer i un President que pogués, efectiva- 
ment, donar la imatge de la. nostra Institució per damunt 
de Ics contingkncies politiques. I ens ha parlat, de nou, 
dels continguts constituents, dels quals nosaltres volem 
afirmar, una vegada més que sbn patrimoni de tots. 

Per6 jo no voldria. distreure l’atencio de la Cambra 
amb una tirallonga de deficihcies del plantejament pro- 
gramatic del senyor Jordi Pujoi. Perquk entenc que aixo, 
em permetin l’expressio, en termes mkdics, k s  un tracta- 
ment simptomatic, per6 no un tractament etiologic. S a -  
punten unes quantes conseqükncies i no es busca on és el 
fons de la qüestib. I ell, que ha treballat en farmacologia 
sap que la terapkutica de la perdigonada era una forma 
de saber quan un professional era un mal professional. 
No, no. Darrera de tot aixl, hi ha quelcom de fonamental 
per a Catalunya. Jo entenc la preocupaciú feixuga que t& 
avui Convergencia i Unió a l’hora de presentar a la Cam- 
bra una proposta. Per6 aquest no es sols el problema de 

Convesghncia i Unib. 6s el problema de Catalunya. I no 
es poden invocar urgkncies quan, darrera de les propos- 
tes del senyor Jordi Pujol, hi ha la promesa d’obrir una 
etapa d’inestabilitat a Catalunya. Perqui el que ens pro- 
posa, senyor Jordi Pujol, és una etapa d’incstabiUtat, Un 
govern monocolor que pugui aconseguir el vot aprova- 
tori per coincidkncies puntuals, per habilitat en I’equilibri, 
no pot plantejar-se cap .al futur com una promesa d’esta- 
bilitat per a una Catalunya que s’ha de reconstruir en les 
seves Tnstitucions, en Ia seva economia i en la seva cul- 
tura. 

Al marge de la voluntat, de la bona voluntat que pugui 
haver-hi en la proposta del senyor Jordi Pujol, es desfer- 
ma a Catalunya, ho hem vist ja, aqui, aquests dos dies, 
una dinimica d’enfrontarnents, de competitivitats que, 
exposarem, malgrat la voluntat de tots els Diputats, de 
totes les Diputades, en el centre de la dinamica d’aquest 
Parlament. No es pot dir: Katalans, hi ha tringol! 
Catalans: bufa el mestral, agafeu el rem i vogueu amb 
forqa, que jo portark el timb!}). Cal vogar i cal portar el 
tiri16 a la vegada. 

Se’ns ha recordat aqui que, durant el periode consti- 
tuent, el Govern de 1’Estnt va oblidar els problemes eco- 
n6rnics. Perd, Li després de la Constitució? ~Qwe no va 
aprovar la minoria dei senyor Jordi Pujol en el Parla- 
ment espanyol e! programa economic dei govern? ¿I 
quin reflex en la realitat econbmica. del país hi ha d’a- 
quest programa econhmic? Cap, ni un. La rcalitat va per 
un carni i la politica de principis per un altre. X no podem 
omplir aquesta Cambra de prades buides. Calen reali- 
tats, i fer una politica unitaria, al nostre entendre, no k s  
la quadratura del cercle. e s  un pararnetre per a mesurar 
la dimensió d’home d’Estat del qui fa la proposta. 1 que 
no se’ns digui que no es pot arribar a la unitat, Es pot 
arribar a 1st unitat si aquesta k s  fruit d’una negociació en 
la qual els qui negocien, negocien de tu a tu. No quan 
s’intenta fer la unitat en un passadís, a hltima hora i amb 
I’angoixa que darrera d’aixb pot haver-hi un buit de 
poder. fis per aix6 que entenem que cal evitar introduir a 
Catalunya una dinimica hegemonista, i per tant, que cal 
replantejar-se seriosament la necessitat de dotar Catalu- 
nya d’un govern que li doni estabilitat, que retorni la con- 
fianp al nostre poble, un govern en el qual se sentin 
representades totes les capes i classes socials amb contin- 
gut de progrks. Un govern en el qual sigui representada 
la classe treballadora. 

EI senyor Jordi Pujol ha dit: No és possibte un govern 
d’unitat, la quadratura del cercle, aqui hi ha els del PSU, 
que una i una altra vegada el demaneh, per6 no Bs possi- 
ble perquk no és norma habitual. Afirmació del senyor 
Jordi Pujol. Aqui ja s%a dit: ha estat norma habitual, j o  
diria, en la trajectbria histbrica més recent de la vida 
autonhmica de Catalunya, Per6 tambk ha estat un exem- 
ple, com aqui s’ha recordat, per part del senyor Josep 
Benet, en situacions en que les collectivitats han tingut 
problemes de reconstrucció nacional. Ha dit que no era 
convenient a Catalunya. Nosaltres entenem que, en tot 
cas, no és convenient a una determinada concepció de 
Catalunya, que creiem unilateral. I ens ha dit que cap 
altra forqa no vol aquest Govern. Per6 qui ens fa la pro- 
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posta 6s el senyor Jordi Pujol, i qui creiem que ha des- 
qualificat inicialment aquesta possibilitat ha estat el 
senyor Jordi Pujol, que j a  en la seva campanya electoral 
va decretar l’excornunib del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. 9s voldria preguntar al senyor Jordi Pujol, a 
la seva minoria, en fumciri de quines raons catalanes es 
pot decretar de principi l’excomunio del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya amb un projecte plenament 
corresponsable. &Arrenca aixo de la trajectbria de lluita 
nacional d’aquests quaranta anys? ¿Arrenca aixl, de 19ex- 
perikncia de treball conjunt amb la presidkncia de Josep 
Tarradellas en el Govern de la Generalitat? Lasrenca aix6 
de les propostes programatiques que el PSU va elaborar 
el desembre en la seva tercera cmferkncia? Nosaltres 
entenem que no. Que no hi ha cap raó catalana, que no 
hi ha cap raó nacional per a intentar de principi excomu- 
nicar els comunistes de la tasca comuna de reconstruir la 
nostra petita phtria, de fer tasca &Estat. Perquk, certa- 
ment, sense ambigüitats -cal dir-ho, cal subratllar-ho-, 
la Generalitat t s  també Estat. 

fis per aix6 que nosaltres demanem a la Cambra que 
refusi de nou la proposta del senyor Jordi Pujol. 1 que la 
refusi amb tot ei sentiment, perquk no podem avui sortir 
amb una soluci6. Perd tambk amb una voluntat de 
reconsideració. Per evitar que a Catalunya s’instal4 la 
inestabilitat que voleiava j a  per aquí en algunes interveri- 
cions, quan es parlava de cremar-se aviat, o de no arribar 
al final de la legistatura. Nosaltres volem oferir al senyor 
Jordi Pujol i a la Cambra la consideracib que es porti a 
la propera sessib una proposta de govern amb una pre- 
shncia substantiva de les forces d’esquerra. No entrem en 
la consideració si són tants o tants vots. Parlem de la 
realitat inqüestionable que les forces d’esquerra han d’es- 
tar en aquesta corresponsabilitzaci~. I ho entenem amb 
un compromís que,no anés més enila, en tot cas, d’un 
any. Un any, que ens permetés enfrontar-nos conjunta- 
ment amb la dimensib dels obstacles que hem de sobre- 
passar, les dificultats lligades als dkfieits inicials, les solu- 
cions d’urgkncia que sbn de patrimoni colkctiu. 

I aixb ens permetria iniciar aquesta singladura a 
Catalunya amb una voluntat d’estabilitat, entenent que 
aquest seria un programa d’urgkncia en el terreny legisla- 
tiu, en ei terreny de la reconstrucció econbmica. 

En el terreny legislatiu aixo ens permetria millorar les 
condicions segons les quals s’elaboressin les lleis fona- 
mentals, les lleis constitucionals, aixb que histbricament 
entenem com 1’EsEatut Interior de Catalunya. Ens perme- 
tria Conjuntament, evitant tensions parcials, l’elaboració 
d’un projecte d’ordenació territorial de Catalunya 
urgent, i ens permetria una acció conjunta en l’eficicia 
dels traspassos. I quan el senyor Jordi Pujol ens diu: abé, 
per6 nosaltres oferim treballar unitariament en la Comis- 
sió de Traspassow, el senyor Jordi Pujol oblida que la 
Comissib de Traspassos 6s sols un instrument gestor que 
deph  de la direcció del Consell Executiu de la Generali- 
tat, que és a qui correspon la responsabilitat de dirigir, 
impulsar i aconseguir aquests traspassos. 

En el terreny de la reconstruccib cultural, aixd ens per- 
metria avanqar en un projecte ‘de la normalitzacid, irre- 
nunciable de la nostra llengua, de la creació d’instsu- 

ments de potenciacib cultural que defugissin qualsevol 
sospita clientdar. Ens permetria treballar conjuntament 
per un efectiu control parlamentari de la radio i la televi- 
si6, i em permetria conjuntament elaborar des de la 
Generalitat una iniciativa política que ens portés a la ins- 
titucionalitació de l’ajut a les expressions culturals d’im- 
migració. 

E en el terreny econhnic, aixo ens permetria elaborar 
un programa comú, ens permetria, efectivament, aquest 
marc d’aacords polítics, econdmics i socials que fan falta 
per a la reconstrucció de Catalunya, que fan falta per a 
reprendre seriosament la reestructuracib del tkxtil, com 
van reclamar l’altre dia, de la construcció, del ram de 
I’alimentació; que ens permetria, efectivament, de dotar 
la Generalitat de recursos polítics i financers i d’elaborar 
les primeres mesures de l’activitat econhica. 

Senyores Diputades, senyors Diputats: No discutim 
avui si donem el si o el no a la proposta de Convergkncia 
i Uni6, sin6 el tipus de compromís que tots anem a pren- 
dre en la reconstruccib nacional de Catalunya; i anem, 
en certa forma, a predeterminar el seu futur en un sentit 
o en un altre. El PSUC desitja contribuir a l’enfortihent 
de les nostres Institucions, al redrepnent de la nostra 
economia, a la potenciació de la nostra cultura en plena 
correspons abtlit zació. Moltes gr Acie s, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup Socialista, tk 
la paraula el Diputat senyor Joan Reventh. 

El Sr. REVE”6S:  Honorable senyor President, 
senyures Diputades, senyors Diputats, aquest matí hem 
escoltat I’exposicih que ha fet -ampliant la seva propos- 
ta corn a candidat a la Presiddncia de la Generalitat, la 
seva proposta de formació del Consell Executiu i, sobre- 
tot, la seva proposta de programa de govern- el senyor 
Jordi Pujol, amb tota l’atenci6 i el respecte que sempre 
ens mereix. 

Jo voldria destacar #aquestes paraules, en primer lloc, 
un fet que considerem important. E1 candidat a la Presi- 
dkncia de la Generalitat ha reconegut d’una manera 
explicita, clara i precisa, que avui, en aquesta Cambra, 
existeixen dos projectes nacionals diferenciats per a 
Catalunya. Un projecte, el de Convergencia, i un altre 
projecte, un projecte nacional del nostre partit, dels 
Socialistes. 

Evidentment, el candidat ha fet un esforF per tractar 
de fer ressaltar les coincidkncies i els punts de contacte 
que hi havia en eh dos programes. Ha acceptat algunes 
de les crítiques que abans-d’ahir li varem fer, i a algunes 
altres no els ha donat resposta. Les diferhcies en el pro- 
grama són importants, per& sobretot -i aixb és bo que el 
candidat ho hagi acceptat i reconegut-, el que és fona- 
mentalment diferent és 61 projecte polític nacional per a 
Catalunya. Ahir vaig significar algunes de les diferkncies 
en el programa. Vaig parlar de temes tan importants com 
eren I’ensenyament, les Cambres Agriiries, les Caixes 
d’Estavis, la Llei Electoral i altres. Evidentment, avui no 
em repetirb. Podria fer referkncia a molts altres aspectes 
programhics que s6n substanciaiment diferentes entre el 
nostre programa i el programa de Converghncia i Unió, 
en el camp dels serveis socials, en la sanitat, en el medi 
ambient, en la Llei d’A1ta Muntanya, en molts altres. 
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Per6 parlar& d’alguna de les novetats que en la interven- 
ció d’aquest mati ha introduyt el candidat. 

El candidat, aquest mati, ha tractat d’un aspecte, el de 
1 a politica dels desequilibris territori als, que evidentment 
k s  un problema clau per al futur de Catalunya. Ha dit, 
amb una gran sorpresa de la meva part, que el tema deis 
desequilibris li agradava. A nosaltres, ens preocupa. I no 
solament ens preocupen els desequilibris territorials. Ens 
preocupen els desequilibris socials. Perquk 1’un i l’altre 
sbn part del mateix fenomen i s6n el problema politic 
fonamental del pais. Cal corregir-los, perquk tenen 
aspectes punyents i cruels, aspectes punyents i cruels que 
es concreten en eis dkficits dels equips coikctius, que és 
un dels aspectes que fa patir m6s el nostre poble. El can- 
didat ha dit que no s’hi volia allargar. Jo si que m’hi vull 
allargar una mica, i ho fas6 amb prudkncia, pecque haig 
de dir, amb tota sinceritat, que el q u i  ens ha dit ens ha 
deixat molt preocupats. 

Els desequilibris territorials no és amb ajuts paternalis- 
tes als municipis de Catalunya que es resolen. No és un 
problema de camins o de ponts. El problema dels des- 
equilibris territorials, cal resoldre’l sobre la base de poten- 
ciar l’autonomia municipal, de racionalitzar els serveis 
mancomunats, de potenciar els serveis tkcoics a l’escala 
comarcal, de definir les Arees d’actuaci6 territorial priori- 
thries que permetin una major inversió pbblicaper capita 
en cada comarca, de potenciar -algun altre Diputat ja 
ho ha dit- el poder de la decisió economica en les 
diferents comarques de Catalunya. En definitiva, de can- 
viar l’bptica tradicional i paternalista amb quh han actuat 
I’Estat i les Diputacions en l’elaboració dels plans d’obres 
i serveis. Perquk, senyores Diputades, senyors Diputats, 
el que ara 6s fonamental bs basar les decisions de les 
inversions pÚbIiques a Catalunya en una serie de princi- 
pis clars. Per exemple, un diagnostic en la diversitat de 
les necessitats sectorials i comarcals de Catalunya, sobre 
la base de plans d’actuació, pla de carreteres, o xarxa 
vi&& bhsica a Catalunya, pia ecol6gic. 

Cal evitar la hipoteca politica que representaria l’ela- 
boi.aci6 de plans per part de I’Estat, que convertirien la 
Generalitat en una simple gestió de decisions acordades. 
Cal l’elaboració de criteris de participació en la confecci6 
dels plans d’actuacio. Cal l’elaboracib de programes, 
situats en el temps i en i’espai, que permetin la creacib 
d’un marc de solidaritat entre totes les cornarques de 
Catalunya, I no m’hi vull estendre més. Per6 si que vol- 
dria assenyalar que no es poden plantejar prioritats bisi- 
ques i exclusives, en relació amb obres publiques, que 
responen a criteris que recorden actituds que han estat 
tradicionals en aquest país en el passat. A Catalunya, 
cal, si tenim la decisió i voluntat de desconcentració, la 
potenciació simultinia tant de Sa cornunicaci6 transver- 
sal com de la resta dels eixos basics que permetin una 
politica que respongui a la planificacio global de cada 
aspecte sectord i al servei de totes les comarques de 
Catalunya, sense exclusi6.1 diria al senyor candidat queg 
com que per a nosaltres els desequilibris territorials i els 
desequilibris socials tenen una importincia clau per al 
futur de Catalunya -i espero que tambk en tingui per a 
eil-, els emplacem a un debat en profunditat en aquest 

Parlament, perquk aquesta 6s una temitica crucia1 per al 
futur de Catalunya. 

Hem d’insistir en el que ja vaig qualificar, abans- 
d’ahir: en la manca d’un pla economic. Aixo ha estat 
reconegut pel candidat de manera explicita, quan parla 
que d’aqui a uns mesos, el mes de setembre, proposari 
un pla econhic d’actuaci6. I aixo és greu, perquii sóc 
molt conscient que el candidat s’adona de la gravetat de 
la situacib econhmica que veu Catalunya, de corn s’esti 
deteriorant la vida econhmica catalana. ]I no tenia en 
aquest moment un pla econhic d’urgencia. I quedar-se 
en una promesa a cinc mesos i ni arribar a formular altra 
cosa que intencions, sense propostes d’accions concretes 
6s o bé que se’ns vol amagar l’ou o que no s’ha reflexia- 
nat en profunditat sobre el que cal fer en aquests 
moments a Catalunya. Els socialistes creiem que en 
aquests moments, tan dificils, hi ha necessitat d’una certa 
audacia, si es vol afrontar amb eficicia la crisi. La 
Generalitat ha de comenqar la seva tasca de govern arri- 
bant als problemes claus d‘avui, dels ciutadans i de les 
seves necessitats, I si per aixb 6 s  necessari trobar formes 
de fmanqament, cal fer-ho. Per exemple: amb un finanqa- 
ment d’un emprkstit que llanci la Generalitat amb forga 
endavant, collocat de manera ortodoxa en ‘el mercat de 
capitals, com ho fan els Estats i com reconeix 1’Estatut 
que podem fer. Un emprkstit adreqat a un doble objectiu 
polític i econhmic: corregir predisament o comenqar a 
corregir aquells desequilibris territorials i socials i acon- 
seguir avangns en la politica de l’ocupació i de l’atus. 

Ahir, i salto a una altra qüestió, j a  vaig parlar del tema 
dels traspassos de serveis. Avui haig de tornar-ne a 
parlar perqui: també ens preocupa, i molt, el que ha dit el 
senyor Jordi Pujol en la seva intervencib d’aquest mati; 
més, quan ofereix la possibilitat de fer un front unic en 
l’acció dels traspassos davant del Govern de Madrid. El 
senyor Pujol confon el calendari de la negociació amb 
1’Estat i el resultat d’aquesta negociació amb una altra 
cosa diferent que Cs la fixació d’uns criteris, uns criteris 
d’objectius i de prioritats en eis traspassos a aconseguir. 
I aquesta 6s una gravíssima mancanca. Jo n’hi asse- 
nyalar& dos -ell n’ha dit un-: el de completar els tras- 
passos ja aprovats en la negociació de la Generalitat pro- 
visional, per& no portats al Butlletí Oficial de 1’Estat pel 
Govern de Madrid. Nosaltres creiem que hi ha dues pro- 
babilitats clares en els traspassos: una, d’aconseguir d’e- 
quilibrar el conjunt de les Conselleries a traves d’una 
politica prioritaria en els traspassos, perquB el Consell de 
fa Generalitat no sigui arrítmic; i la segona, per a nasal- 
tres socialistes Cs prioritat fonamental l’objectiu de tras- 
passos en aquelles Arees que mbs directament afecten els 
interessos concrets de la majoria dels ciutadans de 
Catalunya, aquells que permeten incidir directament en 
fa vida quotidiana del nostre poble. 

Vull tornar a1 tema inicial de la meva intervencib: la 
reconstrucció nacional de Catalunya. Per a nosaltres els 
socialistes, és molt clar que aquesta reconstruccib passa 
per aquest Parlament i aix6 per una rao fonamental, per- 
qu4 hi coincideixen els dos projectes nacionals que avui 
hi ha en el pais, el de Converghcia, que pot estar en el 
Govern, i el nostre, el dels socialistes, que podem estar a 
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l’oposici6. La reconstruccib nacional de Catalunya no 
pot scr la tasca d’un partit, per6 tampoc ho 6s la tasca 
d’un Govern, un Govern no tk per missi6 construir 
Catalunya. Nomix es pot fer des del Parlament, perquk 
hi coincideixen totes les forces politiques que expressen 
les forces socials del nostre poble. ]I ks aqui, en el Parla- 
ment, on nosaltres varn fer abans-d’ahir, i continuem fent 
avui l’ofcrtn per desenvolupar les accions fonamentats 
pcr a la -institucionalitzacij, nacional de C atdunya. La 
construccib de la Generalitat, la consolidaciai de l’auto- 
govern a través del que ha de ser un ampli treball parla- 
mentari, un treball parlamentari que ha de ser fet en un 
doble dialeg i en una doble confrontacio, la de govern i 
oposici6, i en una doble confrontaci6, que també es un 
doble dihlcg, que 6s entre els dos projectes politics nacio- 
nals diferenciats. X aquesta política, a mis, té l’avantatge 
que va adreqada directament contra un perill que hi ha 
en el nostre pais avui, que és que es faci una politica par- 
tidista feta des del Govern volent utilitzar el Parlament, 
un Parlament domesticat, consensuat o concertat, 
digueu-ho com vulgueu, per a dur en llibertat la seva 
política; i nosaltres, els socialistes, serem amatents que 
aix6 no passi. 

Evidentment, hem valorat el programa en la globalitat 
que ha presentat el candidat senyor PujoI. El senyor 
bujol cns diu que ha presentat un programa que qualifica 
corn un programa de progrks. No en tenim dubtes, no ho 
és! Neguem que ho sigui, i ho neguem perqui li donen 
suport unes forces socials que ens és impossible acceptar 
com a progressistes o, si mks no, en una seva bona part, i 
mai no en la seva totalitat. I aixb ha quedat expressat 
malt clarament aquest mati en una frase, una frase que 
ha dit el candidat que deia -i a mi m’agrada que ho hagi 
dit-, que no admetran rebaixes en la politica de progrks. 
Aixb per R mi es tant corn 110 dir res, percluk no n’hi ha 
de politica de progrés. Ara, del que si estic segur &s que, 
malgrat aix6, tindrem rebaixes abans del mes de gener. 
Ja acabo. 

Un projecte diferent no éq sols un llistat de diferkncies 
de programa. Un projecte politic es singularitza princi- 
palment pels espais socials que li donen suport i les for- 
ces socials que 8ern fan portadores. I aqui les diferhncies 
no poden ser més paleses, el nostre projecte polític es 
basa cn la voluntat i la forqa organitzada dels treballa- 
dors per a la construccib nacional d’una Catalunya lliure 
i autogovernada, igualitiria i solidiiria. Moltes gracies. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup de Convergkn- 
cia i Unib, té la paraula el Diputat senyor Macii Ahve- 
dra. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, els debats en e1 Parlament poden ser 
sovint un aparador on se succeeixen els monolegs suc- 
cessius, o en definitiva poden ser un diiileg de sords on 
cadascú és esclau del seu paper. Per6 d’aquest debat, 
almenys per a nosaltres, en surten, evidentment, matisa- 
cions, puntualitzacions, explicacions de les quals algunes 
han estat ja acceptades per nosaltres, corn reconeixia fa 
poc el mateix senyor Reventbs i d’altres explicacions 
que se’as han demanat, punhalitzacions, evidentment, 
que poden ser explicades perquk el debat parlamentari 

només tk sentit si és enriquidor de lec posicions de cadas- 
cÚ i, evidentment, perd tot el sentit si es van repetint les 
mateixes actuacions, sobretot en unes sessions tan llar- 
gues. 

El senyor Benet, el primer que ha intervingut aquesta 
tarda, ens repeteix avui una cosa que ja va dir l’altre dia i 
k s  que nosaltres oblidem que estem en una etapa consti- 
tuent a Catalunya. II realment, nosaltres, en el nostre pro- 
grama, hem partit d’aquest fet. No parlem practicament 
$’altra cosa que d’aquest fet i per aixb proposem nosal- 
tres tot un desenvolupament institucional -que, en gran 
part, i des de les seves posicions, acaba dc recollir el 
senyor Reventbs-, un desenvolupament institucional en 
aquest Parlament que, evidentment, ha de ser basat en 
una oposició, en un programa de govern i una oposició, 
per6 també hi ha d’haver uns acords basics perque es 
tracta d’unes Institucions per a Catalunya que han de 
servir governi qui governi. D’altra banda, tambt propo- 
sem unes Comissions de traspassos unitaris, i aqui potser 
hi ha una mica de confusió: segons 1’Estatut aquestes 
Comissions de traspassos depenen del Consell Executiu, 
les nomena el Consell Executiu, per tant, si el Consell 
Executiu fos el nostre i tinguéssim la confianca d’aquesta 
Cambra, podrien ser unes Comissions de traspassos 
constitui’des per gent del nostre Grup o per gent nomena- 
da directament pel Consell Executiu. I nosaltres propo- 
sem unitat en les Comissions de traspassos perqui: 
creiem que 6s un b& per al pais. I, d’alltra banda, propo- 
sem un programa econbmic 19804984 perquk la crisi en 
el nostre país 6s realment gravíssima i creiem que aixb ha 
de ser objecte d’un debat parlarnentari i que d’aquí n’ha 
de sortir un programa que reculli les aportacions de totes 
Ies forces politiques presents en aquesta Cambra -ara 
mateix el senyor Reventbs ens proposava un debat en 
aquest Parlament sobre Obres Públiques que, evident- 
ment, iindra lloc, que nosaltres acceptem. El senyar 
Benet en la seva intervencio continua dient que el nostre 
programa. -una cosa que va dir també l’altre dia- es 
confh, contradictori, ambigu. Per6 no l’examina, no 
entra en cap dels punts del nostre programa. Tots els 
seus arguments van evidentment a arna cosa. que j a  
sabíem, que és el govern d’unitat, a justificar el govern 
d’unitat, Diu que el nostre programa 6s contradictori per- 
qui- barregem I’etapa constituent amb les coses que es 
faran quan s’hagi superat l’etapa constituent. I, wles- 
hores, ens diu que el nostre programa no deixa prou 
clares les prioritats i la quantificacib, perd a continuacio 
diu que, evidentment, no es poden establir prioritats a 
Catalunya perquk no és un país estructurat ni es pot 
quantificar; 6s a dic, que jo crec que la seva crítica, real- 
ment, és contradictbria, perqui! ens critica perquk no 
tenim prioritats i quantiftcacici, i a continuacib diu que, 
evidentment, no se’n poden fer ni de prioritats ni de 
yuantificacib, perquh estem en una etapa constituent. 
Nosaltres creiem que hem fet prioritats, nosaltres hem 
proposat un programa d’etapa constituent, amb un 
desenvolupament institucional, unes Comissions de tras- 
passos unithies, un programa 1980-1984. Tot aixo for- 
ma part de l’etapa constituent, per6 creiem al mateix 
temps, com deia el candidat aquest mati, que hem de 
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comenqar a caminar en el camp de l’actuacib concreta 
sectorial i de la legislació sectorial en aquesta Cambra. 
Segurament, amb un Govern d’unitat els ternes de priori- 
tats i de quantificacions deixarien immediatament de ser 
problemes, per6 no canvia en absolut la dificultat d’esta- 
blir prioritats i quantificacions amb un govern mono- 
color o amb un govern d’unitat. L’esperit de la critica és 
tan fort, que el senyor Renet ens critica pel tema de la 
reforma de 1’Estatut per a dir, a continuacio, que aquesta 
rcforma es pot fer a iniciativa de vint-i-set Diputats. Evi- 
dentment, aixo ho sabem perfectament. fis a ]’Estatut; es 
pot fer també a proposta del Consell Executiu; hi ha tot 
un procediment marcat i ens recorda també la possibili- 
tat de 1’Article 150 nihero dos, per6 em sembla que 
aquests dos temes són temes que precisament ha indicat 
el candidat aquest mati, i concretament, ha fet referencia 
a aquest Article 56 de I’Estatut que parla de la reforma i 
a 1’Article 152 de la Constitució. 

La intervenció del senyor Hidalgo, que ha tingut lloc a 
continuació, ens parla de desenvolupar la cultura, la llen- 
gua i la identitat de Catalunya, que és una cosa que era 
en el nostre programa i que és en el nostre programa com 
a tema prioritari. Ens diu que ell hi esti d’acord, que s’ha 
de desenvolupar aquesta cultura, aquesta llengua, aques- 
ta identitat, perd després utilitza una expressi6 que ens 
ha deixat perplexos, com és la {tdernagogia de la catala- 
nització)), que no crec que ningú hagi fet en aquesta 
Cambra. Recuperar la identitat, normalitzar ia llengua i 
la cultura catalana no ti: absolutament res a veure amb 
cap demagbgia. Quant als drets dels catalans vinguts 
d’altres terres a conservar la seva identitat, que reivindica 
el senyor Hidalgo, li haig de dir que nosaltres hi estem 
plenament d’acord, estem plenament d’acord amb el que 
diu I’Estatut sobre aquests ternes i li recordo I’Article tres 
de 1’Estatut que estableix una igualtat dels drets i dels 
deures de tots, quant al tema de la llengua. 

Posteriorment, hi ha hagut una intervencio, que jo 
qualificaria de malt important per a nosaltres, del senyor 
Vicens i que, evidentment, com que eren unes preguntes 
concretes dirigides al candidat, j o  crec que moltes d’eelles 
el candidat les ha de contestar. 

Pero si que voIia dir que el fet d’haver citat sanitat i 
politica territorial i obres pbbliques corn a Conselleries 
no representa pas cap menyspreu a les tasques importan- 
tíssirnes que hagin pogut fer les altres Conselleries. El 
candidat ha oblidat -perqu& no ha sortit en el tema, o no 
li ha vingut en l’exposició-, ha oblidat també de citar la 
Conselleria de Cultura i Ensenyament, que, com és cone- 
gut de tothom, era ocupada per un membre significat del 
nostre Partit. Per tant, que no s’interpreti en aquest oblit 
cap mena de marginacib de ningh, sinó tot al contrari. 

Quant al tema de qul! ha tractat el senyor Vicens -i 
em deixo altres temes, perque ja dic que seran contestats 
pel candidat-, el tema dels desequilibris, ell ha dit que, a 
part les solucions tkcniques o d’infrastructura, hi havia 
aqui una qiiesti6 política, una qüestió de descentralitza- 
ci6 del poder. Jo voldria dir que, és clar, aquests actes 
que fem, aquestes sessions parlarnentiries, en el fons, 
encara que siguin amb quaranta-vuit hores de separació, 
crec que tenen totes una certa unitat. I en la intervencirj 

d’abans-d’ahir del candidat i en la que jo mateix vaig fer 
em sembla que vam parlar -i aixb es podria confirmar, 
no tenim cap inconvenient R insistir-hi- del tema dels 
Consells Comarcals, del poder comarcal, de la iniciativa 
legislativa que tenen aquests Consells Comarcals i que, a 
mts a més, recull ]’Estatut, per6 que en el nostre progra- 
ma de desenvolupament institucional hi fem una referkn- 
cia explícita, a tot el que, en parlar de la Llei de Rkgim 
Local i Urbanització Territorial de Catalunya, vam dir 
sobre el tema dels desequilibris i del poder que s’havia de 
donar a la nova organitzacib territorial de Catalunya i a 
les representacions polítiques d’aquestes noves organit- 
zacions, el poder, en definitiva, els organs de govern 
comarcal, o qualsevol altra organitzacib territorial que 
decideixi aquesta Cambra. Jo crec que aquest k s  un tema 
sobre e! qual hem insistit. Tot aixo també t6 una certa 
referkneia, un cert contacte amb la Llei Electoral, en la 
qual nosaltres vam expressar el nostre criteri de dir que 
les comarques havien de tenir una representac% política 
en aquest Parlament i que també tk alguna connotacirj 
important en tot el tema de la qiiestio politica referida als 
desequilibris. 

Sobre el terna que ha plantejat el senyor Vicens de 
reforma o revisió de l’Estatut, el candidat probablement 
ha dit (vevision. En els discursos, hi ha molt sovint errors 
d’aquest tipus. Per6 jo vull recordar que, quan ha parlat 
d’aquest tema, el candidat ha citat d’una manera explíci- 
ta l’article 56 de l’Estatut, el títol quart, i el títol és ({Re- 
forma de l’Estatut>), i comenqa dient ({La reforma de 
I’Estatut}). Per tant, si el candidat n’ha dit {(revisió)), em 
sembla que és senzillament un error, perqui, en citar l’ar- 
ticIe, queda clarissima la seva intenció. I, a mes a mks, ha 
citat tambk cí’una manera explicita I’article 150 número 2 
de la Constitucio, ai qual el Diputat senyor Vicens també 
ha fet referkncia. 

Sobre el tema de la justicia, s’ha referit a uns exemples 
del candidat. Per6 jo crec que coincidim amb el senyar 
Vicens en el fet que les competitncies, en aquest camp de 
la justícia, són evidentment baixes i que és la nostra 
intencib treballar aferrissadament per obtenir el Tribunal 
de Cassació de Catalunya, que és una de les Institucions 
que sempre .ens havíem proposat tots plegats de recu- 
perar, 

Quant a la intervenci6 del senyor Cafiellas, aquest ens 
ha parlat del respecte també a Ia pluralitat cultural de 
Catalunya. Em sembla que hi he contestat una mica amb 
el que he dit al senyor Hidalgo. Per6 voldria ser més 
explícit. Em refereixo tarnbb a l’aplicaci6 de i’article 3 de 
I’Estatut, que nosaltres respectem, sobre el tema de la 
cooficialitat de catali i de castellA a Catalunya, sobre 
l’acció que s’ha d’emprendre des de la Generalitat per la 
igualtat de drets i deures pel que fa a cada un dels dos 
idiomes. Per6 k s  que, a més a mks, en 1’Estatut hi ha una 
disposició addicional que diu que 1’Estat i la Generalitat 
consideraran el servei de la cultura com a deure i atribu- 
cib essencial, i per aixd colalaboraran en llurs accions en 
el foment i desenvolupament del patrimoni cultural com6 
en les seves diferents expressions lingiiístiques i modali- 
tats. En aquesta redaccio d’aquesta Disposició addicio- 
nal, jo crec que hi ha tot el respecte pells catalans vinguts 
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d’altrcs llocs a Catalunya i que son catalans i als quals 
se’ls ha de respectar la seva identitat. Aixo est i  en el text 
estatutari, i nosaltres, en tot moment, evidentment, ens 
proposem respectar-lo. 

Hi ha una altra preocupaci6 dei senyor Cañellas que, 
evidentment, crec que el candidat va aclarir l’altre dia en 
la seva intervencib i que tambk va tornar a explicar en la 
replica, que és la preocupacib que t t  el senyor Cafielhas, 
preocupaci6 legitima, sobre el tema de l’augmcnt de la 
pressib fiscal a Catalunya. Per6 jo voldria dir que, a part 
les declaracions que nosaltres fem aqui des del punt de 
vista del nostre Grup, que creiem que no s’ha d’augmen- 
tar la pressió fiscal a Catalunya, la preocupacib del 
senyor Cafiellas ha estat perfectament coberta per l’aarti- 
d e  50 de l’Estatut, que diu: {{Correspon exclusivament al 
Parlament la potestat propia de la Generalitat d’establir i 
exigir els impostos, taxes i contribucions especials, així 
com la fixacit, de recirrecs.)) Correspon a aquest Parla- 
ment, i si resulta que som un Govern tan dhbil, un 
Govern minoritari, un Govern que esti totalment a la 
me& del Parlament, no ens inquietem. El poder de fixar 
nous impostos, contribucions i recirrecs estA aquí, al 
Parlament. No solament perqu6 en el Parlament hi ha 
unes majories, sinó perquk, a mks a més, Estatut  diu 
d’una manera clara que aix6 és funció del Parlament. 

En la seva intervenció, el senyar Gutiérrez ens ha ata- 
cat, d’entrada, pels esclatants mancaments que té el nos- 
tre programa, que té ia nostra actuacio, que té la nostra 
exposicib. Ens ha tornat a parlar de1 tema de la joventut. 
Evidentment és un tema de quk ja vam dir l’altse dia que 
formava part de les nostres maximes preocupacions: la 
impulsió del Consell Nacional de les Joventuts de 
Catalunya, on t s  tothom, la Taula dels Joves, els partits. 
Ha estat una cosa que s’ha fet des de ta Conselleria de 
Cultura i d’Ensenyament i que nosaltres pensem conti- 
nuar propiciant i impulsant. La recuperacib immediata 
que s’ha de fer de les instaMacions que eren de E’OJE, la 
creació de Consells Locals de la joventut. En fi, iot un 
programa de la joventut que és el mateix del programa 
que dGcm I’altre dia de les Caixes d’Estalvi. Aixb és una 
línia programitica general on nosaltres destaquem unes 
prioritats i destaquem uns objectius. Evidentment hi ha 
mancaments, potser alguns srin esclatants, potser d’altres 
no ho  sbn tant, per6 intentem corregir-los, i, en tot cas, 
aqui volem deixar constancia de la nostra gran preocu- 
pa&, que compartim amb el Diputat senyor Gutikrrez, 
sobre el tema de la joventut. 

Sobre el problema de i’aigua i la Llei d’Aigües, ef 
senyor Gutiérrez també ha expressat un temor per unes 
expressions que ha dit aquest mati el candidat: que tota 
aquesta acció en el tema de la Llei d’Aigües, la porti el 
Govern amb un Parlament domesticat, amb un Parla- 
ment que no intervingubs en aquest tema greu, que tots 
coincidim a dir que és greu per a Catalunya. Pero jo li 
vull dir que nosaltres hem proposat que una Llci d’Ai- 
giies vingui en aquest Parlament, que aixd forma part de 
les lleis que ha proposat ei candidat. 1 torno a dir el 
mateix que deia ara referit al senyor Cafiellas: si real- 
ment el poder polític és aquí, en aquest Parlament, i aqui 
$han de discutir els grans projectes, jcom pot haver-hi 

una acci6 de govern que sigui a part del control, de la fis- 
calitzacih, de la intervenció primordial del Parlament? 
Ens ha parlat que és l’etapa de reconstruir Catalunya i 
que s’ha de reconstruir des d’un Govern d’unitat. 1 ha dit 
que hem de reconstruir Catalunya en uns camps fona- 
mentals, que són les Institucions, l’economia i la cultura. 

Nosaltres estern plenament d’acord en aixb, perquk 
resulta que aquests tres ob-jectius que ell mateix ha citat 
aquí aquesta tarda són les tres prioritats del nostre pro- 
grama: Institucions, economia i cultura. Exactament els 
mateixos. I per aixb sobre aquests temes nosaltres prapo- 
sem una política d’unitat. El govern d’unitat ja s’ha vist 
que no és possible. S’ha comprovat encara aquesta tarda 
q u i  amb la intervenció del senyor Reventbs, quan ha dit 
corn creia ell que, des d’un joc Govern-oposició aqui, en 
aquest Parlament, s9havia de fer el desenvolupament ins- 
titucional de Catalunya. Aixb ha estat dit aquí, aquesta 
tarda, i, per tant, creiem que la insistkncia sobre el 
govern d’unitat aquests moments Cs sobrera perque bs 
impossible. I, en canvi, si que ens podem orientar cap a 
una politica d’unitat en temes bhsics de Catalunya, en les 
Institucions, en l’economia i en la cultura. 

Sobre la Comissi6 de Traspassos, li vull recordar el 
que jo he dit, que no &s que regalem el que no tenim, com 
I’altre dia ens va dir el senyor Gutikrrez. Si realment 
rebem la investidura d’aquesta Cambra, si e1 candidat 
rep la investidura d’aquesta Cambra, nosaltres aquí 
regalem una cusa que ens podrim reservar, que k s  una 
Comissió de Traspassos que podria nomenar el Consell 
Executiu de fa Generalitat, segons diu I’Estatut. Perque 
nosaltres creiem que aquest 6s un tema fonamental, que 
k s  cl tema primer de la reconstrucció nacional junt amb 
les Tnstitucions, nosaltres creiem que aquestes Comis- 
sions de Traspassos han de ser amb representació de 
totes les forces presents en aquest Parlament. 

Sobre la seva proposta de govern d’unitat, jo avui he 
interpretat una lleugera variant -potser ho he interpretat 
malament- en la qual proposa un govern d’unitat de 
duracib d’un any -em sembla que ho he interpretat bt-, 
i que podria ser presentat pel mateix candidat dissabte, k s  
a dir, ampliant la composicib del seu Govern cap a for- 
ces de l’esquerra. Em sembla que he entks aixb. AixQ k s  
una variant, evidentment, del govern d’unitat perqui: el 
senyor Gutikrrez -que ens ha parlat dei mestral, de 
vogar, del timó- fins ara en ei seu govern d’unitat sem- 
pre també ens havia parlat d’un tim6 portat pel número u 
de la seva llista. 

EI senyor Reventbs ha comengat dient que els des- 
equilibris territorials el preocupaven i que al senyor Pujol 
li agradaven. Em sembla que ha estat una ironia que hem 
interpretat molt bk, per6 que, evidentment, no ha estat 
del millor gust. Ens ha parlat també, en el tema dels des- 
equilibris territorials, que nosaltres nomes haviem parlat 
de problemes thcnics i de solucions paternalistes quant 
als poder locals, i ha dit que hi havia altres solucions 
politiques : l’autonomia municipal, els serveis mancomu- 
nats, el poder polític dels Consells Comarcals. Es clar, 
tots ells temes que nosaltres haviem desenvolupat ltarga- 
ment abans-d’ahir, tant el candidat, el senyor Pujol, en la 
seva intervenció com jo mateix. Sobre els desequilibris 
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territorials, ens ha proposat un debat en el Parlament. 
Em sembla que j o  abans he parlat d’obres plibliques, i ell 
s’ha referit a desequilibris territorials. Demano perdó pel 
lapsus, per6 en tat cas acceptem aquest debat plenament 
i tots els debats, perquk, a mbs a més, cada un dels Grups 
jo crec que tC prou iniciativa per a plantejar en aquest 
Parlament els debats que facin falta. 
Ens ha parlat, corn d’un instrument de superaei6 de la 

crisi econbmica -que evidentment és una crisi unida a 
tota una crisi internacional molt profunda, a la crisi de 
l’energia i de les mathies primeres, amb tota una recessio 
a tot el món occidental i al mbn en general-, ens ha 
parlat d’un emprkstit audaq de la Generalitat, Per6 eis 
emprkstits estan marcats per unes lleis financeres 
inexorables, i aquest empriistit em sembla que podra ser 
molt petit amb el pressupost actual de la Generalitat, una 
Generalitat que no podri fer front a les carregues finan- 
ceres. I jo entenc que aquest emprkstit és nomes una 
solució d’emergkncia. Evidentment, recollim la idea del 
senyor Reventos, que pot ser estudiada, Pero em sembla 
que nom& k s  una solucib d’ernergbncia, o una mesura 
~nks, pero que evidentment no k s  la solucib per a resoldre 
la crisi econhmica. 

Una altra observacilt, que ens ha sorprks k s  la seva 
afirrnacii, que, simplement, el programa IIQ k s  deprogrés 
perquk no esta abonat per forces progressistes. Es a dir, 
que aquí, més que examinar i veure el programa possible 
i viable, interessa realment qualificar-lo en funció de qui 
el presenta. Sobre el tema del calendari, un tema impor- 
tant que ha plantejat el senyor Revent6s i que va plante- 
jar l’altre dia -del calendari de les transferkncies dels 
traspassos de serveis i, per tant, de la Comissi6 Mixta de 
Traspassos-, ,jo voldria dir que, precisament perque 
nosaltres proposem una Comissi6 de Traspassos unitaria 
i que aquesta Comissio de Traspassos &s9 a mks a mks, 
paritaria junt amb I’EstaE, aquesta Comissi6 de Traspas- 
ses pot establir el seu propi calendari amb control parla- 
mentari, i que en aquesta Comissió de Traspassos hi 
haur& a més, representades, totes les forces polítiques 
d’aquest Parlament, Perb és que, a més a mks, el mateix 
Estatut preveu que la Comissió Mixta haurh d’establir el 
calendari per a cada un dels serveis i que, si al cap de dos 
anys no estan traspassats tots els serveis, hauri de fer e! 
calendari per a tots els que queden. Per tant, tot i que 
tenim posició perfecta sobre el tema de les prioritats i que 
coincideix Fonamentalment amb els grans eixos que ha 
indicat el senyor Reventbs, nosaltres creiem que aquest 
és un terna que deixem per@ la mateixa Comissió de 
Traspassos pugui establir el seu calendari. 

Aquests s6n els aclariments que en el curs d’aquest 
debat hem volgut fer, amb el permís de vostes i del 
senyor President, a les intervencions dels representants 
dels diferents Grups Parlamentaris. Moltes gracies, 
senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
tenim gairebé mitja hora d’avenq sobre l’horari, i la Pre- 
sidkncia i la Mesa entenen que podem aprofitar-10s per ’a 
un descans que permetra, d’altra banda, al senyor candi- 
dat a la Presidhncia potser de Pecapitular les interven- 
cions dels diversos Grups. 

Per tant, interrompem la sessici durant vint minuts, 
aproximadament, de manera que la reprendrem exacta- 
ment a dos quarts de vuit del vespre. 

(La sessid s’irzterromp a un quart menys cinc minuts 
de vuit de2 vespre i e‘s represa a un qacart i cinc m h t s  de 
nou). 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
reprenem la sessib. I jo els demano la seva indulgencia 
pel retard ja que, corn poden comprendre, estem en cir- 
curnsthcies excepcionals, i aixb ha fet impossible aques- 
ta vegada de mantenir estrictament l’horari anticipat. 
Espero que aixb, doncs, ens sera perdonat, i per intentar 
ja ara. no retmdar mCs, donem immediatament la paraula. 
al senyor candidat a la Presidhcia, Diputat senyor Jordi 
Pujol, perquk faci la seva intervenció. 

El Sr. PUJOL: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, jo tambt els prego que em disculpin pel meu 
retard. Espero que ho sabran comprendre. 

En primer lloc he de dir que jo he fet en aquest Parla- 
ment, d’enqi dei dia que es va iniciar aquest debat, diver- 
ses intervencions; dues abans-d’ahir, i una avui, fins ara, 
Naturalment, no en totes les intervencions puc reppir tot 
el que fre dit en la intervencib anterior, 6s a dir, jo ara no 
puc repetir els conceptes que he dit en les tres interven- 
cions anteriors, que en conjunt deuen representar quatre 
hores de parlament. H e .  Ho dic perquk, jo ho comprenc 
molt be, passa que a vegades, se’m diu: ({Oh, és que 
aquest mati no ha dit tal cosab), per6 6s que aquesta cosa 
s%avia dit abans-d’ahir al mati, o abans-d’ahir a la tarda, 
ITO? Per exemple -i després en parlarem-, quan s’ha 
parlat de l’aspecte polític del comarcalisme. Jo avui he 
volgut subratllar un altre aspecte del comarcalisme que 
m’havia semblat, precisament, que a traves de la meva 
prbpia. intervenció i potser també de les intervencions 
dels altres oradors, aquest altre aspecte, el de tipus eco- 
n h i c  i sociczS, habia estat negligit. Per6 en cap moment, 
nosaltres corn a partit, ni jo com a candidat, no havíem 
oblidat l’aspecte poIitic del comarcalisme, que havia que- 
dat subratllat quan demanavern, quan per exemple dkiem 
que voliem que les comarques juguessin un paper molt 
important en la llei electoral; aix6 Cs política; o quan 
par1 Avcm de la iniciativa legislativa que, d’dtra banda, 
reconeix I’Estatut, per6 no ens ho oblidavern pas. Aixb 
tambi: es política. Bé* He dit aixb nomes per a justificar i 
per dir-los que, naturalment, crec que algunes dc les 
coses que se’m diu que no he dit, doncs havien estat 
dites, si  no avui, un altre dia, per6 no les puc repetir 
totes, i precisament ara tampoc no les repetir& totes. Dit 
aixo, passaré ara a comentar i, diguem-ne, mirar de con- 
testar o aclarir, doncs, tota una s& de preguntes que se 
m’han fet. 

En primer llac, jo agraeixo molt al senyor Benet una 
cosa que ell m’ha dit, que ho cornprenc molt bé3 que el 
candidat no hagi, per exemple, fet un pressupost, no hagi 
donat segons quines precisions. Aixb &s per la simple 
raó, en part, que 1’Estatut per segons quines coses no dh- 
na possibilitats i, en part, perquk sí que en dóna, perd en 
donari en tot cas el dia que nosaltres tinguem tota una 
skrie de traspassos que avui no tenim. I jo els he dit des 
del primer dia -i aquesta serh en tot cas la nostra actitud 
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si vosths m’elegeixen, i si no m’elegeixen, doncs, des de la 
nostra funci6, la que ens correspongui dintre dei Parla- 
ment-, que nosaltres parlarem sempre amb un to de sin- 
ceritat. All6 que no es pot fer no es pot fer, i deshores el 
que passa és que s’ha d’explicar, perqui: ningli no ens 
demani qzre fem all6 que no podem fer. I evidentment, i 
aixh és un tema que també sortir4 avui, aquesta tarda, 
aflh que no es pot fer, no es pot fer. Pero hem de mirar de 
seguida si k s  que ens convi! fer-ho; si no ara d’aquí a sis 
mesos, o si d’aqui a dos anys, ho podrem fer, all6 que 
ara no podem fer. Pero, en fi, hi ha coses, algunes de les 
coses que se rn’han demanat aquí en aquest Parlament, 
que avui no estem en condicions de fer encara i d’altres 
que potser trigarem molt de temps a poder fer. Si que jo 
agraeixo aqucsta observació que m’ha fet, molt clara i 
molt honesta, el senyor Benet. I aixb subratlla una cosa, 
que ja hem subratllat també aquest mati, i abans-d’ahir, i 
és que si que n’hi ha de prioritats, 6s clar que en tenim, de 
prioritats. Tenim unes prioritats; que les tingui aquest 
Govern, si vostks li donen la seva apcovacib, o un altre, O 

un altre Govern, qualsevol Govern tindra avui una 
prioritat, que és la prioritat que li dóna un fet objectiu, i 
k s  que hem d’anar pels traspassos. Aixb és el que es 
fonamental. Quan jo, aquest matí, els deia: (dhmltin, el 
pressupost de la Generalitat en els traspassos que ara 
tenim, 6s de 1600 milions de pessetes, i aixo no 6s res), 
dir (caixo no Cs res)} is  un altre motiu, diguem-ne, de 
modhstia per a tots nosaltres; saber on estem en aquests 
moments, que anem a legislar sobre I O00 anys d’histhrin, 
si vostks volen, per6 sobre un pressupost de M Q O  milions 
de pessetes. Que naturalment, poden ser molts més, més 
de cent mil milions de pessetes, per6 aixb est6 per fer i 
aquesta ks la feina més important que ara tenim. Per 
tant, en aquesta primera resposta -no i?s tal resposta, 
perquk de fet és agrair al senyor Benet el fet que amb 
aixb, diguem-ne, m’hagi ajudat- evidentment continuo 
no estant d’acord amb el que ks el plantejament polític 
fonamental del senyor Benet. 

I el senyor Alavedra ha contestat per mi, .ja abans, les 
observacions que havia fet el representant del Partit 
Socialista Andalús. Jo, aquest mati, no n’hc parlat per- 
qui: el tema que els representants, tant el senyor Hidalgo 
com el senyor Acosta van plantejar i’altre dia, nosaltres 
-almenys dintre del que nosaltres sabem explicar-ho i 
dir-ho, i crec que som autknticament sincers ara i sempre 
sobre aquest tcma- ja virem dir que actuariem amb res- 
pecte pels interessos culturals de totes les persones que 
viuen i treballen a Catalunya. No solament que en parla- 
vern, sin6 que actuariem amb respecte, pels interessos 
culturals de totes les persones que viuen i que treballen a 
Catalunya, i que, pel que fa a la llengua, i amb aixh tam- 
bé em refereixo a una observació que ha fet abans el 
senyar Cafiellas, pel que fa a la llengua actuariem d’a- 
cord amb l’articlc trcs que suposo que tots acceptem, 
I’article tres de I’Estrttut, perquk tots i’hem votat i suposo 
que també l’accepta el PSA. 

Dit aixb, passo a una altra de les intervencions que hi 
ha hagut, que ha estat la intervenció del senyor Francesc 
Vicens. M’ha fet moltes preguntes, algunes de les quals 
han estat contestades tambk pel senyor Alavedra, pero 

algunes no. Primesa, el problema de la renegociacii, de 
les clausules financeres de 1’Estatut. Aixb va quedar molt 
clar, i aqui hi ha algunes persones, alguns Diputats, amb 
els quals virem compartir aquells dies la negociació de 
I’Estatut, del nostre partit i d’altres partits. Nosaltres 
creiem que és absolutament necessari que Catalunya 
arribi a tenir realment unes Finances authomes, i aixb 
nom& podra ser el resultat d’aquesta negociacib, del bon 
exit que tingui, del bon resultat que tingui aquesta rene- 
gociaci6 que haurem de fer. 

Quan? Parlem-ne ara. L’Estatut diu que aquesta rene- 
gociació l’hem de fer en tot cas abans de sis anys i al cap 
de sis anys com a mixim. Perd que la podem iniciar de 
seguida que tinguem completada la transferkncia ..., totes 
les trnnsferkncies. Aleshores, jo els dic el següent: 6s 
voluntat del Govern que jo presento en aquest Parlament 
fer tot el quc calgui -i els torno a dir, suposo que no cal, 
que som dos a posar-nos d’acord sobrc el tema de les 
transferkncies, pero, en el que depengui de nosaltres, fer 
tot e1 que calgui, recollint d’aaltra banda el que acabo de 
dir abans, referint-me al senyor Benet, posant-ho, aixb, 
com un objectiu prioritari- perquk dintre de la legisla- 
tura, que vol dir quatre anys, la totalitat dels traspassos 
sigui un fet. En aquest cas, si nosaltres aconseguim aixb 
abans dels quatre anys, nosaltres, immediatament, tal 
com ens dóna permís I’Estatut, iniciaríem la renegociacib 
de les cliusules financeres de 1’Estatut. Aquesta era la 
primera dc les respostes que jo havia de donar al senyor 
Francesc Vicens. O sia, compromís de fer tot el que esti- 
gui a les nostres mans, tot el que calgui i estigui a les nos- 
tres mans. Compromís que, $’altra banda, assumeix el 
Govern i en tb la responsabilitat, en tindri en el seu cas la 
responsabilitat el Govern, perqui: bs el responsable -se- 
gons el text Estatutari--, pero que en el grau en quk el 
Parlament accepti el plantejament unitari que volem fer 
de tota Ia negociació dels traspassos sera, no diré assu- 
mida, perquk la responsabilitat 6s del qui diu l’Estatut, 
per6 la responsabilitat si que ser& en un cert sentit, poli- 
ticamcnt, si més no, compartida per la resta dei Parla- 
ment. Farem, almenys per part nostra, tot el que calgui 
per tenir la totalitat dels traspassos abans no s’acabi cl 
periode legislatiu i, immediatament desprks, plantejariem 
la renegociacib de ‘les clausules financeres de I’Estatut. 

Segon punt que ha plantejat el senyor Vicens, en nom 
d’Esquerra Republicana de Catalunya: el problema de 
?es comarques. Aquí ks un dels punts on abans, possible 
ment he posat aquest exemple per dir que les coses que 
ens ha reclamat el senyor Vicens les havíem dites, perd 
en tot cas, si no les haviem dites prou clares, no ens costa 
gens ni mica de tornar-les a dir. Nosaltres, evidentment, 
creiem que valia la pena de recordar que el problema de 
les comarques no és només un problema de les comar- 
ques, no k s  nom& un problema politic, sinó que k s  tambk 
un problema econhmic i social, i estic segur que aixb hi 
ha molta gent de les comarques que tambk ho agraeix, 
que sipiga que, en el Parlament, aquesta dimensió de la 
problernAtica comarcal és tinguda en compte. Ara, bb- 
viament, que k s  no solament també, sinb d’una manera 
molt principal un problema polític, i nosaltres ho hem 
tingut en compte en tot moment quan, per exemple, hem 
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parlat -ahir, concretament abans-d’ahir- de la descen- 
tralitzacib, d’aquesta descentralització administrativa i 
de gest% sobre la qual s’ha de poder assentar un poder 
comarcal. Quan hem parlat de la capacitat $’iniciativa 
legislativa que tenen les comarques, cosa d’altra banda 
--cn fi, no regalem res aquí, evidentment, perquk aixo 
esti reconegut per I’Estatut, per6 ho subratllem- que ha 
de desencadenar la constituc% de Consells Comarcals. O 
bé, com he dit abans, quan en parlar de la Llei electoral, 
entenem que les comarques hi hauran de jugar un paper. 
dbviament que aqui hi ha, a mks, un altre tema, que i s  el 
de les organitzacions supracomarcals que haurem d’estu- 
diar, i haurem de definir en el seu moment, quan fem 
aquesta Llei que forma part del gran paquet de lleis d’Or- 
ganització bisica, que n’hern dit, que k s  la Llei de Regim 
Local i d’OrganitzaciÓ Territorial, i potser es en aquest 
punt on hem d’introduir el tema, que també s’ha plantejat 
altre cop, de les Diputacions. 

Sobre el tema de ies Diputacions, nosaltres hem dit en 
tot moment el següent: reclamem per a. la Generalitat la 
total titularitat de les funcions i de les competencies que 
tenen les Diputacions. El que passa és que hem dit: men- 
trestant 140 hi hagi aquesta Llei d’Ordenaci6 Territorial, 
que és la que ha de -com ho diu la. paraula- donar una 
nova estructura territorial, no solament sobre el mapa, 
sin6 pel que fa al repartiment de poder dintre de Catalu- 
nya -poder que tindran les comarques per a administrar, 
per a gestionar, per a decidir tota una skrie de qiiestions, 
poder financer, poder economic, poder de gestio, etc.- 
mentrestant no hi hagi aquesta Llei, nosaltres entenem 
que, per al bé de les comarques, convk que, si no totes 
almenys la gran majoria d’aquestes funcions, d’aquestes 
compet&ncies, siguin de cara a la seva gestib. No pas que 
se’ls retorni el poder, perd si, de cara a la seva gestiri, qYe 
sigui retornada aquesta’ compedncia als brgans que avui 
estan en condicions d’aplicar-la eficaqment, d’exercir-la 
eficapxnt. És a dir, el que nosaltres voldriem evitar 6s el 
següent: voldriem evitar que si en aquest moment, quan 
l’akalde de Viure, o l’alcalde d’Olost --Olost deixem-lo-, 
l’alcalde de Viure, o l’alcalde de ... Port Bou, doncs, per 
tal de poder fer un pou necessita un &dit de la Diputa- 
ció i ha d’anar a Girona, que a partir d’aquest moment 
aquest alcalde hagi de venir a Rarcelona. Parlant clar, 
passaria que hausiem fet, hauriem subratllat el centralis- 
me que tant critiquem i que tant temem, i que sobretot 
temen tant les comarques. 1 de fet, parlant clar -perqu& 
jo els parlar& clar-, molt probablement en aquests 
moments l’exercici d’aquestes funcions es fa millor de 
moment des de Girona amb els instruments que tenen, 
que no pas e1 farem de moment des de Barcelona, que 
evidentment des de Barcelona no I’hem de fer mai. EI 
problema que hem d’estudiar un dia k s  si aquesta qiiesti6 
s’ha de fer des de Girona o des de Figueres, en el cas de 
Viure, per exemple, que és de I’Ak EmpordA. Perd, de fet, 
l’important no és qui en aquests moments gestiona aixb, 
I’important és que la titularitat d’aquests cornpetimcies, 
que el poder de les Diputacions, per entendre’ns, ha de 
ser traspassat a la Generalitat. Aixd és el que nosaltres 
entenem que s’ha de fer. I, evidentmqt, tot el que estem 
dient posa de manifest una cosa, que 6s la urgent, la molt 

urgent necessitat que tenim de, amb el m k i m  possible de 
celeritat, i perdonin la redundincia, anar a aquesta Llei 
d’Ordenaci6 Territorial, perquk, mentre no la tinguem, 
naturalment, estarem en una situació, diguem-ne, en fals. 
Aquest, em sembla recordar, que era un altre dels punts 
fonamentals de ia intervenció que hi ha hagut per part 
del senyor Francesc Vicens. 

Un altre punt sobre el qual se m’han demanat aclari- 
ments aquest matí, millor dit, aquesta tarda, respecte al 
que havia dit al matí, és sobre el tema,deIes Cambres 
Agraries. Jo, sobre aixd voldria dir el següent, amb el 
maxim possible de precis5 tenim en aquests moments 
tota una skrie de serveis que sbn donats, que s6n propor- 
cionats a la pagesia a través de les Cambres Agrhries. 
Per moltes raons, a part la ra6 de sempre que tenim pres- 
sa per tal d’aconseguir transferkncies, per moltes raons, a 
part d’aquesta, nosaltres, en tant que Govern de la 
Generalitat, si vosths ens donen la seva confianga, dema- 
narem el traspas rapid d’aquests serveis a la Generalitat; 
serveis que passarien, que passaran, a dependre de la 
C onsclleria d’Agricultura, la qual n’assumiri la gestib. 
Tenint present que els serveis que toquen molt de prop 
e h  interessos i, fins i tot, la vida quotidiana i el treball, i 
les necessitats més bisiques de la pagesia, entenem que 
aquests sbn uns serveis que en la seva gesti6 conve que hi 
hagi una intervencio dels pagesos. El que s’ha de veure e s  
com s’ha de fer, perd entenem que hi ha d’haver aquesta 
intervencib. Podria donar-se el cas, cosa que en aquests 
moments plantejo simplement com a possibilitat, que la 
Comissi6 Juridica Assessora de la Generalitat pogués 
suggerir alguna altra solució -i evidentment sera consul- 
tada en aquest sentit. Peni, en aquests moments, de fet, el 
que jo d’una manera ferma i d’una manera precisa puc 
assumir com a responsabilitat de ConseSl Executiu és el 
que els acabo de dir. 

Hi ha. hagut un altre punt important, que h i  plantejat 
ei senyor Francesc Vicens, que Cs el de la’reforma, efecti- 
vament, el de la reforma de 1’Estatut. So, en aquest sentit, 
els vull, aqui, ara, declarar la meva intencio com a candi- 
dat a la Presidencia de la Generalitat, d’iniciar el procés 
de reforma de 1’Estatut dins del marc estatutari, i d’acord 
amb el que diu la Constitucib, en el curs d’aguesta legis- 
latura. I en el cas -i aixo, evidentment, ja no forma part 
de IR meva declaracib programitica en tant que candidat 
a la Presidincia, per6 sí que ho puc dir, no solament no 
em sap gens de greu dir-ho, ho puc dir- en el cas, doncs, 
que per qualsevol motiu durant la legislatura, d’acord 
amb el que evidentment és a l’abast del Parlament, en 
qualsevol moment la Presidhcia de la Generalitat esti- 
gues a mans d’una altra persona, nosaltres, evidentment, 
seguiríem donant suport a una iniciativa d’aquest tipus. 

EI senyor Antoni Gutikrrez Diaz ... Es ciar, amb et 
senyor Gutiérrez Diaz ens passa una cosa, no? Tots dos 
som metges, oi? Tots dos som metges. Metges una mica 
especials, eh? Vull dir que hi hauria altres metges que 
resoldrien millor qualsevol problema que es plantegés 
ara, aquí a la sala. Pero, en tot cas, el que li vull dir 6s el 
següent: el problema que hi ha entre el senyor Gutitrrez 
Diaz i nosaltres, i jo en tant que candidat a la Presidkn- 
cia de la Generalitat, és que no estem d’acord en el diag- 
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nbstic. No ks un problema de tractaments simptomitics 
o de tractament etiolbgic, k s  que no estem d’acord en el 
diagnGstic, i com que no estem d’acord en el diagnbstic, 
no estem d’acord en el tractament. I naturalment, ales- 
hores, qualsevol discussi6 -que en podriem dir progra- 
miitica, a efectes polítics, o terapkutica, de si unes gotes 
mks d’aixb o ulnes gotes mks d’alld-, ks evident que no 
resol el problema. No estern d’acord en el diagnhtíc. 
Aixd, dit, naturalment, sempre amb la cordialitat que ell 
ja sap que, cn fi, que voldria que caracteritzks iotes les 
nostres relacions. I, a mks, no solament amb cordialitat 
--aix6 de fet, en darrer ternte, podria ser una expressió 
poc politica--, sinb, a mks, amb I’aafirmacib de la voluntat 
que, ja he dir aquest matí, per6 ara ho voldria refermar, 
qud: el fet de no estar d’acord en un determinat diagnbs- 
tic, no vol dir que moltes vegades no es pugui coincidir 
en moltissimes altres coses, i potser fins i tot un dia 
posar-se d’acord en coses importants. Evidentment, 
aquest és e! nostre desig i aixb ho tindrem en compte. 
Per6 avui, en aquest moment no estem d’acord en el 
diagnostic, i per tant, ohviament, no estem d’acord en el 
trac t arnen t 

Absolutament d’acord amb el senyor Reventbs quan 
ha parlat de la necessitat d’insistir en ei tema de !’autono- 
mia municipal. Em sembla que és un tema poc o molt 
tractat ja, pero no hi fti res que en parlem més. Insistia 
l’altre dia, a mbs que des de la Generalitat haviern de fer 
un esforc, fins i tot una mica depassant o desbordant el 
que prtipiament ks el camp d’accit, estricte de la 
Generalitat, per tal que per part dels municipis hi pogués 
haver el rnixim possible de participacib en les finances, 
evidentment, de ia Generalitat, que ja he dit ara per ara 
que sbn limitades, per6 també de ]’Estat. 

Quant a la qijestió de l’ernprtstit que ha plantejat el 
senyor Reventós, k s  una idea de qul: jo no he parlat pcr- 
que m’ha semblat que era prematur plantejar aquest 
terna. Per6 quant al principi de l’emprkstit, no hi som 
contraris. El que passa 6s que entenem que &s un tema 
que avui no podem plantejar: que hem de tenir més cos 
de pressupost, en primer lloc -amb 1.600 milions de pes- 
setes de pressupost és dificil demanar un emprestit mini- 
mamcnt important-, més cos de competimcies, i jo  diria 
que, fins i tot en cert aspecte, més cos administratiu. Pero 
així com d’una manera molt taxativa, i en aquest sentit 
ara em refereixo altre cop al senyor Cañellas, jo l’altre 
dia vaig deixar ben clar, ben dar, que nosaltres, -evi- 
dentment no pas per sempre, per6 en‘un futur previsi- 
ble- renunciavern a la potestat que Wstatut ens d,bna de 
fer impostos, en canvi no renunciem, en una data molt 
mbs apropada, a recollir el suggeriment que ens h i  fet el 
senyor Reventk  

Bé, i bksicament, a mi em fa l’efecte que aquests eren 
eis temes fonamentals ..., no, pirdó, faltaven ara uns 
quants ternes més. En primer lloc, el senyor Cafiellas. 

El senyor Cañellas ha plantejat, concretament, alguns 
temes que em sembla recordar que ha contestat el senyor 
Alavedra. També el del respecte a tota la gent que visqui 
a Catalunya, en qu& el que li he dc dir és que el que hem 
de fer 6s aplicar ]’Estatut i la Constitucib, que ja  s’han 
fet, tant 1’Estatut com la Constitucib, amb anim que 

tothom pogués tenir la seguretat que ser6 respectat i que 
tindrh els instruments legals perquk sigui respectat. 

Respecte al que ha dit el senyor cafiellas de la Cor- 
poraci6 Metropolitana, en el sentit de dir que la fLlei de 
Rkgim Local i d’organitzacio Territorial hauria de ser 
+feta de tal manera que fos possible evjtar la concentració, 
absolutament d’acord. En l’única cosa que no estaria d’a- 
cord amb el que ha demanat el senyor Cañellas k s  que 
diu que aixb ha de produir una rdpida -rn’ha semblat 
entendre, i ks possible que rn’equivoqui; he dit que tinc 
poca memhria auditiva- desconcentració. Els processos 
que s’han produ’it de concentraci6 poden ser corregits 
perb requereixen temps. Vull dir que k s  tina cosa sobre la 
qual no podem demanar cap mena de miracle. I em sem- 
bla recordar que no hi havia cap altre tema pendent per 
part del senyor Cafiellas. 

Hi ha un Últim punt, i és que se’ns demana que preci- 
sem més el que hem dit, que donem algunes dades mks 
sobre aquest programa d’acció, d’actuacib, aquest pro- 
grama d’actuació econhica que hem anunciat, que hem 
dit que presentaríem a primers de setembre. No recordo 
haver dit en cap moment que l’anavem a presentar ara, 
que el tenia a punt de presentar-lo ara mateix. Sempre 
hem dit que el presentarem a primers de setembre, De 
tota manera, efectivament, nosaltres podrim, nomts que 
se’ns hagués donat potser una mica mky de temps, fins i 
tot aquesta mateixa tarda, mitja hora mks, haver pogut 
presentar ben estructurades les linies bisiques d’aquest 
programa. Aixb no obstant, ho podem fer, encara que 
sigui molt breument i potser d’una manera una mica més 
desordenada. Per6 ja quc hi ha interks per part d’algun 
sector del Parlament que aixb es faci, aleshores amb molt 
de gust, encara que sigui una mica per sobre, jo els en 
parlaré. 

Vostks ja saben que el que ens dóna I’Estatui és limi- 
tat. $’ha de dir pel seu nom. Les coses s6n com són i no 
s’han d’ocuftar de cara a tota una &ric d’actuacions. 
Nosaltres no podem, ja ho vaig dir ahir, tenir el que se’n 
diu una politica monetiria cficaq. De fet, no podem tenir 
iina política fiscal eficaq -encara que fiqukssim ma als 
impostos no podem fer una política fiscal eficaq-, no 
podem intervenir d’una manera directa i eficag sobre la 
politica de renda, sobre els sous i sobre els preus, Podem 
intervenir-hi indirectament. Jo personalment els he de dir, 
senyores i senyors Diputats, que s6e dels qui crec que la 
Generalitat te un gran poder, en el camp econbmic, en el 
camp politic, en el camp cultural, en tots els camps. Si 
fem les coses bé -i evidentment aixo no d e p h  nom& del 
Consell Executiu, sin6 que d e p h  d’aquest Parlament-, 
nosaltres tindrem un gran poder dintre de Catalunya, 
que desbordari et que és el text estricte de I’Estatut, per6 
et tindrem també fora de Catalunya, i aixb ho hem $’u- 
tilitzar. Dins d’aquesta linia, si que podrem -jo n’estic 
segur- influir, que podrem pressionar, que podrem tenir 
una capacitat de proposta positiva i eficac;, 

D’aquesta linia, jo n’estic segur. Pero, textos en mi, 
nosaltres, en aquest camp, tenim unes possibilitats molt 
limitades, Per tant, no podem explicar al nostre país que 
ara que hi ha la Generalitat podrem dur a terme una poli. 
tica que permeti a les empreses petites i mitjanes, grans, 
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les que siguin, que vagin millor. No ho podrem dir, aixd, 
des d’xquest punt de vista del crkdit, per exemple, no 
podrem dir: {(Reduirem rkpidament I’atur o farem unes 
subvencions de tants i tants milers de milions de pesse- 
tes.)) No ho podrem dir aix6, ja ho vaig dir l’aitre dia. No 
6s que no hi hagi urgkncia d’una política d’aquest tipus, 
perquk, en realitat, corn més a llarg termini sbn Ips coses, 
més ripidament s’han de comencar; j a  que sbn lluny, 
doncs posem-nos en carni de pressa, no? Per& de fet, el 
que hi ha al nostre abast 6s preparar Catalunya des del 
punt de vista de les Institucions i des del punt de vista de 
les iniciatives, des del punt de vista, diguem-ne, d’una 
política de fons, per a modificar les seves estructures eco- 
nbmiques de tal manera que, d’aquí a un temps, no gaire 
perd en tot cas alguns anys, no els vull enganyar, i de 
cara a aixo que en diem ei gran desafiament dels anys 
vuitanta, Catalunya estigui en condicions de plantar-hi 
cara d’una manera eficaq. 

També els vaig dir f’altre dia, aixi molt superficial- 
ment, molt per sobre, en quk basavem nosaltres la nostra 
confianqa sobre l’economia de Catalunya, i a través de 
l’economia sobre tot el que en podem dir una palítica de 
redistribucili, una politica diguem-ne de progrés social i 
d’infrastructura social, etc. ¿En quk basivern nosaltres el 
nostre optimisme? El basavem en el fet que si encerta- 
ven~ a trobar exactament aquell sector en el qual nosal- 
tres econ6micament podem ser eficaqos -que bbviament 
no son, cs a dir, no farem grans computadores, obvia- 
ment no farem avions supersbnics, obviament no farem 
tota una skrie de coses d’aquest tipus, bbviament no ho 
farem, i coses moft m6s modestes bbviament no les 
farem-, nosaltres encertem a trobar aquest tipus d’acti- 
vilat, i la nostra gent tradicionalment ho ha trobat i ho 
estA trobant ara en molts aspectes, nosaltres tenim en 
a lb  que ja els vaig estar explicant de l’economia intersti- 
cial un gran camp a jugar. El que passa 6s que, aleshores, 
aixb ho hem d’ajudar. Ho hem d’ajudar a travks d’una 
politica, i quan dic politica econhmica no vull dir tant 
politica econbmica en el sentit de politica. monetiria -ja 
els ho he dit abans-, sin6 en el sentit d’admetre -perqu&, 
dintre d’aquest marc en quk, com deia abans el senyor 
Benet i t@ tota la raó, sempre ens movem, que t s  el marc 
general de I’Estat i del Parlament i de la legislacio i, per 
cxemple, del Banc d’Espanya, del Ministeri de Treball o 
de les institucions del Ministeri de Treball, o d’aquest 
fons de distribucib estatal per a M u r  on dificiiment, si 
no es fa per aquesta acci6 indirecta que dkiem, no arri- 
barem a posar la ma eficaqment, per dir-ho així- bé, 
doncs, com els deia, dintre d’aquest marc nosaltres hem 
d’organitxar-nos per tal de treure e1 mixirn possible de 
profit, el rnaxim possible de resultats de les nostres possi- 
bilitats. 

Com? A base de presentar una proposta al país per- 
qui: totes aquelles activitats que es poden fer en els diver- 
sos camps econhics  --l’agricultura, el turisme, la 
comercialització, etc.-, que tot aix2, es pugui articular i 
ho pogucm anar fent d’una manera sisternatica. Per 
exemple -per posar un exemple que avui ha estat espe- 
cialment tocat i que, en fi, cns resulta a molts de nosal- 
tres simpitic i espero que no serk objecte de cap mena 

d’interpretació per part del Diputat i bon amic Reven- 
tós-, en el camp de l’agricultura. Quan nosaltres diem 
que hem de posar l’accent en dos problemes: el de la 
competitivitat i el de l’empresa familiar agraria, pecquk 
dona estabilitat i el tipus d’agricultura que nosaltres 
volem és una agricultura que es basi en aquest tipus d’cs- 
forg de i’empresa familiar agraria, de fet estem posant, 
estem introduint elements d’aquest programa econbmic 
de cnracter general que els deia. Perb, en fi, podria evi- 
dentment ara j o  entrar en el detall d’alguna d’aquestes 
coses i dir-los, per exemple, doncs, com creiem que 
aquest tipus de política agraria ha de tenir una traducció 
en el camp jurídic, en el camp fiscal, o bh, per exemple 
-mks important des d’un punt de vista economic-, en el 
camp del crkdit agrari. O bk podria parlar-li de com 
nosaltres hem de mirar de poder intervenir en un tema ja 
aprovat, i que de fet 6s un problema que es va aprovar al 
nivell general d’Estat, perd en el qual hem de poder tenir 
una intervencib, i la hi podem tenir, que t s  el camp, per 
exemple, de les assegurances agraries. Com aixb ho 
podem fer de tal manera que, aixi com tradicionalment 
moltes vegades la legislaci6 general espanyola escapa 
molt al nostre aprofitament, a les nostres possibilitats 
d’aprofitarnent, no sigui així en aquest cas? Com podem, 
per exemple, en el camp de la comercialitzacib dels nos- 
tres productes, fer que la comercialitzacib dels nostres 
productes sigui millor que no és? 

En aquest moment ens trobem -el Conseller Roig ho 
sap prou bé, evidentment millor que jo: no fa gaires dies 
ens en parlava, em sembla que al Consell Executiu de la 
Generalitat-, que hi ha sectors d’agricultura en els quals 
nosaltres podríem ser una primera forca, una primera 
foqa europea no cal dir-ho, i en el qual estem important 
moltes coses. Ningu no ha explicat encara -i aix6 ho 
hem de fer ara- a la nostra pagesia, per exemple, que en 
aquests moments s’estan gastant alguns centenars de 
milions de pessetes important a Espanya, i també a 
Catalunya, plantes i, en alguns aspectes flors, sobretot 
plantes. Bk, aquesta acció d’orientació, per tal que l’es- 
forq de la nostra pagesia no es perdi, tot aixb s’ha d’inte- 
grar en un pla de tipus d’acció econbmica que no resol 
cap problema a sis mesos vista, entenguern-nus, sinó que 
e3 que fa &s posar les bases perque es comencin a trobar 
els resuhats d’aqui a dos, d’aqui a tres, d’aqui a quatre 
anys. 

En aquesta linia, si ho volen, jo els puc llegir una rela- 
ció de mesures que evidentment jo crec que no resoidra 
bisicament el problema d’informació que vostis rec1 a- 
men, perqui? aix6 requereix un altre tipus de presentació. 
Per exemple: nosaltres hem de fer una política de despe- 
sa i d’inversió pública que, dirigida a Catalunya per la 
Generalitat, afavoreixi les inversions a sectors d’ocupa- 
ci6 intensiva en ma d’obra, evitant la promocib de sec- 
tors de capital intensiu lligats a un model d’industrialitza- 
ció que ara estA en crisi. O bé; nosaltres hem d’anar 
4 x 6  k s  importantíssim- a la potenciació i educació 
dels centres de formaci6 professional, que d’altra banda, 
ks una competkncla exclusiva nostra, per tal que es pugui 
realitzar el reciclatge de la poblaci6 en situaci6 de des- 
ocupació forcosa que tota politica de reconversió recla- 
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mx. O bk: nosaltres hem d’anar a la revisió dels progra- 
mes d’ensenyamcnt tkcnic i superior en funció+ de les 
noves coordenades per a facilitar una millor adequacib 
de les noves generacions al mercat del treball i a la 
demanda de la base econbmica catalana. 6 bt: nosaltres 
hem d’anar a la potenciacib i reestructuració de les ofici- 
nes locals d’ocupacio en les quals han d’intervenir les 
organitzacions sindicals i cmpresarials d’aqui per a 
supervisar-ne l’actuaci6 i impulsar els centres de forma- 
ció professional. O bk: nosaltres hem de tenir uns plans 
d’actuacio especifica als nivells municipal i comarcal 
destinats a ocupar la població desocupada i a potenciar 
Ics seves possibilitats per tal de desenvolupar per a 
aquesta el treball &al. 

Bk, tota una skrie de mesures d’aquest tipus s6n les 
que nosaltres volem presentar d’una manera articulada i 
R través del que ha de ser un gran debat, perquk entenem 
que aquí ens juguem, no nom& la perspectiva econbnica 
a sis mesos vista corn els deia abans, sin6 que donem un 
canvi, que puguem fer un tomb capernica al que són els 
nostres plantejaments i fins i tot, en aquest sentit, a. la 
nostra mentalitat economica, per tal d’eslar en candi- 
cions que no passi una cosa que, si no, passara: passari 
que d’aqui a cinc, d’aqui a sis, d’aqui a set anys, nosal- 
tres haurem deixat de ser aquesta desena regi6 industrial 
i económica curopea -europea dic- que som. I no s’hi 
amoi’nin si resulta -pensa jo que k s  així- que ara no 
podem donar satisfaccib a unes necessitats immediates, 
que no, sbn al nostre abast. En canvi, preocupem-nos 
seriosament de fer que el pais estigui en condicions, d’a- 
qui a tres, d’aqui a quatre anys, de no estar ei1 una situa- 
cib diguem-ne d’indefensió davant dels profunds, dels 
enormes canvis que es produiran. 

Naturalment, j o  els he parlat #una cosa de tipus 
industrial. He fet una referkncia R algunes coses de tipus 
agricola. Podria parlar, per exemple, $’una altra gran 
font de riquesa que nosaltres hem d’estimuhr; per exem- 
ple, el turisme. 

Del turisme es diu, i t s  veritat, que es troba a casa nos- 
tra en una situació de crisi. De cara a aixb, Convergen- 
cia Democratica i Unió Dernocrktica, Convergkncia i 
Uni6, el Grup parlamentari, si vostks ens donen la seva 
confianca, des del Govern de la Generalitat .-si no, evi- 
dentment, tambk ho podra fer fent Ú s  de la seva capacitat 
d’iniciativa legislativa-, far& doncs, simplement, unes 
propostes del tipus següent, com per exemple, que es 
defineixi el que en diem cl municipi turístic: en aquests 
moments ens trobem amb molts municipis que a l’hivern 
tenen poca gent, que a l’estiu tenen una gran muni6 de 
persones i que, de fet, no estan en condicions de respon- 
dre a les necessitats de tota mena de tipus sanitari, de 
tipus de circulació, de tipus de tota mena, quc tenen en 
els SCUS moments punta. I, aleshores, ells han de fer un 
esforg que no esíh al seu abast fer, per tal de resoldre 
aquests problemes durant dos mesos, durant tres mesos. 
Pcr aixb, nosaltres, hem d’introduir aquest caracter que 
en diem de municipi turístic que tingui, naturalment sem- 
pre que aixb sigui acceptat democraticament per 1’Ajun- 
tarnent corresponent, que tingui uns determinats ajuts, 
unes determinades compensacions que esta al nostre 

abast poder-li donar, Cal que el municipi tingui un trac- 
tament especific sobretot pel que fa a la fiscalitat, aixi 
com també als serveis sanitaris de seguretat, de comuni- 
cacions d’horari i d’altrcs coses d’aquest tipus. Bé, en el 
camp turistic hem de fer una cosa i 6s que hem de trobar 
la manera -hi ha certes dificultats; lg13statut en aquest 
sentit no és prou clar, per6 entenem que 6s una d’aquelles 
coses que hem de trobar-, la manera, doncs, que el turis- 
me pugui ser promocionat per nosaltres mateixos. En 
realitat, l’abandó que els organismes estatals tenen de la 
politica turística 6s molt i molt gran. €I&, amb aixo podria 
jo ara seguir, per6 em fa l’efecte que no 6s ben be aixb, 
no és funció d’aquest programa, simplement ara ho con- 
testo perqui! es vegi que hi ha hagut un treball cn aquesta 
linia, corn l’altre dia vaig contestar tot all6 referent a les 
Caixes d’Estalvi, o com podríem contestar alguna cosa 
referent alt Consell Catali de Crkdit, o com podriem con- 
testar, doncs, tambk alguna cosa referent a les finances 
públiques. Per6, en tot cas, aquest 6s el treball que nosal- 
tres hem d’ordenar i hem de presentar en el Parlament i 
entenem que no és el moment de fer-ho ara per una raó 
molt simple, perqui: aquest programa d’actuaci6 econi>- 
mica, tal com nosaltres l’entenem, hauria de ser alguna 
cosa mis  que un programa conjuntural, i és una cosa que 
jo, per dir-ho aixi, i si m’ho permeten, no crec que s’hagi 
de presentar en el moment en quk es ve a demanar un 
vot, que cs ve a demanar per raons politiques més que no 
pas tkcniqucs. Hauríem de ser capagos tots plegats -i si 
vostks no volen que aquesta iniciativa la tingui el 
Govern, que la tingui el Parlament-, de crear el que en 
podriem dir la Carta Magna de hctuació econbmica 
catalana, perquk si no ho fem, si no ho fem, Catalunya 
perdri cl ritme econbmic. I si perdem el ritme economic 
perdrem el ritme social, perdrem el ritme que pugui exigir 
qualsevol politica, aixb que n’hem dit avui, una politica 
de progrks i jo tambk els vull recordar una cosa que k s  
que la Catalunya moderna ha estat el fruit, d’una banda, 
d’un esforq, comengo pel final, sobretot durant 61 segle 
actual, de convivkncia, per6 a més, histbricament, durant 
els dos Últims segles ha estat el resultat d’un gran csfoq 
de llengua i cultura i d’un gran esforq de creació de rique- 
sa. Per tant, nosaltres, com a representants del poble de 
Catalunya en un moment decisiu i en un gran tombant 
de la nostra histdria, nosaltres ens hem de plantejar 
aquest terna econbmic, no per quedar bk, no per fer ofer- 
tes de rendiment immediat que no podem fer, a no ser que 
vulguem enganyar !’opini6 piblica. No les podem fer. El 
que si hem de fer és elaborar un gran pla que el Govern 
proposari i que el Parlament discutira per tal de posar 
les bases del desenvohpament econbmic i, conseqüent- 
ment també social, de Catalunya durant aquesta d&cada 
dels vuitanta. D’una manera molt improvisada, de fet jo 
penso que no era el moment de fer-ho, per& m’ha sem- 
blat, perquk se m’ha requerit que plantegks aquest tema, 
que convenia que assenyalés algunes linies i potser dissi- 
pbs algunes ildusions d’aalgun Diputat i de l’opini6 públi- 
ca. Ara presentaran un pla, ara anirem be; no és aix& El 
pla quc volem presentar, és, repeteixo, un pla per a donar 
a Catalunya els instruments per a anar endavant a més 
llarg termini. 
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Senyores i senyors Diputats tinc la sensacib, tinc la 
sensació que he contestat, almenys fonamentalment -en 
tot cas hauria de ser un oblit que hi hagués hagut per 
part meva-, he contestat, o jo o bé abans el senyor Ala- 
vedra, totes les preguntes que se m’han fet aquesta tarda. 

Comprenguin que k s  obligacib d’un candidat a la Pre- 
sidencia de la Generalitat, evidentment, dir -i s’ha fet pel 
dret i pel revks, entenc que s’ha fet molt, que ho hem dit 
en tot moment- que nosaltres no tenim mks poder, no 
tenim rnk autoritat que la que ens dona el Parlament. 
Realment la representacib del poble de Catalunya, les 
decisions politiques, la sobirania del poble de Catalunya, 
--en el grau en quk nosaltres a travks de 1’Estatut hem 
recuperat sobirania-, pertany al Parlament i no pertany 
a ningú mks. Perd vostks comprendran també que is  
obligacii, d’un candidat a la Presidkncia de la Generalitat 
-i els he de dir que entenc que també ho seria si no ho 
fos-, de prcsentnr les coses de tal manera que l’accib del 
Consell Executiu pugui ser eficaq. Perqud serk de la bona 
colhboraci6 que hi pugui haver entre l’executiu i el le- 
gislatiu que’nosaltres, aquí a Catalunya, podrem tirar el 
pais endavant d’una manera eficaq, Ho dic nom& perquk 
alguna vegada he hagut d’insistir en alguns d’aquests 
punts dcl poder executiu, entenc que aquesta era la meva 
obligacio. Dit aixd, no em queda res mks a dir, estem a la 
seva disposiciú per a escoltar les seves declaracions de 
vot. No cal dir que nosaltres, en tot moment, acceptarem 
les opinions, corn acabo de dir, del Parlament. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
aquest mati la Mesa, junt amb els Portaveus dels di- 
ferents Grups parlamentaris, ha decidit que hi hauria 
una interrupció de la sessi6 després de les iiitervencions 
dels Grups per donar temps al senyor candidat a la Pre- 
sidencia de preparar la seva resposta. I ha dccidit tarnbk 
que, després d’aqucsta resposta, hi hauria una nova 
in terrupcib perquk els Grups poguessin considerar si 
redment els punts que havien exposat havien quedat 
contestats de manera satisfactbria o no, i poguessin, 
doncs, decidir sobre el seu vot. Per tant, interrompem ara 
la sessió que reprendra exactament, per6 aquesta vegada 
sense cap retard, a dos quarts de deu del vespre. 

(La sessió s’interromp a les nou i set minuts del vespre 
i és represa n dos quarts i set minuts úe deu). 

91 Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
ocupin els seus escons, si els plau. Reprenem la sessió 
interrompuda fa uns quants minuts. Comencem la tanda 
de ICS exp’ficacions d’intenci6 de vot. Té la paraula, en 
nom dels Diputats independents del Grup Mixt, el Dipu- 
tat senyor Josep Benet. 

EI Sr. BENET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, només unes parauies per no ser reiteratiu, i 
perqui: em sembla que en aquesta hora poques coses més 
cal dir. El programa i el Govern que ens han estat pre- 
sentats, i que hem estat debatent durant aquestes hores 
--un programa, un Govern sense la preskncia dels partits 
representatius majoritiriament de les classes treballa- 
dores i de les esquerres- crec que no són els que corres- 
ponen a1 període constituent que anem a viure. No s h ,  

al meu parer, els que poden construir una Catalunya 
autbnorna de tots i per a tots, sigui quin sigui el lloc de la 
nostra naixenga. Nosaltres no volem ser responsables de 
I’cxisthcia d’aquest Govern. Per aixb votarem negativa- 
ment. Senyorcs i senyors Diputats, que Catalunya avui 
no repeteixi una vegada mks el que tantes vegades s’ha 
repetit a la seva historia. Que avui Catalunya IIQ es trobi 
altra vegada davant d’una ocasió perduda. Res mks, 
senyor President, i moltes gricies, 

El Sr. PRESIDENT: En nom dels Diputats del PSA, 
integrats en el Grup Mixt, la paraula el Diputat senyor 
José Acosta Sánchez. 

El Sr. ACOSTA SANCHEZ: Seiior President, 
seiioras y señores Diputados, este turno 10 consurnimos 
en cuanto que creemos que las razones dadas a las cues- 
tiones planteadas por el seños Jordi Pujol no son funda- 
mentales. No hemos recibido una respuesta fundamental. 
En resumen, nosotros queriamos exigir las siguientes 
cosas al primer Gobierna de Cataluña. 

La primera, un reconocimiento explícita de la gran 
aportacion que han hecho las masas trabajadoras dc 
otras ticrras a la riquem y al progreso de Cataluña. 
C reemos que este reconocimiento no hubiera disminuido 
cn 10 más minimo el ser de Catalufia, ni hubiera perjudi- 
cado en nada a la esencia de Cataluña, Y, sin embarga, 
hubiera facilitado bastante esta gran empresa que hay 
pendiente de que las masas traba&jaadoras de otras tierras 
se incorporen de forma activa a la reconstrucci6n de 
Cataluña. Yo creo que este primer Gobierno, que parece 
que va a salir, no va a poner las bases de esta gran tarea 
creadora. 

En segundo lugar, habíamos pedido, queriamos que el 
primer Gobierno de Catalufia hubiera reconocido tam- 
bién muy explicitarnente, hubiera manifestado de forma 
clara, la solidaridad de este pueblo con 10s pueblos sub- 
desarrollados de Espafia. En este tema, se nos ha vuelto 
tarnhién la espalda, se nos ha respondido con evasivas. 
La primera evasiva fue que ei señor Pujol ya 10 habia 
planteado en Madrid, que parece ser que era donde habia 
que plantearlo. ‘Nosotros crcemos que &te es tema de 
esta Carnara, i tema de Cataluña, y ha de ser tratado 
políticamente en Cataluña, y ha de ser recogido par las 
Instituciones catalanas. La segunda evasiva que se nos 
dio es que este tema es un poc0 incómodo porque siem- 
pre se trata en clave anticatalana. Esto es una exagera- 
cibn En primer lugar, cierta histbricamente, pero injusta, 
porque el centralisrno actúa no solamente contra Catafu- 
fia, sino contra todos 10s pueblos de España. Y la Última 
clave del centralisrno es la cIave antiandaluza, que esta 
tan fresca, tan bochornosa y tan escalofriante que excusa 
de todo comentaria Entonces, nos parece dei todo injus- 
to que un partido nacionalista catalán pretenda, de algu- 
na manera, rnonopolizar 10s agravios históricos del cen- 
tralismo contra todos tos pueblos de Espaiia en favor 
solamente de Cataluña. Seamos justos, y seamos equita- 
tivos. El centralisrno va contra todos 10s pueblos de 
Espaiia. 

En tercer lugar, exigíarnos un reconocimiento de la 
realidad diversa y plural de CatatIufia, un reconocimiento 
de las diversas carnunidades cuiturales que existen en 
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Cataluña. Este reconocimiento no daña tampdco en 
nada a la recanstrucción nacional de Catahfia. Este 
reconocimiento no perjudica al catalanimo, ni a la 
catalanidad, Tado 10 contrario, es una gran tarea histbri- 
ca: la gran tarea historica que tiene pendiente Cataluña, 
la de articular las diversas culturas que aqui han ocurri- 
do como consecuencia del hccho inmigratorio. Aquí han 
llegado masas trabajadoras de otras partes. Nosotros 
decimos que es necesaria una Institución en fa Generali- 
tat que se ocupe de fa articulación dc estas culturas. 
Nosotros decimos que es necesario, que tiene derecho el 
trabajador que ha llegado de otras tierras, el trabajador 
andaluz, el aragonés, el extremeiio, a que aiguien y q u i ,  
e institucionalmente, le explique la historia que le ha traí- 
do aqui, la historia que é1 esti haciendo, la historia de su 
pueblo y, en realidad, la razón de ser de su cultura, su 
cultura propia, &te era el sentido de nuestra propuesta, 
un sentido totalrnente constructivo, activo y positivo y 
tambikn aqui, el partido ilamado a gobernar ha vuellto las 
cspaldas. Hemos reanudado hoy el diálogo de sordos 
entre el sefíor Alavedra, ei sefior Pujol, el señor Acosta 
-perdonen- y el señor Hidalgo. Diálogo de sordos que 
hoy se ha reproducido en 10s térrninos de que cl sefior 
Pujol, el señor Alavedra reconocen que si, que aqui hay 
culturas, diversas a la catalana, reconocen que hay otras 
cornunidades y otras identidades, pero nos diccn: &ui- 
dado, no piensen Vds. que el Gobierno se va a ocupar 
jamas de este asunto. Ese asunto no es tarea del Eobier- 
no. Eso no es cuestibn de la Generalitat, Existen, las res- 
petamos, las reconocemos, pero no vamos a...)) 
Y ahí viene la cuestibn de nuestra discrepancia funda- 

mental. Para dejar claros esta discrepancia y este diitogo 
de sordos, la Único que resllmente les ha faltado al señor 
Pujol o al señor Alavedra, es decirnos 10 que ya una vez 
oírnos de ciertas instancias de la Generalitat actual. Se 
nos dijo: ({Si, sefior; aqui existen otras culturas, otras 
idcntidadcs, otras personalidades culturales. Pero, cuida- 
do, que nadie piense nunca que la Generalitat va a dedi- 
car un duro a una cultura que no sea la catalana.}) Si se 
nos hubiera dicho esto, el asunto estaria rneridinno y 
absolutamente daro, Y es 10 que faltaba por decir. Woso- 
tros, 10 quc creemos es que el partido Ilamaclo a gobernar 
IIQ ha afrontado esta cuestion, no porque se le haya olvi- 
dado ni porque la tema, siiio por mones  de una estrate- 
gia, y esto es 10 mas peligroso para nosotros. Nosotros 
creemos que la estrategia del partido Ilamado a gobernar, 
en este sentido, es dejar el problema, este gran problema, 
este gravisirno problema, a la inercia histúrica, que se 
solucione por si mismo. Y nosotros decimos que esta 
bstrategia es irresponsable. Y respetuosarnente, pero con 
to& firmem, 10 volvemos a decir aqui, y ksta es la esen- 
cia dc la intervencibn mía en este momento, 

En cuarto lugar, queriarnos también del primer 
Gobierno de Cataluña, un plan de prioridades sociales 
que compcnsara a las masas trabajadoras que estan 
agrupadas tan precariarnente, en tan malas condiciones 
en el cinturbn industrial de Rarcelona, un plan de priori- 
dades sociales para esta masa, que conipone más del 
ochenta por ciento de la clase obrera de Cataluña, y en 
consecuencia, un gran porcentaje, un porcenta-je extraor- 

dinario de la propia población catalana. Tambikn es una 
exigencia racional. Comprendemos que, desde el punto 
de vista de la ideologia del partido Ilamado a gobernar, 
esta iniciativa es practicarnente imposible, pero nosotros 
estabamos en el deber de formularla. 

Entonces, tenemos aquí las cuatro exigencias que 
nosotros pediamos al primer Gobierno de Cataluña, y 
que constituyen para nosotros las mejores bases para 
asegurar la convivencia en este pais. En consecuencia, es 
cvidcnte que no podemos dar el voto a ur1 partido cuyo 
programa de gobierno no incluya ninguno de estos pun- 
tos que nosotros consideramos básicos para la conviven- 
cia de Cataluña. Es decir, no podemos dar ei wb,  evi- 
dentemente, pero tampoco nos es indiferente la cuestih. 
Y no podemos abstenernos, por la misma evidencia. Esta 
clam que votaremos ccno~. Muchas gracias, señor Presi- 
dent. 

Ei Sr. PRESIDENT: En nom del Grup &Esquerra 
Republicana tk la paraula ei Diputat senyor Franccsc 
Vicens. 

El Sr. VICENS: Honorable senyor President, senyo- 
res i senyors Diputats, el Grup parlamentari d’Esquerra 
Republicana vol comenqar aquesta intervenció d’explica- 
ci6 d’iintencio de vot per una cosa que no tindríem neccs- 
sit at d’explicar. Havia decidit el Grup, independentment 
del que passés avui, en aquesta Cambra, donar dissabte 
un vot afirmatiu al candidat i aixo Cer-ho per Catalunya. 
Per& tenint en compte les explicacions que han estat for- 
nides pel candidat, estimem que assumeixen positivamcnt 
els punts fonamentals de les qiiestions que li hem plante- 
jat i creiem que hem de tenir una actitud afirmativa, una 
actitud afirmativa, perd, en quk no ens podem estar de 
fer certes reserves. Per exemple, quan jo  he parlat aques- 
ta tarda del programa economic que presentava el 
senyor Pujol, no li he demanat que expliqués ei programa 
econbmic, li he demanat que expliqubs per quina rab 
haviem d’esperar el mes de setembre per a posar-lo en 
funcionament. Potser 6s que ei senyor Pu,jol no m’ha 
en tb  que aquesta era la pregunta. 

En el que es refereix a fes Cambres Agraries, ens 
veiem obligats tambb a un esforq d’interpretació. Ei 
senyor Pujol ha explicat que faria una consulta a la 
ComissiÓ Jurídica Assesora del Parlament, per6 creiem 
que ha estat excessivament pudor& en no dir clarament 
quina és la consulta que faria a la Comissi6 Juridica 
Assesora. Nosaltres interpretem que el candidat vol dir 
que consultarA la Comissi6 Juridica Assesorn, si el 
Parlament de Catalunya pot legislar per suprimir les 
Cambres Agriries, ja que 1’Estatut diu que t& potestat 
exclusiva, cornpetincia exclusiva, en mathia d’agricul; 
fura, i que actuara en conseqüencia en la consulta aques- 
ta que farh al Consell Jurídic Assesor. Per tant, dintre 
d’una estona no impedirem que el primer Govern de la. 
Generalitat tingui l’autoritat que creiem que ha de tenir 
dintre Catalunya per a poder governar d’una manera efi- 
cient i no impedirem que tingui la forGa i el prestigi que li 
caldran en la capital de 1’Estat per a representar els 
interessos de Catalunya. Valorem afirmativament el que 
ha estat dit pel candidat i, per tant, no li farem impqsible 
la majoria absoluta queJ és necesshria per a tenir nques- 

! 
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ta autoritat en la nostra nació, i aquest prestigi i aquesta 
forca davant d’AdministraciÓ central de 1’EEstat espanyol. 
Perd l’advertim, l’advertim que tindra en nosaltres una 
actitud crítica, severa i clara. Aquesta actitud critica tin- 
dra eis dos eixos de l’exighcia nacionalista i de la defen- 
sa dels interessos del poble treballador i de les capes mit- 
janes que són les dues línies mestres de la palitica-d’Es- 
querra Republicana. Si les promeses que ens han estat 
fetes aquí, aquesta tarda, IIQ es compleixen, ho denun- 
ciarem al poble i a davant d’aquesta Cambra. Res més. 
Grkies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: En nom dels Centristes de 
Catalunya té la paraula el Diputat senyor Eduard Pun- 
set. 

E! Sr. PUNSET: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, voldria només recordar que l’objectiu priori- 
tari de les eleccions que valm celebrar el dia 20 de marg 
no era tan I’elecció d’un president sinó l’eleccib de Dipu- 
tats que havien de compondre aquest Parlament.’ I 6s 
d’aquest Parlament sobir$ ”’on hamri de sortir el Presi- 
dent, el programa de govern. 

El partit que va tenir més vots és al que pertanyia acti- 
var el procés de l’eiecció del President, i per a aixb es 
comptava amb dues vies o dos canals. Podia, o be gra- 
cies al seu poder de negociacib, o a ‘la seva flexibilitat, 
haver aconseguit que cristallitzessin unes majories de 
manera que tingukssirn un Govern que representés sec- 
tors socials i econhics  més amplis o molt amplis. L’al- 
tra via, si aixo no tenia k i t ,  era la formulació i l’explica- 
ció d’un programa que fos suficientment reformista, que 
fos suficientment complet i profund perqui: mereixés, al 
marge de les majories, el suport de la Cambra. 

La veritat ks que, malauradament, no hem tingut ni 
una cosa ni l’altra, de la manera que hauriem volgut. 
Quan aixb passa, ens trobem, o ens hem trobat aquest 
mati, que les dues vies per a potenciar i per a accelerar, 
que és el que tots volem, l’eleccid, del President de la 
Generalitat estaven practicament bloquejades. I en 
aquesta situacib, la iniciativa passava als altres partits, i 
els altres partits, quk k s  el que podiem fer? Podíem fer, 
basicament tres coses: ‘én primer lloc, podíem decidir 
anar a una tercera votació a la recerca de nous perfeccio- 
naments i millores d’aqukst programa. Aixo, per a nosal- 
tres podia comportar, ens semblava, unes milloies poten- 
cials potser, per6 molt dubtoses, i no és la via que hem 
volgut escollir. La segona via possible que s’obria als 
altres partits per a potenciar la iniciativa i accelerar la 
iniciativa de l’eleccio del President, era de proposar altres 
opcions de governs i cl’homes; 6s una altra solucio que 
nosaltres tambk hem rebutjat. I quedava la que, al meu 
veure, molt humilment, era la senzilla assumpci6 per part 
d’aquests partits del que era l’interks general de Catalu- 
nya en aquests moments. I quk volia dir assumir l’interks 
general de Catalunya en aquests moments? Basicament 
volia dir només dues coses: condicionar el vot exelusiva- 
ment de manera que preservtssim i consolidbssim les Ins- 
titucions democrhtiques que acabem de recuperar i aixb 
fer-ho com mks aviat millor. I la segona CUSR era respec- 
tar escrupolosament f’esperit del resultat de les elec- 
cions i, pes tant, del criteri proporcional. I és en virtut 

d’aaguests dos factors, bhsicament, que el meu grup pro- 
posa avui votar favorablement el candidat Jordi Pujol. 

EI Sr. PRESIDENT: En nom del Grup del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, té la paraula el Diputat 
senyor Antoni Gutiérrez Diaz. 

El Sr. GUTIfiRREZ DfAZ: Honorable senyor Presi- 
dent, senyores i senyors, una breu, molt breu interven- 
cib. La intenci6 de vot del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya, és de votar negativa- 
ment la proposta presentada pel candidat senyor Jordi 
Pujol. Hem explicat, amb voluntat de fer-nos entendre i 
amb voluntat de trobar solucions, les posicians del Partit 
Socialista Unificat de Catalunya. A aquestes altures ja, 
cal deixar com un testimotiatge per a la nostra experikn- 
cia politica -i la Cambra no és un moment sinb que és 
un procés- que el nostre vot negatiu Cs perquk entenem 
que la proposta del senyor Jordi Pujol obre per a Catalu- 
nya un per iode d’inestabilitat governamental, un període, 
fins i tot, en perill d’obrir una dinamica de divisions en la 
nostra col.lectivitat nacionat. Nosaltres entenem que es 
prefigura aquesta nit la nostra ubicaciu en l’oposicio. 
Voldria dir que aquest no és un mkrit que es pugui atri- 
buir el PSU, perqui el PSU es trobari col-locat en l’opo- 
sició. La nostra voluntat ha estat una voluntat de govern, 
una voluntat de corresponsabilitzaci6, una voluntat de 
treball unitari, el progres de Catalunya a tots els nivells. 
Pero, cal dir-ho també, anem a practicar, si avui s’aprova 
la proposta del candidat, el que nosaltres n’hem dit una 
oposicii, nítida a aquest Govern. Aixb vol dir que davant 
del poble de Catalunya, davant de la classe treballadora, 
volem significar que aquest Govern no la representa, que 
6s un Govern que no té el suport de les mks impíies mas- 
ses populars de Catalunya. I que precisament des de 
I’oposició intentarem defensar davant d’aquest Govern 
una política de progrés per a Catalunya, una política de 
reconstruccio nacional. En el Parlament, senyores, 
senyors Diputats, el Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya, treballara incansablement 
per trobar vies de coincidhcia per a avanqar en l’enforti- 
ment de les nostres Institucions. Catalunya trobarA cons- 
tantment el suport del Partit Socialista Unificat de 
Catalunya. Gracies senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup Socialista tk la 
paraula el Diputat senyor Joan Reventós. 

El Sr. REVENTOS: Honorable senyor President, 
senyores Diputades, senyors Diputats, el dia 22, el can- 
didat senyor Jordi Pujol va tenir hnicament els vots dei 
seu Grup. Avui, aixo sera diferent. No ens estranya. 
Alguns Crups han canviat d’opinib. Aquests Grups ens 
han explicat les seves rams i jo haig de dir, a algun d’a- 
quests Grups, que ni les comprenem ni les compartim, ni 
les comprenem ni les compartim, més, sobretot, desprks 
d’escohar la desordenada exposicio que sobre el progra- 
ma econbmic, demanat amb tanta insistkncia per molts 
de nosaltres, ha fet aquesta tarda el candidat. Jo penso 
que el que ha fet k s  encendre una bombeta que no dona 
cap llum en aquest programa economic que ens explica- 
va. I mks, també, !’ambigüitat i la Elugeresa amb qut ha 
tractat, en la seva darrera intervcncib, els temes de fes 
Diputacions i de les Cambres Agriries, que s6n dos 
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mecanismes d’obstaculitz&cib dei procis democritic en 
la vida del camp i dels municipis rurals. Avui, Catalunya 
tirrdri nou President i tindri hou Govern, un Govern en 
el qual no hi hauri  els treballadors, per les prbpies carac- 
terístiques del projecte politic. Tindri Govern, pero no 
iindrj programa. 

E1 contrapunt ks que Catalunya, si aixo succeeix -que 
succeiri d’aquí a pocs minuts- guanya al mateix temps 
una oposicii, que assegura una vida parlamenthria rica, 
que k s  la que garanteix el mecanisme per a la defensa 
dels interessos de tot el poble amb la preskncin d‘aqucsts 
dos projcctes nacionals per a Catalunya a quk tantes 
vegades he alaludit. 

També per a nosaltres k s  clar que avangarem en el 
procés institucional de Catalunya, en aquest objectiu 
comfi d’enfortir l’autagovern, de construir la Generalitat, 
de construir Catalunya. Aquesta continuara essent la 
tasca primordial d’aquest Parlament. Un Parlament que 
em permetran de felicitar -i tambi: em permetran de 
felicitar-rne- perqui: aquesta ks la primera vegada, des- 
pris del 15 de juny de 1977 -i no nom& a Catalunya, 
sinó en el conjutit de 1’Estat--, +que hem estat fent, i estem 
fent, un debat polític amb profunditat i amb rigor, en les 
intervencions abans de pronunciar-nos democr Aticament 
per l’ekcció del President de 1% Generalitat, del seu 
Govern i del seu programa. Aquest es un bon exemple 
pes a I’afermament de la democrkia en el conjunt de 
1’Estat i per a la confirmacib del protagonisrne del Parla- 
ment de Catalunya. 

Penso, és clar, que les intervencions d’aquests dos 
dies, les intervencions que he fet en nom del Grup 
Socialista, han pesat de manifest davant de tots vosths, 
seriyorcs Diputades i senyors Diputats, que el nostre Bs 
un projecte polític diferent, una aternativn global. hs una 
alternativa global que creiem -i n’estem convencuts i hi 
estern compronfesos- que servirem ara des del lloc que 
ocuparcrn en els escons de I’oposici6 en el Parlament de 
Catalunya. F:s un compromís per la reconstrucció nacio- 
nal de Catalunya que avui nosaltres creiem que cal 
fomentar en la base mateix d’ailh que canslitueix el fet 
nacional, la conscikncia i la solidaritat. Conscikncia que 
tenim gran part dels catalans d’origen i que també tcnen 
cls catalans de desti, perquk l’han anada assumint amb 
l’esperanqa que ei projecte nacional de Catalunya signifi- 
cava una millora de les condicions de vida i de treball i 
un accés a la seva plena dignitat. T, alhora, berqui signifi- 
cava la voluntat de participar en el nostre destí com a 
poble. Aquesta consciencia creixent del catali de destí va 
ser, recordem-ho tots, un element bhic  en la lluita per la 
recuperxi6 de fes llibertats nacionals de Catalunya. Sofi- 
daritat, vull dir-ho ara, aquí, que només k s  possible en un 
programa inequívoc de progrks concebut pensant en tots 
els ciutadans de Catalunya vistos com un sot poble. fis 
per totes aquestes saons, les expressades abans-d’ahir i 
avui i assumint molt responsablement el nostre lloc, que 
avui el nostre vot continuara essent negatiu a la proposta 
de candidat a la Prcsidhcia de la Generalitat, al seu 
Consell Executiu i al seu programa. Moltes gracies. 

E1 $r. PRESIDENT: En nom del grup dc Convergkn- 

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

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, senyores i 
senyors Diputats, en aquest torn d’explicació d’iintenció 
de vot, haig de dir que, Abviament, votarem si, Estern 
decidits, ha hem dit aquests dies, a assumir les nostres 
responsabilitats si el Parlament dóna la seva ccrnfianqa al 
candidat, al seli Govern i al seu‘ programa. Comprenem 
quc, a part eis nostres vots afirmatius, els altres Grups 
parlamentaris que han anunciat que voten sí ho faran 
perquk Catalunya, avui, pugui tenir Govern; i creiem que 
aixb 6s realment bo per Catalunya. Pmu ho fan exprcs- 
sant unes reserves i unes observacions que nosaltres 
recollim. A ells i als altres Grups, els diem que actuarem 
amb un esperit;d’obertura, de diileg, amb un esperit 
d‘unitat en els temes bisics, Institucions, cultura, econo- 
mia, traspassos. Buscarem amplies majories per donar a 
Catalunya unes institucions estables. La tasca ks dificil, 
per6 ens proposem realitzar-la junt amb .tots, amb entu- 
siasme i serietat. Moltes grhcies, senyor President. 

El Sr. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 
acabades les intervencions dels diversos Grups exposant 
la seva intencib de vot, anem a procedir immediatament 
a la uotacio. Tornarem a sortejar, com vam fer abans- 
d’ahir, la primera lletra per la qual comenqarem a llegir 
la relaci6 alfabktica dels senyors Diputats. (Els senyors 
secretaris procedeixen al sorteig.) 

La lletra t 6s la que ha sortit del sac. El senyor Secre- 
tari Primer procedira a la lectura i els Diputats respon- 
dran, com I’altre dia, ccsb,  (<no)), ((aabstencihs. 

(E /  senyor Secretari Primer va anomenant els senyors 
Diputats per l’ordre indicat, els quals donen el seu vot.) 

El Sr. SECRETARI PRIMER: Daniel Terradellas i 
R c d h  <<no)); Higini Torras i Majem: ({si)}; Yictor 
Torres i Pereña: {<<si)),; Luis Valentin Fernandez: <<<no)); 
Joan Ventura i Solé: c<sb; Miquel Verdeny i Enrich: 
({si)); Francesc Vicens i Giralt: {(si)); Joan Vidal i 
Gayola: i( sí)); MariA Vila d’rlbadal i Vilaplana: i c  si)) ; 
Ramon Vifiah i Soler: ((sí)); Lluís Virgili i Farra: ({sikr; 
Maties Vives i Marcli: <<no)); José Acosta Sanchez: 
ccnnn; Josep Maria Ainaud de Lasarte: cesi)); Macii Ala- 
vedra i Moner: ((si)); Albert Alay i Serret: ((si)); Alfred 
Albiol i Paps: c { h ;  Alfred Amestoy i Saenz: r(no)b; Josep 
Andreu i Abell6: (crio}); Pere Ardiaca i Martí: e(cno)); 
Lluís Armet i Coma: mos; Pere Ayguadk i Ayguadé: 
cmm; Rosa Barenys i Martorell: cmon; Josep Renet i 
Moreli: <ecno)}; Joan Besa i Esteve: ccsb; Xavier Bigati i 
Ribk: cesi>); Jordi Borja i Sebastii: mon; Josep Borris i 
Ge&: {{sis; Maria Dolors Calvet i Puig: ({no>); Teresa 
EulBlia Calzada i Isern: ccno)); Jaume Camps i Rovira: 
<{si>>; Ferran Camps i Vallejo: {(si)}; Anton Cahellas i 
Ralcells: c&; Vicenq Capdevila i Cardona: c&; Ignasi 
Carner i Jorba: ((siri; Esteve Casado i Poveda: ((no)}; 
Josep Maria Casals i Guiu: c&; Marqal Casanovas i 
Guerri: cesis; Francesc Casares i Potau: {{no)); Carles 
Cigarran i Rodil: mon; Higini Clotas i Cierco: ccnok); 
Josep Clua i Queixalbs: i csb;  Joan Codina i Torres: 
r<no~;  Joan Colominas i Puig: <(si)); Miquel Coll i Alen- 
torn: (<si>); Joan Comas i Basagafias: ccno}}; Alfonso 
Carlos Comin i Ros: (absent); Joan Cornudella i Bar- 
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bera: ((no)); Francesc Craviotto i Manco: ~ n o ~ ;  Josep 
Maria CuHell i Nadal: ({sí)); Francesc Dalmau i Norat: 
{(si)); Joan Descals i Esquius: ({si)); Jordi Escoda i Vila: 
&; Raimon Escudé i Pladellorens: ((si>); Juanjo 
Ferreiro Suarez: ({no)); Heiena Ferrer i Mallol: {(si)); 
Xavier Folch i Recasens: ((no)) ; Jaume Fonolleda i 
Aspert: ( ( s í q  Josep Fornas i Martinez: c(sb; Agusti For- 
n& i Roe: <(no)); Ramon Franch i Baiges: {{&; Francesc 
Frutos i Gras: mo),; Joan Ganyet i Solé: {{no)); Euis 
Andrés Garcia Sáez: ((no)); Josep Garrell i Pubill: ccsin; 
Josep González i Navas: emon; Xavier Guitart i Dom&- 
nedi : (< no )) ; Antoni Gutiérrez i Diaz : (c non ; Francisco 
Hidalgo Gbmei!: ((no)); Joan HortalA i Arau: ( c c s b ;  Joa- 
quim Jou i Fonolla: ({no)),; Josep Laporte i Salas: <(si)); 
Miquel LÓpez i Tortosa: mo)); Maria Lorca i Bard: wb; 
Antoni Lucchetti i Fa&: mori; Agustí Luna i Serrano: 
c r s b ;  Joan Manuel Margalef i Miralles: {(si)); Joan Marti 
i Ferr6: <<si)); Eduard Marth i Toval: ({no)); Justiniano 
Martinei! i Medina: rcno)); Jordi Marthez i Planas: {{siri; 
Ricard Masó i Llunks: (ch;  Marta Mata i Garriga: 
{(no)),; Thís Medir i Huerta: crno)}; Josep Mesegué i 
Utge: <<si)),; Josep? Montero i Garcia: ((no)),; Trinitat 
Neras i Plaja: 4)); Josep Maria Nofla i Panadks: ({si>>; 
Joan Oliart i Pons: ((no)); Enric Olivi! i Martinez: ((si}); 
Joan Orli i Florensa: <<si)); Francesc Padullés i Esteban: 
(<no)); Josep Paniscllo i Zaragoza: {(si)); Pere Parera i 
Cartrb: cesi)); Alexandre Pedrbs i AbellÓ: ((si)); Eaurea 
PArex i Ciutat: mori; Alfons Perez i Guerra: ccsín; Joa- 
quim Pibernat i Lleixa: ({sí}); Pere Pi-Sunyer i Bayo: 
(<si)); Ramon Pla i Nadal: ccsb; Albert Planasdemunt i 
Gubert: ccsb; Marcel Planellas i Aran: {(no)); Josep 
Maria Poblet i Guarro: ((sí)}; Ferran Pont i Puntigam: 
{{si)); Pere Portabella i Rafols: {(no}); Joan Prats i Catali: 
crno~; Jesús Pruja i Puig: ({sí}); Xavier Puig i Andreu: 
c < s b ;  Antoni Puigvert i Gorro: {{sí)); Jordi Pujol i SoEey: 
c t s b ;  Eduard Punset i Casals; c{sb; Antoni Quadras i 
Campos: cmo)); Joan Ramos i Camarero: <<no)); Joan 
Reventós i Carner: ((no)); Rafael Ribo i Masó: ((no)); 
Delfi Robinat i Elias: cesi)); Joan Roig i Borris: (<no)),; 
Josep Roig i Magrinyk crsb; Pere Rosselló i Esteban: 
ccsb; Ramon Sala i Canadell: ((si>); Celestí Andreu Shn- 
chez i Ramos: <(no)); Antoni0 Santiburcio Moreno: 
((no)}; Simeó Selga i Ubach: {(sí)); Josep Maria Simb i 
Huguet; NIO)); Antoni Subira i Claus: ab; Francesc 
Subira i Rocamora: ((si)); Salvador Sufier i Aimerich: 
ccno)). 
(Tot seguit vota la Mesa.) 

Enric Manuel Rimbau i Tomas: c&; Ramon Espasa i 
Olivi: anon; Felip Lorda i Aliix: <(no)); Ramon Camp i 
Batalla: ((sí)); Conccpcio Ferrer i Casals: <&; Isidre 
Molas i Batllori; mon; Heribert Barrera i Costa: ((si)). 

El Sr. PRESIDENT: La votacib acabada, el senyor 
Secretari procediri al recompte dels vots. (Pausa.) Si no 
ens equivoquem, tots els senyors Diputats eren presents 
menys un. 
(La Mesa procedeix al recompte de vots.) 

Senyores i senyors Diputats, per 75 vots a favor i 59 
en contra, ha estat elegit President de la Generalitat el 
senyor Jordi Pujol i Soley. (Tots els senyors Diputats i la 
resta de la sala es posen drets, mevltre e h  senyors Dipu- 

tats dels Grups que han votat favorablement i la majoriu 
del pu’blic aplaudeixen llargament.) 

Senyores i senyors Diputats, jo invito el senyor Jordi 
Pujol i Soley a adreGar-se a la Cambra. 

El Sr. PUJOL: Honorable President, senyores i 
senyors Diputats, bbviament, jo penso que 6s important 
per Catalunya, deixant de banda qualsevol consideracib 
de tipus personal, que hagim portat més enlEh encara, tot 
el que ha estat tot el nostre procés de restabliment de Bes 
nostres Institucions poiitiques. Es evident que aixb tam- 
bé, en l’ordre personal, representa per a mi una emocib 
que voldria poder transmetre a tots vostks, pes6 6s evi- 
dent també que aquest no k s  el moment de considera- 
cions personals. Jo nomks els voldria fer dues considera- 
cions: la primera, felicitar com abans ha fet el Diputat 
senyor Reventós el Parlament, perquk els qui hem estat 
Diputats al Parlament espanyol, podem dir, com he dit 
abans, que un debat amb la profunditat, amb la intensitat 
-jo crec sincerament també, sense cap mena de petulin- 
cia-, per part de tothom amb la serietat que l’hem tingut 
aquí, nosaltres -i no voldria que aixl, es prengués corn 
una menysvaloracii, del Parlament de Madrid, tot al con- 
trari-, no l’iiern viscut al Pariament espanyol: Per tant, 
amb un Parlament que ha sabut assumir en tot moment, 
com ha demostrat en aquests dies, la seva responsabili- 
tat, i que ha sabut ser exigent, i que ha sabut fer Ús plena- 
ment de tots els seus drets, jo penso que Catalunya tb 
una base, tk un trumfo molt important per a anar enda- 
vant. Per tant, a tots vostks, senyores i senyors Diputats, 
senyor President, moltes felicitats, i moltes gracies per 
tot. Naturalment, el Parlament ks un component, l’altre 
és I’Executiu. Ho farem, posarem cn aquest treball que 
hem de fer des de l’Executiu, jo corn a President, i la res- 
ta del Consell Executiu, tota la dedicacib, tot I’esforq, 
tota la competkncia de que siguem capagos, i sobretot hi 
posarem tot I’ideal, tota la devocib, tot el patriotisme, 
tota la voluntat de servei de guk siguem tambi capaqos. 
Una dedicacib i una voluntat de servei que -molt cons- 
cients, a més, corn ja deia I’altre dia, que un poble i un 
país no el fa només, mai, un sector, encara que fos 
majoritari- una devoció i una voluntat, doncs, de servei, 
que hem de fer un gran esforq per posar al servei de tot el 
poble. Ho podrem fer millor o ho podrem fer pitjor; en 
aquella línia de sinceritat i de modhstia que crec que tots 
hem de tenir, hem de dir que ho podrem fer millor O ho 
podrem fer pitjor, per6 en tot cas el nostre compromís, i 
el meu compromis, k s  de fer un gran esforq per tal de 
poder treballar al servei de tot el poble. 

En aquest sentit voldria fer una sola i única referencia 
a un sector concret: no hauria tingut cap incovenient, 
senyor Acosta, si hagues endevinat que el que es dema- 
nava cra aquest reconeixement, a fer un reconeixement a 
tots els ciutadans de Catalunya vinguts de fora i que, 
com vostk ha dit, han contribu’it ai progrés del nostre 
pais. No hi hauria tingut cap incovenient, perquk és veri- 
tat, i no hi hauria tingut cap inconvenient, tot el contrari, 
perquk sC: que aquest k s  un pais en el qual o bé tirarem 
endavant tots junts, o bk ens ensorrarem tots plegats. 

En aquest moment, per acabar caldria, obviament, 
suposo, fer una referhcia a tot alli> que ha estat la 
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gloriosa tradicib de la Generalitat. Nosaltres, en I’estil de 
realisme que voldria que fos el meu en tot moment, hem 
de dir que iniciem una etapa que no 6 s  fAcil, i una etapa 
en la qual no tenim els mitjans que en altres &poques 
brillants i glorioses ha tingut la Generalitat. f que, per 
tant, aquestes insuficikncies que jo dic que tenim -que 
les tenim-, no demanaré mai que s’utilitzin perqui! 
aleshores puguem excusar les nostres prbpies falles els 
homes de I’Executiu. Per6 Ics tenim. Aixb ens obliga a 
nosaltres i a tots, i tot el poble de Catalunya, R fer un 
es forc suplementari. Per tant, aquestes meves primeres 
paraules corn a President electe són per dir a vostks, 
senyores i senyors Diputats, i a través de vostks a tot el 
poble de Catalunya, all6 que ha estat una mena de torna- 
da, de ritornellu constant del meu pensament de fa molt 
de temps: aquest 6s un país en el qual mai no ens ha 
regalat res ningú; aquest és un pnis que s’ha tirat enda- 
vant sempre amb l’esforg de la seva gent, i que ara 
tirarem endavant tot i que tenim uns instruments que, ara 
per ara -i esperem que de mica en mica seran millors-, 
s6n insuficients, 

fis amb aquesta crida a la coltaboració, amb aquesta 
crida a la convivincia, k s  amb aquesta crida al realisme, 

6 s  amb aquesta crida a l’esforq que jo vull acabar aquest 
meu primer parlament, una crida, per& complementada 
amb la fe en el futur, amb la fe profunda en el nostre 
poble, i amb I’afirmaciÓ que som aqui després de mil 
anys d’historia, que sam aqui despres d’haver superat 
situacions més dificils, i que ens en sortirem. Moltes grh- 
cies. (Aplaudiments perllongats a la part dreta de I’hemi- 
cicle i d’uuna gran part del públic.) 

EI Sr, PRESTDENT: Senyores i senyors Diputats, 
crec que tot el PasIament dempeus i els aplaudiments 
d’una gran majoria dels senyors Diputats han expressat 
la nostra. felicitació al Molt Honorable Senyor President 
que acabem d’elegir. Jo voldria fer extensiva aquesta feli- 
citació també als altres senyors Diputats que formaran 
part de1 Consell Executiu i tambk als altres Consellers 
que no s6n Diputats. Hem viscut avui un moment his- 
tbric, i j o  desitjo, en nom de tot el Parlament, el més gran 
encert al nou President, 

La nova scssi6 serh convocada adreqant-nos personal- 
ment a cada un dels senyors Diputats. Avui em sembla 
que tota paraula sobraria. S’aixeca la sessib. (Aplaudi- 
ments perllongats. Es uy1 quart i cinc minuts d’onze de la 
nit.) 
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