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Ei M .  Ha Sr.  President fa diverses observacions quant als terminis de presentacid de les propostes de resolucio’ 
(pl 2011) i suspkn la sessi6 quan falten sis minuts per a tres quarts de vuit del vespre. 

Es repren la sessid, suspesa ahir, a un quart i set mimis 
d’onze del mati  Presideix el Molt Hunorable senyor Heri- 
bert Barrcra, acompanyat de la totalitat deis membres de 
la Mesa, Assis~eixen Ja Mesa I’qjicial Mujor, Sr. Pitarch, 
i la I h r a d a  Sra. Folchi. A I  banc del Govern scuen el 
Molt Honorable smynr President de la Generalitat i els 
Honorahles senyors Consellm Adjunt a la Presid&icia, 
de Govemncid, d’Economiu i Finances, d’Etzserayarnent, 
de Cultura i Mitjans de Comunicaciú, de Sanitat i Segu- 
relat Social, de Politica Territorial i Obres Ptibliques, 
d’Ag-ricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball, d’hdhtria 
i Energia, i de Comerg i Turisme. 

(Es r e p &  la sessio’, suspesa ahir, a uy1 quarl i set mi- 
nuts dbnze d d  mati? 

El Sr. PRESIDENT: Es repren la sessib. Abans de co- 
mengar les intervencions dels Grups, voldria indicar a tots 
els senyors Diputats, i especialment als qui han de fer us 
de ia paraula, que en la darrera reunio de la Mesa i de la 
Junta de Portaveus se3m va recomanar que els temps esta- 
blerts fossin respectats al maxim. Jo pregaria, doncs, a. tot- 
hom qui parli que s’atengui als temps assenyalats, és a dir, 
trenta minuts per a les intervencions del Grup, deu minuts 
en el cas d’una possible rkplica, etc. -tot consta en els 
acords sobre el desenvolupament del debat que els senyors 
Diputats ja tenen-, de manera que s’estalvii’ la necessitat 
ck qualsevol crida a l’ordre. 

Tres deis Diputats no adscrits, els senyors Benet, Hi- 
dalgo i Portabella han fet coneixer la seva voluntat de par- 
ticipar en els debats. Jo voldria demanar si hi ha algun 
altre Diputat no adscrit que desitja participar-hi, ja que, 
per a mantenir també l’acord establert i la tradicib que les 
intervencions es fan per ordre d’importincin numerica 
dels Grups, la intervencib dels Diputats no adscrits ha de 
ser al comenqament. 

Molt h k  Corneticcm el debat amb aquesta intervencib 
dels Diputats no adscrits, els quals disposaran, cadascun 
d’ells, els tres que han manifestat la seva intencib de par- 
lar, de deu minuts per a exposar el seu punt de vista en el 
debat. 

Te Ia paraula el Diputat senyor Renet, 
EI Sr, BENET: Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, em dol d’iniciar la meva intervencio en aquest 
debat de política general havent de dir que crec que el dis- 
curs que va pronunciar ahir el senyor President de la Ge- 
neralitat no fou el que corresponia de pronunciar a un Pre- 
sident en unes hores tan dificils, tan confuses i cruciais 

corn les que esta vivint el poble de Catalunya actualrncnt. 
No es el discurs que corresponia de pronunciar quan es- 
tem en ple període constituent de la Catalunya autbnoma, 
quan enormes perills amenacen la nostra autonomia, quan 
existeix a Catalunya, R més d’una crisi econhica, una 
greu crisi política desencadenada d’un temps cnqa. 

Em dol de fer la meva intervencib en els termes quc haig 
de fer-la, perquk a mi em plauria de poder-la fer en uns ter- 
mes menys critics, la qual cosa voldria dir que la construc- 
ció de I’autonomia i de la politica general catalana marxen 
pel bon carni. Per& malauradament, no és així. No ens 
hem d’enganyar, no és aixi. La realitat actual de la política 
catalana no és gens saiisfactoria, i aquesta realitat no es 
pot escamotejar en un debat de politica general corn k s  
aquest. Tanmateix, s’ha intentat escamotejar, en et discurs 
del senyor Pujol, en dedicar, el President, només algunes 
consideracions a aquest tema fonamental en els darrers 
quinze minuts d’un llarg discurs d’una durada d’uns cent 
trenta minuts. En canvi, el senyor Pujol ha fet un discurs 
amb una exposició extensa, esfilagarsada, confusa i di- 
fusa, en la qual els grans temes i els grans principis es bar- 
regen amb una certa pretensi0 pedagGgica, amb un deta- 
llisme d’activitats de gestib, en alguns casos, certament 
menor. Un discurs, molta part del qual ha estat dedicat a 
exposar-nos detalladament i R comentar amb un punt de 
cofoisme, massa sovint, el contingut dels dos volums titu- 
lats ‘3cciO’ de govern de la Generalifat”, de partits i alts 
parhmcntaris, i a comentar, així mateix, dades i fets que 
coneixem ja per la lectura del Diari Oficial de la Generali-. 
tat, He de confessar que, en escoltar el discurs del senyor 
Pujol, en molts moments em semblava escoltar el discurs 
d’un dirigent-president d’una Diputació provincial de ter- 
cera, pronunciat anys enrera. No es aquest el discurs que 
corresponia de pronunciar al President d’un govern au- 
tonom catala que esta construint la Catalunya autbnorna 
enmig d’enormes dificultats. Aquest Diputat, amb el poc 
temps de quh disposa, certament no pot analitzar molts 
punts dei discurs presidencial, perb si que, almenys, 
voldria fer-se algunes de les preguntes que es fan molts 
ciutadans, i formular algunes de les qüestions que es for- 
mulen molts ciutadans. Per exemple, davant la situncio 
crítica actual, molts ciutadans es pregunten: que s’ha fet 
d’aquell capital enorme d’entusiasme, de fermesa, de fra- 
ternitat entre tots els ciutadans de Cataiunya, sense dis- 
tinció d’origen, que hi havia els anys 76 i 77 i que s’ex- 
pressa, molt especialment, en la inoblidable manifestació 
de 1’Onze de Setembre de 1977? Qub s’ha fet d’aqueil res- 
pecte amb quii era contemplada la política catdana vigila- 
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da per altres pobles de 1’Estat i, fins i tot pel mateix poder 
central? Quk s’ha fet d’aquell esperit que va fer passible el 
govern d’unitat nacional durant el període de la Generali- 
tat provisional? Com s’ha arribat a les greus tensions ac- 
tuals entre alguns partits catalans, entre els quals es 
compten els seus partits que donen suport al govern en 
aquests moments? 

Senyores i senyors Diputats, crec que aquestes tensions 
desapareixeran, no desapareixeran, millor dit, i hi 
haura una política catalana que millori, com tambh crec 
que no es pot construir una Catalunya authoma, autknti- 
cament autbnoma, mentre hi hagi aquesta tensio. D’altra 
banda, aquesta campanya electoral -electoralista, jo en 
diria- que s’ha desencadenat també des de fa dos mesos 
enga esta perjudicant greument la construccio de l’auto- 
nomia de Catalunya. 

Aquesta campanya, d’una banda, impossibilita una 
tasca eficaq de govern, IlanGats, com es troben, presidents 
i consellers a dispersar la seva activitat per tal d’assistir a 
tota mena d’actes polítics, populars i religiosos, esportius, 
etc. Moltes vegades algú m’ha preguntat: vostk sap com el 
senyor Pujol, el nostre President, té temps d’estudiar els 
assumptes i de reflexionar sobre les matkries de govern efi- 
capnent quan ha de dedicar tanta i tanta part del seu 
temps assistint als actes esmentats? 

Senyor President de la Generalitat, vostl: molt sovint 
ens parla de la seva admiració pel President Prat de la 
Riba i el posa com a exemple per als catalans; be, no podia 
també seguir una mica el seu exemple en aquest cas? 
D’altra banda, aquesta campanya electoral en quk es 
troba submergit el nostre poble, aquesta campanya electo- 
ral permanent, esta creant, molt sovint, una confusió que 
és perjudicial per a les nostres institucions authnomiques. 

En molts actes els nostres ciutadans no saben si el qui 
presideix i’acte és un politic o k s  una alta personalitat de 
les nostres institucions, i aquesta confusib caldria acabar- 
la, i em sembla que s’acabaria si les mks altes autoritats de 
les nostres institucions abandonessin els seus cirrecs de 
secretaris generals dels partits respectius. 

Finalment, aquesta campanya electoral esta afavorint 
una onada de verbalisme nacionalista que estii envaint la 
política catalana. Aquest verbalisme té un nom en la llen- 
gua catalana: la flamarada. Perb no oblidem que de la 
flama, de la flamarada, a h o r a  de la veritat no en resta 
més que la cendra. Aixi ens ho ensenya la historia. Davant 
d’aquest radicalisme voldria recordar unes paraules del 
gran patriota que fou Jaume Rofill i Mates. Escrivia un 
dia: {(Cal no confondre el fals radicalisme de la fressa de 
les fulíes amb el veritable radicalisme, silenci& i substan- 
ciós, de les arrels que laboren)). Jo em temo que avui co- 
menqa a esdevenir-se aixb a casa nostra. Molta fraseolo- 
gia nacionalista o pseudo-nacionalista s’escolta avui a 
Catalunya, pero molt poca política nacionai catalana au- 
tintica i eficag s’esta fent; molt poca irnaginacib creadora 
en la Catalunya real d’avui; molt poca tasca des del Go- 
vern per a convertir la gran població que avui k s  Catalu- 
nya en un autentic poble. 

Perb, jcom pot ser altrament, si el Govern monocolor i 
minoritari que ens governa ha exclbs, de fet, de la 
construcció de la Catalunya autboma, no sols la majoria 
de les classes populars sino a mes una gran part de la 

in teldectualitat d’aquest país, aquella intelkct uali t at que 
en els anys dificils sabt mantenis-se fidel amb enormes 
sacrificis? Tambk en aquest camp seria convenient de 
recordar l’exemple del President Prat de la Riba. 

Manca iambé de politica nacional catalana des del Go- 
vern catala de cara a Madrid i als altres pobles d’Espanya. 
L’anunci d’una altra exposició a Madrid sobre Catalunya, 
quan encara no han transcorregut dos anys, em sembía, 
d’una exposició anterior, no supleix aquesta politica. 
Mentrestant k s  lamentable que encara no hi hagi un in- 
forme tkcnico-juridic editat en castella que expliqui com 
entenen els nostres experts -que també nosaltres tenim els 
nostres experts-, com entenem nosaltres, com entenen els 
nostres experts, 1’Espanya de les autonomies. Com tambe 
k s  lamentable que no hi hagi llibres editats en castella que 
expliquin la nostra realitat nacional posats ai dia. Com 
també és lamentable que no hi hagi una politica d’informa- 
cib catalana de cara als mitjans de cornunicaci6 de Ma- 
drid i de la resta dels pobles de 1’Estat. Abans de fer una 
altra exposició a Madrid, jno seria potser millor que es 
fessin d’altres coses, potser menys costoses, per6 en canvi 
més efectives? També ens ha estat escamotejat en el llarg 
informe del nostre President l’altra informaci6 que 
aquesta Cambra tenia dret a rebre sobre les actuals rela- 
cions entre el Govern de la Generalitat i el Govern central. 
Respecte a aquestes relacions voldria evocar un petit fet, 
tan petit com vulgueu, pero que demostra la manca de res- 
pecte del Govern central respecte als ens del Govern au- 
t b o m  de Catalunya, envers el Govern de la Generalitat. 
Avui encara no ens han estat retornats, encara nohan es- 
tat retornades ai Govern de la Generalitat aquelles parts 
dels seus arxius que com a boti de guerra foren traslladats 
a 1’Arxiu de Salamanca, que depenen del Govern central. 
És un petit fet, si voleu, pero és un fet enormement signifi- 
catiu del respecte que mereix el nostre Govern per al Go- 
vern central en alguns casos. 

Senyores i senyors Diputats, fa gaisebe un any i mig que 
vaig tenir l’honor de dir en aquesta Cambra que el senyor 
Pujol, en el dificil periode constituent que corresponia a la 
construccib de la Catalunya autonoma, ens oferia una 
fórmula inedita, que no s’havia utilitzat mai enlloc del 
mbn: governar amb un govern monocolor i minoritari, 
amb un Grup parlamentari que només tenia 47 Diputats 
d’entre els 135 Diputats que componen aquesta Cambra. 
Vaig dir tarnbi: que ei govern que es proposava era un go- 
vern debil, forqasament inestable, que seria sotmks 
constantment a les pressions dels dos partits antagonics 
-i tan antagbnics són, com ho veiem avui- que des de 
l’exterior li donarien suport parlamentari, un suport 
sempre condicionat pel fet que un d’aquests partits resulta 
ser el mateix partit que governa a Madrid, amb la qual 
cosa la pervivincia del Govern del senyor Pujol queda 
sempre a la rnerck de la voluntat d’UCD de Madrid. 

Recordava tambe que aquest govern monocolor i mino- 
ritari seria també un govern d’aquells que segons Mausice 
du Duverger s’assemblen a Penklope esperant Ulisses, tei- 
xint de dia els suports parlamentaris que de nit s’han anat 
desteixint. És cert que en aquesta Cambra Penklope ha 
tingut un excelalent deixeble en aquest art de teixir i destei- 
xir, i de teixir el que ha estat desteixit, que és el nostre esti- 
mat Diputat senyor Macii Alavedra. Pero la supervi- 
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vkncia d’un govern que vol governar eficaqment, que vol 
ser eficaq, no pot dependre contínuament de l’extraordi- 
naria habilitat parlamentaria del senyor MaciA Alavedra. 

La situacib en quk es troba la construcci6 de la CataEu- 
nya autcjnoma, senyores i senyors Diputats, k s  certament 
molt greu avui, No ens hem pas d’enganyar, aquesta situa- 
ció reclama un govern fort, respectat i eficient, que tingui 
al seu costat la immensa majoria del poble de Catalunya. 
Aquest govern que la situacib reclama no és pas l’actual. 
El discurs del senyor Pujol, d’ahir, ens ho ha acabat de 
con firmar. 

Grhcias, senyor President, gracies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Tk la paraula el Diputat senyor 
Hidalgo. 

El Sr. FIIDALGO: Sefior Presidente, señoras y señores 
Diputadas, nyer oímas, e intentamos escucharlo con la 
maxima atención, ei largo, abundante, extenso y detallista 
-yo diria que hasta casi de inventario- discurso del Muy 
Honorable Sefior Presidente de la Generaiidad. Un dis- 
curso en el que nos enumeró exhaustivamente las cosas 
hechas y las cosas que están por hacer, o que se haran, 
atendiendo estrictarnente, es0 sí, a la Constitución y al 
Estatuto. 

El discurso de1 sefior Presidente fue, si se me permite la 
cornparación, una enumeración abundante de tirboles de 
las más distintas especies; unos m6s hermosos, otros me- 
nos, pero que en definitiva nos dejaron sin ver el bosque. 
Un bosque que no se analizo. Fue el discurso de una co- 
munidad autónoma, pareda, ya estable, de un Gobierno 
tambien estable, consolidado, y no el de un Gobiecno que 
esta en una comunidad autónoma, en un perioda cons- 
ti t u y en t e. 

El discurso analiz6 tres grandes bloques: Ia institucio- 
nalización, la defensa de la identidad de Catahfia y el 
tema económico. Para 10s intereses que yo represento en 
esta. Cimara, para eI partido que represento, uno de estos 
tres grandes bloques es el que basicamente nos interesa; 
fundamentahente en estos momentos, en estos momen- 
tos cuando aún no se han solucionado 10s problemas, 
cuando aún puede existir una conflictividad en ese tema. 
De esm tres grandes bloques, es la defensa de la identidad 
catalana, la catalanizasión. Una defensa basada, una vez 
más, en la lengua y la cultura catalanas, según 10s princi- 
pios e ideologias de un Gobierno nacionalista, una norma- 
lizacibn de la lengua, no coactiva, que refuerce la convi- 
vencia ciudadana, que consiga la integración de 10s emi- 
grantes sin traumas y sin imperativos, incidiendo bisica- 
rnente en 10s niños y dejando la opcionalidad del aprendi- 
zaje para 10s mayores. Todo esto hecho con civismo, 
comprensih, paciencia, prudencia. Todo 10 cual está muy 
bien si es verdad, pero tras estas hermosas palabras, tras 
estos hermosos planteamientos, hay algo que est& oculto. 
Cuando uno se adentra en estos planteamientos, ve que la 
situacih, realmente, es distinta. 

La accih de gobierno no está encaminada al respeto de 
Ia identidad de 10s hombres y mujeres llegadas de otros 
pueblos de España -y una vez mks 10 he de repetir-, Ile- 
gados no por intereses turísticas o por necesidad de apren- 
der idiornas, sino como consecuencia de una situacih de 
subdesarrollo en sus tierras de origen. La acciÓn de go- 

bierno no esti encaminada sblo a la normalizacidrn de la 
lengua y la cultura catalanas, 10 cual seria bueno, sino a su 
imposicibn ; eso si, solapadamente, pacientemente, pru- 
dentemente, pero imposicion al fin y al cabo. 

El uso exclusivo del catdán por parte de las instltucio- 
nes de Cataluña da una consecuencia: cuaiquier ciuda- 
dano que no sepa cataián, uno de dos: o 10 aprende forzo- 
samente o, claro, se busca un traductor, un intérprete. 

El Gobierno de Cataluña, señor Presidente, deberia dar 
cjemplo y ser el primero en utilizar 10s dos idiomas oficia- 
les en plena igualdad. De esta forma se equiparan 10s dos 
idiomas; de esta forma se normdiza ei catalin, y no es su- 
ficiente argumento decir que la lengua propia de Catduiia 
es el cataián para utilizarlo exclusivamente, porque el cas- 
tellanc, es la lengua propia de una parte importante de la 
poblacibn de Catalufiin, 10 que no hemos de olvidar en nin- 
gÚn mornento. Y nadie puede acusarnos, ni al PSA, ni a 
este Diputado que en este momento está haciendo USO de 
la palabra, de hacer una campaña anticatalana, de no de- 
sear la normalizacibn de la lengua y la cultura catalanas. 
Hemos dado muestras reiteradas de no ser éste nuestro 
objetivo. Nuestro objetivo es, y 10 hemos dicho por activa 
y por pasiva, la defensa de la identidad andduza en la emi- 
gracibn. 

Estamos convencidos de que una actitud progresista es 
aquélla que acepta la inmigración respetando su cultura 
de origen, reconocitndola en las instituciones y en las 
leyes, e incluso potenciándola para mayor riqueza del 
acervo civiIizador de la comunidad receptora. El pueblo 
catalan tiene el derecho indiscutible de reconquistar y dc- 
sarrollar plenamente su lengua, su cultura, su identidad y 
sus instituciones histbricas, pero a la vez, y en reconoci- 
miento de una historia reciente de la que no es conveniente 
inhibirse, Catalufia tiene el deber de institucionalizar el de- 
recho a la libre expresibn de la minoria inrnigrada en sus 
respectivas Ienguas, así como la preservacion y el desarro- 
110 de su cultura de origen y su correspondiente identidad. 

Digámoslo con toda claridad: 10s trabqjadores inmigra- 
dos no entienden que su permanencia en Cataiuñia tenga 
que significar la asunción de la catdanidad, que tengan 
que desprenderse de su identidad, lengua y orígenes, para 
adoptar la identidad, la lengua y la cultura catalana, No 10 
entienden, cuando durante años han estado Iuchando 
codo a codo con 10s catalanes para conseguir que llegara 
este momento, para conseguir que lfegara un autogo- 
bierno autbnomo en Cataluña. Y ésto, sefiar Presidente, 
hay que comprobarlo en la d e ,  preguntando a i  trabaja- 
dor a quién le ha sido negado un puesto de trabltjo porque 
no habla catalán, o preguntands a ios padres a quihes se 
ha exigido (remor de veus) comprar 10s libros (pausa) de 
sus hijos en catalán, o que les van a dar a esos nifios la 
mayoria de las materias de su curso en cataih. Y no son 
cosas que ya me invente, sino que son cosas que estin pa- 
sando y que en su momento habrá que exponerlo aqui por 
otro conducto parlarnentario, que 10 hay. Y habra aporta- 
cion de datos, de nombres y de personas a 10s que les est& 
pasando. Para esos niñas, que se les va a dar la mayoria o 
parte de las asignaturas en catalan, evidentemente, su ren- 
dirniento va a ser deficiente. 

Ayer, señor Presidente, usted daba como cifra de clases 
en catalán para el año pasado, un 4%, para ciase totai en 
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catalán, un 3% parcial, y presumiblernente para este año, 
un I 1  o un 12%. Son cifras que teniendo en cuenta la po- 
blacion de habla catalana son indudablernente cortas; son 
insuficientes, y de esto no hay duda, pero 10 que no se 
puede admitir es que dentro de estas cifras haya niños 
cuya lengua prapia no es el catalán, y que sus padres quie- 
ren que aprendan en castellano y que aprendan e1 catdhn. 
Y ya es hora de que ei Consejo Ejecubivo de la Generali- 
dad, y su Presidente el prirnero, se pronuncien claramente 
sobre si monoiingüismo o bilingiiismo, y supongo que la 
respuesta sera bilingüismo. AES que el sejior Presidente de 
la Generalidad va a oponerse a cualquier intento tendente 
al monolingüismo? i0 no? iva a oponerse a la desnor- 
mdizacibn de unos para que se normalicen otros? ¿Va a 
oponerse a la calonización cultural de 10s emigrantes? 
Porque eso, y no otra cosa, es el resultado final de pedir 
que cada emigrante olvide su origen, su lengua, su identi- 
dad, para que asuma otra. 

Señor Presidente, el ser andaiuz o el ser catalin es aigo 
que no puede evitarse; se es andduz corno se es dto o se es 
bajo; se es catalan como se tiene el cabell0 de un color o se 
tiene de otro, sin poderlo evitar. En su política cultural, el 
Gobierno de la Generalidad va realmente a ayudar, más 
que a hacer, i y  esa ayuda va a ser para todas las expresio- 
nes culturales, o sÓlo para una determinada? ¿Se va a po- 
tenciar, por ejemplo, el cine sÓ10 hablado en catalán o se 
va a potenciar el cine hecho en Cataluña? (R iaZZes.) i Se va 
a potenciar teatro hablado sÓlo en catalin o teatro hecho 
en Cataluiía? Estas son unas preguntas que hay que res- 
ponder, son cuestiones que hay que clarificar. ¿Que se en- 
tiende por ciudadano previsibkmente transeunte? ¿A- 
qukllos que vienen un mes de vacaciones a Catduña, 
aqukllos que vienen con un contrato de trabajo de seis me- 
ses, o son aquellos que han venido a trabajar y estiin en 
paro y e s t h  regresando porque no 10 encuentranl 

SeÍior Presidente, usted dijo que Catalufia es el resul- 
tado del esfuerzo de su gente. Su gente, en este momento, 
en Cataluña, no s6fo son 10s catalanes de origen, sini, que 
son también 10s emigrantes, 10s que han venido de otros 
pueblos. Esperemos que en un futuro sea realmente Cata- 
luña el resultado de esta gente, y que no consigamos que 
10s emigrantes que han venido a Catahfia se conviertan en 
eso, en emigrantes permanentes, en ciudadanos de ida y de 
vuelt a. 

Muchas gracias, seiíor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT: T6 la paraula el Diputat senyor 

Portabella. 
El Sr. PORTABELLA: Senyor President, senyares i 

senyors Diputats. Bé9 jo em centraré en la meva interven- 
cio, corn vaig fer la darrera vegada, en el tema de radio i te- 
levisió. Crec que k s  un terna prou important, i ja, per una 
forqa de costum, em sembla que em toca una mica a mi 
--pcrqui: ningú més no ho fa, no perquk en sapiga. mes jo- 
I’havcr-ho de fer. I ho faré perquk crec que és un tema im- 
portant, entre altres coses per aconseguir aquest bilin- 
güisme, que no aconseguim els catalans, perquk k s  el ca- 
tala, precisament, el que esta en un deficit histbric serios. 
Aleshores, csmenqnria no tant a contest ar-li, puntual- 
ment, sinó afegint el que jo crec que el senyor President no 
va desenrotllar, i que em sembla important. 

Que ha passat d’un any enga? Les coses han canviat; de 

moment hi ha hagut una Llei de I’Ens public de Radiotele- 
visió espanyola, s’ha creat un Consell d’ Administració i hi 
ha hagut uns canvis, j o  diria substanciais quant a carrecs 
de responsabilitat de la Direccib de Ridiotelevisió. Ja no 
hi ha un director dei qual ja hem oblidat tots el nom, i hi ha 
uns professionals amb responsabilitats en els carrecs de 
programacio i informatius. Em sembla que aquesta ks una 
dada que haurem d’analitzar. Segon, en el terreny legisla- 
tiu, aquest Parlament ha desenvolupat i ha aprovat una llei 
que ha permes ia creació del Consell Assessor de la Radio 
i la Televisió espanyola, elegit i nomenat per la Generalitat. 
Tercer, ja és en tramit un projecte de llei per assolir i obte- 
nir de 1’Estat la concessi6 de la tercera cadena; ja hi ha en 
aquesta Cambra un avantprojecte. Quart, el Consell d’Es- 
tat sembla ser que dóna foc verd que per la via del decret 
s’introdueixin les televisions privades. I cinquk, i sense vo- 
ler fer politica futurista, per& previst segons els acords de 
Ginebra del 77, en el 84 les emissions per via satk1.M no se- 
ran una fantasia sin6 que seran una realitat amb totes les 
conseqiihcies que aixo comportara. I crec que nosaltres, 
els catalans, hem de veure el projecte dels mitjans de co- 
municacio audiovisuals des d’aquesta perspectiva, perquk 
sinó ens perdrem en una xarxa de comunicació dismi- 
nuida, localista, i molt per sota les seves possibilitats. 

I comenFar& per desenvolupar la radio. ES President ha 
dit en alguna ocasi6 -i coincideixo amb elí- que de la 
radio se’n parla poc, perque la televisi6 te més prestncia; i 
realment te més incidkncia, per6 la ridio ks fonamental. I 
jo hi estic totalment d’acord. I en la radio li diria -per 
simplificar-ho, perquk s h  deu minuts el temps que tinc- 
que ens movem en tres nivells: les radios que pertanyen a 
la xarxa de Yens públic, estatals; les radios comercials; i 
després, una tercera via, que em sembla molt i molt impsr- 
tant, que sbn les radios municipals. Jo estic d’acord que en 
la catalanització, no solament a nivell de la llengua, que k s  
molt important, sinó de continguts, les radios hi poden fer, 
estan ja fent molt, pero poden fer-hi molt més. I jo diria a 
la Generalitat i al Consell Executiu, que ells tenen, a través 
ja de decrets, dos dels quals són, crec jo, al Tribunal 
Constitucional, per assumir les competkncies en raó d’e- 
missores de freqiiincia modulada, que tenen a les seves 
mans la capacitat de donar empenta i prendre la iniciativa 
en un tema tan important. Si no estic mal informat hi ha 
252 peticions d’emissores locals, i n’hi ha 31 funcionant, 
que se senten legitimades per la Constitucio i l’Estatut, 
perd que són ilalegals, són ilalegals; i n’hi ha, #aquestes 252, 
90 que pertmyen a municipis, 92 o 93, no ho recordo exac- 
tament. Doncs bii, j o  crec que la solucib que pot donar en 
aquest cas la Generalitat, que ha d’afrontar en primer 
terme, passa per alternatives que jo crec que els mateixos 
interessats ja hi comptaven. No és tant obtcnir conces- 
sions d’emissores com concessions de f’reqiihcies. Na hi 
ha dubte que aquestes emissores locals tenen freqüencia 
molt curta, i amb l’obtenció de determinat nombre de fre- 
qiiknciss cs podrien donar cabuda realment a centenars 
d’emissores locals, També hi ha I’altra alternativa, del que 
se’n ve a dir una emissora dida, una emissora mare, que k s  
una altra possibilitat ticnica, que no desenvolupark pes- 
quk ni tinc prou coneixements ni & aquest el moment per 
fer-ho; pero j o  insisteixo que aquest k s  un tema important. 

Les emissores estatals. Bé, aixo pertany a un instrument 
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que jo abans he mencionat que ja tenim, que és el Consell 
Assessor de la Ridio i la Televisió, que pot ser molt i pot 
ser res, aquesta ks  la veritat; el Consel1 Assessor de la 
RAdio i la TelevisiÚ espanyola que tenim pot fer molt i pot 
fer res. Deph,  crec jo, fonarnentalment, de la voluntat po- 
litica de la Generalitat i de la disponibilitat en aquest cas, 
dels gestors que són els membres nomenats del Consell 
Assessor. Dic aixo perquk, per exemple, Radio 4, que vos- 
tks saben que és I’unica que parla absolutament en llengua 
catalana, tb un abast curt, si 110 ~n~equivoco, LE: l’abast dels 
dos Vall& Oriental i Occidcntal, cl Maresme, el Barcelo- 
n&s i el Raix Llobregat; u n a  de les gestions importants a fer 
ks que cobreixi I’irea territorial del Principat. AixG pot 
semblar agosarat, per6 k s  que k s  una qüestió que s’ha de 
negociar, tractar i forqar. Quant a les altres emissores, 
tambc de la RadintelevisiÓ, hem de fer confianqa a la pro- 
gramacib d’octubre i als nous caps responsables, profes- 
sionals que abans no hi cren; i jo puc afirmar que el resul- 
tat fins avui no correspon a les seves voluntats, i que ne- 
cessitcn un suport institucional que els permeti avanpir en 
aquesta direccib. I no parlaré mes de la radio perqui: no 
em queda massa temps, 

I cntraria ja en el terna de la televisi& Qu6 passa a Tele- 
visio? B i ,  a Televisi6 Espanyola aquests canvis que hi ha. 
hagut a mi em sembleli importants, el fet que hi ha hagut 
cn aquest any canvis de responsables professionals als 
quals abans ahdia ,  i una adaptació de programa. Jo li 
diré al senyor Presidcnt que sbc més optimista. I faig una 
valoració més positiva. I sense entrar en interioritats, jo 
afirmo, perquk ho crec sincerament, que aquests canvis 
que jo ja fa un any preveia que podien ser positius ho han 
estat, perquk han aixecat el sostre dels informatius, perque 
hi ha una voiuntat professional diferent, perqui han aixe- 
cat el sostre cultural, i perquk, per exemple, han buscat as- 
pectes d’especificitat catalana, per cxemple, donant im- 
portincia a les diades, en aquest cas, a les quatre o cinc 
diades especificament i puntualment festives o de comme- 
moracio catalanes. T aquí han desenvolupat, jo crec, una 
tasca important. 

Hi ha dinou o vint hores; s’havia aconseguit una mica 
mks pero no estem per sota de les cotes que s’havien acon- 
seguit fins ara. Ha estat iina lluita aferrissada, cada hora 
ha costat anys, per6 en aquest cas jo crec que són dinou o 
vint hores que no estan optimament colmlocades, pero que 
n’hi ha algunes que estan bé, i l’audiencia que es pugui te- 
nir sobre aixo és important. Els mitjans tkcnics s h  abso- 
lutament insuficients, infims, deteriorats, i no ajuden gens 
a la tasca dels nostres professionats de Kadiotelevisib es- 
panyola a Catalunya. 

No m’cstendré, per exemple, en detalls, per6 dir& que a 
I’I-Iospitalet, per rodar un programa han d’entrar prictica- 
ment un carni6 plato, perque els sistemes que tenen de 
cambra són els que serveixen per a les retransmissions a 
fora. Per exemple, per venir a vegades a rodar aquí neces- 
siten llogar cambres que estan rodant un programa, un 
dramatic, i l’han de portar aqui perquk no en tenen d’altra, 
i aixb augmenta els pressupostos perquk els actors han de 
cobrar i els professionals que roden el dramatic tambe. 
?[ per tant els estalvio mCs dades sobre aixo. 

1 anire avanqant sobre el lema important. Per6 hi ha els 
Mundials; els Mundials de futbol donen a Televisi6 Espa- 

nyola la necessitat de modernitzar, de crear una 
infrastructura a la seva xarxa molt superior; i per tant, es 
preveu una qiiestici que a nosaltres ens angoixava, que 
quan se celebrin els Mundials, la. cobertura territorial de la 
segona cadena seri practicament total a nivell de 1’Estat i 
per tant a Catalunya, si no al cent per cent, al noranta per 
cent. I aixb ens col4oca en una situacio de dir cibk, la ter- 
cera cadena en aquest cas, l’element condicionant que era 
precisament aquest, desapareix i per aixb és que I’Executiu 
ja ha introduit aquest avantprojecte d’avenq cap aquí)). I 
aqui voldria fer jo una breu reflcxió,: tercera cadena sí, 
pero fonamentalment, perquk progressi i sigui positiva, ha 
d’anar acompanyada d’una defensa aferrissada del circuit 
catali queja tenim, Que no s’eentengui de cap manera que 
la tercera cadena pot ser intercanviable arnb espais i ho- 
raris que tinguem a la primera i segona cadena; aixb seria 
autknticarnent catastrbfic, ens quedaríem en pitjors condi- 
cions. JO no els citaré xifres estadistiques, pero l’audikncia 
cIe la primera cadena, i de la segona, que es molt inferior, 
són espais que són específicament de primera i segona ca- 
dena, i la tercera, la nostra, ha de venir emprada en el marc 
del circuit catala que ja tenim. 

El Sr. PRESTDENT: Senyor Diputat, ha arribat al lirnit 
del seu temps. Li prego d’intentar acabar en un minut.,. 

El Sr. PORTABELLA: En quant? 
EI Sr, PRESIDENT: En un minut. ( R i d c s . )  
El Sr. PORTABELLA: Be, acabar6 en un minut. Ales- 

hores, la pelmiícula era més llarga, p r o  haig d’obeir el Pre- 
sident. Li diria una altra qiiestió. La tercera cadena neix, i 
abreujo, arnb una intencionalitat, que la primera i la se- 
gona cadena aniran comprimint aquest circuit cataiii si no 
el dcfenscm. Una. Amb unes televisions privades que es- 
tan a la cantonada, i ens hem de preocupar, si alguna com- 
pethcia tenim, en raó d’aquestes concessions en televisi6 
privada, quan envaeixin el territori catali; 6s una qüestió 
que no sé, per6 ens n’hem de preocupar seriosament. 

Quant a. les altres qüestions mks generals, en aquest mi- 
nut que em queda, jo li voldria parlar de moltes coses, pero 
li diré rapidament que vosti: no parla de cinema, perd so- 
bretot no ha mencionat audiovisuals. Vosti: IIQ sap, senyor 
President, que les Conselleries que té vostk, si es preocu- 
pessin dels audiovisuaiu, l’instrument forrnidablc que és, 
per a. aquesta catalanitzacib, no solament de l’idioma, sinb 
dels continguts professionals, técnics. No es pot arribar a 
imaginar el que tenim a l’abast de la mi i no ens en preocu- 
pem. Per exemple. I del cinema no me’n preocuparé per- 
que C Q ~  quc es el meu problema no eI vull traslladar aquí 
perquk em sembla impudorbs. I per tant, acabaré dema- 
nant tan sols que potser en les repliques esplaiaré alguns 
dels punts que m’han quedat penjats, que agraeixo l’aten- 
ció de tots vostks, i que excuso les deficikncies de la meva 
exposiciti per falta de dades i per la manca de temps. 

Moltes gracies, senyor President; gracies, senyores i se- 
nyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana, tk la paraula el Diputat senyor 
Hortala. 

El Sr. HORTALA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats. Pujar a aquesta tribuna sempre 6s delicat, 
pero en ocasio d’un debat sobre politica general, a mes, és 
compromis. fis compromks perquk cat judicar en trenta 
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minuts el que ahir va estar exposat gairebé en més de dues 
hores, i que reflecteix l’activitat d’uns quants mews de go- 
vern. És compromes perquii ed adoptar una actitud 
critica, ja que el Govern, obviament, no desenvolupa el 
que seria el programa d’Esquerra Republicana. e s  
compromis, en fi, pesque cal que la critica tingui una bona 
vessant de comprensió, perque, pes a Esquerra Republi- 
cana de Cataiunya, en aquests moments constituents de la 
nostra identitat nacional, ens interessen mks -com és ben 
sabut, i aixi ho f m -  els interessos de Catalunya que no 
pas els interessos especifics del partit. 

Amb aquest emmarcament, faré el judici del discurs 
que ahir va fer el Molt Honorable President de la Generali- 
tat, tot considerant els tres punts basics: la defensa de la 
identitat catalana, les referhncies a I’ambit constitucional i 
la marxa del país, pel que fa al benestar econbmic i social 
dels seus ciutadans, Ho fark de manera descompassada, 
perque en relació amb la defensa de la identitat catalana, 
en aquests moments, esta pendent la llei de la normalitza- 
cii, lingüistica a Catalunya, i en la qual nosaltres tenim 
fundades esperances perque aquest projecte doni solucib 
satisfacthria a la majoria -per no dir tots- dels problemes 
plantejats. Almenys des de la nostra dptica. 

Tot i aixi, aixb si, faré uns advertiments, unes observa- 
cions. En primer lIoc, pe& ens sembla que, malgrat tot, 
el procbs de normalitzacio del catala encara ks lent; per 
exemple, anant a t’anhcdota, a la qud el senyor Pujol és 
ben afeccionat, voldria dir4 que ahir va dir que havia ob- 
servat un progrés important i va citar Ia fira de Lleida. 
L’any passat, a la fira de Lleida, el Conseller de torn de ia 
Generalitat va pariar en castelli, aquest any el Conseller 
de torn ha parlat mig discurs en catala, mig discurs en cas- 
tella. Hi ha un aveng, certament. ‘Per6 la primera autoritat 
municipal de Lleida l’any passat va parlar en catala, i 
aquest any ho ha fet íntegrament en castellh. Vull dir, cal 
matisar-ho. 

El segon punt a que volia referir-me és el tema de la tele- 
visio. El tema de la televisió, senyor Pujol, t s  un tema on 
s’observa -jo no tinc, per descomptat, els grans i compe- 
tents coneixements del senyor Portabella- desconsidera- 
ció per part de Madrid. I anant també a l’anhcdota: els co- 
missionats catalans del Consell Assessor de Radio i Tele- 
visio, que varen visitar les autoritats centrals en relació 
amb aquest tema, en varen tenir, per les notícies que nos- 
altres tenim, una flaca impressio i una negativa projecció 
del que en aquest sentit es pot fer immediatament a Cata- 
lunya. 

Un altre punt dins de la defensa de la identitat catalana 
a qu& ahir es referia el senyor Pujol: la politica cultural. 
Se’ns va dir ahir que la política cultural, a partir d’ara, es 
volia fonamentar més en deixar fer que no pas fer directa- 
ment. Aixo ens sembla bé, el que passa és que convi una 
coherencia en aquest sentit, i aquest tipus de política ens 
agradaria que, realment, es compaginks amb el contingut 
que el partit del Govern vol donar a la llei sobre entitats 
autirnomes d’actes culturals. Aquestes són les referhies 
sobre aquest primer punt. No m’hi vull estendre més, per- 
quk, com ja he dit, la llei, el projecte de llei sobre normalit- 
zacib lingiiistica a Catdunya esperem que doni una sor- 
tida viable i satisfactoria al problema que en aquest punt 
es planteja. 

Em referir& en canvi, més intensament, mts amplia- 
ment, als altres dos aspectes del discurs del senyor Presi- 
dent de ia Generalitat: els aspectes institucionals i els as- 
pectes del benestar dels ciutadans de Catalunya en 
aquests moments, perque són dos punts cabdals, són dos 
punts als quals convé donar sortida, i nosaltres, no incon- 
dicionalment, per6 que si que recolzem el Govern en totes 
aquelles coses on hi ha un minim de coincidhncia i en be- 
nefici exclusiu de Catdunya, conve que els exposem aqui, 
que veiem les coincidhies i que, a la vegada, fixem les di- 
ferhncies, a fi i efecte de poder-les solucionar. 

Pel que fa al tema institucional, el senyor President de la 
Generaiitat, de manera substantiva, el va basar en la qües- 
tió de les transferencies. Es va mostrar relativament, rao- 
nablement satisfet de les transferhcies de 1’Estat i, obvia- 
ment, desesperanqat pel que fa a les transferkncies de la 
Diputació. Valgui, dit sigui de passada, que en el tema de 
les Diputacions, Esquerra Republicana no estava d’acord 
amb el Govern. Pero, senyor President, ei tema institucio- 
nal en aquests moments no es un tema substantivament de 
transferkncies. El tema institucional passa per aixb que co- 
neixem amb el nom de concertació, i aquest 6s el punt. I a 
nosaltres ens preocupa tant aquest procés de concertació, 
que volem, en aquest debat, donar-li una prioritat signifi- 
cativa, perque, mitjangant la concertació, s’esth establint, 
s’esta determinant un procediment subtil per a modificar 
la mateixa Constitució i, per descomptat, rebaixar el 
sostre estatutari. 1 aix6 ens preocupa. I com que ens preo- 
cupa veiem que des d’aqui, des de1 Govern de la Generali- 
tat, convindrien unes accions, convindria una utilització 
&instruments, que nosaltres, humilment, creiem que no es 
fa prou a bastament. 

Nosaltres creiem que la Generalitat de Catalunya, que 
és part de l’Estat, ha de tenir una pecmanencia, ha de tenir 
una preskncia, davant del procés, davant de la dinimica 
mateixa de 1’Estat. Creiem que fa falta un diaieg, un dialeg 
institucional, que justament fa viable I’Estatut, sigui quin 
sigui el nivell, el sostre d’aquest Estatut. I, per tant, aquest 
dialeg s’ha d’encetar, ha de ser un dialeg enkrgic, ha de ser 
un diileg fet amb gallardia, en defensa de Catalunya, dins 
de I’Estat del qual Catalunya tambk forma part. 

Aquest dihleg, senyor President, no s’ha donat, I quan 
s’ha donat, s’ha donat tardanament i amb certes mixtifica- 
cions. Tardanament, perque la reunió President del Go- 
vern central-President de la Generalitat es va produir 
quan la concertació ja estava feta, i amb mixtifrcació, per- 
qui: a continuació d’aquesta entrevista -i aquest, es un 
tema que a nosaltres tambe ens preocupa i amb tota la 
cordialitat el diem-, desprks d’aquesta entrevista es va 
produir tot seguit una altra entrevista amb un representant 
del partit que dbna suport al Govern, del partit de Conver- 
gencin i Unió. I aquest és un tema que a nosaltres ens té 
sense cura, les relacions que Converghcia i Unio pugui 
tenir amb el Govern de Madrid i amb el Govern central. A 
nosaltres, com a partit catala, en defensa de la nostra au- 
tonomia, ens preocupa que sigui la Generalitat, no el partit 
dcl Govern de la Generalitat, el que manté aquest dialeg, el 
que faci aquest dialeg i el que, en definitiva, estigui present 
defensant Catalunya a les instancies, en aquest cas, supe- 
riors de l’Estat. 

Per tant, li  faig, senyor President de la Generalitat, una 
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primera pregunta: per quk no hi ha hagut aquest diakg? 
Hi llauri dialcg cara al futur? I, si hi és, convé que s’expli- 
citin els scus criteris i els scus condicionants. 

Un altre aspecte de la concertaci6. La concertacio i el 
seu desplegament suposa, dit molt breument, primer: 
qiicstionar ei mateix conccptc cie competkncia exclusiva, 
recollida R I’nrticle 148 dc la Constitució, i tipificada, jus- 
tament per a dcfcnsar determinades potestats de l’Estat, i 
que per extensib s’aplica als estams de les coniunitnts nu- 
tonomes -qüestiona aquest concepte. 

E,n scgon lloc, el desplcgment de la concertació iniro- 
ducix una normativa genkrica, o vol introduir una norma- 
tiva gentirica, quan I’article 50,J de la Constitucib dcter- 
mina normatives especifiques mitjanqaiit lleis d’hannonit- 
zaci6 en casos concrets que ho  cxi@ixi I’intcrks general. 

En tcrcer lloc, el desplcgament cle la concertació tendeix 
R uniformar l’organitzacih territorial de I’Estat en dcrnkrit 
del Titol Vuitc ds: la Constitució, que estableix diferents 
procediments per R assumir I’autonomia, i, per tant, dife- 
rents tipus d’autonomies. 

I, en quart lloc, perqui: nosaltres entenem que el desple- 
gament de la concertacio, és una manera, com j a  he dit, 
de modificar la mateixa Constitució i ITstatut d’Autono- 
mia dc Catalunya per procediments no tipificats en aques- 
tes normes. 

Davant de tot aixo, senyor President de la Generalitat, 
una segona pregunta: qui pensa el Govern de la Generali- 
tat de la concertació? Es que davant d’aquests arguments, 
ara exposats, hi troba suficient argumentació per a instru- 
mentar recurs d’inconstitucionalitat ? 

Lligat amb la concertacib, amb la LOFCA, i amb 61 
mateix desenvolupament estatutari, s’ha parlat del Fons 
de Compensacih. El Fons de Cornpensacib, senyor Presi- 
dent, ens sembla a nosaltres un parany, no per& es doni 
poc o perque el repartiment hagi de ser eficient. Ens 
sembla un parany, ens sembla una trampa, perqui: el Fons 
de Compensacio no k s ,  estrictament parlant, el vertader 
element de la solidaritat interterktorial. El Fons de Com- 
pensacib dóna sobre els i 80.000 milions, aproximada- 
ment uns 13.000 milions a. Catalunya, la qual cosa suposa 
u n  7,4 1% Perb el vertader element de solidaritat esta jus- 
tament en la distrihucio de I’excedent que s’origina a Cata- 
lunya com a consequincia que I’csforq fiscal suposa un 
22% i la reccpcih de despeses només un 1 1%. Ja sé quc 
aixb ha estat criticat pirblicamcnt 1x4 senyor Conseller 
d’konomia i Finances, pero no n’hi ha prou amb aquesta 
critica. A nosaltres ens interessa realment que la Generali- 
tat vulgui escatir els mecanismes de. distribució d’aqucsta 
vertadera solidaritat. Ens interessa que el Govern de la 
Generalitat posi, no nomes la crítica pública de1 fet, sinó 
que realment indagui, busqui, expliqui, i, cn cl seu cas, so- 
lucioni, perqui3 en tinguem coneixement tots els catalans, 
de com es distribueix aquest excedent; perquh amb el pa- 
rany del Fons de Compensació podria semblar que es vol 
defensar -amb la qual cosa nosaltres estem certament 
d’acord- els desequilibris de regions, com poden ser 
Extremadura o Andalusia, i que per aquest procediment el 
que realment, o els qui realment en surtin beneficiats si- 
guin justament aquelles regions, aquelles irees, aquelles 
zones del voltant del Cerro de 10s Angeles, i que realment 
el que fan k s  enfortir un centralisme que ja existeix. 

Una altra qüestió, senyor President, una quarta qüestió, 
sobre I’imbit institucional. La LOAPA sembla que vol 
consagrar que els costos indirectes dels serveis transferits 
nom& afectin aquells serveis ja ubicats dins dels territo- 
ris de les respectives comunitats autonomes, e s  a dir que 
no hi ha possibilitat a l’aliquota, per entendre’ns, de minis- 
tre, de secretari de ministre, d’ordenador, és a dir que ten- 
deix a cristdlitzar una estructura d’equipament, humi  i 
material, propia d’un Estat centralista. En aqucst sentit, 
¿pensa el Govern de la Generalitat -una quarta qiiestib- 
impugnar, des d’aqucst pint de vista, els critcris que impli- 
qucn o podcn implicar el desenvolupament de la LOAPA, 
pel que fa a aquesta consideracio dels costos indirectes, i, 
per tant, a la cotisolidacio d’un Estat centralista, parado- 
xalment, dins de I’Estat de Ics autonemics? 

Una altra qiicstió tambk, senyor President, sobre el 
tcma insi itucional, Fruit de la concertació, I’elnboració 
deis mktodes per al calcul dels costos dels serveis transfe- 
rits correspondra, si s’arriba a aprovar, als consells de pa- 
lítica fjnancera i fiscal. Aixb, senyor President, es anticsta- 
tutati; en el nostre Estatut queda clar que els metades de 
valoracions son una cornpetincia de les Comissions Mix- 
tes de Valoracions. EI terna ens sembla també inconstitu- 
cional. Pensa el Govern de la Generalitat instrumentar 
tambk, en aquest cas, un recurs d’inconstitucionalitat? 
Una quinta qüestió, senyor President. 

Per a acabar, el tema institucional. La inscguretat dels 
ciutadans continua essent un problema, un problema viu i 
tambk un problema preocupant. En el discurs d’ahir del 
senyor Pujol no es va mencionar -esperem que avui es 
mencioni, que avui se’n parli, que avui es debati- e1 tema 
de la policia autonoma. I, senyor President, aquests punts, 
aquestes sis qiiestions de quk de manera densa, en sintesi 
densa, volem resposta, en benefici d’un suport, en benefici 
de la consolidaci6 nacional de Catalunya, cregui’m que no 
els hi faig cies #una 6ptica estrictstmcnt nacionalista, 
imbricada en qiiestions de net caracter localista. Els hi faig 
des d’una idea global d’Eststt, d’aquella idea. d’Estat tan 
arrelada a la tradició dei catalanisme classic, que justa- 
ment desenvolupa un model d’Espanya que no fa gaire el 
Secretari General d’Esquerra Republicana ha exposat, i 
I’ha exposada de manera brilIant i valenta i, en canvi, ha 
estat mal interpretada per uns, mal interpretada per uns, i 
tergiversada per altres. 

Senyores i senyors Diputats, aquesta 6s la nostra posi- 
ció, la posicio del Grup d’Esquerra. Republicana, davant 
la inquietud que en aquests moments ens suposa la con- 
ccrtacib per als jntcrcssos legitims de Catalunya. 12s un 
punt dcl discurs del senyor President de la Generalitat, 

X dit aixo, entrar& ara en un altre dels punts del discurs 
d’ahir. EI punt relatiu a l’economia, al benestar dels ciuta- 
dans, en les seves manifestacions economiques i socials. 

Sc’ns deia ahir que no es pot fer politica economica des 
de Catalunya, en sentit ampli, perquk 1’Estatut és baix de 
sostre. Nosaltres aixb fa tant temps que ho diem que, real- 
ment, no cal insistir-hi. Pero jo voldria fer arribar al Presi- 
dent de la Generalitat i al Govern de la Generalitat nllb 
que va dir un polític del vei país frnnces: {{Nous n’avons 
pas de pétrole, mais nuus l’avons desiré-n Senyor Presi- 
dent de la Generalitat, si realment des de Catalunya, amb 
esforq imaginatiu -i la rauxa dóna imaginació-, tenim 
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idees significatives com a part, com a part, de I’Estat -la 
Generalitat ks part de 1’Estat-, hem d’oferir aquestes 
idees, aquests suggeriments. No per cobrar ruyalties, per6 
els hem d’oferir i hem de procurar que s’apliquin, en bene- 
fici dels interessos de tots els ciutadans de 1’EEstat. I aquest 
6s un punt que convé tenir molt prcsent. L’Estatut e s  limi- 
tat, per6 la capacitat d’imaginació deis catalans, no. 

Davant d’aixh, com es planteja la política econhmica, 
la politica econbmica que es fa a Catalunya, d’acord amb 
les explicacions que ahir ens donava el senyor Pujol? El 
problema substantiu, el problema important, el problema 
transcendental, el problema greu, k s  l’atur. Quina forma es 
té per a lluitar contra I’atur? No s’han aplicat, cal dir-ho, 
politiques directes en aquest sentit, ja debatudes i parla- 
des, basicament les referides a l’atur juvenil, intentant, 
doncs, la reintroduccio -com defensava I’Esquerra en les 
seves resolucions- de la figura de I’aprenent, una intensifi- 
caci6 de la formaci6 professional, uns programes de dedi- 
caci6 a temps parcial, etc. No hi insistire perquk el debat 
sobre l’atur encara és prou recent. Per a resoldre el pro- 
blema de I’atur, la politica economica que es fa. des d’aci és 
una política econbmica d’inversió. Es vol fomentar la in- 
versi0 privada i es vol incrementar la inversii, publica. Que 
comporta el foment dc la inversió privada? En sentit ge- 
neric, el foment de la inversio privada, d’acord amb la po- 
litica que fa el Govern de Catalunya, el constitueixen un 
conjunt de mesures destinades a donar determinades sub- 
vencions, determinats ajuts a certes empreses en situacib 
critica. Quines empreses? Les que estan en situació 
crítica? Són moltes les empreses que estan en situació 
critica. Hi ha una seleccib d’empreses. Per tant, aquesta 
selecció es presta, per la mateixa dinamica d’aquesta me- 
sura, a una discrecionalitat. T aquesta discrecionalitat, en 
principi, pot ses dolenta, perquk no hi ha cap criteri que la 
informi. I quk succeeix? Succeeix que les empreses que re- 
ben aquests ajuts sbn, justament, les empreses mes grans, 
perqui: la situació crítica va molt lligada sovint a un 
nombre determinat, a un gran nombre determinat de tre- 
balladors. I Catalunya, que te una empresa petita i mit- 
jana ben dimensionada i competitiva i que a la vegada esta 
més allunyada deis circuits tradicionals de finangament, 
es troba que mitjanqant aquest plantejament sovint -no 
sempre, per6 sovint- esta al marge d’aquests tipus d’ajuts 
que pretenen fomentar, justament, la inversió privada. I en 
aquest moment, que pot succeir si la discrecionalitat aug- 
menta? Pot succeir que, tot volent afavorir la iniciativa 
privada, resulti que, com a conseqükncia d’aquest procés, 
els qui realment se’n beneficfin siguin els privats d’inicia- 
tivst. I aixo, senyor President, pot ser greu. 

D’altra banda, ¿com es busca l’increment de la inversi6 
pcblica? L’increment de la inversib pública es busca pels 
sistemes tradicionals, als quals s’afegeix una politica 
tambi convencional pero xio massa explicitada d’endeuta- 
ment. Ara bé9 per qut -i pregunto, senyor President- no 
s’exposcn amb claredat eh criteris que informen la inver- 
sió p~blica, tant en el seu volum com en la seva direcció? 
Per qu6, S ~ ~ I Y Q ~  President, sgexposen els criteris relatius 
a l’anilisi dels rendiments i el control s~cial de la imversib 
pública, i, en aquest punt, dit sigui de passada, per yuk es 
va retirar la Llei de Finanqament de Catalunya? Per qui, 
senyor President, es fa una politica d’inversió piiblica 

sense una fixaciri determinada dels límits d’actuacit, del 
sector públic?, per que, en fi, senyor President, es busca 
una politica d’endeutament basada en el deute i, per 
exemple, no s’utilitza mCs ampliament la possibilitat -de 
quk ahir ens parlava molt encertadament el senyor Pujsl- 
de la qualificacib de titols computables a determinades 
empreses dins dels coeficients d’inversió, d’inversib obti- 
gatbria de les Caixes? 

Senyor President, no és una actitud critica no construc- 
tiva la que presenta Esquerra Republicana. És, senzilla- 
ment, una actitud de preocupacib, perque l’atur, la proble- 
matica economica, la problematica social ens preocupa, i 
crec que la Generalitat es consolida -la Generalitat, glo- 
balment, es consoiida- intentant fer coses. Som cons- 
cients que es fan coses, perd cal exhaurir totes i cadascuna 
de les possibilitats, i nosattres creiem que, en aquest cas, 
aquests tipus de debats poden ser clarificadors, i sense, ho 
repeteixo, una critica necesshriament no constructiva no- 
saltres volem aportar el que considerem aportli i volem 
dir-ho públicament en aquesta Cambra. 

Doncs, bea Davant aquest model d’actuació eco- 
nbmica, en el discurs d’ahir el senyor Pujol -de manera 
inteLligent, val a dir-ho- va plantejar una estrategia de fu- 
tur. I aquesta estratkgia de futur, la basa -i got ser un ban 
cami- en una politica basada en la productivitat, en la in- 
novació tecnologica i en I’exportacib. Per6 amb tota la hu- 
militat i amb tot el respecte haig de dir-li3 senyor President 
-i en aixb Esquerra Republicana esta disposada a 
colglaborar, a ajudar, a brindar el que caigui-, que en 
aquests moments vosth no pot fer una politica que engrani 
la productivitat, la innovacio tecnologica i l’exportació 
sense determinats condicionaments, Perquii si ho fa sense 
determinats condicionaments, aquesta política, en lloc 
d’anar contra l’atur, afavorira que augmenti el nombre de 
parats. Una política de productivitat suposa una intensifi- 
cació de capital via innovaci6 tecnolbgica, i aixd, per si 
mateix, ja comporta atur. Consegüentment, si la producti- 
vitat seYx hi haura un increment de producció. Aquest 
increment de producció -el senyor President ho té ben 
plantejat- te la sortida via exportació, pero les exporta- 
cions han de ser competitives, perque, si aquestes exporta- 
cions no són competitives, succeir4 que l’incrernent de 
renda que suposin les exportacions no sera suficient per a 
compensar el nombre d’aturats que d h a  la Innovació tec- 
nolhgica o la intensificaci6 de capital dintre el procks pro- 
ductiu. I, per a saber exactament quines són Ses exporta- 
cions competitives, a Catalunya li falta un gran instru- 
ment. El senyor Pujol ens parlava ahir que aixo ho vol fer 
mitjanFant la creació &un institut de foment de l’exporta- 
cio, mitjanqant l’ensenyament universitari del comesq in- 
ternacional -qiiestib, aquesta, que addicionaiment ja es 
fa-, mitjanqant un llibre blanc sobre ell Mercat Comú. 
Per& senyor Pujol, per a fer una politica d’aquest tipus, 
estrictament quantitativa, necessita un bon servci d’esttt- 
distica, el Servei $’Estadística de Catalunya. 1 6x6 6s fo- 
namental, perquh cal eonkixer, sector per sector, les rella- 
cims exportacib-renda per a saber quines s6n aquelles 
empreses dins de cada sector a qu6 convi aquesta intensi- 
ficació de capital per a augmentar la productivitat i perqui 
les seves exportacions siguin útils af pais i, a la vegada, ser- 
veixin substantivament per a iiuitar contra l’atur. 
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Senyor President, com diuen eis radicals americans, 
H kvlowing is powem, i en aquest sentit Ia informació esta- 
distica k s  absolutament indispensable. urgent -i ho 
diem amb tot el respecte i, repeteixo, amb tuta la cosdiali- 
tat- la creació d’un Servei d’Estadistica a Catalunya. Si 
aquest servei permet aquests tipus de quantificacions, és 
ben cert que l’elaboració de la política econbmica a Cata- 
lunya tendiri a la diversificació productiva d’acord amb 
I’especialitzacib internacional, i llavors, senyor President 
de la Generalitat, vostk estarh fent una política sectorial. 
Si fa política sectorial, que es una via, que 6s una alterna- 
tiva, que k s  un han carni -i cal implantar-Io-, si fa vostk 
palítica sectorial, resultara que en un espai d’uns sis mesos 
hem passat cl’una politica de caracter puntual, com es la 
politica intersticial que vast$ ens explicava ara fa un 
temps, a una política de carhcter estrictament sectorial. 
Pero mentrestant, qut: ha passat amb I’interstici? Que ha 
passat amb el forat? Ei forat continua, i aquest forat, mi- 
llor dit, s’ha fet mes gros i ha passat cap el soterrani, i ara 
tenim que de l’interstici, de l’econamiti intersticial, hem 
passat a una economia subterrhia, a una economia de di- 
ficil control, a una economia que dificulta extremament el 
control de l’ordenament econdmic. L5arrenjament, certa- 
ment, esta en aquesta politica sectorial; k s  una via; n’hi ha 
d’altses; es una via; per6, senyor President, si vostk vol fer 
política sectorial, necessita tenir una concepcii, giobal de 
la política econhmica. I aquesta concepció global de la po- 
lítica economica --i ho repeteixo amb tot el respecte que 
cal-, per les raons que sigui, no es tém 

I cal buscar aquesta concepció giobal. Jo crec, senyor 
President -permeti’m la llibertat- que aquesta concepcio 
global no es tk  pecquk aquí es va amb aquest tipus de go- 
lítica que de mica en mica s’ompie la pica. Una política 
que potser ai cornengament de segle va tenir uns grans re- 
sultats, i tots admirem i venerem la figura d’m Prat de la 
Riba, gran catalg i eficac adrninis;tradoc, per6 en aquests 
moments la dinamica del 198 i no és la dinamica dels anys 
que van de i914 a 1922, 1923, 1924. I cal no tenir només 
un rebost ben ordenat. Cal que el rebost s’empleni al mks 
possible i ai mks aviat millor. 1 voste ahir ho reconeixia 
arn b les transferimcies. Les transferkneies fetes abans del 
23 de febrer, corn mks aviat millor i mis de pressa millor, 
han donat uns resultats. Per6 ens cal aplicar aquesta ma- 
teixa idea a I’daboraciÓ de la política econbmica des #una 
perspectiva de globalitat. Crec que el procediment de la 
politica sectorial k s  encertat, sempre que es disposi dels 
clements de quantificacib suficients;. I, en aquest sentit, se- 
nyor President, jo li pregaria que, en el torn de respostes, 
quan es produeixin, ens vulgui donar, juntament amb les 
preguntes abans formulades sobre criteris, i aitres ingre- 
dients de la inversib privada i de la inversib pública, quins 
són els condicionrints, quina 6s la perspectiva, quina i s  la 
disposició de la Generalitat, del Govern de la Generalitat 
en crear a Catalunya aquest Servei d’Estadistica. 

Com va dir un Diputat ... 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Diputat, ha arribat al final 

del seu temps; li prego que intenti acabar en un parell de 
minuts. 

El Sr. HORTALA: Si, acabava ara, senyor President. 
Moltes grhcies per la seva generositat; he vist les llums, I, 
com deia un Diputat del nostre partit a Madrid, m’he adu- 

nat {{que se ha encendido el rojon (R ides . )  Bé, per aca- 
bar, senyores i senyors Diputats, senyor President, nom& 
vult afegir, juntament amb les consideracions fetes sobre 
la defensa de la identitat catalana, sobre l’ambit institucio- 
nal, en aquest greu problema de la concertació, sobre la 
nova orientació que es vol donar -i que s’hauria de donar 
a la politica econhica-, un aclariment final. Ahir ens 
deia el senyor Pujol: ({Aquest 6s el meu programa, i amb 
qui ho farem, tot aixo? )) 

Sobre aquest punt, molt breument, voldria dir-li el 
següent: Esquerra ha estat successivament invitada a for- 
mar part del Govern i ho ha refusat sempre; ho ha refusat 
perquk Esquerra tk7 corn a candicio per a entrar en el Go- 
vern, ducs maximes importants. Primera, diguem-ne, con- 
dicib necessaria, senyor President: un Govern de majoria 
padamcntaria; aixb, salvant alguns obstacles, es pot tro- 
bar. Per6 --segona condiciú, condicii, suficient-, aquest 
Govern, dins del joc democratic, dins de la concepcib po- 
litica, cal que tingui un programa, un programa per a de- 
fensar i desenvolupar aquí, i per a desenvolupar, exposar i 
defensar fora d’aqui. No té sentit que hi hagi un Govern 
amb majoria parlamentiria que tingui uns plantejaments 
aquí, i que els representants dels partits que poden formar 
el Govern de Catalunya tinguin una actitud diferencial al 
Parlament de Madrid. 

No seria bo per a Catalunya, ni per al Govern de Cata- 
lunya ni per a la consolidació de Catalunya. Nosaltres no 
rebutjem estar sistematicament al Govern. Nosaltres po- 
sem unes condicions que ens sembien que s6n les indispen- 
sables, les fonamentals per a un bon funcionament de 
I’AdministraciÓ del Govern catala. Majoria parlamen- 
taria, si, perb, a mes, un programa de Govern que ens ser- 
veixi per a progressm a dintre i defensar-nos a fora de cer- 
tes incomprensions i de certs atacs que, es digui el que es 
digui, avui, malauradament, es produeixen. I, en aquest 
sentit, ho repeteixo, senyores i senyors Diputats, senyor 
President del Parlament, senyor President de la Generali- 
tat, nosaltres, ara com ara, Esquerra Repubkana, deixa 
de banda els seus interessos de partit i pensa, Únicament i 
exclusivament, en els interessos suprems de Catalunya. 

Moltes gracies, senyor President, per la seva compren- 
si6 i generositat, i, senyors Diputats, per Ia seva atencio. 

El Sr. PRESIDENT: Te la paraula 1’Honorable senyor 
Conseller d’Economia i Finances. 

El Sr. CONSELLER D’ECONOMIA Z FINANCES: 
Bé, em fa I’efccte que el discurs del representant d’Es- 
qucrra Republicana ha estat un discurs molt tecnificat i 
molt dens, i, si be en molta part hi podem estar d’acord i, 
de fet, hi estem, convé --em fa l’efecte- fer algunes preci- 
sions precisament en aquesta linia th ico-econhica .  

En primer lloc, és evident que l’estadística és un instru- 
ment de govern de primera forga; jo diria que t s  aquell 
terreny on realment l’economia ha sabut trobar un instru- 
ment, un apareli, de mesurament, de previsió i d’estudi 
realment per sobre, i mks enlla, de la literatura que sol ca- 
racteritzar les cikncies socids. Ara bé, l’estadística, avui 
dia, si l’estudiem, en la practica veurem que es el privilegi 
nomes d’uns quants pai‘sos. 16s un privilegi nomis d’uns 
quants pakos, perque l’estadística és quelcom dificil d’as- 
solir, sobretot l’estadistica original, és dir, el contacte 
amb la realitat per aplicar-hi a desprks la metodologia for- 
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mal, i aquest contacte amb la realitat, a més de dificil, i de 
requerir una mentditzacio objectiva d’objectivitzacions 
en els enquestadors, per exemple, i altres aspectes d’aquest 
tipus, té, a mks, un problema greu, que bs que és irnmensa- 
ment cara. L’estadistica original, amb informació de base, 
no simplement recollint informaci6 primaria d’dtres 
agencies, 6s molt cara. 

Nosaltres estem en aquesta línia, nosaltres tenim un 
Institut d’Estadistica que dirigeix el senyor Bonet, nos- 
altres estem intentant mi lhar  aixh, per6 el senyor Hor- 
tala sap que no tenim un excks de diners per a muntar una 
estadistica seriosa de moment, i sobretot, que una esta- 
distica seriosa no es munta en quatre dies. L’linic que puc 
dir Cs que nosaltres som en aquesta linia perque estem d’a- 
cord amb ell que sense estadistica Cs molt dificil de fer po- 
lítica econdmica sectorial, macroeconomisa, ni de cap 
mena, i, per tant, aixi, s’ha de corregir. 

Un altre tema que ha tocat i que, realment, ens afecta 
més directament, perquk fins i tot sentimentalment ens hi 
sentim involucrats, k s  una mica la queixa que no ajudem 
prou la petita i la mitjana empresa. La petita i mitjana 
empresa ha tingut en els darrers anys un gran prestigi 
públic. La petita i mitjana empresa ha estat estimada pels 
partidaris de l’empresa privada i pels seus enemics; 
sembla, com si diguéssim, que l’explotacli, caractcristica 
de la propietat privada deis mitjans de produccib desapa- 
reix en el moment en qui: I’empresa és petita. Aixb, exacta- 
ment, és l’opinió contritria de Marx, que deia que 
l’empresa petita explotava més que la gran, pero nosaltres 
no hi estem d’acord, i, afortunadament, els partits d’es- 
querra tampoc, avui dia. 

Nosaltres sabem que Catalunya te altres arguments, a 
més, per a defensar la petita i mitjana empresa. El primer 
ks que és la nostra empresa; la característica de l’empresa 
catalana es la petita i mitjana empresa, i seria dolenta, se- 
ria jneficaq, de tota manera no en tindríem d’dtra. Per6 6s 
que, a mes, afortunadament tambe, avui dia hi ha una 
siirie d’estudis d’allh on es fan aquests estudis, als Estats 
Units, a Suissa, que demostren que la gran crisi, iniciada 
pel petroli i aprofundida pel canvi tecnologic, &s una crisi 
que les empreses petites i mitjanes toregen millor que les 
grans. 

I les toregen rniilor perquk sbn crisis que requereixen 
adaptació al canvi, i l’empresa petita i l’empresa mitjana, 
en principi -i, naturalment, amb excepcions que confir- 
men la regla--, k s  mbs Agil, m6s ripida, més capac; 
d’adaptar-se al canvi. Per tant, nosaltres considerem, a 
part d’aquesta estimació general, que hi ha avui dia pel pe- 
tit i pel mitja, que aix6 és el que ti? Catalunya, i hem de de- 
fensar el que tenim, per& a m&, considerem que en aquest 
moment el que tenim es el que s’ha de tenir, el bo, 6s a dir, 
el que és capaq d’adaptar-se a la lluita contra la crisi 
actual. 

Que hem fet? Hem fet moltissimes coses, totes les que 
hem pogut. Nosaltres hem posat en marxa el CARIC, 
amb avals de la Generalitat, que és una institució que té un 
límit de prkstec de 50 milions, evidentment orientat cap a 
la petita i mitjana empresa, perque és una quantitat que no 
pot ajudar empreses més grans; nosaltres acabem de sig- 
nar un nou conveni, a través de la Conselleria de Comerg, 
de 3.200 milions per a petites empreses comerciais; hem 

creat un conveni-marc Confederació nacional -construc- 
tors- Generalitat, i en definitiva, som molt conscients i 
procurem fer el que es pot fer en aquesta materia. 

Hem fet, a part d’aixo, una sirie $’accions directes a 
Madrid; hem ates, orientat, assessorat i acomboiat més de 
266 empreses petites i mitjanes amb els seus expedients, 
amb la seva,.. En fi, en tot e1 que s’ha pogut fer a favor seu; 
es a dir, certament no s’ha fet prou, perd ei que volia re- 
marcar només és que nosaltres hem estat conscients del 
problema, i hem actuat, crec jo, amb una certa intensitat 
sobre aquest tema, tan important per a Catalunya, de la 
defensa de les empreses petites i mitjanes. 

Una altra cosa s’ha dit, que m’afecta molt directament, i 
és el perqui: es va retirar la Llei de Finanqament. Bk, en de- 
finitiva, jo crec que aquesta Cambra sap perfectament bé 
el que va passar, i a mi em va saber molt greu d’haver de 
retirar aquesta Llei de Finances de Catalunya, entre altres 
coses, perqu6, es digui el que es vulgui, era una bona Llei, 
perqui? haviem arribat a un acord amb els partits, trans- 
accionat una shrie d’esmenes, haviem millorat la Llei, i, 
quan acabava el trimit de Comissió, que 6s quan la virem 
retirar, era una Llei que es podia dir que era una bona Llei. 
Es clar que era inspirada en la legislació espanyola, perque 
no ens podem apartar massa, en aquestes mat&ries, de les 
tkniques d’alla, per6 jo crec que milloravern la Ley Gene- 
ral Presupuestaria de bon tros, i, per tant, vaig sentir molt 
que s’haguks de retirar. 

Per que  ho vam fer? Precisament perquk volíem ajudar 
les empreses. I nosaltres discrepem en aquest punt d’altres 
partits, aqui, que sostenen que la Generalitat no pot aju- 
dar les empreses, no pot avalar les empreses, avalar els 
crkdits i les operacions de les empreses, perque aixb crea i 
comporta uns riscos que la Generalitat no pot assumir si 
vol ser prudent. 

Sobre aixd, jo voldria dir aigunes coses: en primer lloc, 
se’ns invoca molt i se’ns diu: no, 6s que Ia legislacib de 
1’Estat no ho permet, la Llei General Pressupostaria no ho 
permet; per quk hem de fer nosaltres coses que ells no 
fan? Jo crec que nosaltres ens veiem obligats, precisa- 
ment, a fer íes coses que ells no fan, perque ells no fan cer- 
tes coses perque tenen altres instruments. Gs a dir, a Ma- 
drid, per exemple, hi ha la Banca oficial, i llavors I’Estat 
treu i retreu diners del sector privat bancari financer, ali- 
menta la Banca oficial i ajuda les empreses. Risc molt mks 
greu, perquk alla no avalen, alla es juguen els seus diners, 
mks ben dit, els nostres (Remor de veus). Llavors ens tro- 
bem, doncs, que, aquí, aquest instrument no existeix; no 
tenim Banca oficial, Que hem volgut fer? Doncs, suplir- 
ho, aixQ, suplir-ho, avalar, i portar al sector privat, Caixes 
i Bancs, ajudar amb aquestes operacions l’empresa pri- 
vada. I crec que aixl, és una solucio bona, i és una solucio 
bona perquk hi ha menys risc, aqui, perquk els Bancs, o les 
institucions financeres privades, no voldran que la Gene- 
ralitat perdi I’operació i procuraran, doncs, ajudar-la amb 
una fiscalitzncih adequada de les operacions. 

Pero, a més, és que, a pesar de tot, les empreses en 
aquest moment necessiten diners. I, com que nosaltres no 
tenim Banca oficiat, hem hagut d’idear una altra formula, 
fbrmula que se’ns ha dit que no tenia precedents en la his- 
t6ria de fa humanitat. No és cert; ah Estats Units és una 

, fbrmula que 1’Small Business Adrninistration aplica amb 
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molt d’kxit i quc Iia anat molt be, i que funciona molt bé, de 
mancra que nosaltres no hem fct res que no fos nou, pero 
si quc és nou a Espanya, cosa que no ha d’estranyar 
ningu. Llavors, per aixb vzim retirar la Llei, perqui: en 
aquesta Llei hi havia una esmena yuc deia que no podíem 
fer aquests avals, i ens va semblar que aixb perjudicava 
greument l’emnomia catalatia; per aixh la vatn rctirar. .Iu 
confio, de tota rnancra, que aviat podrcm tornar-la a pe -  
scntar, que arribcm a alguna fbrmula adequada sobre aixh 
dcls ;ivaIs; jo no descarto, ni dc bon tros, quc ei Parlament 
té un dret de fiscalitzar i un dret de donar una aprovació fi- 
nal a aquestes opcracions, perb em f’a I’efecte que prohibir- 
les, d’entrada, COM passava atnh la vcrsii, que s’havia im- 
posat cn la Llei de Finances de Catalunya, 6s un crror que 
perj uclica, sobretot, les empreses privades i les persones 
que treballen en aqucstcs cmpreses privades. 

Desprks, aqui s’ha parlat d’uiin. skric dc coses cn Ies 
quals, realment, estem hisicament d’acord amb el senyor 
Hortali, pero convindria, potser, fer-hi algun comentari 
addicional. Jo crec, certament, que el Consell de Politica 
Financera i Fiscal ck la LOFCA @s un consell que cntrc- 
bancari les negociacions, les valoracions i la seva tramita- 
ci6 dintre del termini. En aquest momeiitja se’ns estk dient 
que per a fer cl tant per cent aquell que no hem pogut esta- 
blir dintre del termini i per a explicar la situaei6 del qual jo 
he demanat una rcuni6 especial de la Comissió d’Econo- 
mia i Prcssupostos, se’ns diu que, en tot cas, aquest tant 
per cent ha de ser un tant per cent que discuteixi el Consell 
d’Economia, dic el Consell de Política Fiscal i Financera 
de la LOFCA, amb la qual cosa el retard se’n va a tres o 
quatre mesos. Per tant, doncs, jo l’iinic que w l l  recordar 
c s  que aixb es així; que aquesta es la política que s’ha esta- 
blert a Madrid, arran sobretot de la concertació, pero que 
ja venia. legalment promulgada en la LOFCA, i que ]’Únic 
que puc dir sobre aix6 6s que nosaltres varn votar contra Ia 
LOITA gaircbk en tots els articles, i molt concretament 
contra aquest Conrscll que, en definitiva, no té cap atribu- 
cio, perquh no pot acordar rcs: 6s simplement assessor i 
esta en mans del Govern. 

D’altra banda, 6s veritat que la LOAPA s’atribueix al- 
gunes atribuciolis quc em fa l’efecte que 1’Estatut dbna 
amb carictcr exclusiu a la Comissih Mixta. Per tant, 
doncs, un cop aquesta Liei tingui entitat legal, hagi estat 
aprovada, probablement, és molt possible que s’hagi d’in- 
terposar algun recurs d’inconstitucianalitat en contra 
d’clla. I puc assegurar al senyor Hortali que si aquesta in- 
constitucionalitat hi fos, el Govern de la Gcncrwlitat, sense 
cap desig de conflicte, que no estern en aquest moment per 
a conflictes, nu abandonar5 les seves obligacions i posara 
aquest recurs, si rcalrnent procedeix. 

Un altra qüestio, que, s’ha dit que també tk importincia 
és el que est i  passant amb el Pons dc Compensacib, en el 
qual el senyor Hortala molt encertadament deia que hi ha- 
via un parany en ei sentit que la solidaritat s’expressa, SO- 

brefot, procurant que els rics paguin més que els pobres, i 
no tant procurant que els pobres cobrin més que els rics. 

e s  a dir, aixo sembla que ks el mateix, pero no ho is, p- 
que la redistribucib es fa normalment a través dels impos- 
tos progressius, concretament el de la renda de les perso- 
nes físiques, i aleshores es fa, norrnaimcnt, un tracte iguali- 
tari a E’hora cle la despesa púbtica. fis a dir, tothom té els 

mateixos drets a la despesa pública pero tothom no lla 
contribui’t amb igualtat en el fmaqament de la despesa 
pública. 5 aqui ens trobem que nosattres tenim una pressió 
fiscal aproximadament del 23%, k s  a dir, els ingressos de 
f’Estat reben un 23%) del seu total de Catalunya. Tenim 
una poblacio del ‘i ric%. Per tant, doncs, primera redistribu- 
cib cntrc el 16 i el 23. Se’ns diu: bé, és que la renda cata- 
lana @s més alta quc la població. Efectivament, la renda 
catalana deu ser del 19%. Molt bé. Dc tota mancra, cntrc 
el 19% i el 23% encara hi ha quatre punts, de manera que, 
en dcthitiva, paguem mes del que la nostra major. rencia 
justificaria. 

I a I’hora de la veritat, ens trobem quc cobrem menys, 
Despeses corrents dc l’Estat a Catalunya, el 12%, i inver- 
sions, aproximadament, cl 9 o el IO% O sigui, que pa- 
guem mes del que ens toca per6 cobrem menys del que ciis 
toca d’acorcl m b  la pobtació, Pero a més tenim una iinmi-. 
gracicj mis  forta quc moltes altres regions d’Espanya, que 
també hem de finanFar. 

En aquest punt jo haig de dir que arriba un moment 
en quk Catalunya simplement no pot pagar més, cobrar 
menys, i fiinangar llocs de treball per a una població immi- 
grada tan important; sirnplcment, és superior a les nostres 
forces. I a mes hnig de dir que, en materia de solidaritat, 
nosaltres, el que no podem és deixar sense feina gent aquí, 
a Catalunya, que ha vingut de fora, per a intentar ajudar 
els que s’han qucdat en les seves zones d’origen. Perque, 
en definitiva, nosaltres ens sentim solidaris amb totliom, 
perd el problema angoixos, de moment, el tenim aqui, a 
Catalunya. 

Per6 tot aixo, quan ho hem plantejat en el Consell d’E- 
conornia, dic, de Politica Economica, Fiscal i Financera, 
se’ns ha dit que molt bk, que si, que aixo era així pero quc 
la Constitució ho manava i que la concertació encara ho 
manava mbs. És una de les lleis que la concertació ha deci- 
dit posar en marxa, la del fons aquest de compensacib in- 
terterritorinl ; i se’ns va advertir fins i tot que es veuria ma- 
lament que hi hagués massa discrepancies. De manera que 
vam quedar cn minoria adscrita el representant del Go- 
vern basc i jo mateix. 

Pero hi ha tcmcs que demostren fins i tot amb més pre- 
cisi6 que mem per mal camí. e s  a dir, cs diu que l’atur 
forma part dels criteris de distribucib del fons. 1 aleshores 
imputen em pensa que és un 5% en el sentit quc els que te- 
nen rn& atur mereixen nit% ajut; per6 llavors agafen unes 
dades que són les dels dos hltims trimestres de l’nny 1979 i 
les d d s  dos primers trimestres de I’any 80 -que sbn dades 
en les quals Catalunya cncara esta per sota de la mitjana 
en materia d’atur- i no s’utilitzen les dades del final del 80 
i corncnqarnents de l’any 8 I ,  en quh Catalunya passa per 
sobre de la mitjana de I’atur. I llavors se’nns aplica un cri- 
teri d’atur que ens perjudica perqui és agafat en un mo- 
ment en qui: I’atur era relativament baix, i no s’aplica a les 
dades que es coneixen, que tothom sap 011 són, dels ultims 
mesos, amb les quals aquest coeficient de distribució juga- 
ria a favor nostre. 

Per tant, doncs, jo haig de dir que aquest Fons de Com- 
pensació & un fons que tkcnicament, i en molts sentits, no 
te defensa possible, Ara, de la mateixa manera, dic, i sense 
potser cansar massa, de la mateixa manera dic que jutjar 
el Fons de CompensaciÓ nom& quant als diners que pas- 
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sen per aquest Fons no és just. Les inversions de 1’Estat se- 
ran aproximadament de 825.000 milions de pessetes, el 
Fons en manipula i en distribueix 180.000 milions. I per 
tant, doncs, dir que ei Fons e s  negatiu per a Catalunya, és 
injust, Cs incorrecte. Be, d’aixo, n’hem de parlar quan co- 
neguem la destinacib de la resta deis milions d’inversió. I 
aixo es una cosa que a nosaltres ens ha preocupat molt. El 
President ja va dir ahir que haviem intentat actuar sobre 
aquests punts dels pressupostos de I’Estat, els punts d’in- 
versió. do haig de dir que s’ha arribat a un acord que per- 
met un cert optimisme. & a dir, sbc contrari als criteris de 
distribucib del Fons, pero crec que el conjunt de les inver- 
sions de I’Estat representen un esforq de la banda del Go- 
vern de racionalització de la situació i de comprendre que 
no es pot matar tot el que es gras, perquk, com hem dit 
moltes vegades, tant castigar Catalunya té perills perquk 
k s  més faci1 ci’empobrir un ric que d’enriquir un pobre. 1 
llavors, vet aqui que tenim la situació global de la manera 
següent: I’any 77 hi havia un 1 1% de les inversions totals 
de ]’Estat a Catalunya; I’any 79, el 8 3 ;  I’any 80, el 8,3, les 
inversions regionalitzades, no les totals que canvien una 
mica, pero en definitiva les regionalitzades que són les que 
en3 interessen més directament; I’any 8 1, augmentem 
substancialment i passem al 545, i l’any 82 estarem en el 
10% Certament molt per sota del 16% que es la població, 
pero jo crec que és just dir que molt millor del que diu el 
Fons de Cornpensacio Interterrítorial, I a més, amb una 
tendencia a millorar, que jo crec que és just que la recone- 
guem aquí, en aquest moment, perquk em fa l’efecte que 
s’ha de dir el que es bo i el que k s  dolent de la política que 
fa el Govern o qualsevol altre partit o institucib amb poder 
politic en aquest pais. 

Moltes gracies. 
El Sr, PRESIDENT: Per R la riplica te la paraufa el Di- 

putat senyor Hortala. Recordo que el temps de ripiica és 
de deu minuts corn a rnaxirn. 

EI Sr. HORTALA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats. Senyor Conseller d’Econamia i Finances, 
moltes gricies per la deferkncia que suposa la seva inter- 
venció. Em referiré punt per punt als que han estat esmen- 
tats. Ca qiiestid d’estadistica, el tema d’estadistica, el se- 
nyor Conseller d’Economia i Finances, pcnso que en re- 
presentació del Govern, diu que s’ha de corregir i, per tant, 
doncs, ens dóna l’acord, ens dbna la satisfacció que aixb 
es Fwa. Sóc totalment conscient que et Departament d‘Es- 
tadktica que funciona a Ia Universitat té una persona ex- 
cepcional al seu davant. El senyor Ronet és persona COM- 
petent i, en les circumsthcies actuals, persona excepcio- 
nal. N o  hi tia cap mena de critica al senyor Bonet. AI 
contrari, crec que amb els recursos que té fa molt més que 
en circumstancies normais qualsevol altra persona faria, 
NO és aquesta la qiiestió. La yiiesticj és que si es vol t’cr po- 
lítica sectorial i no  política casuistica, la política de I’in- 
terstici, si es vol fer política sectorial, s’han de buscar 
quins son eis sectors que realment tenen agressivitat ex- 
portadora i Compensadora del que suposi la intensificacib 
de capital pel que fa a I’increment d’atur. 1 en aquest cas 
no vull citar Marx, perquk ha  plogut molt des de 1869. No 
k s  aquest el cas. El que passa és que si es VOI fer politica 
sectorial, es necessita una informació que no es té. I si no 
es té aquesta inforrnacib, la política sectorial pot tornar-se 

política discrecional. I la política discrecional, tal com 
estan les relacions de producció i les relacions industrials a 
Catalunya, no és bona. La meva intenció era posar en 
aquest debat la necessitat d’un Servei d’Estadística, i em 
congratulo que el Govern hi pensi i la reculli. 

El segon punt e s  la qiiestib de la petita i mitjana 
empresa. Jo ja sabia que en treure aquest tema hi hauria 
cordials suspicacies. No, no, no volia treure la qÜesti6 de 
la petita i mitjana empresa de la manera que es treu en els 
programes electosah, ni de bon tros. La qiiestió és dife- 
rent. Jo sóc un fervent admirador d’aquest autor americk 
que es diu Schumager -de nom alemany, pero que és 
americi-, que va escriure un llibre ara fa quatre o cinc 
anys: Srnoll bemilful; és a dir, e s  un enfocament de deter- 
minats principis economics i socials que jo crec que tenen 
futur. EI tema es que en la qüestió del foment a la inversib 
privada, de la manera que ei va exposar ahir el senyor Pre- 
sident de la Generalitat, nosaltres hi veiem un esbiaixada 
de discrecionalitat. Perque no es tracta pas de parlar q u i  
d’una política administrativa a favor de la petita i mitjana 
empresa; del que es tractava et1 el discurs d’ahir era de la 
manera com s’enfocava el terna de la inversib privada, del 
foment de la inversib privada, I nosaltres entenem que tal 
corn ara s’esta fcnt aquest tema, tot valorant els resultats 
positius que en la majoria de casos ha tingut, pot portar, 
pot portar, en un context de poíítica econcimica general, a 
determinades discrecionalitats. Perque són les empreses 
grans les que, davant d’una situacib critica, ofereixen més 
problemes diguem-ne socials, mes problema laboral, per- 
que 6s més gros, es mes gran el nombre de treballadors que 
tenen. 1 davant d’aixo, dins d’aquest context de politica de 
la inversib, la petita i mitjana empresa, que d’altra banda 
és la que te  menys possibilitats d’accedir als recursos con- 
venciotials de finanqament, pot quedar oblidada. 

Volíem cridar I’atencio sobre aquest punt. Com per 
exemple voiiem cridar I’atcnciÓ, perb per raons de temps 
no s’ha fet, sobre determinades consideracions que ahir no 
es varen fer en relaciÚ amb el camp dels serveis i, sobretot. 
amb el camp de I‘agricultura. en el qual I‘empresa petita i 
mitjana k s  realment on t k  el seu mixim desplegament i on 
realment. en les circumstancies actuals. juntament amb 
una bona politica d‘alirnentacib, que s‘ha de fer. amb una 
bona política aiimentisia. és aquesta meria d‘empresa la 
que necessita mes suport. mis ajut. Jo, la citacio que el 
professor Trias Fargas ha fet sobre blmx en reia& :imb 
l*explotacib de la petita i mitjana empresa. li diré. igual que 
abans, que des de Marx als esdeveniments actuals de Po- 
lonia. repeteixo la frase, ha plogut: molt. N o  cal aferrar-se 
a dogmes, en aquest cas del segle passat. 
Un altre punt: Ia Llei de Finanqnment. Nosaltres hem 

volgut dir, en aquesta tribuna, que ens prencupavn. ens 
preocupa, que es retires la Llei de Finanqnment: perquk 
coincidim amb ei senyor Corrselkr: era uila bona llei, era 
una bona llei; una bona llci i iiiia llei nccessaria, Perque. 
sobre la base d’aquestn ilei, tnoIts criteris relatius :I l‘x- 
nalisi i al control social de les inversions plibliyues queda- 
ven legalment tipificats. Ara no tenim mecanismes de 
control: no els podem introduir d‘una manera arbitraria. 
Cal un text legal que els ratifiqui. 1 aquesta llei els ratiti- 
cava. Jo j a  sL; que hi havia el problema dels avals. Per6 
aquest era un problema que havia d‘intentar sesoldre4s 
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perquk, penso en aquests moments, no sé si &s més gran 
l’avantatge d’hhavcr-la retirada o el perjudici de no dispo- 
sar d’una llei d’aquesta mena. a s  una qüestió d’opinib. Ida 
nostra opinió és que aquella llei, malgrat el tema deis 
avals, era una llei que hauria estat htil, era una bona llei, 
una llei necessiria per a Catalunya. 

Sobre un altre punt. L’actuacio dels Consells de Po- 
litica Financera i Fiscal. Bé, nosaltres demanivern que si 
i’actuació d’aqucsts Consclls es mostra inconstitucional 
que hi hagi la gallardia, no per intentar cap mena de 
conflicte, no es aquesta la nostra intenció, pero que es tin- 
gui la scriositat, la rigorositat i la gallardia de plantejar els 
corresponents recursos, pcrquh -i amb aixb tarnbii entro 
cn la tematica del Fons de Compensació- en un pais de 
basc democratica no s’ha de buscar qualsevol actuació 
contriria a un adversari polític, corn un enfrontament des- 
estabilitzador. En L’exercici de 1st democracia hi ha uns 
drets que uns podem considerar legítims i altres poden 
considerar ilkgitims; hi ha uns drets que uns poden consi- 
derar que estan lesionats i altres poden considerar que no 
estan lesionats; i acudir als tribunals, en garantia de jus- 
ti&, emparada en el marc constitucional no ks neces- 
siriament voler enfrontaments, intentar desestabilitza- 
cions, crear conflictes, és senzillament !’exercici d9uns 
drets que ens semblen Iegitims, que ens semblen subjectius 
i que els tribunals decidiran, i, en definitiva, vull dir, pensar 
que en aquesta interprctacib dels textos no hi caben regles 
fixes, que la interpretació d’un text legal, sortosament, no 
és una ciencia exacta, no es una ciencia exacta ni de bon 
tros. 

Senyor Conseller d’Economia i Finances, aquestes han 
estat Ics consideracions a les consideracions que vostk ha 
fet sobre la intervencib que corn a representant d’Esquerra 
Republicana he presentat en aquest Parlament, i crec que 
pel que fa als aspectes tecnics, hi ha mes coincidencies que 
discrepancies, Nomes un punt que si que voldria matisar 
per acabar: moltes de les coincidkncies tkcniques -i que 
em consta que el senyor Conseller d’Economia i Finances 
vol resoldre des de la puritat tkcnica- troben entrebancs. 
La intenció de moltes de les nostres preguntes i en defini- 
tiva de la nostra. intervencib, es fer avinent a la Cambra i 
en concret al Govern dc Catalunya, que determinats 
enfroritaments tecnics, determinades postures tkcniques 
no cs resolen amb altres postures tkcniques, que en el fons 
raii un problema polític i la nostra ititencib es, fer ben pa- 
les a aquesta Cambra que arribats a. certs punts, no es pot 
enfrontar coneixement tkcnic amb coneixement tknic ,  
sinb que se li ha de buscar solucil, politica, i crec que 
aqucst tipus de solució 6s l’adequat en aquests moments, 
mitjanqant aquell diileg vigorbs i consistent que recla- 
mava cntre la Generalitat i cl Govern central de Madrid, 
perque uns i altres són Estat. 

El Sr. PRESIDENT: El. senyor President de la Genera- 
litat t& ¡a paraula. 

El Sr. PRESIDENT DE EA GENERALITAT: Molt 
Honorable senyor President, senyores i senyors Diputats, 
la meva intenció era de retardar fins mes tard -perque su- 
poso que aquest és un tema que aniri sortint en el curs del 
debat- la intervencio que jo hagués de fer, si és que n’ha- 
via de fer alguna, respecte a1 tema de la concertació. Pero 
com que el Diputat senyor Hortala m’ha fet unes pregun- 

tes malt, diguem-ne molt directes, i per altra banda com 
que penso que potser alguna de les coses que contesto ara 
es pot donar per contestada durant la resta del debat, ara 
contestaré dues de les preguntes que m’ha fet el senyor 
Hortala, Dic dues perque la resta crec que basicament han 
estat contestades, encara que fan referencia en part als 
pactes autonomics de la conccrtacio, per6 la resta, sobre- 
tot Ics que fan refcrkncia al Fons de Compensació i a la 
Llei d’Píarmonitzaci6 de les Comunitats Autonomes, tot 
aixo ha estat contestat pel senyor Trias Fargas. Jo li con- 
tcstarb concretament la que ha fet sobre si hi havia hagut i 
si hi ha diileg. Em sembla que m’hha fet aquesta pregunta i 
aquesta es la primera que contestaré. 

Evidcntment, nosal tres, per filosofia politica, i per tem- 
perament, i perquk creiem que ks l’interes del pais, sempre 
liem procurat tenir vies de dialeg, sempre hem procurat 
que n’hi hagi, de diileg, amb tothom; evidentment també 
amb el Govern de Madrid. Ho hem dit moltes vegades, 
ahir vaig repetir en el meu discurs que enteníem que havia 
de ser un objectiu basic de tot Govern de la Generalitat 
mirar de mantenir al m6xim possible les possibilitats de 
dialeg, precisament amb 1’AdministraciÓ i amb el Govern 
centrals. I aixo també ho varem fer i ho seguim fent ara, el 
que passa és que en un moment determinat realment 
aquest dialeg va ser dificil, perque obviament el desacord 
que hi havia en els plantejaments que en aquell moment es- 
taven fent la Wnio de Centre Democratic, el Govern i ei 
PSOE, eren, evidentment, uns plantejaments que estaven 
molt fora, molt lluny, del que eren i del que de fet sbn els 
nostres plantejaments, i per: tant, el que no hi va haver, per 
entendre’ns, és acord. Per6 de dialeg n’hi va haver, de 
diilcg de tota mena, personal, amb el Ministrc Martjn Vi- 
lla, per exemple, telefbnic, amb el President del Govern. 
He de dir -i sense donar-li a aixb cap mena d’agressivi- 
tat- que no n’hi va haver amb qui també ens interessava, 
que era amb els representants del PSOE, pero no va ser 
culpa nostra; aixb també ha de quedar clar perque aquest 
és un diaEeg que també ens interessava, pcrquk natural- 
ment el PSOE es un dels partits concertants i ens hauria 
agradat molt poder-ne parlar amb una certa profunditat. 
Per6 aix6, per la raó que sigui -ara no fa al cas- no va ser 
possible, encara que també es va intentar, 

Tenir un dialeg, diguem-ne mcs ... en cl fons, d’aquells 
mes espectaculars, a base que haguis anat a veure el Presi- 
dent del Govern a finals de juliol. Aixo, vists els contactes 
que havíem tingut, directes, personals i telefcinics, i les 
converses que hi ha hagut de tota mena, a mi, personal- 
ment, no em va. semblar en aqueH moment ÚtiI ni tan sola- 
ment convenient, perque obviament ja teníem prous ele- 
ments per saber que hauria estat una entrevista perfecta- 
ment inGti1, de cara a l’objectiu que jo anava a buscar, i 
probablement infitil o fins i tot perjudicial des del punt de 
vista del que, en canvi, ens interessava que es poguts sal- 
var, en e2 futur, de la nostra. relacio amb el Govern, amb la 
UCD -amb el PSOE també ens interessa-, que és la pos- 
sibilitat de seguir parlant sempre; i, per tant, jo vaig prefe- 
rir -i així ho vaig dir en unes declaracions que vaig fer a fi-- 
nals de juliol- no tenir aquesta reunió en aquell moment, 
que la tindríem, que creia que s’havia de tenir aquesta reu- 
nió passat el mes d’agost, un cop aclarides i sedimentades 
les coses, i efectivament, com vostes saben, durant els pri- 
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mers set o vuit dies del mes d’agost, no recordo la data, hi 
va haver aquesta entrevista amb el President dei Govern. 

Els temes que hem tractat en aquest dialeg han estat 
tots, el que passa 6s que en tots ells, el nostre criteri, o bb 
no ha estat acceptat en aquest sentit, o b& se’ns ha dit que 
no afectava la nostra autonomia. I en darrer terme, el que 
ens hauria d’interessar, sobretot en un primer moment 
-després, quan ja estava avanqada la negociació realment 
aix6 tampoc ja no ens interessava-, el que ens hauria inte- 
ressat és estar presents en aquesta negociacio dels pactes 
autonhics, era estar-hi presents des del comenqament, ja 
des de l’arrencada, que 6s quan es marcaven les línies fo- 
namentals. Aixb no va ser possible. Quan nosaltres diem 
que el Govern de la Generalitat no ha estat invitat a aques- 
tes converses ho diem perquk ks aixi i ho podem repetir 
sempre que calgui. Sí que és cert que en un moment deter- 
minat hi va haver una informaci6, que se’ns va donar, tde- 
fbica,  a travks d’una entrevista del Diputat Macia Alave- 
dra, pero el que a nosaltres ens hauria agradat, que era es- 
tar asseguts a la taula des del primer moment, aix6 no va 
ser possible. 

Ara bk, tot i que la concertacib és el que k s  -ja vaig dir 
ahir que els textos s6n el que són i que els textos, per tant, 
ens segueixen produint una gran inquietud, aquesta es la 
veritat-, jo vaig dir, precisament en la línia que em sem- 
bla a mi que enceta el senyor Hortali, quan diu: <(¿hi ha 
dialeg, n’hi segueix havent, hi ha contacte?)), doncs que 
n’hi ha, i naturalment, perquk hi hagi contacte, perque hi 
hagi di&g i perquk aquest pugui ser un contacte i un 
diileg fructifers, el que cal 6s anar-hi amb la idea que pot 
ser Útil. Aquesta és la nostra postura, i per tant, nosaltres, 
quan ens diuen, ens diu el Govern, ens diu el principal pas- 
tit de l’oposici6, que al seu entendre l’aplicaci6 de tots 
aquests pactes no ens ha d’afectar, he de dir que ens con- 
vencen molt poc, perquk com deia, els textos són els tex- 
tos, i diuen el que diuen, pero tambe és cert que si nosaltres 
a partir d’aquest moment ens refugiem només en la idea de 
dir que els textos no ens convencen i no fem cas del que ens 
puguin dir els representants del principal partit d’oposició, 
els representants del Govern, nosaltres, almenys nosaltres 
com a Govern de la Generalitat -no sé e1 que poden fer els 
partits polítics-, almenys nosaltres com a Govern de la 
Generalitat, entenem que en comptes de tancar-nos en una 
actitud purament defensivista u de rebuig, el que hem de 
fer és el que a mi em semblava precisament que ens reco- 
manava que fkssim el senyor Hortala, k s  a dir, que nego- 
ciem, parlem, en tornem a parlar, hi donem voltes i bus- 
quem la sortida dels problemes. És a dir, que no ens dei- 
xem -com deia jo ahir en el meu discurs-, que no ens dei- 
xem de cap manera immobilitzar, donant la partida per 
perduda, 6s a dir, que no ens deixem immobilitzar perqui: 
considerem que no hi ha absolutament res a fer. Per tant, 
la postura nostra en aquest moment és lamentar que no 
haguem estat, com era el nostre desig en aquesta negocia- 
cib, manifestar que no estem d’acord amb els planteja- 
ments dels pactes autonhmics, dir que hi ha hagut sempre 
per part nostra -i que hi ha en aquests moments, evi- 
dentment- un autkntic, i per dir-ho aixi, almenys des del 
punt de vista dels fets, de les realitats, un ficil dialeg -aixo 
és cert-, la qual cosa no vol dir que sigui fiti!, aix6 j a  es 
muri, Ea qual cosa no vol dir que sigui eficaq, aix6 ja es 

veura, per6 almenys, el didleg 6s ficil, ks operatiu, i aixoja 
és prou important. 

Tambb he de reconiixer, i ho vaig dir ahir mateix, que 
en una pita de punts durant aquestes setmanes, sembla que 
hi hagi un cert interks per part del Govern de desbloquejar 
algunes situacions que s’havien produilt, coses molt peti- 
tes, a vegades, perd que s6n importants, i aitres vegades 
coses molt rnks substancials, corn bs per exemple el tema 
de les valoracions, corn és una aniiisi conjunta -ja n’ha 
parlat el Conseller Trias- del que pot representar real- 
ment el Fons de Compensacib, i de com podem fer-ho de 
tal manera que no perjudiqui les necessitats que tC Cataiu- 
nya. Tot aixo hi és i per tant ens anima a seguir en aquesta 
actitud que, repeteixo, no 6s pas una actitud en la qual pu- 
guem dir que estem tranquiis, perquh no es aix6 la veritat, 
no ho estem, pero que en canvi ens obliga a estar en una 
actitud que doni un marge, un marge, no aquest, ni l’aitre 
ni el de més enlla, sinó el que em fa I’efecte que 6s la volun- 
tat general del pais, la voluntat general de les forces políti- 
ques espanyoles, de tenir en compte la realitat. I quina es 
la realitat? La realitat és que Catalunya 6s un pais, que 
Catalunya és una realitat dintre &Espanya, que no pot ser 
tractada d’una manera absolutament homogeoia, que Ca- 
talunya té tota una serie de fets, de tradició pditica, de tra- 
dició historica, de cultura, de llengua, que te una realitat 
avui de caracter autonbmic, que te unes coses adquirides 
j a  avui que ningli no pot discutir, Aix6, evidentment, se’nst 
accepta sempre, i que hi ha una voluntat per part de tot- 
hom de no fer el disbarat de considerar que aixd no val, 
que aixb no compta, i de voler-nos, per dir-ho així, m a -  
nar. 

Com que aquesta voluntat ens fa l’efecte que hi és, 
nosaltres, malgrat que sumant dos i dos hauríem d’arribar 

’ a la conclusio que les perspectives s6n realment dificils, 
nosaltres seguirem en la línia del diileg, de la negociacih, 
evidentment desplegant totes les possibilitats que tenim, 
totes les possibilitats de negociacio, totes les possibilitats, 
prque són perfectament legitimes, de pressió, totes les 
possibilitats que tinguem de sensibilització, aqui i alla, per 
tal d’aconseguir una interpretacio de tots aquests textos 
que no posi en perill, gens ni mica -aquesta és la nostra 
posició irrenunciable, gens ni mica- el que al nostre en- 
tendre representa 1’Estatut. 

Si -i aquesta 6,s la segona pregunta que m’ha fet el se- 
nyor Hortali-, si després de tot aixo hi haguts un resultat 
que evidentment s’hhagucs de considerar corn a anticonsti- 
tucional, si nosaltres a travks deis nostres serveis, i el Par- 
lament a tsavks dels seus serveis, i el Consell Consultiu, del 
qual a partir d’aquest moment hem d’habituar-nos, hem 
d’aacostumar-nos a fer-ne molt i molt us, si nosaltres arri- 
béssim a la conclusio que hi ha un element d’anticonstitu- 
cionditat -i vull recordar que ja fa setmanes el Consell 
Executiu va decidir, i ara ho ha comenGat a fer i se n’ha fet 
fins i tot ja la primera reunió, encara informal, per6 en fi, la 
primera remiri ja d’una comissi6 especial per a estudiar la 
possibilitat que realment totes aquestes conclusions, les 
conclusions de tots aquests pactes autonomics, siguin o 
tinguin elements d’anticmstitucionditat- si ambessim, 
repeteixo, a la conclusió que hi ha aquest element d’anti- 
constitucionalitat, la pregunta que ens fa el senyor Hor- 
tala, te una resposta obvia: nosaltres corn a Consell Exe- 
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cutiu, el Parlament corn a Parlament, si ho considera. 
oportú, per6 en fi, nosaltres, evidentment, hem de fer un 
recurs ai Tribunal Constitucional. 1 de cap manera no es 
podriri entendre, no crec que ningú, absolutament ningb 
en aquest Parlament no poguks entendre que si hi ha real- 
ment uns elements d’anticonstitucionalitat, aqui, algú, qui 
fos, i molt mcnys el President de la Generalitat, i molt 
menys el Consell Executiu, poguessin deixar passar, PO- 
guessin fcr veure que no s’adonen que hi ha un c l ~ - ~ ~ n t  
d’anticonstituciona~itat . 

De tota manera, aquest 6s un tema, com li dic, i el que 
fem 6s estudiar-lo, seguir-lo molt de prop per a tenir-lo a 
punt quan arribi ei moment, perd ara aixb, diguem-ne, ja 
hi ha qui ho fa; nosaltres, ara, el que hem de fer ks -i torno 
a ln primera pregunta que ha fet vostk, senyor Hortala- 
parlar-ne, negociar, anar estudiant-ho punt per punt, anar 
veient corn es pot compaginar aixo que de vegades sembla 
dificil, pero que a la practica moltes vegades ho is, com es 
pot compaginar una situació d’entradn que, evidentment, 
sembla de Cfificil sortida, amb la realitat del que es el nostre 
país, i amb la realitat que nosaltres tenim, ells a Madrid 
també, de respectar plenament aquesta realitat que 6s Ca- 
tafunya. 

El Sr, PRESIDENT: Fer al torn de r&plica, en nom del 
Grup parlamentari #Esquerra Republicana, el Diputat 
Vicens. 

EI Sr. VICENS: Senyor President del Parlament, se- 
nyores i senyors Diputats, senyor President de la Genern- 
litat, evidentment, el terna que acabeu de tocar, ei tema de 
la concertació és el gran tema fonamental per a un debat 
politic, a criteri nostre. Perque d’aixb d e p h  tot. Una gran 
part de la vostra intervencio d’aahir va ser explicar-nos 
quins eren els traspnssos de serveis que s’havien obtingut i 
quins s’esperaven obtenir; per&, que són els traspassos de 
serveis al costat del que s6n les compethies  de la Gene- 
ralitat? I la veritat és que, des que s’han publicat els pactes 
de concertacib entre UCD i PSOE ja no sabem quines són 
les compethcies de la Generalitat. Ens pensavern que ho 
sabiem una mica pes l’ambigiiitat que t i  aquest Estatut 
que tenim, per6 després de la concertació entre PSOE i 
UCD, tot quedarii en la interpretacib que cal fer, j a  no dic 
de cada article, sino de cada paragraf de cada article, de 
quines són les compethcies. Som, creiem nosaltres, da- 
vant d’un procks continu de degradaci6 de 1’Estatut d’Au- 
tonornia de Catalunya, i el que doni la interpretació que 
poden imposar les forces, ei PSOE i UCD, que tenen les 
Corts de l’Estat, dependra de Ea correlacio de forces dei 
que puguem fer aqui a Catalunya. I teníeu raó, senyor 
President de la Generalitat, quan ahir dhieu que es parla 
d’una pkrdua de pes a Catalunya, una pkrdua de pes que 
és real. Ara, en que consisteix aquesta piirdua de pes? Hi 
ha, creiem nosaltres, culpa del Conscll Executiu -ja el 
meu company Hortali parlava de ILZ falta de dideg-, us 
dir@, si em queda temps amb deu minuts, el que pensem so- 
bre l’explicacib que ens heu donat del diileg que heu man- 
tingut amb Madrid, Pero no soIament hi ha culpa del Con- 
sell Executiu de la Generalitat, Ei fet cs que en aquest Par- 
lament, on som cent trenta-cinc Diputats, fa un any a Ma- 
drid es podia pensar que hi havia ccnt trenta-cinc Diputats 
al Parlament de Catalunya amb una posició, que ja veu- 
ríem quina seria, sobre les competencies exclusives, per 

exemple, que té la Generalitat de Catalunya. Per6 en el 
moment actual, amb la concertacib, i quan els Diputats de 
Centristes es fan solidaris amb els punts de vista d’UCD, 
en rnatkria autonhica, i els Diputats del Partit Socialista 
de Catalunya es declaren solidaris amb eis punts de vista i 
amb els pactes del PSOE en matkria autonomica, tarnbk, 
quants Diputats ens queden aquí, quc puguem discutir, en 
aquest Parlament, quines són les nostres competeneies 
exclusives i altres qüestions. 12s ciar que Catalunya esta 
perdent pes en el conjunt #Espanya de cara al Govern de 
Madrid. 

Calvo Sotelo ens ha dit que no hi havia res que afectbs 
Catalunya, i vbs heu dit, senyor President, i teniu la raó, 
pero aixo no 6s el que diuen les coses escrites. Em sap molt 
de greu no poder passar una anilisi de la concertacib auto- 
nomica, ara, pero la paraula que vau utjiitzar ahir, parlant 
de la darninació~~ possible de 1’Estatut de Catalunya, es la 
paraula que s’escau. 

Aixo, senyores i senyors Diputats i senyor President, és 
corn un nblooming>}, la maquina que serveix per a laminar 
masses de metall. Per daIt es prem, degradant el que son 
les competkncies de la Geneditat; per baix es prem, po- 
tenciant el que sbn les compethies  i el poder de les Dipu- 
tacions, i, per anar capids, diguem que ei que es pretkn fer 
amb les comunitats autonomes -aixo és el que diuen els 
pactes político-adrninistratius- és intentar que no tinguin 
veritables competincies exclusives, que els diputats dels 
seus parlaments siguin diputats de tercera categoria -na- 
turalment, sense immunitat, es parla que no tinguin sou-, 
que els periodes de sessions dels parlaments nutdnorns 
quedin reduits a quatre mesos a l’any. Per& per sota hi ha 
l’altra peca de1 crbloorningx les Diputacions amunt, els di- 
putats provincials seran elegits per eleccib directa -es pre- 
texta que aixb ks mks democratic-, eis serveis territorials 
de les comunitats autimomes, els de la Generalitat de Ca- 
talunya -que aixo de comunitat autonorna ...-, s’hauran 
d’adaptar als serveis territorials de les Diputacions. Que 
quedara amb tot aixo de la Generalitat? 

Be, jo penso que si aixo es portés endavant, en quedaria 
ben poc, en quedaria una descentralització administrativa 
en qui! tes comunitats autonomes, la Generalitat de Cata- 
lunya serien una mena de mecanisme de coordinació entre 
les grans opcions polítiques decidides a Madrid i eis 
organs executius, serveis territorials, de les Diputacions. 
Aquest seria el final, 

Hem dit que heu mantingut un diiíeg amb Madrid, i ens 
heu explicat en qu& ha consistit aquest didleg. Permeteu- 
me que en aquest cas si que us faci una critica, en el sentit 
que estimem que les vostres actituds i les vostres declara- 
cions han estat molt mks tirnides, excessivament prudents 
-si no m’admeteu i’adjectiu que acabo de pronunciar per 
ser excessivament rigorhs- si es comparen, per exemple, 
amb les actituds i les declaracions que ha fet el President 
del Govern basc. 

És en aquest sentit que hem de fer-vos una critica, iini- 
cament, Honorable Senyor President de la Generalitat, i 
pensem que ja que parlem d’aquest tema, defensar Cataiu- 
nya obertament i dir coses corn les que jo estic dient aqui, 
no es en absolut desestabilitzar la democricia. D’altra 
banda, de quina democrBcia es tracta? Perque ens heu dit 
ahir, en el vostre informe, que sort que alguns traspassos 



DIARI DE SESSIONS / PLE DEL PARLAMENT / NÚm. 73 / 23 setembre 2981 1981 
- - - _ _  . -. . . . , .- - . _ _ -  - . . - -- -- 

s’han aconseguit abans, quan era el moment d o l ~ ,  sort que 
aquestes coses s’han fet abans, sort que s’ha fet aixo 
abans, en diverses ocasions; abans el que hi havia era una 
democracia diferent de la que tenim ara? 

Mireu, nosaltres estern absolutament d’acord que Cata- 
lunya no tindra una veritable autonomia fins que la demo- 
cracia no estigui perfectament consolidada a Espanya, 
pero aquesta frase que acabo de fer, i que una altra vegada 
vaig citar des d’aquesta tribuna, no es completa i no te tot 
el seu sentit si no s’afegeix que mai no hi haura la demo- 
cracia consolidada a Espanya fins que Caialunya no gau- 
deixi d’una veritable autonornia que doni satisfacció a les 
seves reivindicacions nacionals. Dit d’una altra manera: 
una de les formes mes prkctiques que tenen els catalans, 
els ciutadans de Catalunya -i, per tant, els qui els gover- 
nen des de la Generalitat, i vbs entre ells, senyor Presi- 
dent-, es tenir aquesta fermesa pública de defensar la 
nostra autonomia dient les coses que cal dir, explicant co- 
ses com les que jo estic dient ara, perque aquesta ks una de 
les formes més positives mitjanqant la qual eis catalans 
poden contribuir directament a la consolidaciÓ de la de- 
mocracia en tot Es ta t  espanyol. 

Almenys, heu estat concret en les vostres ultimes pa- 
raules, dient que no hi havia cap dubte que si estimaveu 
que existia anticonstitucionalitat en les disposicions que 
puguin aprovar-se corn a canseqüencia d’aquesta concer- 
tació entre PSOE i UCD, no vacil-lareu en presentar et re- 
curs d’anticonstitucianalitat com a Consell Executiu, in- 
dependentment de la posicib que pugui prendre el Paria- 
ment. 

Crec que aix6 ks l’aspecte positiu de la vostra ultima in- 
tervencib. 

Gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Passem ara a la intervencio dei 

Grup parlamentari dels Centristes. Te la paraula el Dipu- 
tat senyar Anton Cañellas. 

El Sr. CANELLAS: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, vam escoltar ahir amb un enorme interes 
l’exposicib que va fcr el President de In Generalitat com a 
obertura del debat polític que esta tenint !IOC en aquest 
Parlament. El nostre interes és ampliament justificat. Pas- 
sem per uns moments decisius per a la definitiva consoli- 
daci6 de I’autonomia de Catalunya, i aixb ens ha de portar 
a sospesar, amb prudencia i capacitat de reflexió, els di- 
versos elements que el President Pujol va utilitzar durant 
el seu discurs d’ahir. 

Podriem ara dedicar-nos a contestar puntualment cada 
una de les referkncies concretes que es van fer aquí, en re- 
lació amb els diferents aspectes de la gestió de la Generali- 
tat. Fer-ho així ens exigiria, sens dubte, un temps tan ex- 
tens com el que ahir va fer servir el President Pujoi. 

Ens hauria agradat, als Centristes de Catalunya, molt 
més, que l’exposicib dei President Pujol hagués estat 
centrada en la política de futur, en i’orientacib que el Con- 
sell Executiu de la Generalitat pensa donar a la politica ca- 
talana durant el proper any. En canvi, hem vist que el seu 
discurs d’ahir va preferir una arialisi de la política feta fins 
al moment actual pel Consell de la Generalitat, i encara 
amb unes llacunes importants. 

El nostre Grup parlarnentari creu que hi ha hagut, en els 
disset mesos que ens separen de l’inici de la gestib de l’ac- 

tual Conseil Executiu, fets d’importkncia cabdal. El ma- 
teix President de la Generalitat assenyalava que, gricies a 
la feina de fa Comissió Mixta, en la qual participem 
Centristes de Catalunya, els 1.600 milions que figuraven 
en el pressupost de la Generalitat per a l’any 1980, es tran- 
formaran en 1 18.000 milions l’any que ve. Aquest fet, pu- 
rament quantitatiu, demostra amb absoluta claredat que 
ens trobem en una situació nova. L’autonomia de C atalu- 
nya, lluny d’estar en perill, com ens volien fer creure fa uns 
mesos, es consolida de forma indiscutible, guanya recur- 
sos financers i humans, que requereixen una adequada 
planificacib, i, sobretot, exigeix un projecte polític definit, 
que vertebri el carni que tots plegats hem de recúrrer. 

Aixb és e1 que justificava la nostra expectativa d’un 
plantejament malt mks segur. Aixo ens feia pensar que et 
President Pujol dedicaria la seva intervencjb a destacar, 
per exemple, que la Generalitat, fa un any i mig, posseia 
una gran forqa moral, pero uns recursos materials molt es- 
cassos, i que avui la gran quantitat de recursos al seu abast 
exigeix una actitud i uns projectes nous, que tinguin en 
compte els canvis evidents de la situació inicial. 

Els traspassos han estat importants en quantitat i en 
qualitat. A I’any de la constitució de la Comissió Mixta, 
que preveu ta Disposicio TransitAria Sisena, punt tercer de 
I’Estatut, ens trobem que els traspassos de serveis i fun- 
cions de la Generalitat superen en algunes arees el 80% del 
total que configuren les compeeencies de la Generalitat en 
aquestes arees. Vegem alguns fets: [es transferincies efec- 
tuades a la Generalitat es contenen en trenta reials de- 
crets; entre funcionaris i l10cs de treball, s’han transferit a 
la Generalitat 69.428 persones, Aquesta xifra representa 
mes dei 7 1% del total de 9 7.590 funcionaris transferits a 
ens autonomics i pre-autonornics. Hi hauriem de sumar, a 
mbs, les 1.763 persones que, entre funcionaris i places n 
cobrir i contractats administratius i laborais, varen ser 
traspassats a la Generalitat provisional. 

A la Generalitat autonbmica li han estat traspassades 
18.776 propietats, de les quals 253 son rristiques, i la resta 
urbanes. Els credits pressupostaris transferits aquest any 
198 1 a la Generalitat, referents tant a personal com a des- 
peses corrents i inversions, donen un total de 160.000 mi- 
lions de pessetes, N o  cal magnificar xifres i dades, aquí 
sbn i es comenten sales. 

Ara, necessariament, ens hem de preguntar com ks e1 
recipient on han anat a parar aquests traspassos. Es a dir, 
quina Administració publica tenim a Catalunya, i veure si 
aquesta Administració es racional, eficaq i agil. I, malau- 
radament, ens trobem amb Conselleries com la de Justicia 
la creació de la qual no es justificava i que continua ara 
sense contingut ni funcio especifica; Conselleries com 
Treball, amb un organigrama tan ampli, un nombre de 
centres directius corn el Ministeri hombleg, quan el seu 
arn bit territorial i competencial es sensiblement inferior; 
consells assessors excessius, inoperants dguns d’ells, com 
el d’Agricultura, que no ha estat encara convocat per la 
Conseileria; contractacio de personal que considerem 
extraordinariament excessiva, si tenim en compte els tras- 
passos de I’AdministraciÓ de 1’Estat esmentats, Segons 
dades subministrades pel mateix Consell Executiu, des de 
la seva presa de possessió fins a l’entrada en vigor de la 
Llei de Mesures Urgents sobre la Funció Pública han estat 
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contractades 952 persones, de les quals, sospitosament -i 
ens agradaria saber el perque-, 284, es a dir, el 30%, han 
estat contractades durant el periode compres entre l’apro- 
vacib del Dictamen en Comissio i l’entrada en vigor de 
l’esmentada Llei, es a dir, en vint-i-cinc dies. El mimetisme 
respecte a E’AAdministraciÓ central de l’Estat, la reforma de 
la qual e s t i  demanada des de tantes posicions, impregna 
la de la Generalitat. Hem dit, en mes d’una ocasió, que 
molts traspassos en el que contenen de funcions de tutela, 
intervencib i control, hauríem volgut que es quedessin pel 
carni, es a dir, que la Generalitat liaguks modificat o supri- 
mit o, en tot cas, hagués millorat el que havia rebut. Gran 
nom bre de llicencies i autoritzacions que encara subsistei- 
xen fan feixuga la nostra vida administrativa i transmeten 
la imatge d’una Administracio poc agil. Hem volgut posar 
uns exemples perque es ben cert que n’hi ha d’altres, i el re- 
pas de la publicacii, de l’accio del Govern de la Generalitat 
de Catalunya gener-juny de 198 I ens donaria molt mate- 
rial per a fer preguntes, com és, per exemple, la referent ai 
Servei d’ExtensiÓ Agraria, servei sens dubte important i fa 
temps traspassat i del qual no hi ha referkncia. 

Una breu referencia tambk aI tema de les Diputacions, 
a l s  efectes de clarificar algun punt. El senyor President de 
is Generalitat va advocar per la seva desaparicio o subjec- 
cio. almenys, a un Únic centre politic de Catdunya per 
raons d’eficicia i per a evitar la doble Administracib i 1%- 
xistencia d’un contrapoder. Jo diria que per aquest carni, 
es a dir, per aquestes raons, igual tractament caldria donar 
als ajuntaments i a les futures comarques. Nosdtres 
creiem que la solucib ks mks facil, i consisteix en i’establi- 
ment d’un quadre de cornpetimcies clarament definides 
entre els ens locals de Catalunya i l’aplicacib real del prin- 
cipi d’autonomia que estableixen I’article 137 de la Consti- 
tució i I’article 5 de 1’Estatut. D’altra banda, donem suport 
a les gestions iniciades a tres bandes, Govern central, 
Consell Executiu i diputacions, per a la transferencia d’a- 
quells serveis de clara vocacio supraprovincial creats per 
la Mancomunitat O la Generalitat republicana. 

El Grup parlamentari de Centristes de Catalunya ha 
defensat des del comenqament de les tasques legislatives la 
importancia que té per a Catalunya la identitat cultural i 
lingüística que li ks essencial. Es In Generalitat l’encarre- 
gada de facilitar eis mitjans necessaris per fa1 que la nostra 
cuitura i la nostra llengua sknforteixin i ocupin el lloc que 
els pertoca en ia nostra vida col-lectiva. L’article tercer del 
Títol Preliminar de Estatut  d’Autonomia prescriu que la 
Generalitat ha de garantir I’Ús normal i oficial del catala i 
del Castella, assegurant llur coneixement i creant les condi- 
cions necessaries per llur plena igualtat. En consegiihncia, 
el fet d’oferir un ensenyament del catali a tots els centres 
escolars de Catalunya es un pas molt important en 
aquesta línia. Caldria, pero, esbrinar en quina forma s’ac- 
cedeix al professorat de catala i quines garanties cl’ido- 
neitat lingüística i pedagbgica ofereixen els encarregats 
d’aquest ensenyament en els centres oficials i privats. 
També aqui el voluntarisme no ens ha de fer perdre un cert 
rigor docent, creant per decret professors de catala que no 
reuneixen les qualitats requerides. La nostra defensa de 1~ 
normalització de 15s del catala no enst fa relegar a tan se- 
gon pla la normal utilització del castelli. Hem defensat 
sempre la riquesa cultural de1 bilingüisme a casa nostra, en 

tmt  que autkntica font de convivhneia pacifica i de mutua 
interacció cultural. 

El proppassat 4 de setembre, fa tan sols unes setmanes, 
jo mateix ho recordava en un cucs sobre l’autonomia en el 
marc de la Universitat Menendez y Pelayo a Sitges. Allí 
vaig manifestar que l’autogovern catala ha de ser el primer 
valedor del nostre bilingiiisme. fis ben cert que la sensibili- 
tat d’alguns encara recorda ferides no cicatritzades, vesti- 
gis que haurien d’haver desaparegut, procedents d’kpo- 
qucs en les quds la cultura catalana fou víctima innocent 
de persecucions i atacs injustificats. Tanmateix, els antics 
errors no es corregeixen mitjangant la llei del pkndul. Cal 
etiminar-lo radicalment, anul4ant les seves causes profun- 
des, que són la intolerincia, la incultura, la ignorancia, la 
mama de sentit histhric, els complexos de superioritat o 
les manies persecut6ries. En certa forma, alguns aspectes 
del discurs del President Pujol semblaven identfficar-se 
amb aquestes paraules meves. Tanmateix, determinades 
expressions que ahir vam escoltar no concorden ni amb la 
realitat dels fets ni amb l’opinio majoritaria dels catalans. 

Es veritat que encara no hi ha una infrastructura sufi- 
cient que doni pie suport a l’ús i al desenvolupament de la 
llengua catalana. Per exemple, necessitem el tercer canal 
de televisi0 a Catalunya. Pero aixo no justifica ni fona- 
menta l’afrmació que la llengua catalana es troba amena- 
qada, en perill permanent, o que el catala ks un idioma 
discriminat. Jo em pregunto: amenaqat per qui? En perill, 
per qui? El catala discriminat, de quina manera? Hem de 
ser els mateixos catalans els qui ens responsabilitzem de 
crear els mitjam de difusió i de normalitzacio de la nostra 
llengua a través dels canals institucionals i també mitjan- 
cant una iniciativa social i un suport coLlectiu. Els textos 
legals són clars i definitius. El que ara falta és que els ciuta- 
dans de Catalunya assumeixin com a seva la tasca d’en- 
fmtiment continuat de la nostra llengua. 

Una forma radicalitzada i inexacta de plantejar el pro- 
blema Iingiiistic a casa nostra afavoreix molt POC la 
comprensi6 i l’avenq en aquesta linia. La defensa del ca- 
tala no requereix tampoc una actitud d’imposició, com 
passa en alguns dels articles aprovats en el Dictamen de la 
Ponencia de la Llei dc Normalització Lingüística a Cata- 
lunya acceptats pel Grup de Convergkncia i Unió i que 
Centristes de Catalunya no hem assumit. La garantia de 
triomf consisteix, precisament, en I’espontane’itat amb la 
qual s’aprengui a estimar i a fer servir la nostra llengua, i 
aixb, no tan sols per un estricte deure de justícia en molts 
cat alans d’adopcib, sino també perguk molts catalans d’o- 
rigen estimen i senten tambe com a propi l’idioma castellh. 
L’cstimen i fins i tot el fan servir, amb la mateixa estima 
que molts catalans d’adopció utilitzen la nostra Ilengua 
prbpia. 

Pel que respecta al terna de la cuitura, hem estat sempre 
enemics de l’intervencionisme. El nostre Grup parlamen- 
tari considera que ta riquesa cultural catalana no pot veu- 
re’s condicionada pcr una actitud d’aparent defensa del 
nostre patrimoni per6 que, en realitat, pretengui un diri- 
gisme partidista. Dir cultura catalana és parlar de plura- 
lisme actiu, creador. Per aix6 creiem que cd defensar la. 
iniciativa dels grups i de les associacions naturals i espon- 
thnies i que la Generalitat no hauria d’imposat, en cap cas, 
un criteri directriu que no li correspon. Volem deixar ben 
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clara la nostra posicib en aquest sentit. El Grup de 
Centristes de Catalunya Qonara suport a tota iniciativa 
d’enfortiment de la veritable identitat cultural i lingiiistica 
de Catalunya. Al mateix temps, proclamem obertament la 
nostra defensa del bilingüisme i del pluralisme cultural 
com a liniques garanties d’una llibertat plena d’expressib i 
de convivencia enriquidora. 

En el terreny economic, compartim el criteri del Consell 
Executiu que per a combatre la crisi cal inversió, tant 
publica corn privada. Pero R les manifestacions d’ahir del 
President de la Generalitat, hi hem de fer algunes puntua- 
Iitzacions i demanar alguns aclariments. En aquest ter- 
reny enregistrem un bon avenc, sobretot pel que fa refe- 
rencia a la terminologia del President Pujol, que experi- 
menta un retorn a l’ortodbxia, que és extensible a mes 
terrenys, quan ens parla de productivitat i de recerca i 
quan arxiva --desitgem que definitivament- l’hetorodoxia 
intersticial, Plantejades així les coses, certament que s’ini- 
cia el carni bo i veritable. La nostra preocupacio creix de 
manera important, pero, quan, espigolant entre els dife- 
rents passatges del discurs del President que va pronun- 
ciar ahir, veiem que ens diu que l’atur ha crescut diferen- 
cialment molt a Catalunya en relació amb la resta de I’Es- 
tat i tarnbe que la participacio catalana en la inversio 
estrangera a Espanya ha reculat. Es que la politica del Go- 
vern no ha estat capa$ d’nlterar aquests fets? O i% que te 
una certa responsabilitat en aquest empitjorament diferen- 
cial de la situació a Catalunya? Ens agradaria que tambi 
aixd ens ho expliqués. També ens ha parlat que, si no ens 
ocupem de millorar la productivitat, no podrem assolir 
una necessiria obertura a I’exteriar. Per& i,& que el crei- 
xement de la burocracia de la Generalitat, en els termes 
analitzats abans, els temors que fins i tot han vingut de 
l’estranger en relacio amb la possible ruptura de la unitat 
de mercat o bk la pertinaq insistkncia a augmentar els cos- 
tos laborals unilateralment, mitjaqant el Pla Rigol, no fan 
que precisament la productivitat, en comptes de créixer, 
vagi endarrera? Creiem que quan es parla d’inversions 
publiques a Catalunya, fa corba de les quals ha seguit una 
inflexib positiva I’riltirn any, cal aclarir que es parla unica- 
ment de les finanqades amb carrec al pressupost de I’Estat, 
perqui: hi ha tarnbk les realitzades per empreses públiques, 
que sens dubte representen inversions importants. Igual- 
ment, s’ha de tenir cuca de no posar en el mateix cove in- 
versions realitzades pel Consell Executiu, amb carrec als 
pressupostos de la Generalitat o amb fons generats per ell, 
i aquelles altres inversions finanqades pels pressupostos 
d’organismes autbnorns estatals abans del seu traspas. Ho 
diem per evitar confusions sempre lamentables. Com, 
també per a evitar la creaciú de falses expectatives, 
voldriem saber concretament que pensa fer el Consell 
Executiu en el tema del canal Xerta-riu Senia i com es 
pensa resoldre I’abastament d’aigua a Terra Alta, donat 
que no hi ha prou aigua a la conca de la zona per a nodrir 
un embassament. Parlant d’expectatives, cal ressenyar 
també I’incompiiment de la promesa feta pel senyor Presi- 
dent, l’any passat, a la Fira de Sant Miquel, de nomenar 
un Director General a Lleida. 

I ja que estem parlant d’aigua o, millor, de la que no hi 
ha, em deixaré portar per l’exposicib de coses concretes 
del senyor President de la Generalitat. Li voldria pregun- 

tar per l’estació d’afarament del Ter; pels regadius d’a- 
quest riu i pels pantans reguladors de I’Onyar, de que  no es 
parla en el Pla d’hversions. Es que el Consell Executiu 
pensa afrontar aquestes obres? 

La insistencia reiterada del Consell Executiu per a 
aprovar el Pla Rigol en les seves successives presentacions 
i el fet greu d’haver estat repetidament rebutjat per tothom 
-patronals i sindicals- han fet que, per rao de les seves 
moltes deficiencies tkcniques, la Generalitat es trabks 
sense cap línia d’accib ni programa de govern per a fer 
front al problema de I’atur, que és, sens dubte, el mks greu 
problema economjc i social i el perill més greu per a la con- 
salidació de l’autonomia de Catalunya. Aixi les coses, i 
gracies a una esmena nostra que després va ser acceptada 
per tots els Grups parlamentaris, la Llei de Pressupostos 
de la Generalitat per al 198 1 incloi’a una nova Secció que, 
amb el titol {(Primer pla d’obres plibliques de Catalunya 
per a combatre i’atuw, volia escometre la lluita contra l’a- 
tur de manera ortodoxa, seriosa, i amb una dotacib impor- 
tant: 10.000 milions de pessetes. 

S’ha de dir que el dit ((Primer Pla #Obres Plibliquew 
s’ha presentat a l’aprovació del, Parlament, en primer lloc, 
tard i malament, i ha estat rebutjat per tots els Grups par- 
lamentaris, i, darrerament, s’ha tornat a presentar d’una 
manera totalment incompleta i insuficient. Q’una banda, 
hi ha Conselleries, com la de Cultura, que no han fet cap 
projecte, la qual cosa hauria de significar senzillament el 
seu refús a la critica mas aspra per la nubla capacitat ad- 
ministrativa demostrada. D’altra banda, hi ha partides 
molt importants sense cap especificació: els 800 milions 
per a obres i serveis col4ectius que sol-licita la Conselleria 
de Treball, en son un exemple ben pales. 

En darrer terme, no s’ha entks qul: es un pia d’obres. Un 
pla d’obres implica fer coses, dur a terme projectes; no es 
un pla per a comprar edificis, solars i maquinaria. Es un 
mecanisme concebut per a crear el maxim nombre de llocs 
de treball mitjanqant la realitzacib d’obres noves. S’ha de 
dir que el retard en la seva implementacib k s  responsable 
de l’augment de l’atur registrat a Catalunya. EI senyor 
President de la Generalitat ens deia ahir que, del tema dels 
desequilibris territorials, els Grups en parlariem Ja n’hem 
dit alguna cosa en parlar de I’aigua, i hi afegiríem la peticio 
de l’estudi de la regulació total i integral del riu Segre. Per6 
el meu Grup parlamentari voldria, a mks, treure’s del cap 
una certa confusib originada, pel que sernb€a, per unes de- 
daracions de la Conselleria de Política Territorial i Obres 
Públiques, contradictbries amb el que va dir el President 
Pujol. Els nous polígons industrials que el Consell Execu- 
tiu vol impulsar són nomes els situats en un radi de cin- 
quanta quilometres a l’entorn de Rarcelona, o també, COM 
va dir el senyor President, els situats en altres comarques 
mes allunyades de Catalunya. 

Creiem que les accions que el Consell Executiu pot rea- 
litzar per a ajudar la reactivació economica no s’esgoten 
amb el que s’ha fet fins ara o amb la manera corn s’ha fet. 

Tenim un doble desacord en profunditat amb el Consell 
Executiu. En primer lloc, tant ei Consell Executiu com el 
mateix President, fins fa molt poc, no han transmes a I’opi- 
nib pública una sensació de radicalització nacionalista, i 
algunes vegades electoralista, amb enfrontaments i recels 
amb el Govern de Madrid, En crear una sensació d’a- 
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questa mena, a més de la seva manca de justificacib real, 
es provoca en ei ciutada una pkrdua d’interks per l’autono- 
mia. 

El ciutadi de Catalunya est& esperant cases concretes 
de l’autogovern i no que es converteixi en una ocasib per- 
manent de conflicte artificial. Si algú te algun dubte raona- 
ble sobre una eventual manca de fidelitat a les normes 
constitucionals o a 1’Estatut cl’hutonornia, abans d’alar- 
mar voluntiriament o involuntariament l’opinib pública, 
ha de fes servir els mecanismes legals existents; s’ha de 
plantejar el tema als organismes pertinents d’una manera 
explícita i exigir-ne la resposta oportuna. Aquesta és la 
forma de funcionar en un estat de dret on s’han d’acatar 
les normes de rang constitucional previstes en cada cas. 

D’altra banda, el nostre segon desacord fa referincia a 
l’intent de desplacament del focus d’interes de la política 
catalana. En lloc de dedicar una atenció primordial a la 
gesti6 efectiva de la nostra autonomia, amb rigor i en pro- 
funditat, el Govern del President Pujol intenta traslladar 
l’intercs públic a temes de la politica d’Estat. D’aquesta 
manera, els pactes autonomies recentment signats pel Go- 
vern de l’Estat, Unib de Centre Democratic i el Partit So- 
cialista O brer Espanyol es transformen en l’argument 
principal de la presencia de la Generalitat en l’opinib 
pi~blica. 

1 aixi s’aconscgueixen diversos objectius: desviar I’aaten- 
cib de la possiblc mancanqa d’operativitat de la gestii, del 
Govern autdnom i, sobretot, explicar una manca d’efi- 
cAcia basada en hipotktics perjudicis que patiria la nostra 
autonomia. El nostre Grup Centrista considera que 
aquesta estrategia no 6s correcta; no es pot justificar amb 
una cortina de fum algunes deficikncies concretes d’una 
gestió de govern; no es pot dir, com s’ha dit tan sovint, que 
un atac a un Govern concret de la Generalitat implica un 
desprestigi de la nostra mixima institucio. Contririament, 
com succeeix en totes les institucions democrsitiques, el 
seu funcionament reclama el control dc I’oposicio, un 
control constructiu, pero un control rigoros, qiic colalabori 
activament en un millor exercici de la representació popu- 
lar. 

Els pactes autonomics, senyores i senyors Diputats, 
són uns pactes que es van fer perquk el procis de la creació 
de 1’Estat de les autonomies fos possible a Espanya, i 
creiem que, en aquest moment, parlar que aquests pactes 
autonbmics puguin d’una manera o altra alterar en pro- 
funditat 1’Estatut d’Autonomia de Catalunya e s  no dir 
tota la veritat, o no dir la veritat, perqui aquests pactes, in- 
dubtablement, no estan pensats per a reduir l’ahast del 
nostre Estatut d’Autonomia, que és una llei organica, sinó 
per a intentar racionalitzar el procés autonbrnic a la resta 
d’Espany a. 

Jo voldria, amb les afirmacions fetes fa uns moments 
per un altre Diputat, dir que la demacracia is important; 
quc la democshcia ha de passar tambk per una veritable 
autonomia a Catalunya, per6 que aquesta autkntica auto- 
nomia de Catalunya ha d’ksser en ei marc dei nostre Esta- 
tut cl’Autonomia i cn el marc de la Constitucib espanyola 
que varn aprovar el 1978. Sortir dels marcs canstitucio- 
nah, amb declaracions públiques, o amb comentaris com 
els que se’ns han fet, en el fons, no és avangar en un carni 
de profunda responsabilitat de tots els Grups parlamenta- 

ris; I% a dir, en aquell carni per a aconseguir que I’autono- 
mia a Catalunya sigui una realitat al més aviat possible, i 
em fa l’cfecte que els exemples que he posat sobre les 
transferencies són un carni, indubtablement, important 
perquk avui no parlem solament de la Generalitat de Cata- 
lunya, del President de la Generalitat de Catalunya, sino 
que parlem d’una skrie de competGncies i de serveis que te 
l’autogovern de Catalunya. 1 ks d’aguesta manera, cami- 
nant en profunditat per aquest autogovern, que reditza- 
rem aquesta pleiia autonornia de Catalunya, com deia, en 
el marc de la Constitucib, en el marc del nostre propi Esta- 
tut  de Catalunya. 

I crec que és necessari el dialeg i no els enfrontaments. 
Crec que es necessari, amb un realisme, pero alhora tambh 
amb una voluntat d’entesa, plantejar els ternes en profun- 
ditat i sense radicalismes, sense mobilitzacions que no aju- 
den el proces de la democracia. 

La demacricia es fa, authticament, en els fbrums de la 
democracia, que són, aquí, a Catalunya, el Parlament, i, a 
Madrid, les Corts Generals. I és mes: anirem en contra de 
la democricia si creiem que, aquesta profunditat de !’auto- 
nomia, l’aconseguirem amb manifestacions al carrer o 
amb declaracions que no ajuden, indubtablement, al man- 
teniment i a l’aprofundiment de l’autonomia. 

Senyores i senyors Diputats, el nostre desti, la nostra 
afirmació decidida com a poble que viu en llibertat bs a les 
nostres mans; Catalunya és nostra, i som nosaltres els qui 
ens hem de responsabilitzar del seu futur. Ningú no vindra 
a fer la nostra feina de redreqarnent continuat i d’esforq 
permanent. 

Al mateix temps, hem apres que 1’Estat de les autono- 
mies k s  una realitat a Espanya, es una realitat sdlida, ca- 
paq de resistir els obstacles que s’han aixecat de vegades. 
Es una realitat amb un ampli suport en tots els territoris de 
I’Estat, en totes les nacionalitats i regions espanyoles. 

Com a conseqiikncia obligada, la seguretat en el futur 
de Catalunya se’ns imposa a tots. Un futur treballat amb 
dedicacio, un futur treballat amb tenacitat, sense interes- 
sos partidistes; un futur que serveixi per a reconquerir dia 
a dia la plcnitud dels nostres drets a través de l’exercici 
lliure dels nostres deures. Una Catalunya plenament au- 
tonoma dins d’una Espanya democratica. Si sorn fidels ai 
taranna del nostre pais i rectifiquem els errors produits du- 
rant els mesos passats, encara podrem enfrontar amb op- 
timisme l’any 1982, que scra un any decisiu per a la nostra 
autonomia. 

Bs en aquest sentit que Centristes de Catalunya dema- 
nem un canvi profund en la politica del Consell Executiu 
que sigui coherent amb el que Catalunya reclama i espera. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Te la paraula 1’Honarable senyor 

Conseller de Governacio. 
El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIO: Molt Ho- 

norable senyor President, senyores i senyors Diputats, el 
Diputat senyor Anton Caiiellas, que ha fet Ús de la pa- 
raula, en nom del Grup parlamentari de Centristes de 
Catalunya-UCD, ha fet unes seferkncies a la contractació 
de personal, al mimetisme amb el qual es reprodueixen els 
esquemes de I’organitzaciÓ administrativa de 1’Esta-t en 
I’AdministraciÓ de la Generalitat, i també al nombre de 
funcionaris actuals que depenen de la Institucio i que, en 



bona part, ens han estat transferits juntament amb els ser- 
veis rebuts de 1’Estat. 

Voldria fer unes precisions sohre aquests ternes. En pri- 
mer lloc, voldria dir que no és cert que la contractacib de 
personal duta a terme per la Generalitat sigui excessiva. 
Aquesta contractacib és inferior a l’aprovada per aquest 
mateix Parlament, amb el vot favorabte -si na ho recordo 
malament- del Grup de Centristes de Catalunya-UCD. 

Et Parlament de Catalunya va autoritzar, a traves de la 
Llei que aprova els pressupostos, la contractacih d’una 
plantilla de 1.256 funcionaris, dels quals han estat 
contractats 889, amb la qual cosa hi ha un sossec de 367 
funcionaris que no han estat contractats tot i tenir autorit- 
zacib expressa del Pastament a través de la Llei de Pressu- 
postos. Val a dir també que, d’acord amb les dades que 
han estat aportades pel senyor Cafiellas, des del 8 de maig 
de 1980, data de presa de possessib de l’actual Govern de 
la Generalitat fins a la data d’aprovacib en Comissió del 
Dictamen sobre la Proposició de Llei de Mesures Urgents 
de la Funció Pública -14 de maig de 198 I- havien estat 
contractats 668 funcionaris, i que, des del moment de ]’a- 
provació d’aquest Dictamen - 15 de maig del 8 l - fins a 
I’entrada en vigor de la Llei, suspesa avui pel Tribunal 
Constitucional, de Mesures Urgents de la Funciu Publica, 
n’havien estat contractats 284, amb un total, doncs, de 
952. 

Aixb t:gura publicat, tal com ja ha dit el Diputat que 
m’ha precedit en l’us de la paraula, en el Buelletidel Parla- 
ment. Aix6 no obstant, va¡ la pena d’efectuar unes certes 
precisions sobre aquesta matkria, perquk les dades soles 
no donarien una idea prou precisa de la política seguida en 
materia de contractacib de personal. Així, cal tenir pre- 
sent, per exemple, que un nombre important de places va 
ser creat en virtut, precisament, de la Llei de Pressupostos 
-la Llei 2/81 d’aquest Pariament-, que aquesta creació 
responia a necessitats derivades de ia progressiva as- 
sumpció de competencies, apreciades, sempre, amb crite- 
ris de mixima austeritat i compatibles amb e1 funcjona- 
ment correcte deis serveis; que el seu plantejament fet pel 
Consell Executiu s’havia prodwi‘t ja en el moment de l’ela- 
boracib dels pressupostos, pero que, en canvi, la Llei de 
Pressupostos no va poder entrar en vigor fins al dia 29 d’a- 
bril. AixZ, obligava a proposar la iniciacio de trkmits per a 
la seva contractació amb una certa rapidesa, i va determi- 
nar que, a partir de les dates a les quals he fet referencia, 
284 dels 952 funcionaris fossin contractats. 

Cal remarcar, de tota manera, la política d’austeritat i 
de contencio del creixement de la maquiniria adrninistra- 
tiva, que es manifesta no solament per un plantejament 
correcte de les necessitats, sinb també pel fet de limitar la 
contractació a xifres inferiors a les plantilles autoritzades. 
Ho repeteixo: el Consell Executiu esti perfectament legiti- 
mat per aquest Parlament per a contractar encara 367 
funcionaris que, justament per una política de contenció 
de la despesa pública, ha cregut que no havia de realitzar. 

Pel que fa refesencia al mimetisme que se’ns atribueix 
quant a la reproduccib deis esquemes de I’organització ad- 
ministrativa de ]’Estat en l’Administraci6 de ia Generdi- 
tat, voldríem, amb tota rotunditat, per6 tambe amb tota 
cordiafitat, fer constar que, aquest mimetisme, no som 
nosaltres justament qui el provoca. Vostes saben que hem 

iniciat, en aquest sentit, el Parlament ha iniciat, amb la 
coialabaraciÓ de tots els Grups parlameritaris, tasques le- 
gislatives en materia de funcio pública, tasques que s’han 
concretat en una Llei de Mesures Urgents, que ens ha estat 
recentment recorreguda pel Govern Central davant e1 Tri- 
bunal Constitucional i la vigencin de la qual ha estat SUS- 
pesa d’acord amb la peticib del Govern. Aquesta Llei no 
pretenia fer canvis extraordinaris pero si comenqar a tren- 
car aquesta linia obligada de mimetisme per les disposi- 
cions vigents. Pero aixb no és suficient; les intencions dels 
partits estatals en aquesta materia queden perfectament 
contingudes en la Llei Organica d’Harmonitzacio del Pro- 
cis Autonomic, coneguda amb el nom de LLOAPA, en la 
qual es diu, per exemple, que alas comunidades --perdonin 
que ho digui en castella, perque esta escrit aixin-, das co- 
munidades autbnomas no p o d r h  nombrar ni contratar 
personal de cualquier clase salvo para el desempeño de 10s 
puestos de trabajo de carácter politico o de especial con- 
fianzm -aixrj fa referencia al personal transferit, corn 
vostes veuran- a i n  haber antes comunicado la existencia 
de las vacantes a la AdrninistraciÓn del Estado, a fin de 
que esta atienda a la provisión de las mismas en la forma 
que este articulo dispone)}. Ens obliguen a traslladar el mi- 
metisme de l’ Administracib de 1’Estat a I’Adrninistracio de 
la Generalitat, i no ens faciliten precisament la tasca, si 
aquesta Llei i s  aprovada, quan a continuacib es diu 
(L .transcurridos cinco meses, y si fuese estrictarnente pre- 
ciso para asegurar el ejercicio de las competencias que le 
pertenecen, las comunidades autónomas podrán nombrar 
personal interinon. Aixo vol dir que ens podem probar 
abocats a una veritable dificultat de funcionament i justa- 
ment per haver d’acceptar, si s’aprova aquesta Llei, el mi- 
metisme que ens imposa la mateixa Administració de I’Es- 
tat. En un altre paragraf d’aquesta Llei es diu {(...que la le- 
gislación sobre el régimen estatutari0 de 10s funcianarios 
que se dicte, en desarrollo del articulo 149.1.18 de la 
Constitución, establecerá principios comunes a todas las 
administraciones piiblicas, en cuanto a la seleccibn, ca- 
rrera, retribuciones y otros derechos profesiondes, sindi- 
cales, políticos...)), i sehns imposa, en aitres aspectes d’a- 
questa Llei l’adopció de cccuerpos nacionales)) que seran 
creats, en tot cas, o mantinguts per 1’Administracib de 
1’Estat. Per tant, el mimetisme ens es imposat, no es el 
nostre desig; en tot cas no podriem acceptar que aixb fos 
culpa del Consell Executiu de la Generalitat. Be, quant als  
funcionaris actuals, als quals tambe ha estat feta alguna 
referencia, voldria citar que no coincidim en les xifres. En 
aquest moment, segons les Últimes dades comptabilitza- 
des a la Direccib General de la Funcib Pliblica, presten 
serveis a la Generaiitat de Catalunya, prestaran --perque 
hem d’acabar be comptabilitzar exactament les dades re- 
ferides a ies transferincies d’INS ALUD i d’lNSERSO-, 
prestaran, per ser més correctes, serveis a la Generalitat 
de Catalunya 68.537 funcionaris, dels quals 62.264 
transferits per I’Estat, si la xifra de transferencies quant a 
personal procedent d’INSALUD i d‘INSERSO arribés a 
la xifra de 30.000. 

Res mks. Senyor President, moltes gracies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Capdevila té la paraula 
per a un torn de repiica. 
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El Sr. CAPDEVILA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, bé, la qualificncib d’excessiu, senyor Con- 
seller de Governació, és un problema o una qiiestib que en 
definitiva esta en funcib, fonarnentalment, no de valora- 
cions o apreciacions objectives, sino fonamentalment de 
la dedicacio o aplicacii, que es pugui fer del personal en 
qiiestib i de la necessitat dels serveis. No vaig jo a quaiifi- 
car si va ser legitimat o no el Consell Executiu, i no es fa 
des de la nostra posició, ho acaba de dir ei senyor Anton 
Cafiellas, sinó simplement de l’apreciacio de la relacio que 
pot tenir respecte a les funcions dels serveis que ha de fer 
aquest personal. Hi ha, no obstant aix6, una pregunta que 
crec que no ha estat contestada. Es referent a aquest tema: 
per que a partir, precisament, de I’aprovació del Dictamen 
per la Comissib, és a dir, si no recordo malament el 20 de 
maig, vint-i-cinc dies en tot cas abans de I’aprovació per 
aquest Parlament de la Llei en qüestió, contracta el Con- 
sell Executiu el 30% del total de personal contractat que ie 
ei Consell Executiu en aquests moments? Aquesta pre- 
gunta crec que no ha estat contestada. 

El segon punt, senyor Conseller, en parlar de mime- 
tisme, en parlar el nostre President de mimetisme, no es 
parla del mimetisme quant a la llei de la Funció Publica, la 
llei de la LLOAPA, les disposicions que, a vostk, li ha pla- 
gut Ilegir-me. Nosaltres parlavem de mimetisme, no 
aquest no provocat pel Consell Executiu, sinb de mime- 
tisme quant a reproduccib #organigrames de les Conse- 
lleries, del funcionament intern de la Generalitat, de1 Con- 
sell Executiu, respecte a la mateixa organització de l’Estat. 
I hem dit, per exemple, doncs, que hi ha Conselleries en 
quti el seu organigrama, eis seus centres directrius, la seva 
secretaria general -equivalent d’alguna manera a la Sub- 
secretaria dels Ministeris de YAAdministraciÓ central de 
1’Estat-, la seva direcció amb el mateix nom, per tant, re- 
peteixo, els centres directrius, són cupia exacta, sbn iguals 
que cls Ministeris, que alguns Ministeris de Madrid. I crec 
que s’ha citat fins i tot un exemple, com 6s la de Treball. 
Aleshores, a aquest mimetisme ens estem referint quan, 
evidentment, l’ambit terri torial i competencia! de moltes 
d’aquestes Conselleries, de totes les Conselleries, no es 
exactament el mateix. D’altra banda, i en Últim terme, 
quant a les persones transferides, bk, les nostres dades són 
les xifres que ha llegit i donat lectura el senyor Anton Ca- 
ñiellas; les de voste s6n unes altres. En aquest punt hi ha di- 
vergencia i no crec que en aquests moments puguem acla- 
rir ni vostk ni nosaltres qui dels dos tk r a b  Gricies. 

El Sr. PRESIDENT: El senyor Conseller de Governa- 
ció té la paraula. 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIO (de L’escÓ 
estant): Sí, nom& des de l’escb, per dir que em sembla que 
he contestat a totes les preguntes que havien estat farmu- 
lades, i per dir, una vegada mks, perquk no hi hagi cap pos- 
sibilitat de falsa interpretació, que la contractació de 284 
persones, sobre 952, a partir del 15 de maig, obeeix fona- 
mentalment al fet que els pressupostos de la Generalitat 
no van ser aprovats en aquest Parlament fins al dia 29 d’a- 
bri!. Les necessitats eren anteriors pero no es podien 
concretar en contractacions perqui? no estavem autorit- 
zats pel Parlament a fer-les. 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Conseller, el senyor Presi- 

dent de la Generalitat, per6 abans el senyor Capdevila de- 
sitja replicar. 

El Sr. CAPDEVILA: Nu, simplement, es que s’imposa- 
ria una altra pregunta per al debat que diria simplement: 
Lés que les altres anteriors sí que estaven autoritzades? 
Gracies. 

Ei Sr. PRESIDENT: El senyor President de la Genera- 
litat té la paraula. (Pausa.) 

O uns mots encara del senyor Conseller de Governacib. 
Jo pregaria que no fos un... 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIo: No, és cur- 
t Íssim. Est aven autoritzades, estaven autoritzades. 
(R ia lles .) 

El Sr. PRESIDENT: El Molt Honorable senyor Presi- 
dent de la Generalitat te la paraula. 

lia contestar alguna de les coses, alguna observació que ha 
fet ei senyor Caiiellas. La primera només k s  per a donar 
satisfacció a la meva vanitat. Es sobre aquesta ironia quan 
es parla de l’economia intersticial: l’economia intersticial 
e s  un terme, és un concepte estudiat per un premi nobel 
d’economia que es diu Kuzmets, premi Nobel de l’any 7 1, 
i, d’altra banda, respon a una realitat. Nosaltres, quan 
diem -abans hi ha fet referkncia el senyor Horta&- que, 
evidentment, hem de fer una actuacib sectorial, que s’esti 
fent d’altra banda en alguns camps concretament, doncs 
no voi dir que haguem deixat de creure que realment I’eco- 
nomia catalana en conjunt, dintre dei que es l’economia 
mundial, i sobretot l’economia occidental, continua tenint, 
perquk aquest no es un fet que ens inventéssim I’any pas- 
sat i que ara canvfi, continua tenint un cert caracter d’eco- 
nornia intersticial en la linia del que en termes generals va 
explicar Kuzmets durant els anys 60 i en la línia del que, 
d’una manera molt mis concreta, vaig explicar-los jo l’any 
passat. En fi, aixb és una cosa sense major importancia. 

Desprks, tambk una cosa de fet menor: sipiguen que a 
mi em sap molt de greu, i a més jo ahir ja ho vaig dir, vaig 
fer referhncia a un d’aquests casos, de no haver pogut re- 
soldre durant aquest any, no haver pogut enfocar bb el 
tema, per exemple, del canal Xerta-riu Sénia, que jo 
sempre el poso -Can Ruti i el Xerta-riu Sknia-, yo 
sempre poso els mateixos exemples, corn un exemple d’a- 
116 que en diem malbaratament de fons, de recursos i, a 
mks, malbaratament de prestigi i d’imatge de les institu- 
cions. I encara me’n sap tant o miis un altre que vostl: no 
ha citat, senyor Cafiellas, perb que ja citark jo, i que és el 
d’Algerri-Balaguer. VostB n’hauria sentit parlar mes d’una 
vegada del canal Algerri-Balaguer, no? Aquests canals, i 
alguns altres que tambk havia citat, com l’intent de posar 
en funcionament una cosa, per a la qual hi havia dotació 
economica fins i tat, que era 1’AIdea-Camarles. Bk, tot 
aixo, mentre no s’acabin d’aclarir, i per aixo hi vaig insistir 
tant, la qüestió dels traspassos d’obres públiques i la qües- 
tió de les relacions de les confederacions hidrografiques, 
etc. Mentre aixb no es traspassi nosaltres estem, en aquest 
sentit, una mica collats, estem, diguem-ne, limitats en la 
nostra llibertat de moviment. Pero jo deia ahir, i és veritat, 
que aquesta es una qiiestib que hem d’ataear a fons ara, 
pero que, a més, mentrestant, hem de veure i discutir amb 
els organismes piiblics corresponents, que conserven 
aquestes compethcies, a veure com podem definitiva- 

El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Bk, YO- 
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ment engegar aixo. Aquests temes, et Xerta-riu Sinia, 
Algerri-Balaguer ... El tema de Terra Alta i s  diferent, el 
tema de Terra Alta esta endegat, esta endegat per una ini- 
ciativa del Govern de la Generalitat, que fa una primera 
aportació de, probablement, més o menys, d’aixo s’ha #a- 
cabar de fer l’estudi, de 400 milions de pessetes, al qual la 
Direcció General dV3bres Hidrauliques de 1’Administra- 
ciÓ central contribuira també. Se n’esti fent l’estudi, tota 
aquesta qüestib de la presa tambk s’esta estudiant, de si 
s’ha de fer o no s’ha de fer, doncs, una presa sobre 1’Al- 
gars, sobre el riu que baixa d’Arnes, pes entendre’ns, o si 
s’ha de pouar I’aigua des de I’Ebre. En fi, tot aixb és una 
cosa que en aquests moments s’esta acabant. Realment 
esta molt avanqat l’estudi. El que hi ha es la possibilitat 
clara de fer-ho. 

Com tarnbb, en aquesta mateixa linia, doncs, ahir jo re- 
clamava que Q ens passen la compethcia o qui sigui pren 
la decisi6 sobre I’assumpte del riu Segre. Nou estudis so- 
bre la regulació del Segre, a part que jo ja sap que penso 
que, en fi, d’estudis, en tenim, sobre la regulació del Segre, 
en tenim, i ja  sap aquella cosa que he dit moltes vegades, 
que moltes vegades demanar un nou estudi es, en el fons, 
dcrnostrar una certa por, doncs, de prendre una decisió 
que, naturalment, sempre hi ha. algfi que es queixa. Pero 
scri  difllcil de fer mentre no es faci un nou estudi perque la 
Direcciri General d’Qbres Hidrauliques, precisament a 
travks del seu Director GeneraI, senyor h a n  Ruiz, amb el 
qual, cn la linia del que em reclamava el senyor Hortaia, i 
amb tots ells tenim molt dialeg, tampoc, igual que nos- 
altres, no dés  partidari, de fer un nou estudi. Es considera 
qw, d’estudis, ja en tenim. El que hem de tenir és el CQ- 
rntgc de prendre una decisió i, naturalment, els diners per 
a aplicar-la. 

Uk, aleshores, passo naturalment.,. Ara podrim entrar 
en msits detalls, que si els regadius, que si etc. -que 110 
han estat traspassats els regadius, per cert, tot i que liem 
aconseguit fer-ne alguns. Per exemple, jo feia referencia a 
aquesta conccntrncio parcelmlAria que va acompanyada, 
doncs, d’un programa de regadius i d’un petit embassa- 
ment, la zona del Mogent. En fi, no entro en aixo perque 
després em dirien que faig, amb tota la simpatia que ja sap 
que li tinc, que faig de President de Diputació de tercera i 
de bancs, o sia que no insistiré mes en aixo. 

Ara, en canvi, voldria insistir en uns quants punts que 
voste ha tocat, diguem-ne, dintre del conjunt del seu dis- 
curs, en alguns que, em sembla, hem d’aclarir. Aquest es- 
tiu -una de les coses, una d’aquelles coses que tot d’una 
surten, que te les trobes pel dret i pel reves, en les declara- 
cions de 1’un i de l’altre, en un article d’aquí i en un article 
d’alli- s’ha cornenqat a parlar d’aaqucsta gran @ora de 
funcionaris, d’aquesta burocracia immensa de ¡a Genera- 
litat, d’aquest pop que seria la Generalitat. Algunes de les 
coses que s’han dit sbn ridícules -no les que ha dit voste, 
perdoni, senyor Cahellas-, de les que s’hnn dit, en aquest 
tema, sbn fiteralment ridícules. Pero, en canvi, suposo que 
tenen una intenció política i per aixd jo ara en vull parlar, 
Resulta que a nosaltres ens fan uns traspassos, per 
exemple, ja ho hem explicat moltes vegades, de 30.000 
mestres. Amb aquests 30.000 mestres no ens traspassen, 
fisicament, cap element de serveis centrals. Es a dir, no 
diuen: els 30.000 mestres que hi ha a Catalunya passen a 

dependre de la Generalitat i, a més, aquells 500, i.000 o 
2.000 o 3.000, no sé quants, potser són molts, funcionaris 
que tenim a Madrid per tal d’organitzar, coordinar, etc. A 
part de les delegacions que hi hagi aqui, a Catalunya, hi ha 
500, 1.000, les que siguin, a Madrid, funcionaris de serveis 
centrals, els que sigui, d’aquests 30.000 mestres; doncs 
aquests, no eEs passen. No ens en passen ni un, d’aquests. 
Aleshores, vostes que volen? Que el senyar Guitart, aqui 
present, aquests 30.000 mestres, ell i la seva secretaria, 
doncs, els facin funcionar i els organitzin i cap aquí i cap 
alli i... Aixo no pot ser. Aixo es evident. I ara al doctor La- 
porte, Conseller de Sanitat, fi passen, entre els metges, els 
ATS i a més el personal administratiu, etc. mes de 3 1.800 
o 32.000 funcionaris. Es que el senyor Laporte, doctor 
Laporte, ell, ho ha de resoldre, aixb, ell solet? Aleshores, 
una de dues, o ens traspassen funcionaris, o diuen a SO0 
funcionaris de Madrid, wostes deixin Madrid, se’n van a 
Barcelona, o a Lleida, o a on es determini des d’aquí}>. O 
bé, aleshores, naturalment, aquest es un terna a discutir 
justament amb les valoracions. El que han de fer, es evi- 
dent, és donar els recursos perquk nosaltres puguem fer 
aquests funcionaris; perque aquests funcionaris els hem 
de tenir, i jo ja als dare unes xifres: en aquest moment, 
-vaig a agafar evidentment els dos exemples mks asse- 
nyalats- a Ensenyament, els funcionaris traspassats per 
I’Estat, de l’Estat, sumen 29.000 persones; contractats per 
la Generalitat, fem una part molt,.. ah, tinguin present que 
aquestes 29.000 persones, 29.000 persones llargues, de 
fet, totes són mestres, o sigui, gent que té una feina 
concreta, que te un tercer curs d’EGB aquí, que te el curs 
de BUP alla, etc. Molt bé. Aquestes 30.000 persones ... 
com aconseguim que aquestes 30.000 persones tinguin 
una actuacib cohesionada, com aconseguim que el curs 
comenci a l’hora, per exemple, que és una cosa que, sigui 
dita de passada, que s’ha aconseguit, que ha anat prou bé9 
cosa que no era habitual? 

Be, evidentment hi ha d’haver uns serveis centrals de la 
Generalitat. Suposo que nirrgti RO dira que la Generalitat 
ha de funcionar sense serveis centrals. Bk, doncs, per a 
aquests gairebé 30.000 mestres tenim 157 funcionaris; 
157 per a aquests 30.000; 157 no crec que sigui per escan- 
dalitzar ningú, penso que I’escandol a vegades, pot &ser, 
corn he dit abans, una mica absurd. 1 en el cas de Sanitat i 
Seguretat Social aixo encara e s  mks marcat, i evidentment 
ja els he dit que caidrh reforqar una mica aquest Departa- 
ment, perque resulta que n’hi ha 33.000 i els contractats 
són 9 1 Cert es que sempre que hem pogut hem mirat d’a- 
gafar gent i ahir ho deia en el meu discurs, gent, funciona- 
ris procedents de I’Estat, per tal de passar-los a serveis 
centrals de la Generalitat, i de casos d’aquests n’hi ha 
forqa i per cert j o  j a  ho feia constar ahir, amb una actitud 
molt colkiboradora i molt positiva per part dels funciona- 
ris que ens venen de 1’Estat; pero tambe és cert que sobre- 
tot en aquests dos camps que estic explicant, que sbn els 
mes clars, de fet, la gran, la immensa majoria de la gent 
que ens traspassen són gent que té una feina concreta, una 
feina operativa molt precisa, i no sbn en principi gent a 
traspassar a serveis centrals; el que s’hauri de fer, en tot 
cas, seri buscar gent nova per a cobrir els llocs que ocupa- 
ven. Perb en tot cas, repeteixo, aquestes xifres, 30.000 
mestres, 32 o 33.000 metges, infermeres, en fi, funciona- 
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ris, gerents d’hospitals, d’una banda, i, haver hagut d’aga- 
far, d’una altra banda, 90 persones, o 9 1, mes exactament, 
i 157, en un tipus de feina que requereix d’estar-hi molt a 
sobre, dels nostres hospitals, de les nostres escoles, 
d’estar-hi molt a sobre, em sembla que aixb no Cs pas 
digne de blasme. 

I jo vull insistir, vull sortir al pas d’aixb, perque una 
altra de les maneres que hi podria haver un dia d’ofegar, 
d’escanyar la nostra autonomia, seria que realment se’ns 
fes impossible de tenir uns serveis centrals, els serveis 
centrals que hem de tenir. Que hi ha hagut pletora habi- 
tualment als serveis centrals?, vosti diu ((oh, el que s’ha de 
fer es millorar la funció pública}). Home, t3s clar que l’hem 
de millorar, pero la funció pliblica que ens traspassen, que 
es una funció pública que alguna ve de Carles XII,3 l’altra 
del segle XIX, nosaltres, evidentment, en sis mesos, jo 
crec que ja hem fet prou aconseguint que les escoles furt- 
cionin -jo crec que millor que abans-, ja hem fet prou 
d’aconseguir, per exemple, que la inspecció de comerq in- 
terior, com deia ahir, hagi funcionat millor que a b h .  Jo 
crec, doncs, que ja estern prou en aquest sentit, aconse- 
guint donar una certa agilitat a les comissions d’urba- 
nismc, etc., i ja s’anira fent, pero no ens demani en sis me- 
sos que nosaltres reformem una funcirj pública que ens ve 
viciada; no ho  dic jo, aixo ho diuen en el Parlament de Ma- 
drid, que l’han de reformar. 

Aquest cs im primer punt, perd vull insistir-hi, perquk 
per aqui podria haver-hi all0 que es va dient, es va creant 
la imatge, el clima, que de vegades pot interessar gent molt 
diversa i aixo de la funció pirblica ... Bé, sense funció 
publica, evidentment, sense aquestes funcions de serveis 
centrals, no podrem funcionar. 

Segon punt. Una altra cosa d’aquclles que sbn d’insidia, 
i no dic d’insidia en el sentit kticament negatiu de la pa- 
raula, sinó aquelles coses que es van introduint en la idea i 
en la sensibilitat i en I’opiniÓ pública, i que al final arriben a 
crear un estat d’opinions sobre una dada absoluiarnent 
falsa. El problema chlebre, el qual voste senyor Cañellas 
ha fet referimcia, de la unitat de mercat. Aquest va ser un 
dels temes a través dels quals, si &s que hi ha hagut, que jo 
crec que sí, perir en fi, si hi ha hagut alguna actuació, al ni- 
vell que sigui, per part de qui sigui -perqui: aquesta potser 
seria dificil individualitzar d’on surt- per tal de posar un 
fre, un escapqament al procks awtonomic, aquest va scr un 
dels primers que va sortir al mes de gener. Un bon dia vam 
quedar molt sorpresos de veure un article en un diari de- 
many, que deia que Espanya aniria molt malament perqui: 
s’aiiava al trencament de la unitat cle mercat, i després, des 
d’aqucll diari alemany, doncs, va comencar a sortir per 
aqui tota aquesta campanya, basant-se en un prestigi& 
--deien, a la millor ho ks,  no ho sé- professor de no si: 
quina universitat aicmanya. I a partir d’aqui hi va haver 
tota una acció. Aixo és fals. Pensar que l’autonamia catn- 
lana ha. produyt un trencament de la unitat de mercat, aixb 
ks  absolutament fals. Ens ho haurien de demostrar. No hi 
ha hagut cap limitació en les coses que sbn basiques en la 
unitat de mercat, en la circdaci6 de capitals, cap; no hi ha 
hagut cap Iimitacib en una altra cosa que és bisica, en la 
unitat de mercat, que es Ia circulacii, de la ma d’obra; no hi 
ha hagut cap, diguem-ne alteració, en aquells preus que 
realment s6n de caracter general en la política de preus. 

Pot haver-hi hagut que nosaltres podem determinar -que 
ha estat una discussió que Últimament hem tingut amb la 
Delegació del Govern, i que ens han donat la rab-, que 
volem intcrvenir en la determinacib del preu del pa, per6 
aquest és un tema que no afecta la unitat de mercat perqui 
ja abans hi havia en aquest sentit unes petites diferineies 
segons províncies, o segons unes determinades krees geo- 
grafiques; no es veritat que hi hagi cap mena de ruptura de 
la unitat de mercat, i en tot cas, darrera d’aixo jo haig de 
denunciar, d’una manera o d’una altra, aquest anar fent 
una presentacib, per dir-ho així, per negatiu, del que po- 
dria ser l’autonomia. En aquest sentit jo haig de dir que 
avui hi ha una notícia al diari que m’alarma molt, que no 
ens afecta a nosaltres : que el Govern de Madrid i la Xunta 
de Galicia es van tirant els plats pel cap sobre qui té la res- 
ponsabilitat en l’assumpte aquest dels musclos. Compte!, 
perqui: la inspecció, per exemple, a Catalunya, la inspec- 
cib sanitiria sobre aquest aspecte ts nostra, no és del Go- 
vernador Civil, no és del Delegat del Govern; k s  una com- 
petencia nostra. Ara, el que hem de vigilar, i per aixo 
caldra que reaccionem, no ja el Govern de la Generditat, 
sinó que jo crec que tota la gent que esta interessada en 
l’autonomia, és que ara no s’introáueixi el criteri de dir: 
{{escolteu, aixb de la higiene sanitiria i aixo de la vigilancia 
dels aliments, aixo del control dels aliments ks una cosa 
molt seriosa que no podem deixar en aquests rnenurs d’e- 
dat que s6n les autonomies, Aquests de la Xunta de Ga- 
licia que no han vigilat aixb dels musclos, per tant Cora, 
aixo dels musclos cap a Madrid, i per tant, evidentment, 
t arn bk, Ia Generalitat )) (rialles). Naturalment nosaltres di- 
rem, nosaltres direm que alguns dels grans problemes que 
hi ha hagut, algunes grans falles en qüestió de vigilincia 
d’aliments, evidentment no han estat culpa de la Xunta de 
Galicia, aixo em sembla que 6s clar, no? Pero d’alguna 
manera aquest és un terna en el qual nosaltres hem de vigi- 
lar. 

Bé, he citat aquests dos punts perquk temo que per aquí 
paguessin haver coses que s’anessin perdent aixi, de mica 
en mica, guanyant terreny en l’opinio pública, i aleshores, 
d’una manera gairebt’: fatal, pel que representaria que 
nosaltres perdríem possibilitat de decidir, tot i que les 
competencies ens reconeguin l’atac que deia jo de la unitat 
de mercat, aquest sentit que es tk ara de la unitat -podem 
dir un dia la unitat sanitafia perque ha desaparegut e1 con- 
cepte mks místic d’altres menes d’unitats-, que ara, 
doncs, de ret se’ns recuperessin aquestes coses a traves de 
la unitat sanitiria i la unitat de mercat. Bé, son dos comen- 
taris fets a mes a mes amb tota cordialitat perque voste no 
ha dit res de tot aixo, que quedi clar, pero j o  ho aprofito 
per posar en guirdia el Parlament davant d’aqucsts passi- 
bles riscs que hi pot haver. 

Ara, aleshores, I’riltim punt que jo volia tocar, del que 
ha dit vosti, senyor Cafíelias, és que vostk ha dit, i k s  veri- 
tat, que durant I’Últim periode de temps, durant l’idtim 
any, l’últim any i mig, i d’enqa que 1’Estatut csti en vi- 
gkncia, el procis d’aplicació de I’Estatut en molts aspectes 
ha estat positiu. Jo també ho crec, i vast& ho ha subratllat. 
Ara, el que passa ks que jo nom& he d’afegir un punt a 
aquesta valoració positiva que vostk fa, que jo no faig aqui 
sol, i aixo va en contra del que voste em deia, que intentem 
crear un clima de radicdització, de frustració. 1 jo em 
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canso, I’altre dia en e1 missatge que vaig fer ai poble de Ca- 
talunya, 1’1 l de setembre -que el devien escoltar, en fi, 
unes quantes persones almenys-, doncs vaig dir ({escol- 
teu, la cosa va endavant, hem passat dels 1.600 milions de 
pessetes de pressupost a l s  54.000, si ara el fessim en foren 
118.000, i corn aixo, tantes altres cos es)^ O sigui que en 
aixo estem d’acord, vosth té raó en aixo, i ks un mkrit que 
tenim tots, i evidentment a mi no em costa gens de recon& 
xer que si algú hi té merit també, no dirk pas hhic ,  per6 
també, doncs és una de les parts negociadores, que ha es- 
tat el Govern, el Govern centrd, vull dir. D’acord. 

Ara, el que hi ha és que evidentment uns certs canvis hi 
ha hagut, hi han estat, i que aquests canvis podrien portar 
a través d’una serie de decisions que a mes no serien pas 
Únicament del Govern i del partit amb el qual vostk esta re- 
lacionat, pero, evidentment, podrien portar a una minva 
de poder polític, a una minva de real capacitat de decisio; 
hi podrien portar si seguissim tenint els 30.000 mestres, 
pero el que nosaltres entenem que a través de la compe- 
tencia que tenim sobre ensenyament ens correspon fer, ens 
vingués retallat. És per dir que amb aixo no canvio res del 
que he dit abans, i del que vaig dir ahir; no volem crear-ne, 
de clima de radicalitzacio. Volem negociar, volem parlar, 
volem estar constantment en contacte, busquem l’acord, 
no pas el desacord, busquem E’acord; pero hem de ser 
conscients que aquest perill existeix; ignorar-io seria, crec 
jo, negatiu. 

Simplement per acabar, senyor Cañetlas, no... vaja, jo 
suposo que durant aquest debat haur6 de sentir moltes co- 
ses, i les hauré de sentir molt contradictories, des de voste 
que diu que vull crear un clima de radicalitzacib, fins ai 
meu bon amic Benet que diu que sbc un Diputat de ter- 
cera. No un Diputat de tercera, un President de Diputacib 
de tercera, i, evidentment, si alguna crítica se’m fa, aquests 
Últims temps no es pas que jo vulgui crear un clima de ra- 
dicalitzacib; per exemple, en el meu discurs d’ahir, diu que 
explico massa coses, que explico massa detalls, que parlo 
massa de €’Algerri-Balaguer, que parlo massa de no sé 
quk, de no sk quins detalls,.. aquestes coses concretes; 
aquesta és.*. en fi, jo comprenc que vostk i altres tenen 
unes posicions molt distintes, i per tant les critiques han 
d’estar fetes tarnbe des de perspectives diferents, i seran, 
doncs, diferents; és logic, no? 

Pero jo li vull dir que aquesta voluntat de crear radica- 
lització no hi és; ara, el que passa ks que en un moment en 
eel qual hi ha hagut, evidentment, un canvi del clima, un 
canvi del clima que afecta diverses forces politiques espa- 
nyoles, en aquest moment nosaltres sí que tenim la neces- 
sitat de reforqar el que en podriem dir la conviccio del po- 
ble catala, la fe del poble catala en ell mateix. Es a dir, el 
poble catala no f’hern de portar a cap situació d’enfronta- 
ment, ni a cap situacib sense sortida, pero tampoc no li po- 
dem deixar que consideri que fos normal que hi poguks ha- 
ver -si hi fos, i un cert risc hi &, evidentment, ja ho he dit, 
si hi fos- una retallada del seu Estatut d’htonomia. 

Res mis. 
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Cafiellas, 

pel torn de rkplica. 
El Sr. CANELLAS: Senyor President, senyores i se- 

nyors Diputats, només uns breus comentaris per precisar 

!a resposta que ha donat al meu parIament el President de 
la Generalitat. 

Quan jo parlava del tema dei canal Xerta-riu Senia, 
parlava de falses expectatives; és a dir, el President ahir en 
va parlar, i nosaltres voldríem que quan es paries d’aixi, 
no solament es mencionés com un problema que te per a 
estudiar o per a fer la Generalitat, sinó que d’una manera o 
altra es precisés amb quins mitjans i de quina manera, de 
quina manera, encara que sigui --comparteixo aixo en 
aquest sentit, crec que és important-, encara que sigui ne- 
gociant, plantejant els temes als organismes competents 
de l’Estat que han de donar solucions a aquests proble- 
mes. 

Pero el que no podem e s  solament parlar-ne, dir-ho en el 
discurs, i posteriorment no veure, o no assenyalar en el 
mateix discurs, de quina manera aquests temes es volen 
enfrontar i de quina manera aquests temes, si la Generali- 
tat vol -crec que si que ho deu voler, quan ho va dir el Pre- 
sident Pujol-, de quina manera vol enfrontar aquests te- 
mes. 

Jo no he parlat en la meva intervenció, possiblement, 
potser mal expressat, d’un nou estudi sobre la utilització 
total del riu Segre, sinó que el que em fa l’efecte que ha- 
víem demanat el nostre Grup parlamentari és que hi ha- 
guks una definició i un acord entre els criteris del Consell 
Executiu i els dels diversos Grups parlarnentaris sobre de 
quina manera aquest aprofitament del riu Segre es podria 
fer. Es a dir, em fa l’efecte que hi hauria d’haver un acord, 
perque afecta grans zones del nostre pais, i que, per tant, 
s’hauria de veure de quina manera aquestes conclusions 
--no se si s’ha de tornar a l’estudi o no s’ha de tornar a ¡’es- 
tudi-, almenys aquestes conclusions dels estudis que exis- 
teixen s’adaptin millor a les necessitats de les comarques 
que estan interessades a trobar aquestes solucions. 

D’altra banda, en el tema de funcionaris, jo he dit que 
ens semblava, i ens sembla, continua semblant-nos una 
mica excessiu el nombre de funcionaris contractats direc- 
tament per la Generalitat. EI President ens parla de 30.000 
mestres, i que no té, doncs, uns serveis centrals traspassats 
rt traves de les tsansferencies que s’han fet a la Generalitat. 
Jo diria que, en certa manera, aquests serveis centrals, al- 
guns d’ells, em fa l’efecte que poden estar contemplats a 
les delegacions del Govern a Catalunya, i que, en certa 
manera, hi podrien haver molts funcionaris transferits 
amb una experikncia ja en els temes que podrien ser assu- 
mits pels serveis centrals de la Generalitat. 

Crec, i comprenc, i ho he dit, i ho he matisat, que, in- 
dubtablement, tot aquest volum de transferencies impor- 
tants, com son l’educacib i la sanitat, s6n temes dels quals 
hauríem de parlar a fons i en profunditat; jo no faig falses 
acusacions o falses insidies contra el Consell Executiu, 
sino que en el to del meu discurs, indubtablement, aques- 
tes transferkncies, que sbn importantissimes, creia que ha- 
vien de cridar més l’atencio d’aqwest Parlament, dels 
Grups parlamentaris, perque són temes importants, que la 
Generalitat ha d’afrontar, i ha d’afrontar amb decisio i es- 
pero, doncs, que es faci amb encert, el funcionament d’a- 
questes dues transferencies que s6n tan importants per a 
Catalunya, i que, en definitiva, comporten unes estructu- 
res importants. 

D’altra banda, en el tema que m’assenyalava, jo només 
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preguntava si hi podia haver, en aquest augment de l’atur 
a Catalunya i d’aquest reculament de les inversions 
estrangeres ;t Catalunya, si hi podia haver alguna refe 
rhncia respecte a aquestes afirmacions o comentaris que 
s’hagin fet sobre la possible ruptura de la unitat de mercat. 

Jo no he dit mai que hi haguks aquesta ruptura de la uni- 
tat dc mercat a Espanya, pero sí que, en certa manera -i 
aixb voldria demanar amb tota consideració que ho tim 
gués present el Consell Executiu- algunes vegades, mani- 
festacions o comentaris poden produir aquests fets, que 
possiblement no es basen en res concret, per& indubtable- 
ment afirmacions unes vegades gratui’tes poden perjudicar 
aquests criteris de cara al futur; algunes vegades, doncs. 
Nosaltres, l’any passat, quan hi havia e1 decret de les Cai- 
xes d’Estalvis, plantej avern alguns probíemes, avui el 
Conseller Trias i Fargas ens deia que no teníem banca ofi- 
cial. Bk, em fa I’efecte que sí que tenim banca oficial, ta 
banca que hi ha a tot Espanya i, per tant, tttmbC a Catalu- 
nya- Jo diria que sobre aquest tema no voldria entrar en 
polkmica. En algunes declaracions del C onseil Executiu, 
jo demanaria que anessin amb un major rigor i cura a fer- 
les. 

I, finalment, I’ultim tema que ha tocat el President de la 
Generalitat, que ha estat el tema de la negociacio, dels 
contactes, d’una. radicalitzacio de les relacions o de l’opi- 
nió pihlica a Catalunya respecte al Govern de Madrid, i 
les relacions cntre cl Govern aixtbnom i el Govern central. 
Jo nom& voldria recordar-li, al President Pujol, que va ser 
en ocasió -em fa l’efecte, si no ho recorda malament- clcl 
23 d’abril, dia de Sant Jordi -encasa no hi havia els pactes 
nutonomics-, que ens convocava, els caps dels Grups 
parlamentaris, per a plnnicj ar-nos la possibilitat d’un front 
catala per a la defcnsa de 1’Estatut. Bk, jo voldria de- 
manar4 per que en aquell moment, que nornhs hi havia un 
projecte de llei d’harmonitzacidl, creia que Ia manera d’in- 
tentztr -crec que en aquest projecte tampoc XIQ s’ataca el 
contingut de 1’Estatut d’hutonornia-, donava via oberta a 
aquest clima, que després s’ha anat, jo diria, radicalitzamt i 
ampliant en l’spinió pública catalana, per que en aquell 
moment s’irmiciava i es donava idea que hi havia una volun- 
tat -que no ha existit mai- de, en certti manera, limitar les 
competencies o les capacitats de Catalunya en el seu propi 
Estatut. 

Per tant, aquesta vegada s’inicien uns camins que 
després no es controlen, que després passen a altres grups 
i sectors de l’opinib pública i, en definitiva, poden crear 
aquesta certa desorientació que hi ha hagut a 1’opiniÓ 
publica catalana, i en certa manera, tambe, unes no bones 
relacions que crec -i eoinparteixo amb el President Pu- 
jol- que no hi ha d’haver entre el Govern autonom i el Go- 
vern de 1’Estat. 

Per tant, ell em parla del discurs de 1’0nzc de Setembre, 
pero, indubtablement, jo tambe li podria puntualitzar mol- 
tes de les seves declaracions, en Ics quals -abans de 
l’Onze de Setembre- feia unes afirmacions que, indubta- 
blement, donaven a entendre com si existis una certa ofen- 
siva contra Catalunya i I’Estatut d’htonomia de Catalu- 
nya, Jo crec, amb tota cordiatitat, President Pujol, que no 
s’arriba a una solucib d’aquests ternes només amb una 
conversa -i crec que ha de ser molt important- entre el 
President del Govern centrai, el President Cdvo Sotelo i el 

President de la Generalitat. Em fa E’efccte que hi ha d’ha- 
ver un major rigor en com es porten aquests contactes, 
com es porten aquestes manifestacions, i, indubtablement, 
nosaltres, Centristes de Catalunya, no creiem que aquesta 
pressio, que s’ha de fer a travks del dialeg, a traves de de- 
fensar el que hem aconseguit amb I’Estatut #Autonomia 
de Catalunya, no creiem que es fa a través de manifesta- 
cions al carrer o amb declaracions publiques. 

Moltes gracies. 
El SI-. PRESIDENT: Senyores i senyors Diputats, 

atesa l’hora que es, i a fi de no interrompre el debat pel que 
fa a la intervenció d’un Grup, suspendrem la reunió fins a. 
dos quarts de cinc de la tarda. 

Se susphn la sessib. 
(La sessi6 se suspZrz a dos quarts i vuil minuts de dues 

del migdia i es rep& a tres quarts i un minut de cinc de la 
tu rdaJ 

El Sr. PRESIDENT: Senyors Diputats, si volen seure. 
Es reprim la sessib. 

En nom del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat, té la paraula et Diputat senyor Frutos. 

El Sr. FRUTOS: Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, a mi em salta, en el moment de comengar la in- 
tervencib en nom del Grup parlamentari del Partit Socia- 
lista Unificat de Catalunya, un primer problema, i ks un 
problema de perplexitat. Un problema de perplexitat per- 
qui, despris d’haver escoltat les intervencions dels Porta- 
veus de Centristes i Esquerra Republicana de Catalunya, 
trobem encara més estrany que s’hagi fet questa  mena de 
discurs en aquesta Cambra, que s’hagin fet la mena de 
propostes que s’han fet i que se’ns digui, en definitiva, que 
aquí no passa res, que tot va bé, que l’autonomia va enda- 
vant. El senyor President ens diu -se sobreentén que ens 
diu- que no fem un debat ideolugic, pero del concret, és a 
dir, de les coses cnncretes, de la carretera, dels pantans, de 
les escotes, ens n’anem al general, ja que el poble vol realis- 
mes i cornprim In situacio dificil d’aquest moment i, ales- 
hores, doncs, demana la lluna, 

Pcr part nostra, pcr part del Grup parlamentari del 
PSU, no caurem cn el parany del possibilisme dc gest% 
que ens planteja el senyor President, ni tampoc caurem en 
el parany de pensar o d’entrar en I’analisi que el Consell 
Executiu fa. política concreta, fa coses, i que els Grups par- 
lamentaris, i sobretot l’esquerra, venim aqui a fer ideola- 
gia, a fer plantejaments politics, pero sense propostes 
concretes que puguin donar alternatives als problemes de 
Catalunya, Hem d’assenyalar amb tota claredat, des del 
primer moment, que en tota l’exposició del senyor Presi- 
dent de la Generalitat hi ha la manca d’un projecte auto- 
nornic. Crec que en les circumstancies concretes actuals 
dd: Catalunya i d’Espanya, ks el pitjor discurs que es podia 
fer per a aixecar no falses expectatives, sinó expectatives 
positives que hi pot haver un redreqament en aquesta si- 
tuacio catalana que pugui, al mateix temps, ajudar a la 
situació espanyola. I voste sap, senyor President, que nos- 
altres, el PSU, reconeixem els encerts de la politica, com 
se’ns ha dit aquí en aquesta tribuna, ho han dit. Nos- 
altres no tenim cap reserva quan veiem que hi ha iniciati- 
ves positives de la banda del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat, Per tant, el PSU plantejara el projecte autonbmic 
del catalanisme popular, enfront del catalanisme conser- 
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vador, i intentarem, no pavimentar un carrer, sinb intentar 
donar alternatives als clots que hi ha arreu de Catalunya, 
sense demagogia, efectivament, com creiem que ho hem 
fet sempre. Sense crear falses expectatives, per6 sense cap 
concessió, assenyalarem on son les arrels, les causes pro- 
fundes de la situacib actual, que nosaltres considerem greu 
per a Catalunya. Sense cap enfrontament artifici&, efecti- 
vament, ni amb Catalunya ni amb Madrid, ni amb Catalu- 
nya ni amb Madrid, perb, des del Parlament, al mateix 
temps que ens dirigim ai conjunt d la Cambra, ens dirigim 
a l’opinib publica catalana per assenyalar les causes de la 
situacio actual, una situacidr actual greu, senyor President, 
i per oferir el projecte de la unitat democratica que permeti 
fer front als greus problemes de Catahnya i d’Espanya. 
Sense amagar res al poble, per6 dient les coses clares per 
tal de mobilitzar el poble en un projecte just, en un pro- 
jecte autonomic just. És a partir d’aqui que s’estabilitza 
Catalunya i que s’eestabilitza I’Estat, que s’enforteix la de- 
mocracia i que s’enforteix l’autonomia; no a partir de con- 
xorxes esterils, no a partir de plantejaments que no toquin 
ia realitat, sino que passen per damunt de la realitat. 

El senyor President ens diu que l’autonomia es troba en 
fase de construccib, i hi estem plenament d’acord. Si, se- 
nyor President, es troba en fase constituent, i aixo, com 
hem dit sempre, exigia i exigeix unitat democritica; una 
unitat democratica potser conflictiva i contradictoria en 
tota una skie d’aspectes, perque hi ha projectes diferents 
dels diversos partits democsatics de Catalunya, pero exi- 
geix, en aquesta fase constituent, una unitat democrhtica 
mÍnima per a fer front a aquests greus problemes. Tal com 
ho han fet vostks, creiem francament, sense intentar donar 
una imatge fatalista o sensacionalista, creiem que podem 
entrar en la fase de liquidaci6 de l’autonomia. 

No ens dbna, senyor President, una proposta d’home 
d’estat, de President de Catalunya -no vulljo repetir pa- 
raules que s’han dit en aquesta Cambra-, sinó que ens 
dona un balanc de gestió, tota una sirie de coses que hem 
Jlegit, que hem trobat j a  en una serie de llibres, en butlletins 
oficials, etcm I com que no ens agraden les afirmacions gra- 
tui’tes, mencionarem, intentarem situas-nos en els princi- 
pals problemes. 

En el seu discurs, senyor President, no hi ha problemes 
de politica internacional, de poiitica espanyola, problemes 
politics catalans, de politica industrial; hi ha aixo: aixo 
hem fet, d’aquesta manera, en xifres, en nheros,  que sbn 
importants, que són valuosos, pero crec que en aquest mo- 
ment el Consell Executiu ens havia de situar en un altre 
discurs: situacit, política, situació catalana, situació espa- 
nyola, i, en el marc d’aquesta: alternatives concretes en 
tots els camps de treball -camp econbmic, el social, el cul- 
tural, el lingiiistic-, que son fonamentals en qualsevol 
projecte politic, i moit mks en un projecte politiic auto- 
nomic que es troba en fase constituent. 

Voste ha dit que no, nosaltres considerem que si -in- 
tentarem demostrar-ho-, ai paper marginal que en 
aquests moments tb la Generalitat de Catalunya en 1’Es- 
tat, J aquesta situació, senyores i senyors Diputats, té 
arrels profundes, arrels profundes que vénen de lluny i que 
hem de situar; que hem de situar, amb tota franquesa, no 
amb l’hnim d’una polbmica falsa, sinó amb l’anim de tro- 
bar alternatives i solucions. I te les arrels que comencen 

amb l’ofensiva contra l’esquerra i contra el PSU, en 
concret, en la campanya electoral. Posteriorment, defu- 
gint qualsevol dels plantejaments que I’esquerra feia en 
aquest Parlament, plantejaments sobre politica concreta, 
sobre coses concretes, arrenca d’una campanya sensacio- 
nalista, anticomunista, intentant ridiculitzar l’esquerra i la 
seva capacitat de gestib, dient que l’esquerra portaria Ca- 
talunya al desastre, que no hi hauria inversions, que aug- 
mentaria l’atur. Podem fer un balanq de la situacib que te- 
nim en aquests moments concrets, en xifres oficials de la 
Conselleria de Treball de la Generalitat: 260.000 aturats; 
és a dir, ha augmentat de juny a juliol; aquestes s6n les xi- 
fres oficials. Despres tenim aquest atur que no inclouen les 
xifres, per6 que ens situa, aqui rr. Catalunya, per sobre deis 
300.000 aturats. 

Una campanya molt ben orquestrada i finanqada. Aquí 
recordo determinats favors i ajudes de Fomento del Tra- 
bajo Nacional o de la mateixa SEFES. Per cert, jo crec 
que 6s una mica irbnic comparar el programa social del 
Govern frances -amb plans de nacionalitzacions, amb 
una descentrditzacio que potser en alguns aspectes supe- 
rara l’autonomia que ens quedara despres de tot aixo- 
amb el pla social del Consell Executiu. Pero de tota ma- 
nera li dic molt amjgabíement : vigili les seves tendkncies 
socialitzants, senyor President, perque aquest mati ja 
l’han acusat que estava trencant la unitat de mercat, i, 
aleshores, en aquestes coses s’ha de vigilar, no ens vagi a 
nacionalitzar ara tota una sirie d’empreses. 

Aquesta actitud inicial de la campanya parlamentaria i 
el comenqarnent de la investidura van introduir, pensem 
nosaltres, la primera escletxa seriosa en la unitat demo- 
cratica de Catalunya que s’havia demostrat durant molts 
anys. I, a més, aquesta escletxa es demostra en un llarg pe- 
riode constituent, amb gravissims problemes de tota mena 
que exigien la mixima unitat democratica per a fer-hi 
front. En un moment historic de necessaria reconstrucció 
nacional, en el terreny economico-social, en el terreny cul- 
tural i lingüistic, en el terreny institucional, nosaltres pen- 
sem que fou una gran responsabilitat la que va prendre el 
Govern de Convergencia i Unió al moment de decidir-se 
per aquesta via, no d’unitat democratica, sinó de via 
excloent. Vostks, crec, van produir una primera divisió en 
la unitat democritica de Catalunya marginant amplis sec- 
tors populars de les tasques de govern. Van actuar en fun- 
cib exclusiva d’uns interessos economics i socials, parti- 
distes, i no pas des dels interessos populars nacionals de 
Catalunya. Volent partir de la base de la Catalunya real i 
problematica, van voler fer-ne una Catalunya idil-lica, 
obviament tota afiliada a Convergencia Democratica, 
perque vosths representaven la legitimitat historica. 

Els sectors populars que havien lluitat i sofert la repres- 
si6 durant el franquisme pels drets nacionals de Catalunya 
i per la democracia, no hi cabien en el Govern, en la 
construccib d’aquesta Catalunya autonhica,  Altres 
aliats, més d’acord amb la butxaca, servien per a fer una 
politica antiunitaria, minorit Aria, de dependkncia i subor- 
dinacib, de claudicacii, constant en els continguts, no en 
les formes, senyor President -les formes poden ser les que 
siguin en cada moment-, per6 en els continguts concrets 
que ha tingut tota la política que s’ha fet aqui a Catalunya 
i en relació amb el Govern de 1’Estat. 



I arn, ekctivamcnt, i ho liem de dir, i ho repetim, s m s e  
sensacionalismes, hi ha Iin perill de desmembrament im- 
partant. Hi 1121 frustracib que porta a radicalismes vcrbais i 
esterils. Catalunya, en aquests moments, perilla com a pa- 
ble, correm el risc de perdre l’autonomia i ser un conjunt 
de delegacions dels ministeris, i no pas per [’opressió del 
catala sobre el castefla: no  6s aquest el problema, la relaci6 
es a la inversa fins ara. Veiem que el pable resta indiferent, 
o sectors molt importants del poble resten indiferents da- 
vant de les institucions. Jo prego aE senyor President i al 
Consell Executiu que baixin al carrer, que parlin amb sec- 
tors populars diversos, organitzats o no organitzats, per 
saber moltes vegades qui: estan pensant de la gestió que 
estem fent en aquest Parlament, de la gestió global que 
esta fent la Generalitat. Sectors amplis del poble veuen les 
institucions com una cosa estranya a ells, identifiquen 
aquestes amb una política conservadora; e s  a dir, aquesta 
comunitat de tots els que viuen i treballen a Catalunya, 
creiem nosaltres que corre un serios risc de trencar-se. 

La claudicació s’ha volgut disfressar de vegades amb el 
radicalisme verbal, que no es corresponia després amb el 
que es negociava. a Madrid. Jo crec que 1’Últirna visita del 
senyor President al President del Govern central és signifi- 
cativa. Vint-i-quatre hores després del {{tranquil)), del se- 
nyor Caho Sotelo, entrava en el Tribunal Constitucional 
la Llei de Mesures Urgents de Ea Fumi6 Publica. 

Es en aquesta línia cluc Convergkncia i Unió, o ei Con- 
sell Executiu, ha monopolitzat, creiem que monopolitza, 
que continua monopolitzant, les relacions de Catalunya 
amb X’Estat, amb una visió partidista cl’interessos cornuns 
entre Convergincia i UCD, donant un suport constant i 
acrític al Govern central en tots els grans temes de ca- 
racter economic, social i politic, siguin els pressupostos 
generals de I’Estat, sigui el Pla Energetic Nacional, o les 
mocions de confianca o d’investidura, on ja la Minoria 
Catalana a Madrid te una bona experikncia. L’última, la 
investidura del senyor Calva Sotelo, i amb quin pro- 
grama! Darrerament, i’escandalús afer de l’oli de colza. 
Crec j o  que Convergencia, o la Minoria Catalana, no es 
podia negar de cap manera a sancionar, d’una banda, ia 
inoperancia de determinats ministres del Govern, perb, 
d’altra banda, el frau que representava per a l’opinib 
publica la manera com s’havia desenvolupat el debat. I, en 
fi,  esperem que en altres coses molt importants, i que jo 
crec que afecten el poble de Catalunya, que penso que vol 
la pau i el desarmament i que necessitaria un referendum 
per a pronunciar-se si esta a favor de l’entrada a I’OTAN 
o no entrada a I’OTAN, penso que hi haura una posició 
positiva de dir no a \’OTAN, per una política de pau i de 
desarmament. 

Política de traspassos. Nosaltres en critiquem els mkto- 
des i tambk eis continguts i de la qual voste, penso jo, gIo- 
balment, politicament, d’aquesta politica de traspassos, 
no ens explica ses, ni dels ritmes concrets, ni de la valora- 
ció, ni dels resultats globals, polítics, que tenen, ni de les 
perspectives que tenen a partir d’aqui. En fi9 es diu que el 
mes de juny anawm malament; el senyor ’Trias diu que 
I’agost anavem pitjor; vostk ara ens diu que be, que van bi, 
que hi ha reserves pero que de nou tornarem a anar bk. Jo 
crec que et que cai explicar a aquesta Cambra i t i i  poble de 
Catalunya és per que anavem malament, per que  van bé, 

quli: ha passat, qui: passa, perqui: jo crec que s6n ciernetits 
politics importants pero que psrtcn darrera seu tota una 
&ric de passibilitats de rcnlitzacions coricrctes 10 d’impos- 
sibilitats de rcalitzaciom concrctcs. 

En fi, conseqiiincies d’ayuesta política: si, senyor Pre- 
sident, Catalunya --pensem nosaltres, francament- ha 
perdut pes politic i credibilitat davant el Govern central i 
davant els pobles d’Espanya. La negaciaciti catalana. amb 
el Govern central pensem nosaltres que s’aassembla més a 
u n  mercadeig de vots i d’interessos partidistes que no pas 
a una negociació positiva per a Catalunya i per a Espa- 
nya, per ;e la construccio d’una Espanya democratica. 

Aquesta politica, pensem que esta vinculada a consoli- 
dar uns interessos polítics i econbmics i sociais, i penso 
fins i tot que no esta -repassant aquests dies els psogra- 
mes amb els quals Converghcia Democrhtica va anar a 
les eleccions al Parlament de Catalunya-, penso que hi 
hauria molts dels votants de Convergkncia Democratica 
que potser no hi estarien d’acord. Bk, es parla molt de la 
petita i de la mitjana empresa, i tothom diu que defensa la 
petita i la mitjana empresa, per6 també hauríem de parlar 
que ara fa quatre dies hi ha hagut unes dissidencies impor- 
tants en la petita i la mitjana empresa, separant-se en L’ac- 
cib sindical i en i’accio política de la CEOE perquk consi- 
derava que no defensa prou bk eis seus interessos. És a dir, 
que aquí també hem d’especificar, hem de concretar on es 
defensen cada un d‘aquests interessos. 

Marginant I’eesquerra, amb la gravetat que tk aquesta 
actitud en un moment con l’actual, penso -pensem- que 
el Govern de Convergencia i Unio ha dit reiteradament, el 
Govern de Convergencia i Unió ha dit reiteradament que 
l’acord i el vot favoraMe a UCD en el Parlament espanyol 
mava en la linia d’estabilitzar políticament el Govern i el 
país, de fer governable el pais. Jo crec que només cal do- 
nar un tepis, no entretenir-nos-hi, no entrar-hi a fons 
pero, del que ha passat del setembre -mocio de confianqa 
ai senyor Adolf0 Suirez- fins a la investidura del senyor 
Calva Sotelo; l’estabilitat que hi havia i que hi ha després 
del 23 de febres, amb totes les coses que han passat poste- 
riors al 2 3 de febrer,, h arrnonitzacions, concertacions, 
etc., per6 al mateix temps, a1 nivell de I’Estat, aquest partit 
a que es dona suport es un partit enfrontat, amb divisions 
molt serioses que penso jo que fins i tot en alguns moments 
esta ratllant la irresponsabilitat davant el país, tot i que les 
nostres discrepancies amb el partit del Govern espanyol 
sbn ben conegudes. I, per cert, Zsaben els senyors i senyo- 
res Diputats que la forma que se seguia en la valoració 
dels traspassos, en concret en la Comissi0 Mixta, es la que 
s’ha aprovat en la concertació autanhica, que es, 
({grosso moda)), ia que s’ha utilitzat? 

D’altra banda, en aquesta accio de govern, d’estabiiitat 
i de governabilitat a nivell espanyol, no hi ha una corres- 
ponsabilitat en la mesura que, per exemple, en coses tan 
importants com la democratitzacib dels aparells de 1’Estat 
no s’ha avanqat res. I voste sap que hi ha una proposta, a 
nivell espanyol, del Partit Socialista Obrer Espanyol, amb 
suport del PC, una proposta necessaria, una proposta que 
havia de tenir suport a nivell espanyol, una proposta de 
govern de coalici6 amb un programa -potser moltes co- 
ses posteriors que han vingut no haurien passat-, a nivell 
espanyol, i era fonamental que aquí Catalunya hagués ju- 
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gat un paper, a través de la seva unitat democratica, per 
donar suport a aquesta proposta a nivell &Espanya. De 
cara a. l’estabilitat, governabilitat, a nivell espanyol. 

Jo penso que hi ha hagut molts errors, que un, dos, tres, 
quatre, cinc errors són justificables en política; vint-i-tres 
errors no són justificables ja, i molt més quan aquests 
errors no són de matisos, sinb que sbn de profund contin- 

Com és obvi, estabilitat en l’actual Govern de I’Estat, 
no, per6 hauríem de preguntar-nos immediatament: i 
aquí, a Catalunya, hi ha estabilitat, senyor President? És 
l’acosd tripartit que funciona, en el Parlament, all6 que 
se’n diu a nivell popular el {(corró}), una estabilitat? 
Després del debat d’aquest mati, sobretot les interven- 
cions d’aquest matí, aquest acord no sembla mes aviat 
kafkia? Com es lliga amb els darrers fets que han passat, 
que han produi‘t un fort sotrac en la situacib catalana? 
Sera que a Madrid hi ha cent trenta-cinc Diputats, mes 
ben dit, la forqa d’aquests cent trenta-cinc Diputats del 
Parlament catala s’expressa a Madrid, o sera la dels 
setanta-cinc Diputats? Potser en tota una skrie de ternes 
importants no s’hauria de fer que realment fos la forqa d’a- 
quests cent trenta-cinc Diputats que pesés a Madrid, no 
per a un enfrontament amb Madrid, sinó perquk peses po- 
liticament i arrenqués coses per a Catalunya, que al ma- 
teix temps fossin positives per a la construccio demo- 
cratica de 1’Estat espanyol? 

Tots aquests fets, que no son marginats, aquests fets 
que assenyalem, aquestes contradiccions entre els partits 
que donen suport al Govern no són marginals, ho repetim, 
quan provoquen reaccions tan dures com ho son, per 
exemple, les que hi ha hagut aquests liltims dies. 

A Catalunya, senyor President, per tant, no hi ha esta- 
bilitat, A Catalunya no hi ha una acció de Govern en pro- 
funditat, seriosa, programada, capaq d’interessar tot el po- 
ble. Repassant els darrers dies el programa electoral de 
Convergencia, les propostes i promeses, pensava fins i tot 
si no es tractava d’un altre partit el que estava governant 
en aquests moments, Amb la continuacio, com s’ha dit, se- 
nyor President, de la mateixa política, no s’interessari el 
poble de Catalunya, i aixo és greu, i s  greu per a Catalu- 
nya, és greu per a les institucions cataimes. Aquest ({qui 
dia passa, any empeny}) tan casoiii, no serveix per a fer po- 
lítica autonomica de veritat, i molt menys avui, l’any 
1981. 

Les alternatives del Consel1 Executiu de la Generalitat, 
basades per tant en uns interessos economics i socials con- 
servadors, en interessos estrets de partit, no serveixen per 
a omplir de contingut autonomic 1’Estatut. No hi ha espe- 
rit real de reconstrucció nacional; no hi ha una real v o h -  
tat d’autogovern. Ens estern resignant, ara, en aquests mo- 
ments, que Catalunya es converteixi en una gran Diputa- 
cio, en un conjunt de Diputacions coordinades. El Parla- 
ment dóna la impressio de vegades que no interessa, que és 
massa conflictiu venir aquí al Parlament a explicar les co- 
ses, corn si ja ens conforméssim, o s’hi conforrnks el Con- 
sell Executiu, que hi hagués de fet el Consell Executiu i 
poca cosa mks. I crec, senyor President, que el PSU tb tota 
l’autoritat politica i moral per a fer aquestes afirmacions, 
perquti vostes saben perfectament que hem fet una política 
de responsabilitat, conscients dels problemes durant tots 

gut polític. 

‘ aquests anys, i durant aquest any i mig de funcionament 
del Parlament; una politica que no ens fa cap por de quali- 
ficar de moderada, perque en funcio dels problemes, dels 
greus problemes de Catalunya, dels greus problemes d’Es- 
panya, pensem, pensavem i continuem pensant que hi ha 
d’haver una politica de responsabilitat, una política que 
s’ha de fonarnmar en el que ha estat essencial durant 
molts anys: en la unitat democratica i en un programa 
mínim que tiri endavant, com ho explicaré després; una 
política encarrilada a la reconstrucció nacional de Catalu- 
nya que hem fet, i que hem intentat fer, i a la reconstruccio 
d’un Estat plurinacional i plurinaciond i pturiregional co- 
herent amb una poEitica efectivament solidiria i de pro- 
grés. 

I voste, senyor President, i vostks, senyors Consellers, 
saben que tenim raó; no ho afirmaran pliblicament, pero 
segurament que alguna vegada ho pensen en privat. I, se- 
nyor President, nosaltres no caurem en aquest Fals dilema 
que he assenyalat en el comengament de la meva interven- 
ció, de fer coses o de discutir de politica. El PSU vol discu- 
tir de política per fer coses; el problema es quines són ies 
coses que fem. Veiem-ho, fem un repas: política d’unitat 
democratica. Aquí es parla que la classe política -que 
caldria afegir immediatament que no tota e s  igud- sabra 
que es pot fer i que  no es pot fer. Per tant, unitat demo- 
cratica perqui- hi hagi una responsabilitat de tots els par- 
tits, all0 que se’n diu la classe política, perque tinguem 
aquesta responsabilitat, pero al mateix temps tinguem ca- 
pacitat per a saber que fem en cada moment. Acabar amb 
la marginacio d’amplis sectors populars. I aixb, encara 
que ja sembli antic, una cosa obsoleta, es govern d’unitat. 
Deixin ja l’esperit excfoent de partit i actui’n com a partit 
en les coses en que hagin d’actuar corn a partit, pero 
actuin com a Govern de tot Catalunya en les coses en quk 
han d’actuar com a Govern. Quan facin una petició de res- 
ponsabilitat i de modera&, siguin els primers a donar-ne 
exemple, per6 no caiguin en la claudicacio constant, No 
culpin l’oposició d’esquerra de la desorientacib popular; 
sbn vostes els qui governen, no 6s l’esquerra qui governa. 
Deixin de repetir quii han fet -esta molt bé fer el balanq-, 
pero plantegin un pia politic autonbmic per dir el que fa- 
rem. 

Alternatives: no seran noves ni originds, pero les repe- 
tirem. Es necessari repetir-les; encara, segurament, sera 
necessari durant molt de temps repetir-les, Es, en primer 
lloc, un problema d’aliances. Quines aliances sbn neces- 
saries i amb quin programa, amb quin contingut? Nos- 
altres hem plantejat govern d’unitat amb un programa 
mínim, de cinc punts que ara tornare a explicar, un acord 
que pugui durar tota la legislatura actual, amb clements de 
caracter més estrategic en el pla economic, en el pla insti- 
tucional, que puguin anar fins i tot més enlli d’aquesta le- 
gislatura. Es a dir, treballar per a aquests tres anys, pero al 
mateix temps treballar per a Catalunya a mes llarg abast. 

El PSU ha fet unes propostes després del 23 de febrer, 
consegüentment amb les analisis en que tots semblavern 
estar d’acord. Anlilisis de la gravetat de la situació espa- 
nyola i de la situació catalana. Nosaltres pensem, franca- 
ment, desprks de sis mesos, set, d’enqa del 23 de febrer, 
que vostks continuen fent la mateixa politica. 

Nosaltres hem plantejat cinc punts; en primer lloc, la 

- . - , .. . . ... , . . -. -. 
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institucionalitzacib de Catalunya, i en aquest sentit, una 
proposta concreta sobre Diputacions. Diputacions que 
cal situar en el pla d’un projecte autonhmic de veritat, no 
en una coordinadora de Diputacions que substitueixi un 
veritable Govern o un veritable autogovern a Catalunya. 
El Tribunal Constitucional s’ha pronunciat; hi ha ele- 
ments positius, en aquesta sentkncia -segurament hi 
són-, hi ha continguts de la Mancomunitat i de la Genera- 
litat republicana valids. Aprofitem-!os. Aprofitem-las tots. 
Crec que no hi ha cap reserva per part dels socialistes o 
dels comunistes de la Diputació de Barcelona -crec que 
ho han demostrat a bastament-, perd fem al mateix temps 
el que es necessari, eI que ens diu l’article 5 de 1’Estatut 
d’Autonomia: lleis de divisi& territorial i local de Catalu- 
nya -és un mandat de 1’Estatut-, fem-les, fem un pacte 
per elaborar 1’Estatut interior, i llavors ja, en cosetes més 
concretes, les quals podem anar treballant, pero d’iimrne- 
diat, perquk són coses d’immediat, la Llei de Finances 
Públiques de la Generalitat, que el Consell Executiu esta 
compromes a partar-la de nou a discussi6 a aquest Paria- 
ment: en relació amb les Caixes, debat i acord; el Consell 
Executiu tambk s’hi va comprometre al seu moment per- 
qui, és clar, cal parlar de racionalitat, efectivament, cai 
parlar de racionalitat, i en una cosa molt concreta, que ens 
preocupa per la importancia enorme que té: cal arreglar el 
desgavell de la funció publica que hi ha en aquests mo- 
ments, malgrat la impugnació de la Llei $han de donar cri- 
teris d’objectivitat, de transparhcia en els concursos, en 
la seleccio objectiva, etc. 

El segon punt es !’atur, la crisi, la reconversib. Vostk, se- 
nyor President, parla en aquests últims temps, reiterada- 
ment, de crear riquesa. Estern plenament d’aeord, per6 
aixo exigeix de nou, tal com vam plantejar j a  en el debat 
parlamentari del mes de juny, programació i control se- 
gons les possibilitats de Wstatut, tant internes -de casa, 
del que podem fer aqui segons les possibilitats de P’Esta- 
tut-, com a nivell #Estat amb iniciatives cap a 1’Estat. 
Aixo exigeix informacio comarcal per sectors dels indexs 
d’atur de cada nivell per a saber quina mena de treball 
contra l’atur anem a fer, quin tipus de reconversib is ne- 
cessiria, tota una serie de ... en fi, economia intersticial, pe- 
tita i mitjana empresa ... és igual, no importa, pero cal fer 
tot aixo: informació a tots els nivells, estadístiques. 

I estem d’acord a discutir la productivitat, i estem d’a- 
cord a discutir la productivitat sobre unes bases concretes 
on entri la tecnologia, hi entri la ma d’obra, hi entri tota 
una serie de qüestions de caracter sindical. Si, discutim de 
productivitat, de tot s’ha de discutir, sobretot de groducti- 
vitat també s’ha de discutir. Per6 no perquk se’ns aug- 
menti, prement una mica més la clau, s’augmenti l’explo- 
tació d’una persona cn concret, i en canvi no es vegi la pro- 
ductivitat com un element general. 

Recordar algunes qüestions importants. Vostk sap, se- 
nyor Rigol, que els 1.300 milions s6n obra fonamental- 
ment dels ajuntaments i centrals sindicals. Hi ha hagut un 
ajut de la Generalitat, pero hi ha hagut la pressió impor- 
tant, I’acció important, politica dels ajuntaments i de les 
centrals sindicals. Pero s’han acabat, a més, s’han acabat; 
ja no en vénen més. No es van tenir en compte, tampoc, 
propostes que hi havia que fossin de sis mesos i no de tres 
mesos, etc. 

En fi, hi ha els 800 milions d’inversió pública per als 
quals, efectivament, falta un pia de treball. On s’invertiran, 
com s’invertiran, quin tipus de tecnologia? Empreses co- 
marcals o locals? O multinacionals? Contractes, c] tipus 
de contractes que hi haura per als contractats amb tota la 
inversio aquesta? 

Hi ha de nou, per a recordar, la SEAT, el problema de 
la SEAT, la necessitat del representant de la Generalitat a 
la SEAT, que estigui present aquí, que la Generalitat assu- 
meixi ies seves responsabilitats. Hispano Qlivetti, veure en 
quin marc coincidim, e1 subsector de l’electrbnica quines 
alternatives te ... Es clar, RO serveix aixb de dir ({ja varn dir- 
ho, aixb, al mes de juny)); no serveix dir que hi ha moltes 
dificultats, que podem fer poques coses. Cal agafar I’Esta- 
tut i fer totes les que puguem fer. I aleshores cat, efectiva- 
ment, que aquest Parlament, cl Govern de la Generalitat, 
tingui autaritat per a anar tambe a plantejar alternatives 
des del punt de vista dels nostres interessos. Molt mes 
quan s’entra en un plat fort, en un plat mes fort encara que 
els que he esmentat ara, com es el del textil pel que ens 
afecta aqui, a Catalunya. 

Vostes saben que hi havia una proposta sindical -Co- 
missions Obreres i UGT-, vostes van donar suport al pla 
de reestructuracib del Govern central, pla bene’it total- 
ment per la patronal; la CEOE hi estava $’acord. Tenen la 
responsabilitat directa, crec jo9 de com es desenvolupari 
aquest pla; a la millor sera una gran fortuna de pla, nos- 
altres pensem que no, ja que penso que, en fi, la posició 
que va defensar la Minoria Catalana al Govern de Ma- 
drid, el senyor Roca, es alliqonadora en relacib amb el pla 
textil, que practicament era el mateix pla que plantejava ei 
Govern, i va exigir urgencies i presses. 

Amb aquest pla es perdran molts llocs de treball. Vos- 
tes, fins a aquest moment, crec jo, no han participat en la 
concreció del que era el pla; en la concreció no hi han par- 
ticipat, no han nomenat encara el representant a la Comis- 
sió de Control -i es important aquest control, serB molt 
important--, com igualment tampoc no ens ha dit, no ens 
ha explict de I’IMAC: que hi han de fer les centrats sindi- 
cals, com hi seran, alla, de convidats de pedra? Q u e  hi fa- 
ran, tindran capacitat d’incidir, que  defensa la Generalitat 
en concret que facin les centrals sindicals en l’IMAC? 
EIauran de rendir comptes al Parlament de totes aquestes 
qüestions, ja que encara no ens han explicat on aniran a 
treballar els treballadors que restaran en atur de tots 
aquests pians que s’han plantejat --textil, SEAT, Hispano 
Qlivetti, etc.-, si tenen projectes alternatius d’ocupacio de 
la ma d’obra sobrera; com quedaran, per exemple, el Va- 
lles Occidental, el Bages, ef Berguedi; hi ha projectes per a 
fer front a aquesta situació? Perque k s  clar, es que si no hi 
ha projectes tornem al mateix d’abans, que no hi ha verita- 
blement, en aquest terreny específic, economic, social, una 
alternativa autonornica del Govern de la Generalitat. Re- 
ciclara la indústria intersticial, la ma d’obra sobrera? Hi 
hauri reciclatge professional en un sentit útil, practic, no 
en un sentit de perdua de diners i de temps, solidari amb els 
treballadors que quedin en atur i amb Catalunya, global- 
ment? 

Sense afany desenfrenat de polkmica, necessitaríem, 
pero, respostes a totes aquestes qüestions i a aquestes pre- 
guntes -francament, creiem, les forces polítiques, no que 
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dos i dos són quatre més un que hi afegirem, l’any que ve 
ja mirarem d’afegir-ho i seran cinc,,. no-, respostes 
concretes, politiques, encara que nom& siguin aproxima- 
tives. Sabem, saben vostes que estem anant cap a una so- 
cietat, en aquests moments, concrets, tal com esta plante- 
jat aqui, dividida, a mis de la divisió de classes, que hi ha 
alguna divisió per la meitat entre ocupats i entre aturats, i 
que s’hi va rapid, i que no hi ha alternatives, i que vostes no 
es plantegen alternatives, ens diuen el que s’ha fet i conti- 
nuem fent el mateix, pero, no es plantegen alternatives. 
Crec que tats aquests problemes els han de preocupar 
com a nosaltres ens preocupen molt, i aqui hi ha dternati- 
ves, modestes, pero que exigeixen de nou una accio de go- 
vern autonomica i amb visió d’Estat. Ho recordo, aquí va 
haver-hi una polemica, I’ANE -la seva aplicacio i el seu 
control, el seu calendari-, jo crec que és una cosa que 
tambb ha de preocupar la Generalitat; per6 hi ha, d’aitra 
banda, l’acord catal& sobre ocupacio. Francament, amb 
les dades que tinc en aquests moments, el Fomento Nacio- 
nal del Trabajo s’hi va negar, per6 hi ha un acord concret 
aquí, sobre la base que plantejava Comissions Obreres 
-vaja, les centrals sindicals presents--, que no era res de 
1’aEtre rnon, eren unes coses molt modestetes, el que van 
plantejar en concret; per6 a aquest acord catala el Foment 
s’hi va negar... 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Diputat, ha acabat el 
temps. Li prego que acabi en un parell de minuts. 

El Sr. FRUTOS: ... no ha tingut autoritat, la Generali- 
tat, davant el Foment del Treball, no ha utilitzat la possibi- 
litat de I’Estatut. Per tant, aquesta política de concertacio 
que ens planteja sempre el Consell Executiu ... Qs a dir, 
rnodernitzacib economica, reconversib industrial, si, pro- 
grks tambe, modernització espanyola i acostament a EU- 
ropa també, pero, senyors del Consell Executiu, parlem ja 
de quk E s  el que anem a construir per a Catalunya: un mo- 
del de creixement economic, o si hem de continuar fent pe- 
daqos, una actitud creadora i d’exigencia davant 1’Estat o 
esperar que arribin les normes d’Espanya. Serveis socials: 
exactament igual, que es poden desenvolupar, que es el 
tercer punt del nostre acord autanhic .  En llengua i cut- 
tura, aquí hi ha una contradiccib: es crea una entitat orga- 
nitzadora d’actes culturals, que no seria Dna contradicció 
amb aixb d’irnpulsar des del Govern, o no ho es, mirem-ho 
en concret, perd aqui crec que apareix una primera 
contradiccib. 

Pero, sobretot, unitat democratica per a la negociacio 
amb 1’Estat sobre la base dels interessos nacionals de Ca- 
talunya amb una visió solidiria de l’Estat, i, a partir d’aquí 
crec que seria possible trobar i estrenyer les influhcies 
que tenim cada un de nosaltres de cada família politicn de 
Madrid. Jo crec que el mateix senyor President -destem 
convenquts- ho podria fer amb el senyor Calvo Sotelo. 
Aixb, senyores i senyors Diputats, es un programa 
concret en la linia clara, rigorosa i conseqüent de re- 
construcció nacional de Catalunya, El senyor President 
ha parlat de reconstrucció historica, cultural, econornica, 
de convivencia ciutadana, tenint en compte la complexa 
realitat humana i territorial, pero no ha ofert, pensem 
nosaltres, cap projecte autonbmic. El PSU vol contribuir a 
oferir-ne un, a canviar la politica; per tant, considera que 
s’ha de canviar el Govern, que ha d’haver-hi un govern 

d’unitat amb aquest programa que tisi endavant tota 
aquesta alternativa; avanqar en un veritable catalanisme 
popular, que comenqa. Per a discutir sobre aquests cinc 
punts hi poden haver plantejaments diversos d’altres par- 
tits, pero, sobretot, la base s6n aquests cinc punts. Tenim a 
llarg termini, nosaltres, propostes diferents, el conjunt de 
Grups polítics que estem aqui; peru hem de contribuir ara, 
aqui, perque sigui possible la creacib d’aquesta Catalunya 
autonoma, i d’aquests projectes diferents que tenim ja s’a- 
niran obrint pas els que tinguin més rati Ara tenim una 
realitat greu, no I’agreugem, no l’agreugem més. 

Gracies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 
Diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Tk la paraula 1’HHonorable senyor 
Conseller de Treball. 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL: Molt Honorable 
senyor President, senyores i senyors Diputats, a algunes 
qüestions concretes que ha plantejat el Diputat senyor 
Frutos jo li voldria donar resposta o informacib, a algunes 
d’elles. Primer, la informacib de quk disposen els senyors 
Diputats d’aquesta Cambra sobre la desocupacib es 
constant, van rebent vostes tant el Butlletí semestrai com 
els Fulls d’Ocupaci6, i penso que en aquest sentit s’ha fet 
un esforq per divulgar la situació de l’atur a Catalunya, 
que no cal dir que i s  gravíssima. 

Sobre els 1.300 milions. Sobre els 1.300 milions, senyor 
Frutos, és una cosa assolida per: les centrals sindicals, els 
ajuntaments, el Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya i el Delegat del Treball que hi havia en aquell 
temps. I penso que en una cosa -vost& que demana tant la 
unitat- que ha estat aconseguida amb la unitat de tots ple- 
gats no hi vulgui buscar protagonismes d’un. cantó o 
I’altre; ha estat aconseguida amb tots, amb ‘tots. 

Sabre els 800 milions. Aixd es una cosa que es debatri 
en aquest Parlament i e s  en la línia dels 1.300, aquesta es 
la proposta que es fara i que es precisara, en la linia dels 
1.300 d’abaus, de Ia qual nosaltres, juntament amb els 
ajuntaments, amb les centrals sindicals, i també amb la 
Delegació del Treball, que ha intervingut en aixo, hem fet 
una valoració molt positiva. 

Sobre la SEAT. Hem d’assumir les responsabilitats 
nosaltres, les ha d’assumir tothom, les han d’assurnir els 
cornitis d’empresa, - les seccions sindicals, la Generditat, 
tothom, perque aquest ks un problema greu. 

Sobre I’IMAC, em suggereix una altra cosa. En el debat 
que hi va haver el mes de juliol sobre la desocupació, una 
de les resolucions que virem votar unanimement, en 
aquesta Cambra, va ser que es donava de termini fins al 3 1 
de desembre per a poder constituir --i ho diu així, textual- 
ment, la resolució- els mecanismes de control dels insti- 
tuts que ja depenen de la Generditat. Sobre aixb jo si que 
voldria anunciar un dels pensaments i una de les línies que 
t é  aquest Departament sobre la participacib de les centrals 
sindicals i de la patronal del pais. respecte a aquests insti- 
tuts. Nosaltres ens trobem en un moment en q u i  cal enfor- 
tir deuuna manera vigorosa ies institucions socials d’aquest 
país, i cal fer-ho en un moment de greu crisi: es disposa de 
molt pocs mitjans per a executar les funcions que tenen, i. 
d’una manera o altra, el fet de vitalitzar la nostra autono- 
mia també d e p h  de la vitalitat que hi hagi ekaquesta rela- 
ci6 d’iinteressos entre centrals socials i patronal, mirant de 
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cara a la mateixa autonomia. D’una manera o altra, 
tambe es podra dir que el futur de l’autonomia ho sera 
mentre les centrals sindicals i ia patronal del gais mirin 
precisament de cara a dintre del pais. En aquesta linia 
d’enfortiment de les organitzacions sindicals, crec que els 
mecanismes que es donen a traves dels instituts han de ser 
participatius per a les mateixes centrals sindicals i la pa- 
tronal. En aquest sentit, i amb el termini fins al 31 de de- 
sembre, que és el termini de que disposa el Departament 
per a plantejar-ho a les centrals sindicals corresponents, 
nosaltres farem una proposta de participacib a aquests 
instituts en la línia de sindicalitzacib i de vertebració d’a- 
questes organitzacions, que tant necessiten aquestes eines 
materials per a poder tirar endavant els fins per als quals 
actuen. 

Sobre el problema de la desocupació voldria centrar el 
tema tal corn esta en aquests moments -ara prescindeixo 
del balanq de coses fetes anteriorment; per tant, prescin- 
deixo de coses que no han arribat a bon terme al meu en- 
tendre-, com esti en aquests moments ia situacio: vostes 
saben que el tractament dels efectes de la crisi econhica,  
el tractament dc l’atur des dels seus efectes, passa per una 
distribucio mes equitativa del treball que hi ha actualment; 
passa, ticnicament, per una reduccio de les hores de trc- 
ball, en el cas de Catalunya parlem de les hores extraordi- 
naries, parlem de la pluriocupació, parlem de les mil vuit- 
centes vuitanta hores, parlem de tot aixo, corn uns efectes 
redistributius dels llocs de treball de quk en aquests mo- 
ments es disposa. El mateix Parlament va encoratjar i va 
demanar ai Consell Executiu que endeguks un acord en 
aquest sentit amb les centrals sindicals, sobre la base de 
l’aplicacib de l’ANE, sobre la base de l’aplicació d’altres 
acords corn el d’UGT-Foment assolits ja a Catalunya, i en 
e1 sentit de poder racionalitzar totes aquestes mesures. En 
aixb que han estat unes converses intenses i que han tingut 
el seus alts i baixos, continua d’una manera o altra 
buscant-se una h i a  de sortida. En el moment que aixb 
s’hagi assolit -si es que ho assolim- penso que sera motiu 
de gaig per a tots els senyors i senyores Diputades. 

Tot i amb aixb, cal dir que s’han fet uns intents impor- 
tants en aquest sentit, al llarg d’aquest any i mig. No hi ha 
cap sindicalista present en aquesta Cambra que no admeti 
que k s  molt mks positiu demanar un estalvi, un estalvi 
institucionalitzat a les rendes dels treballadors per a 
aplicar-ho, per exemple, a una sindicalització dels expe- 
dients de crisi, per a trobar fórmules alternatives, i no pas 
un rebaix dels increments salarials i que es redistribueixin 
per tot el sistema amb els seus fluxos normais. Dificilment 
hi hauria aigun sindicalista que acceptes la primera 
fórmula com a pitjor que aquesta segona. D’una manera o 
altra s’han anat buscant fbrmules alternatives perque en 
aquests llocs on es genera la desocupacio d’una manera 
administrativa, expedients de crisi, conciliacions indivi- 
duals a I’IMAC, o via Magistratura -en aquest cas no ens 
hi podem posar perque és d’un altre estament de poder-, 
no cerquin solucions alternatives, perque tant les concilia- 
cions com els expedients de crisi puguin trobar, abans de 
ser plantejades d’una manera definitiva cap a Mur, situa- 
cions alternatives buscades a traves de les mateixes alter- 
natives que les centrals sindicals puguin plantejar, I aixo 

s’ha fet. I aquesta hauria estat una conquesta important de 
les centrals sindicals. 

Jo diria que s’han plantejat moltes coses, algunes pro- 
bablement les assolirem, i les assolirem cercant aquell Únic 
camí que tenim nosaltres perque a Catalunya hi hagi una 
politica social autonoma, que 6s 1’apIicaciÓ de 1’Estatut 
dels TrebalIadars, amb l’article 83.2. Aquest k s  l’hnic 
carni amb base jurídica pel qual ho podrem aconseguir, i 
de l’única manera que ho podrem aconseguir és cercant 
aquesta via d’unitat que vostk esmentava, senyor Frutos. 
Pero, tot i amb aixo, aquesta via d’unitat, la unitat que cer- 
quem, no i s  una cosa facit, no 6s la suma aritmetica de les 
diverses institucions, dels diversos partits polítics, de les 
diverses centrals sindicals i de Fes patronals, no ks aixo; 6s 
un esforq per veure la motivacib per la qual cada un d’a- 
quests elements actua, i saber trobar-hi els punts bons que 
te, els punts bons que tb, i aixo és el que ens permet portar 
una pedagogia d’unitat. Tot al16 que sigui entrar en un 
camp molt mks aleatori, que va des del Pariamcnt de Ma- 
drid, o que va, doncs, per saber quines escissions hi ha o 
no hi ha dintre de la CEOE, tot el que sigui situar-nos en 
aquest camp aleatori, tot ei que sigui buscar els punts ne- 
gatius sense trobar I’analisi del perque i de les motivacions 
dels interlocutors, tot aixo no porta a la unitat, aixb porta 
a la disgregacio, i nixo voste ho entén, perque voste tambe 
t k  una manera de pensar. Hom veu que les coses s’enfron- 
ten, que les coses estan oposades, que una cosa sbn els in- 
teressos dels uns i dels nltres,i també voste ha d’entendre 
que Ia unitat es moit dificil des del plantejament que voste 
pugui fer. 

Es per aixo que cercar un acord a Catalunya sobre aix6 
es dificit, i voste ha d’entendre mes que ningú aquesta difi- 
cultat. 

Moltes gracies, senyores i senyors Diputats, senyor 
President. 

El Sr. PRESIDENT: Per al torn de rkplica‘! Primer, 
doncs, el senyor RibÚ ... 

El Sr. RIBO (de ¡’esc6 estant): El senyor Cuadras. 
El Sr. PRESIDENT: El Diputat senyor Antoni Cua- 

dras per al torn de riplica del Partit Socialista Unificat. 
EI Sr. CUADRAS: Senyor President, senyores Diputa- 

des, senyors Diputats, molt breument, per a utilitzar 
aquest temps de replica, per a contestar la intervencio que 
ha fet aqui davant la Cambra el Conseller de Treball. Jo 
entenc que, fonamentalment, en la intervencio del meu 
company de partit, el company Frutos, potser, per a con- 
testar aquest apartat era mes necessaria la intervencib del 
senyor Conseller d’hdústria. No obstant aixo, per ordre 
intentar& contestar la intervenció dei Conselier de Treball. 
En primer lloc, en allb que fa referencia a la divulgacib 

de les xifres de I’atur. Es veritat que aquesta divulgacio hi 
és, per6 em fa l’cfecte que aquí hem de tenir en compte un 
element important, en el qual nosaltres hem insistit ja més 
d’una vegada des d’aquesta tribuna. 1 és que, lligat amb la 
divulgacio de les xifres de l’atur, hi ha un tema que cal 
introduir, que es el de les xifres comarcals. I em fa l’efecte 
que aquest és una tema molt important, precisament per a 
adonar-nos d’aila on es dóna amb mes intensitat i amb 
molta més gravetat aquest problema. 

Molt lligat amb aixb, jo penso que hi ha precisament el 
terna de l’atur comunitari i el tema dels 1.300 rniIions. Evi- 
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dentment que no és un tema en qui! algk s’atribueixi prota- 
gonismes. Pero em fa l’efecte que no bs una qiiestio de pso- 
tagonisme, que, precisament, des d’aquestes comarques, 
des de les zones on s’ha patit amb més intensitat i on s’esta 
patint amb mks intensitat el problema de l’atur, és des d’on 
hi ha hagut una pressió, una acci6 mes ferma, més deci- 
dida de cara a aconseguir aquests diners. I a nosaltres ens 
preocupa que, aquests diners, quan ja s’han acabat -vosti 
ens diu ara que dels 800 milions, ja en parlarem; evi- 
dentment, aixo ha entrar ai Parlament, en parlarem- ..., 
pero a nosaltres ens preocupa. perqui intuim que no hi ha 
la preocupacio suficient per un terna tan important. Es 
clar que el tema de I’atur, no el solucionarem Únicament i 
exclusivament per la via dels diners del treball comunitari, 
perb ens preocupa aquesta quantitat, i sobretot ens preo- 
cupa la falta de concreció d’aquesta xifra, on es pensa des- 
tinar, en que, com es pensa destinar aquest suma. 

Tema de L’IMAC. Estern d’acord en el plantejament. Es 
clar que es necessita vitalitat, pero també es necessita una 
certa rapidesa. Vostk ens planteja que abans de final d’any 
tindrem notícies d’aixo, que se ’n~  far& una proposta. Pero 
nosaltres entenem -almenys en aquest sentit anava la 
nostra intervenció inicial que aquest es un tema que hauria 
d’estar ja resolt. Es un tema que hauria d’estar resolt, com 
hauria d’estar resolt j a  el tema del delegat de la Generalitat 
a la SEAT, en definitiva, de I’emprcsa pública, etcktera, el 
tema de la Comissi6 de control del pla de reconversi6 del 
tkxtil, etc. 

Pel que fa al tema de l’atur -i aixo vam dir-ho ja i em 
sembla que est i  suficientment a la memoria de totes les se- 
nyores i senyors Diputats d’aquesta Cambra-, nosaltres 
el considerem, perque entenem que es així, el problema 
més important que en aquests moments tenim plantejat a 
Catalunya. I ks per aixQ que nosaltres entenem que exigeix 
una acci6 de govern molt més decidida, que no hi es, Per- 
qu6, és veritat -i aixo li hem de reconkixer, i vostk, senyor 
Rigol, sap que li hem reconegut- la bona voluntat de 
voste en tota aquesta serie de qüestions, accions concretes 
que moites vegades voste ha desenrotllat en qüestions de 
determinades empreses, etcktera. Aixb ningú no li nega, 
pero nosaltres entenem que fa falta una accio de govern 
global, una acció economica global en aquest sentit, de 
planificacib, d’accib, etcetera, que em fa l’efecte que k s  el 
que manca. 

El punt que s’hagi arribat o no s’hagi arribat a acords. 
Vostk ens parla aqui d’unitat, i nosaltres estem per aquesta 
unitat, i sabem que en temes com aquest es mes necessaria 
que mai. Pero, &s clar, és molt dificil -i voste ho reco- 
neix-, molt dificil de vegades arribar a aquests acords uni- 
taris, per6 vull dir que em fa l’efecte que tampoc no els ha 
d’estranyar quan vostks sbn els primers que des dc Ia seva 
accio de govern estan fent tots els possibles precisament 
per a impedir aquesta unitat. 

I en els temes concrets s’arriba a aquesta unitat quan hi 
ha una accio unitaria decidida global, que no hi és. Voste, 
senyor Rigol, sap molt bé que nosaltres som els primers in- 
teressats en aquest terna. I voste sap, concretament en el 
tema dels acords sobre l’atur, que la nostra preocupació 
ha anat sempre en la direcció d’aconseguir-10s. I em fa l’e- 
fecte que vostk, evidentment, no ho reconeixeri aqui da- 
vant de la Cambra, per6 em sembla que no faig una afir- 

macid, gratui’ta quan dic que el principal culpable que no 
s’hagi arribat a aquests acords es precisament el Fomento 
del Trabajo Nacional. 

Vostii sap que les centrals sindicals, i la que podriem 
considerar la central sindical proxima a nosaltres, al- 
menys amb la que nosaltres ens sentim identificats en els 
postulats sindicals, que és Comissions Obreres, han fet els 
esfoqos necessaris per arribar a aquests acords. Per6 per 
a nosaltres, hi insisteixo, el que manca és una política glo- 
bal, que no hi es. Repeteixo, en la. línia que per a nosaltres 
el tema de I’atur es el tema cabdal en aquests moments a 
Catalunya. 

Res mbs, moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Conseller d’IndÚstria i 

Energia té la paraula. 
El Sr. CONSELLER D’INDUSTRTA 1 ENERGIA: 

Senyor President, senyores i senyors Diputats, unes pa- 
raules en relacio amb alguns dels ternes que ha apuntat el 
senyor Diputat, el senyor Frutos. Sbn moltes les coses, els 
temes que realment podriem tocar. Cal escollir-ne, o pre- 
fereixo escollir-ne, uns quants en aquest moment. 

Molts de vast&, i el senyor Diputat per descomptat, sa- 
ben molt be que el tkxtil era un sector, i en aquests mo- 
ments continua essent un sector, que ens esta caient de les 
mans, cal ser perfectament conscients, perqui: ho sabiem, 
que el textil anava perdent llocs de treball d’una manera 
que vot& mateixos saben que era gairebe irreversible. Sa- 
bem que comarques senceres sehs estaven buidant, i sa- 
bem que no tenia límit, o almenys era absolutament impre- 
visible, el límit de termini d’aquesta defallenqa, d’aquesta 
decaiguda de2 sector tkxtil. Davant d’aixb -amb la qual 
cosa crec que hi estarem, d’acord- hem de dir que no- 
saltres, des del primer moment, hem promogut, hem im- 
pulsat davant del Govern central la creacib, la posada en 
marxa, l’elaboracib, primer, per descomptat, del Pla de 
Reconversió Textil. Estern convencut‘s que és l’única ma- 
nera seriosa de posar el sector en línia cap al futur amb 
uns costos suportables des del punt de vista territorial i des 
del punt de vista laboral. Creiem que ks l’hic sistema. Si 
pensen que hi ha algun sistema que hi pugui ser millor dins 
del context en qui ens movem, estarem encantats de 
conkixer-lo, encara que, repeteixo, nosaltres ens conside- 
rem en aquest sentit agents actius del Pla de Reconversib. 

Vaig dir, ij un parell de mesos -i va sortir publicat, hi 
va haver una replica-, que nosaltres no haviem intervin- 
gut, no haviem participat en la redacció material del Pla de 
Reconversib. I k s  cert. Es cert que no hi haviem intervin- 
gut, per6 tan cert corn aixo -perque, per descomptat, no 
hi podiem intervenir- es que permanentment hem estat 
seguint el Pla, permanentment n’hem estat informats, per- 
manentment hem estat insistint en aquells punts que ens 
semblava que eren positius de cara al que nosaltres, em 
sembla que millor que ningú, sabem que convi: al sector i 
sabem que convé al país. 

El Pla de Reconversió -en vull fer esment d’una carac- 
terística, perque em sembla que 6,s important, perque lliga 
d’una manera molt especial amb fa nostra manera de 
veure les coses en el que fa referencia a política industrial- 
no consisteix solament en un pla de renovació de maqui- 
naria, de renovacib tecnohigica, la qual cosa ja és positiva 
-des del nostre punt de vista és positiva-, sinó que obre 
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un carni que nosaltres pensem que en aquest ram i era qual- 
sevol altre 6s decisiu, sera decisiu, que l’assolim o no, de 
cara a superar c) no superar la crisi. Em refereixo a totes 
aquelles inversions, a totes aquelles activitats, a totes 
aquelles iniciatives i propostes que vagin a millorar la qua- 
litat, que vagin a millorar el disseny, que vagin a promoure 
nous mercats; en definitiva, que hi entrin amb un concepte 
amb el qual jo estic completament d’acord, el concepte de 
la productivitat, madurat, no solament com el treball rea- 
litzat per una determinada persona, sinó com un concepte 
global d’empresa en que entren totes les persones que for- 
men part de l’empresa, tot el capital que k s  a l’empresa i to- 
tes les decisions, iniciatives, imaginaci6, mercat, etcktera, 
cn definitiva, com ha definit el Diputat, tot el concepte glo- 
bal de l’empresa en qi4es;tió. Pensem nosdtees que aquest 
és realment el concepte de productivitat, i en aquest sentit 
pensem que el thxtil recull #una manera acceptable 
aquesta idea, aquest concepte, aquest repte que posa I’em- 
presariat per tirar endavant la seva empresa. 

D’altra banda, és evident que al llarg de 1’Estat espa- 
nyol sectors i, per descomptat, territoris han estat i hem 
estat fent tot el que ha estat a les nostres mans perquk vin- 
gués cap al nostre país, vinguhs cap ala nostres sectors el 
mhim de diner possible dins de les necessitats que teníem, 
En aquest sentit, el fet que hi hagi una aportacib de diners 
important del sector públic, amb tot el que aixi, pugui 
implicar de motivacib d’inversib al seu torn en el sector 
privat, creiem que 6s interessant, creiem que és positiu per 
R nosaltres i per al sector. 

Ara bé, si nosaltres hem abonat, promogut i participat 
cn l’elaboracio, per6 no l’hem redactada, si que tenim les 
competencies pel que fa referkncia a l’execucib. %’article 
12 de 1’Estatut 6s taxatiu en aquest aspecte, i vull dir que 
en la darrera reunió del Consell Executiu de la Generalitat, 
que va ser dijous passat, dia 17, nosaltres v a m  crear 
l’brgan recollidor del Pia, a fi d’executar-lo a Catalunya. 
Haig de dir, perque és dxi, que aquest decret, aquest dis- 
posició de recollida de la reconversib per a la seva execu- 
ció 6s conegut del Govern de Madrid, del seu Ministre 
d’IndÚstria. Pensem, d’altra banda, que seri bo que en 
plans d’aquest abast, que en plans d’aquesta mena, hi ac- 
tuem exercint al mkim possible les nostres compethies i 
sumant-hi, a mks, una coldlaboracib amb I’AdministraciÓ 
central, donada I’eenvergadura del Pla. 

Aquest ks un primer punt que volia tocar. EI segon va 
rdaclonat aimenys conceptualment amb aquest. No- 
saltres estern treballant, certament amb unes eines molt 
mks modestes pero amb uns objectius almenys tan ambi- 
ciosos, en la reconversio feta des d’aqui i amb les nostres 
possibilitats. Clarament, estic parlant en aquest sentit del 
CARIC. I voldria que es veiés el CARIC -hi voldria in- 
sistir, potser 110 he fet en mis d’una ocasib-, no com un 
comittl: interdepartamental que dóna uns avals, o millor 
dit, que fa uns dictdmens perquB el Consell Executiu deter- 
mini la proceahcia o no d’uns avds, sinó que voldria in- 
sistir en el nom que caracteritza l’organisme: Comite d’A- 
jut a la Reconversió Industrial de Catalunya. 

Aquí hi ha la filosofia de la nostra actuació. No es 
tracta de donar uns diners -que, d’dtra banda, en aquest 
cas son molt minsos-, es tracta de marcar un estil, de 
crear unes actituds3 de promoure uns estirnuis, preci8a- 

ment -i per aixb dic que conceptualment e1 tema lliga amb 
la reconversi6 tkxtil-, dirigits a la gestió, a l’organitzacib, 
a la professionalització, a la comercialitzacio, etc., el ma- 
teix que d’alguna manera esta contemplat m els intaagi- 
bles del sector tkxtit, doncs, de la mateixa manera, amb els 
nostres avals constitueixi urna ajuda, un estímul a totes 
aquestes accions. No es tracta de distribuir unes pessetes, 
que, d’aitra banda, no són gaires, sense politica industrial, 
sinó que aquests ajuts econbmics signifiquin el suport eco- 
nomic, material, amb una politica industrial -ho repe- 
teixo, potser modesta quantitativament perb tremenda- 
ment ambiciosa en altres conceptes-, que és modificar, 
canviar la mentalitat i l’aactitud de cara a anar a la 
construcció de futur, de cara a dinar a la permankncia, no 
de cara solament a allargar sense més determinades activi- 
tats. 

Hem treballat i estem tenint resultats en alguns sectors, 
en alguns estem molt avancats, en alguns mes retardats. 
Esmentaré, a títol d’exemple, el del vidre; el sector del 
suro; un molt dificil en quk estem treballant molt a fons, el 
de motocicletes; i dos en qu6 hem arribat ja a resultats 
molt concrets, maquina-eina i sector tkxtil, Sempre, ho re- 
peteixo, amb aquest objectiu i entenent que el diner és l’a- 
jut material d’una concepció de política industrial molt 
mbs amplia. 

I voldria, en tercer lloc, per acabar, referir-me a l’es- 
ment que ka fet el senyor Diputat de I’aplicació de l’article 
53 de 1’Estatut. Fa tres o quatre mesos aproximadament 
se’m va fer una pregunta respecte a aquest tema. Vam dir 
que, precisament per la mateixa redaccib de I’article 53, 
que es referia a aquelles empreses, R aquells organismes 
que no siguin objecte de traspas, havíem fins aleshores in- 
cidit, sobretot i basicament, en aquells aspectes, en aquells 
serveis, que són ob-jecte de traspas especificament, pero 
que, des de ja feia temps, esthem treballant en el marc de 
I’aplicació de l’article 53. Hem treballat a nivell de Cornis- 
si6 Mixta, hem treballat a nivell, doncs, de gestions perma- 
nents prop del Govern de Madrid, i hem treballat a la vista 
de la importancia i de la generalitat del tema a través $una 
carta, de fa relativament poc temps, de primers d’aquest 
mes, del President de la Generalitat, prop del President del 
Govern, marcant definitivament la necessitat peremptbria 
i urgent d’establir el marc que faci possible el nomena- 
ment, per part de la Generalitat, dels nostres representants 
prop de les empreses phbliques. Res més. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: El Diputat senyor Luchetti, en 

nom del Grup del Partit Socialista Unificat, per a la 
replica. 

El Sr. LUCCHETIT: Senyor President, senyores Dipu- 
tades, senyors Diputats, aquest és un tema del qual hem 
parlat moltes vegades aquí i jo voldria evitar de nau la sec- 
torialització. Pensem que és un problema que, lligant amb 
el que ha dit el nostre cap de la Minoria, en la seva inter- 
venció, demana solucions politiques que no passen per les 
solucions politiques que avui se’ns ofereixen. k r q u e  se’ns 
diu tambk, en la politica industrial, que $ha fet, i se’ns 
parla del CARIC, que d6na ajuda a empreses concretes. 
Per6 nosaltres trobem a faltar, trobem la mama d’un dis- 
seny de politica industrirnl per a Catalunya. Sabem que la 
crisi que avui tenim k s  unti crisi molt difícil, 6s una crisi 
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molt complexa, de la qual amb prou feines sabem -si que 
sabem com hi hem entrat- com ens estem aguantant, per6 
no sabem com en sortirem, i encara no sabem ni quan en 
sortirem. Aixo &s veritat. Pero precisament per aixo cal 
que afinem els instruments i cal que hi hagi iniciatives molt 
concretes. Avui no es tracta ja hicament, com se’ns deia 
aquest matí, de problemes sectorials; avui ja son fins i tot 
problemes de subsectors -i després em referiré al textil- i 
problemes de productes, no problemes de sectors. I hem 
d’apostar per determinats productes que sbn els que a la 
sortida de la crisi -potser perquk incorporin una taxa de 
consum energktic mks baix, perquk incorporin una taxa de 
ma d’obra mes alta- seran aquells pels quals haurem ha- 
gut d’apostar nosaltres perque seran els que realment ens 
poden interessar. Per tant, nosaltres no voldriem entrar 
ara a veure si el CARIC el que ha fet ha estat be o ha estat 
malament. Nosaltres ja hem dit que el CARIC no tk sentit, 
no te sentit. No tk sentit perqui el que tenia sentit era un 
consell per a la reconversio de sectors industrials, la for- 
mació dei qual vam aprovar aqui, al Parlament -que en- 
cara no ha estat creat-, i que, al nostre entendre, aquest 
Consell era el que, amb les parts socials implicades i amb 
!’Administració aquí, a Catalunya, havia de donar aques- 
tes grans idees de per on havia d’anar la reconversio in- 
dustrial. I ara voldria parlar de la reconversió industrial 
perque jo crec que utilitzem les paraules en sentits dife- 
rents. Per a nosaltres, reconversib vol dir reconvertir; voE 
dir, una cosa, convertir-la en una altra. I a mi em sembla 
-i aquest és el problema principat- que ni en la proposta 
del Govern de Madrid, ni en la proposta, que també sortia, 
en línies generals, d’aqui, de la Minoria catalana a Madrid, 
significa reconversib, significa com facilitar el tancament 
d’empreses, com facilitar la disminució de E’ocupació en 
un determinat sector, com fer que els costos socials -i 
aixo ho admetem, aixo ho admetern- d’aquestes empreses 
sigui el límit. 

Pero aixd no és una reconversió, senyores Diputades i 
senyors Diputats, aixo ks una cusa que no ks la reconver- 
sio, que es simplement facilitar l’augment de la desocupa- 
cib. Aleshores nosaltres insistim en les nostres propostes, 
que és el Consell de Reconversih dels sectors industrials. I 
el cas del textil és un cas claríssim que Ira estat aixi. La 
proposta que feien les centrals sindicals en la negociació a 
Madrid, que feien UGT i Comissions Obreres, era una 
proposta de reconversib, era una proposta de reconversio, 
Jo els demano, a vosths, que agafin el decret de reconver- 
si6 que ha fet el Govern de Madrid i em diguim si all6 ks 
una reconversib o és una cosa que no te res a veure amb el 
que avui els especialistes entenen per reconversió in- 
dustrial. Jo voldria, per a acabar -no voldria referir-rne a 
altres temes de menys importancia, tots importants, dels 
quals ha donat explicacions el senyor Oller-, tornar al 
terna que nosaltres ens sembla essencial: aquests prable- 
mes no s’aborden amb la iniciativa i amb la capacitat de 
concertació entre les parts socials -aquesta vegada, con- 
certacib entre les parts socials- que es refereixen perquk 
aixb ks fet des del punt de vista d’uns interessos, que jo en 
diria petits, del Govern que avui e s  al front de Catalunya. I 
aquest ks un problema important per a nosaltres. X és per 
aixo que el nostre Secretari General i el Cap de la Minoria 
pariamentiria deia -i jo voldria acabar dient-ho- que no 

només per aixo, pero tambi: per aixo, es necessaria a Cata- 
lunya una política d’unitat democratica. 

Res mks, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Te la paraula, en nom de2 Grup 

Socialista, el Diputat senyor Joan Reventos. 
El Sr. BEVENT&? Senyores i senyors Diputats, en 

aquest debat parlamentari d’orientacib política general del 
Consell Executiu, la meva intervenció tindri un sentit 
institucional. No anirti al terreny del President de la Gene- 
ralitat, ni al nostre terreny; anire a un terreny parlamen- 
tiriament posible, al de I’exercici dei control polític del 
Parlament de Catalunya sobre un Govern que no ens ha 
exposat un programa. 1 és des d’aquesta perspectiva que 
vull. centrar la meva intervencio en tres punts: comentar el 
discurs d’ahir del President de la Generalitat, exposar com 
els socialistes veiem l’actual situació política i parlamen- 
taria a Catalunya, i vult, en tercer lloc, fer unes reflexions 
sobre la situacio i les perspectives del catalanisme polític. 

Abans, per& i per ajudar a clarificar, vull expressar la 
preocupacib que sentim els socialistes per l’evolució de la 
situacib politica, econhica  i social, per la seva erosió. 
Davant d’aixb, els socialistes tenim uns objectius priorita- 
ris : afermar la democricia, enfortir l’autonomia, afrontar 
la crisi, Estem convenquts que l’estabilitat, en aquests mo- 
ments, 6s més necessaria que mai per a la democracia i 
l’autonomia; també que aquest objectiu a Catalunya no es 
pot assolir amb un Govern minoritari. Sense fer de la ne- 
cessitat virtut, per6 atenent les necessitats del nostre po- 
ble, vull deixar ben clar que el que varem proposar i propo- 
sem es la formació d’un Consell Executiu amb base parla- 
mentiria hmplia i estable, un Consell Executiu amb un 
ampli suport social, centrat en un programa de realitza- 
cions ben definit, orientat a guanyar estabilitat política i 
social, amb un programa de lluita contra i’atur per a afer- 
mar la democracia i potenciar l’autonomia. Ahir, el se- 
nyor President ens va dir -ens va dir moltes CQS~W-: hem 
fet una tasca de govern, volem continuar fent-la sols? con- 
tinuem fent el mateix que hem fet fins ara; si alguna cosa 
no va bé, són herencies del passat, no tenim competencies, 
en són responsables els enemics de Catalunya i, si se’ns 
ataca o critica, s’ataca les institucions de Catalunya, En 
aquesta línia argumental del President, en el seu discurs hi 
ha de tot. Estem d’acord amb alguns punts d’aquesta 
lhgica, amb altres no, rotundament no. És evident que 
continua subsistint un Estat centralista. Es pales que son 
molt grans els obstacles que s’aixequen en el camí de I’au- 
togovern, per les incomprensions seculars; per6 aquesta 
línia argumental oblida un altre punt: per a nosaltres, no 
ks així. Catalunya per ella mateixa té greus problemes, i 
aquests problemes no es resolen, o s’agreugen o se’n creen 
de nous per la politica que esta fent el Consell Executiu. I 
al fil del discurs del President Pujol, vull assenyalar com, 
des de la nostra perspectiva, no s’ha sabut orientar l’afir- 
mació de Catalunya a partir de la realitat i del reconeixe- 
ment de la situacib del nostre poble, tenint en compte els 
graus diferents de conscikncia nacional i preveient un pro- 
cks d’alts i baixos. Sovint, les reaccions estrictament emo- 
cionals o les inhabilitats polítiques en el tractament d’un 
tema que requereix una gran dosi de sensibilitat han creat 
tensions innecessaries en el si de la nostra comunitat na- 
cional. Algunes deCEaracims extemporanies, encara que 
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insignificatives perd prou alarmants sobre els catalans de 
desti, han introdui’t elements de xenofhbia que no fan altra 
cosa que propiciar la potenciacio d’actituds neolerrouxis- 
tes a Catalunya. No vull creure que ningú no desitja el 
trencament dei que ha estat tradicionalment la identifica- 
ci6 de Ia majoria. del poble de Catalunya, tant de catalans 
d’origen com de catalans de destí, en la defensa de la nos- 
tra autonomia i dels ideals de progrés continguts en la h i -  
ta per la recuperaciir de les nostres llibertats nacionals. Tots 
tenim responsabilitat en aquest camp. No s’ha assumit 
coLlectivament la responsabilitat que significa consolidar i 
enfortir la unitat civil del nostre poble, bisic perque es pugui 
reeixir en el proces de reconstruccib nacional. Les tradi- 
cionals reticencies del centralisme,troben sempre l’excusa 
en plantejaments mes guiats per la irracionaíitat que per la 
intel4gencia política. t’accib decidida del Govern cn la 
normalitzacid! de la llengua catalana, cal fornentar-la en 
I‘habilitat política, en l’impuls de les dotacions econbmi- 
ques necessaries, amb el reconeixement dels drets i els 
deures dels ciutadans i, sobretot, evitant gesticulacions in- 
necessiries. La situació de crisi econbrnica corn a marc de 
referencia i els diferents graus de consciineia nacÍonal que 
deriven del proces historie recent de la nostra nació fan del 
tot necessari I’afermanent, mes que mai, de l’esperit d’o- 
bertura, de llibertat i de progris que el catalanisme polític 
ha fet en els moments mes gloriosos de la seva historia. 
Vull subratilar que en el discurs d’ahir he constatat, en la 
tematica de política lingiiistica, una contradicció amb afir- 
macions contingudes en e1 discurs d’investidura. Sbn, per 
part del President de la Generalitat, un posicioaament 
nou, coincident amb el que nosaltres sempre hem afirmat, 
amb tot el que significa expressar que la llengua amena- 
cada es el catali, pero que voldríem veure concretat amb 
coherencia i amb intel4gencia politica en les accions de 
govern i en les lleis. 

Passo a un altre tema. El primer factor d’inestabilitat 
política i social neix de la crisi econbrnica, I’atur i les re- 
conversions industrials. El s socialistes han dit mil vegades 
que afrontar aquests problemes ha de ser I’eix central de la 
politica que cal fer avui a Catalunya. En el discurs del Pre- 
sident Pujol no es veu així. Amb un cofoisme que no re- 
conforta ningú, colaloca en el darrer terme de les seves 
preocupacions els problemes economics i de I’atur, i en- 
cara ho fa amb uns posicionaments de sesignaei6 que no 
podem acceptar. I no ho podem acceptar perque la realitat 
6s de cada dia, perquk cada dia s’aagreuja la situacili> eco- 
nomica i cada dia es pitjor la situació social. Ens parla 
d’una política de salari social, perb sense cap concrecih 
On 6s el compromis del Consell Executiu per a impulsar 
des d’aquest Parlament una llei de serveis socials? Enfront 
de I’atur, quina política s’ha fet? O quina política se’nns 
proposa? No hi ha una perspectiva o una altra oferta que 
la continui’tat d’una política que S O ~ S  ha donat fracas o in- 
hibicib. Fracas en els successius plans del Conseller Rigol 
contra M u r ,  refusats per les centrals sindicals i la patro- 
nal; fracas per manca de voluntat política per a definir i 
aplicar una politica contra I’atur i per a I’ocupació. i aixo 
quan amb l’acord nacional d’ocupacii), i amb els acords de 
Foment i UGT, els camins de possibilitat eren importants. 
Inhibició en els traspassos de serveis, que sbn un instru- 
ment clau d’una política d’ocupacib. 

La regulació de lbocupacib, que no s’ha volgut demanar 
o no s’ha demanat amb prou fermesa. 

Inhibicib davant els processos de reconversib in- 
dustrial, pels quals els socialistes hem proposat unificar 
tots els organismes que entenen en les reconversions. 

Inhibició davant el recent decret de I’AdministraciÓ so- 
bre la reconversiÓ textil que té, tots ho sabem, una im- 
portancia economica decisiva per a C nt alunya: afecta 
200 O00 treballadors. Quina és l’opinió del Conseil Exe- 
cutiu sobre aquest decret? Que en pensa dir i fer? 

Jo vull afirmar aqui que amb les facultats de qui5 avui 
disposa Ia Generalitat hi ha possibilitats d’endegar una po- 
Zitica contra l’atur; que no se’ns digui que no es pot fer res 
mes. Desprks del debat de l’atur fet en aquest Parlament el 
mes de juny passat, hi ha un conjunt: de resolucions apro- 
vades que marquen una línia coherent de política d’ocupa- 
cib i contra I’atur, i el Consel1 Executiu n’ha fet cas ornis. 
Ahir, el President Pujol ens deia que el Govern no es dkbil 
perque fa realitzacions. La nostra resposta és mriltipfe. La 
debilitat dcl Govern es manifesta en la manca de grans ei- 
xos d’actuació, es manifesta en Ia seva descoordinacib, es 
manifesta també en el que hauria de fer i podria fer i no fa i 
en ai10 que fa i ho fa errbniament. Es reflecteix també en la 
manera com e1 Consell Executiu no esgota, en accions de 
govern concretes, les capacitats estatutaries i els traspas- 
ses obtinguts. Es hora de dir que els traspassos j a  rebuts 
són més importants que els que va rebre la Generalitat re- 
publicana, ¿i com han repercutit aquests traspassos en 
i’acció de govern? Nosaltres creiem que molt sovint amb 
arrítmies, amb improvisacions i amb accions a deshora. 
Em dol, pero haig de dir-ho: és trist de constatar la falta 
d’iniciativa, la manca d’imaginacib, el dkficit de capacitat 
creadora del Consell Executiu. 

Vull alhdir també, perquk el President no ho va fer, als 
criteris d’un tema actual, als criteris de fons que inspiren c1 
Pla d’Obrcs Piddiques, basat en l’emissió de deute públic 
de 10 000 milions de pessetes. Sobre aquest vull dir diver- 
ses coses. Assenyalar en primer lloc que arriba a deshora, 
que nosaltres, els socialistes, I’abril del 80, varem demanar 
I’emissiÓ d’un deute pÚbfic per a programar inversions de 
xoc en la lluita contra l’atur, i recordar tambk que la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat permet un endeutament 
superior. El projecte havia de presentar-se eE 30 d’abril i el 
projecte que arriba ara es una gran improvisacib en la qual 
no hi ha quantificació dels objectius i esta mancat de molts 
projectes concrets. Aquest 6s un fet insdit en qualsevol 
Administració pública solvent. Un Pla que, a mks, no te 
l’objectiu pioritari que havia de tenir, que era lluitar 
contra I’atur. En sintesi, corn el President, com el Conse- 
ller de Finances han pogut permetre un plantejament tan 
insolvent? 

En un altre ordre, també em dol, hem de continuar, ne- 
cessariament, denunciant que el procés de construcció de 
1’Administracib pública de la Generalitat es fa d’una ma- 
nera moit deficient. I aquesta és, en bona part, responsabi- 
litat del Conseller de Governació. Aixo e s  greu; pot arri- 
bar a ser gravíssim en el moment en que et volum de les 
transferencies rebudes permet ja una acci6 de govern, i pot 
ser gravíssim perquk pot hipotecar et futur i l’eficacia de 
I’AdministraciÓ pública catalana. Aquesta manca de ca- 
pacitat creadora i d’eesperit racionalitzador fa que ets ser- 
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veis traspassats es mantinguin tal qual, que continui‘n es- 
sent una copia dei provincialisme administratiu de 1’Estat 
centralista, sense projectes globals de reorganització i 
reordenació administratives, acudint, sovint, a la fórmula 
faci1 i en bona part obsoleta de comissions interdeparta- 
mentals per a la coordinació; sense una politica de racio- 
natitat de la gestio d’eliminacii, de les duplicitats o, senyor 
Conseller de Finances, una visi6 de costos i de control d’e- 
ficiheies; sense mesures per a afavorir un tractament agil 
dels problemes i sense crear mecanismes renovadors de 
control i participacib ciutadans. Mi ha en la funció 
publica, en la funcio pública continua subsistint un pco- 
blema que tendeix a erosionar-se i que temem que pugui 
desembocar en conflictes oberts en qualsevol moment. 

En un altre ordre d’idees, una de les grans tasques d’un 
Consell Executiu és -i, d’aixb, el President Pujol no ans en 
va parlar- la de contribuir a I’estructuracib dels ajunta- 
ments democratics i enfortir, la seva coordinació amb la 
Generalitat. Per a nosaltres, una Aciministraci6 local ben 
estructurada e s  una condició per a la democracia i l’auto- 
nomia. Es base per a la descentralització de la nova Admi- 
nistraci6 catalana i pivot per a la creacio dels poders co- 
marcals. Per aixo, el Consell Executiu no pot ser un com- 
petidur dels ajuntaments, 

I dues paraules sobre les diputacions. Dos conceptes 
clars: els socialistes hem mantingut sempre la mateixa po- 
sici6, amb independkncia dels resultats electorals -no 
com d’altres que abans de les eleccions a aquest Parla- 
ment supeditaven l’absorcib de les diputacions al fet que 
estigués feta la nova organitzacio territorial de Catalu- 
nya-, i, encara, sobre les diputacions, en I’irea de l’acció 
legislativa d’aquest Parlament, estern preparats per a 
aprofitar les possibilitats que ens obre la sentkncia del Tri- 
bunal Constitucional. 

I hi ha un altre aspecte de la situació política molt preo- 
cupant, extremament preocupant: el que el President Pu- 
jol va advocar ahir. Em refereixo al retrocés del pes de Ca- 
talunya en el conjunt d’Espanya. Catalunya, en el passat 
immediat, fou capdavantera del procés democratic i punt 
de referhcia del procés autonornic per a tots els pobles 
d’Espanya. Ara, per la logica d’un govern minoritari, per 
la incapacitat de situar el treball polític en l’brbita del real, 
s’ha produilt un fort retroces. Catalunya continua pesant 
com a pais, els seus homes també, pero hi ha una perdua 
de prestigi, hi ha una reculada en la capacitat de propos- 
tes. D’alguna manera, Catalunya, corn a nacib, ha retro- 
cedit, entre altres raons perquk hi ha una sensacio d’inefi- 
cacia institucional; perque no hi ha capacitat per a inte- 
grar el que realment i s  Catalunya 8 l’hara de fer el procés 
de reconstrucci6 nacional, i per aix6 s’ha recorregut, des 
de posicions minoritaries, a un sacseig permanent de l’e- 
motivitat del poble sense objectius clars. Ara tothom reco- 
neix la necessitat de reconduir el proces de la política per a 
assolir 1’EEstat de les autonomies; la concertació es e1 resul- 
tat d’un treball politic fet en l’orbita del real, ks el resultat 
d’una negociació que te elements positius i elements nega- 
tius, o dements preocupants; elements positius i elements 
preocupants. S6c el primer que vaig dir que nu afecta Ca- 
talunya, no ha d’afectar l’autonomia de Catalunya, i cal 
esforqar-nos perquk sigui aixi. 

Aqui, avui, en aquest Parlament, s’ha fet una afirmació 

molt greu. S’ha vingut a dir que determinats Diputats d’a- 
quest Parlament estem inhabilitats per a debatre en la me- 
sura que aspectes de la politica estatal puguin afectar Ca- 
talunya. Jo afirmo que aixb és absolutament inadmissible 
en democracia; per6 vaig més enlla: els socialistes no hem 
defugit d’afismar el nostre suport al resultat global dels 
acords de concertacib autonhmica. Jo ara proposo que 
aquest Parlament, com a representaciti del poble de Cata- 
lunya, estudii’, seriosament i rigorosament, els presumptes 
riscs que els acords de concertacio, i en particular llur apli- 
cació, puguin representar per a i’autogovern nacional de 
Catalunya, tot reiterant que, al nostre entendre, tkcnica- 
ment i políticament, els acords no sbn fets per a afectar 
Catalunya i que nosaltres estarem sempre, amb fermesa i 
contundkncia, per la defensa de la integritat de 1’Estatut. 

Vaig al segon punt del meu discurs, i aixb sera molt més 
greu. Quh direm els socialistes sobre la situació politica i 
parlamentaria despcbs de l’nnunci que, el senyor President 
de la Generalitat ens va fer ahir en el sentit que pensa man- 
tenir el triangle de suport parlamentari de Convergincia i 
Unió, Centristes i Esquerra? Aquesta majoria tripartida, 
que hom ha anomenat des deis distints punts de vista front 
conservador, corri, parlamentari o majoria natural, es 
troba avui en una situacio molt especial, que pot ser 
descrita, d’una manera grafica, de Ia manera següent: es 
tracta d’una majoria formada per tres partits, o quatre 
partits, que no es posen d’acord ni tan sols per a reunir-se 
conjuntament en un mateix despatx. 

Senyor President de la Generalitat, creu vostk possible 
de fer una política d’una mínima volada amb aquest su- 
port d’una majoria tan feble i dramaticament dividida? Si 
es així, el felicito pel seu optimisme, pero el censuro per la 
seva miopia i pel seu entestament partidista, perque voste 
prefereix anar fent la viu-viu que no pas reconvertir la seva 
tasca politica vers l’horitzó d’ambicio i de grandesa nacio- 
nal, de sentit d’Estat. Vostk prefereix baratar dia a dia, en 
un estira i afluixa desgastador i mediocre, aquí i a Madrid, 
a negociar en profunditat una majoria amplia i estable que 
permeti, realment, aixecar Catalunya i no pas continuar-la 
dividint. Voste, senyor President, prefereix mantenir un 
Consell minoritari, sotmks a totes les pressions i a totes les 
subhastes, abans de cedir davant d’allo que no sols es una 
exigencia de les forces politiques responsables, sinó que 
esdevé dia a dia un gegantesc ressb popular: una política 
d’amplia base popular, de suport estable i ample, una po- 
litica nacional, no una politica de partit. I li pregunto: quk 
aconseguiran les pressions dels Centristes, senyor Presi- 
dent, perquk continui‘n donant-li suport parlamentari? Jo 
ja sé ara que es el que els concedeix que el Govern d’en 
Calvo Sotelo considera molt important: els concedeix un 
Govern catala minoritari, feble i dependent, all6 que preci- 
sament desitgen. Pero, a més de tot aixo, hi ha d’haver ele- 
ments més concrets de negociació interna entre els tres o 
quatre partits del front conservador. Hi ha un partit, la 
U n i h  Democrática, que, per massa silenciós, sovint s’o- 
blida. I cal, per a informació dels parlamentaris i de tots els 
ciutadans, que vostk ens expliqui aquí el contingut concret 
d’aquests acords partidistes. 

Senyores i senyors Diputats, jo no s& si sera possible 1”- 
quilibrisme de mantenir una situació tan anormal fins a les 
properes eleccions. Tant pot ser que el front conservador 
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s’acabi d’aquí a unes hores com que duri R mitjA termini. I 
k s  aquesta incertitud all6 que qualifica mks durament la si- 
tuació actual i la fórmula presa peí President Pujol. En 
una situació marcada pels greus problemes i per X’agressib 
permanent dels enemics de la llibertat i de I’autogsvern de 
Catalunya, k s  una alegria poc responsable mantenir 
aquesta atmosfera d’incertesa, d’inestabilitat i de divisio. 

El President de la Generalitat podin fer, desprka del pe- 
riode de reflexib estival que ens va demanar, un gran gest 
de responsabilitat i de generositat per Catalunya. No ha 
volgut o no ha estat capa$ de fer-ho, i encara que aixb pu- 
gui significar que de cara al futur l’aiternativa que encar- 
nem els socialistes pugui resultar-ne beneficiada, he de dir, 
ben sincerament, com a catala, com a dembcrata i corn a 
socialista, que no me n’aiegro, perquk ara, avui, aqui, calia 
fer una nova palitica i sbn molts els perills i les frustracions 
que vindran d’ara endavant. 

Valdria, per acabar, senyores i senyors Diputats, refle- 
xionar breument sobre el sentit profund de la tasca que es 
desplega aquí. Som aqui, en aquest Parlament, elegits pel 
nostre poble, per tal de realitzar una tasca de representa- 
cio popular i legislativa, per6 tambt per aixecar la nostra 
naci6, construir el nostre autogovern. Durant molts anys 
el combat per les llibertats politiques i per les ilibereats na- 
cionals contra el franquisme ha estat un sol i b i c  combat. 
En ell, els treballadors d’aquesta terra hi han abocat, com 
cap altre sector social, generositat i sacrifici. Aquests tre- 
balladors identificaren i identifiquen la causa de C atalu- 
nya amb la causa de la llibertat, del progrés, de la segure- 
tat i de la justicia social. Una gran majoria del poble de 
Catalunya identifica catalanisme amb politica progres- 
siva. Aixi ha estat tradicionalment i aixÍ ka de ser en el fu- 
tur, si de veritat volem consolidar un sol poble i re- 
construir una patria malmesa per la mahempsada de quasi 
mig segle de dictadura i de tragica ogressi6 nacional. 

Si algun dia s’arsibks a identificar la causa catalana 
amb una politica conservadora i amb les gesticulacions 
maximalistes de sectors minoritaris, el nostre país entraria 
en una crisi historica de funestes conseqiikncies. No és 
identificant Catalunya amb els interessos d’una minoria 
privilegiada que s’allibera el nostre pais del pes d’un passat 
d’opressib. Tampoc no ho h r a  amb les imprecacions o les 
queixes. Per aixo nosaltres considerem essencid, no sola- 
ment per a la defensa dels seus interessos i per h i  E’impuls 
d’una politica favorable a la majoria sociologicet dels tre- 
balladors de Catalunya, sino tambk per a la unitat civil i 
per a l’alliberament del nostre poble que els treballadors ai- 
guin també protagonistes de la gestió pública de Catalu- 
nya i de la seva construcciri de l’autonomia. 

I acabo. Voldria que es veiks en aquesta intervencicj un 
esforq per situar en unes coordenades justes aquest debat 
polític. Elements de la política $’all6 concret sbn necessa- 
ris sempre, pero ara, avui, aquí, ho s6n molt mks els aspec- 
tes globals de l’aeciÓ política. Qs bo que tots reflexionem; 
ca2 reflexionar molt, amb sentit de responsabilitat, sobre 
les veritats i les necessitats del nostre poble i amb la més 
estricta fermesa en la defensa del que fins ara hem 
aconseguit. 

Res més, moltes gricies, 
El. Sr. PRESIDENT: Tb I t x  paraula I’Honorable senyor 

Conseller de Trebdl. 

El Sr. CONSELLER DE TREBALL: Senyer Presi- 
dent, senyores i senyors Diputats, intentar& respondre úni- 
cament aspectes parcials de l’ampli discurs del Diputat se- 
nyor Reventb. 

Pel que es refereix a la política sociai, econhica i labo- 
rai, hi ha dues parauies en qub ha insistit i que han centrat 
l’eix de la seva intervenei6 en aquests aspectes: fracis i in- 
hibicib. 

Jo crec que ks obligacib, segurament, del principal par- 
tit de l’oposisib parlar de fracis. Un fracas que de vegades 
es d h a  d’una manera precog, perqui: segons les resolu- 
cions del juny passat, algunes d’aguestes rcsoluciom a mi 
em donen temps fins al 3 i de desembre. M’han augurat un 
fracis en aquest sentit; intentark treballar perquk vostk, d 
3 1 de desembre pugui dir que he intentat fer-ho bk. Hi ha 
hagut un fracis, evidentment. Hi ha hagut un frachs da- 
vant d’un projecte concret i determinat, pero des del De- 
partament s’han convocat les parts socials i ies parts eco- 
nhiques; s’ha presentat un projecte concret, un projecte 
que no era altra cosa que fer servis les institucions socials i 
patronals del país perqui: canalitzessin elles, amb tot 
aquest contingut, l’aportació de tots els catalans en la 
lluita contra Mur .  Aixo ha estat un frachs, per6 jo li haig 
de dir que aquest dirileg continua, que 6s la meva obligacih 
que continu‘i i que, d’una manera o una altra, totes les 
parts socials estan mirant la Generalitat per cercar aquest 
dificil camí del pacte. Jo voldria, senyor Reventós, perquk 
tt5 companys molt a prop de vost4 que tambt compartei- 
xen amb mi els problemes d’aquest pacte, que els pregunti 
si, a mis del fracas, hi ha hagut inhibició del Departament 
de Treball de la Generalitat. Pregunti-ho, i pregunti-ho des 
d’aquest punt de vista mks institucional perquk, de debb, 
jo haig de dir que els cornpanys de vost6 m’han ajudat 
malt i espero, espero d’eHs, que tambt alguns aspectes de 
la meva aportació els valorin positivament. 

No en digui fracas, d’aixo, digui que estem en un pais QII 
es dificil de trobar aquest carni d’unitat, digui que 6s un 
país on els interessos encara es continuen mirant cadascú 
a si mateix, que ks molt difisil obrir tot aix& per6 que en 
aquest esforg, la Generalitat hi ha estat i aix6 a vostk fi in- 
teressa, a vostk corn a cap del primer partit de l’aposicib Ji 
interessa aquest esforq que s’estii fent i que esti avanqant 
de mica en mica. 

Acaba, aquesta tarda mateix, un Diputat tambC d’a- 
quest Parlament, de valorar aquest esfsrg. 1 companys de 
vast&, per exemple, per a posar-ne un &aquests dies, com- 
panys de vosti: que també, ha s h  meus, quant a catalans, 
d’Aisconde1, poden veure que davant del Departament 
s’estan cercant camins de viabilitat en aquest cas concret. 
I aixo com a senyal i com a signe de tota una politica d’in- 
tentar vertebrar aquest pais per l’aspecte social. No pot dir 
que aquest projecte 6s parcial, no got dir que aquest pro- 
jecte no és d i d ,  Nosaltres estem mirant que les centrals 
sindicals canalitzin els greus problemes del pais, que, a 
més de sindicalitzar allu, aquells temes que sempre han es- 
tat seus, que van de la reivindicacio d’unes millors eondi- 
cims a la retribucib saiarid, també assumeixin aquests as- 
pectes nous. 1 com acabava de dir tambe en 1st meva inter- 
vencio anterior, I’AdministraciÓ els pugui oferir aquesta 
participacih mks plena, a travks $’aquests Instituts que 
sbn, d’una manera o una altra, serveis sindicds, Aquest ks 
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el projecte. Parli’m de fracas, si vostk vol, perd no parli 
d’inhibició en aquest sentit. Nosaltres, mentre estiguem en 
el Govern li puc dir que continuarem amb molt poques 
compethies,  amb molt pocs mitjans, per6 sabem que 
qualsevol possibilitat d’arreglar I’atur passa perqui Co- 
missions Obreres, UGT, el Foment del Treball, la Genera- 
litat es posin d’acord. No ho hem aconseguit encara i ani- 
rem lluitant per aconseguir-ho. 

Jo demanaria que en aquesta lluita voste no m’atri- 
bueixi un fracas excessivament precoq. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Te la paraula el Diputat senyor 

Codina. 
El Sr, CODINA: Senyores i senyors Diputats, al se- 

nyor Rigol li toca el paper més desagradable, sempre l’en- 
vien d’avanqada, eh?, i resulta que és el que ha de parar els 
primers cops. Jo no caurk en la temptacib d’atacar el se- 
nyor RigoS personalment, perquk a tots ens consta fa bona 
voluntat que posa en les seves accions. Perd aixrj no justi- 
fica el fracas de certes accions. És corn el porter que el dei- 
xen sol i els defenses se’n van ajugar per les ales i tothom 
xuta com vol. S’ha de fer un equip. La lluita contra l’atus 
és la lluita d’un Consell, d’un Consell Executiu, no d’un 
Departament. Així hem d’enfocar-ho i aixi ho hem de 
veure. J quan es parla de fracas és perque es diu que s’han 
de tenir idees, pero no fantasies. Idees, i després sempre 
anem a remolc d’aquestes idees perqub resulta que la ne- 
cessitat crea l’brgan i quan no hi ha ningu que dóna solu- 
cions, les mateixes forces -perque necessiten alguna solu- 
cib- sbn les que les ofereixen. 

Els socialistes tenim una política d’Estat perquk consi- 
derem -i aixo ho tenim molt clar- que Catalunya es una 
part de 1’Estat i que els problemes s’han d’enfocar en gene- 
ral, pero tenim una responsabilitat en aplicar tota aquesta 
visió de conjunt dintre de Catalunya. Els socialistes hem 
donat moltes mes mostres que volem fer la nostra autono- 
mia en ei món del treball, que qualsevol altra forga, perque 
es demostra caminant. 

Hi ha un Acord Nacional d’Ocupacio i nosaltres volem 
que la complementacib a Catalunya es faci autonomica- 
ment i per aixb estem lluitant, per aixb. 1 ho estem dient 
amb tota claredat, i els fets, i no les paraules, són els que 
demostren l’acció d’un sindicat o d’una ideologia. I, pet 
tant, hem de parlar de fracas perquk fracas, en el diccio- 
nari, es quan no s’aconsegueix el que es vol aconseguir; 
aix6 i s  un fracis. I quan hi ha moltes idees per6 no s’acon- 
segueix tirar-les endavant, s’ha de considerar un fracas, 
Un fracas, no personal -que és el gran error en que 
caiem-, i vostk sempre ho presenta corn que hi posa molt 
bona voluntat, per6 dificilment tirem endavant si un De- 
partament hi posa molta bona voluntat i els altres Depar- 
taments no fan res per a ajudar que aixo sigui així. Si el 
Departament de Finances fa una accio purament de dre- 
tes, per molt socialitzant que faci la seva política, una amb 
l’altra quedaran frenades completament, Si el de Comerg 
fa una acci6 i posa molts carteflets dient que el botiguer és 
l’amic, s’ha de considerar que els que compren també són 
els amics del botiguer, i se n’haurien de fer dos, de cartells 
(rialles), si no, ens quedem que només es defensa una part 
de la societat, i vostes són el Govern i vostk k s  el Conseller 
de tots els catalans. I quan hi ha un fracas i la cosa no fun- 

ciona bé, s’ha de dir per qui: no funciona, sense por, i si son 
els sindicats, s’ha de dir que són els sindicats i si k s  un d’a- 
quests sindicats, s’ha de dir qui es, i si e s  el Foment del Tre- 
ball, s’ha de dir que ks el Foment del Treball, i llavors veu- 
rem, i el poble sabri, per quk fracassen els intents de nego- 
ciació. 

També deia que si avancem possibilitats del que es fins 
al dia 31 de desembre, ara j a  dient per endavant que aix6 
fracassara,.., pero ks que aixo ja ve d’una altra resolucib, 
d’un altre Ple molt anterior que es va dir en un altre segon 
Ple, que ara sí que es faria, i ara es diu el 3 1 de desembre. I 
llavors arribem al 31 de desembre i molt ens temem que 
tampoc no es puguin fer aquestes coses perquti sabem les 
dificultats que hi ha per a aconseguir un petit pas. 1 aixo ho 
sabem tots, i sabem que si no es comenqa aviat, no els do- 
nara temps el 3 1 de desembre, i ilavors no ens servira que 
ens hagin dit que com que ho van comenqar l’octubre ({no 
ens ha donat temps)). Per tant, s’ha d’avanqar, perquk jo 
no vull apuntar punts al govern d’unitat de la Generalitat, 
perd la lluita per a aconseguir diners de l’ocupacib comu- 
nitaria va comenqar el 1977 i no es va aconseguir fins al 
1980. Per tant, exactament en aquest carni hem d’avan- 
qar. Jo no vull caure en la temptació, ja dic, d’atacar per- 
sonalment un Departament, sino el Govern en general. 
Que es coordini, que faci una reestructuracib, que tingui 
més productivitat i tots hi sortirem guanyant. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Te la paraula el Molt Honorable 

senyor President de ia Generalitat. 
El Sr. PRESIDENT DE LA GENERALITAT: Molt 

Honorable senyor President, senyores i senyors Diputats, 
volia comenqar aquestes par aules, aquest a intervencii, 
meva de resposta st la intervenció del secretari general del 
primer partit de I’oposició, del Partit Socialista de Catalu- 
nya, en primer lloc donant4 les gracies per una cosa, i és 
que ens ha dit: {{la Generalitat actual té ja més traspassos 
dels que va tenir mai la Generalitat republicanan. Aixo is  
un punt que deu ser merit d’algri, i és mkrit de tots, de tats 
els aqui presents, entenem-nos, perque l’Estatut, que tk eIs 
defectes que sabem i del qual jo no faré tanta crítica corn 
d’altres, pero que tots, i tots els qui hi varem intervenir 
varem recomanar el seu vot sempre, virem dir que era un 
Estatut que tenia tota urla skrie de falles, i que algunes amb 
el temps hauriem’ d’anar-les resolent, per& de tota ma- 
nera, aquest Estatut, en I’expressió del senyor Reventós, 
ens ha permks avui tenir mes traspassos dels que va tenir 
mai -segons el senyor Reventbs- la Generalitat republi- 
cana. Merit de tots. 

Tambk deu ser una mica merit dels qui realment hem 
materialitzat aquests traspassos. Vull dir d’enca de fa ca- 
torze, setze, disset mesos, doncs, la gran majoria d’aquests 
traspassos, el que representa passar de 1.600 milions de 
pessetes a 118.000 milions de pessetes s’ha fet durant 
aquest període, i, per tant, un cert mkrit tambk deu ser de 
la gent que és dóna el cas que és l’actual Consell Executiu, 
amb l’ajut de representants d’altres partits en la Comissi6 
Mixta; som nosaltres els qui hem protagonitzat aquest 
traspis, almenys pel que fa referencia a la banda catalana. 

Aquesta es una cosa que he recollit i que em sembla que 
val la pana de subratllar, sobretot en una +ca en la qual 
tots --no el Partit Socialista, ni aquest, ni l’aitre, ni el de 
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més enllh, sino tots- tenim una certa tendhcia mks aviat 
a presentar: (dxniu)}, en primera persona del plural9 de ve- 
gades, a presentar els aspectes més aviat negatius que no 
pas positius; pero resulta que tenim un Estatut qtae ara ja9 
ara ja, al cap d’un any de vigincia -no arriba a un any i 
mig de vigkncia efectiva- tk més traspassos que no havia 
tingut mai ]’Estatut dels anys trenta. Primer punt. 

Pero jo voldria precisar algunes coses que ha dit el se- 
nyar Reventos i també que ha dit el senyor Codina. Ja ho 
vaig dir ahir, de tota manera: la lluita contra l’atur, hi ha 
maneres i maneres de fer-la. Nosaltres creiem -recolIint 
ara nomis una de les coses que ha dit el senyor Reventós 
sobre aquest punt-, ho vaig dir ahir, i ara parlant del que 
ell ha dit respecte al deute públic, a l’emissió de deute pú- 
blic, que hi ha moltes maneres de lluitar contra l’atur. Nos- 
altres voldriem lluitar contra l’atur i al mateix temps fer 
escoles. En e1 pla aquest vostis veuran que es pretkn poder 
dedicar 1.500 milions de pessetes a escdes, que són coses 
que queden, que a més donen feina, que a més eleven el ni- 
vell, despres, de la formacio del país; fer carreteres, hi ha 
obres públiques, concretament aquest pla ti! no sé si són 
4.500 milions de pessetes, en principi, destinats per a 
carreteres, per a infrastructura de ia zona de Barcelona 
també, per a problemes de depuració d’aigües, etc., fer 
-que no somrigui ningú- parcs de bombers, pero k s  que , 

es necessiten. Cada any -i el senyor Reventbs cada any 
ens ho recordava, i tenia tota la raó- teníem incendis mks 
del compte, aquest any n’hem tingut menys; no vull dir 
que sigui merit del Govern de la Generalitat, potser k s  que 
ha fet menys calor en aqueIt moment, no ho s t ,  per6 de 
tota manera n’hi ha hagut menys. (Rialles.) PerA, en fi, 
n%i hagi hagut més o n’hi hagi hagut menys, el cert és que 
hem de fer parcs de bombers. Ens agradaria poder comba- 
tre l’atur d’aquesta manera indirecta, potser dificil, a vega- 
des, de quantificar per6 que ens sembla que es la que real- 
ment pot ser eficag, que és la de la inversió. 

I tambC, per exemple, en la intervencio del Diputat Co- 
dina (rialles) quan diu que ..., ho he dit malament, aixb del 
Diputat Codina? No, oi? B i ,  en la intervenció del Diputat 
Codina, quan diu que el Conseller es dedica a posar Hetre- 
rets o petits rktols, en els quals, doncs, diu que el botiguer 
k s  el teu amic, etc., etc., i, a més, dóna, i aconsegueix a tra- 
vks d’una negociació que aquests dies ha culminat amb 
l’ajut del Conseller d’Esonomia, que els botiguers i la pe- 
tita empresa de tipus comercial puguin tenir, en condi- 
cions molt favorables de crkdit, 3.200 milions de pessetes, 
Es a dir, a veure si ens posem d’acord, 

A través de totes les intervencions, de tant en tant se’m 
diu, se’ns diu i se’m diu a mi d’una manera especial que 
fem una mena de volada de coloms, que no concretem, i 
desprks se’ns diu, en canvi, que el que fem es explicar mel- 
tes coses concretes i petites que no tenen cap importancia 
perquk no és d’aixo del que hem de parlar aqui. 

B6, doncs, ja que ara vostB, senyor Codina, ens ha dit 
que, en fi, ens ha atacat ignorant el que en @riem dir 
aquest aspecte, concretament, de feina feta, de c o ~ e s  fetes, 
jo li voldria recordar, doncs, aixb: 3.200 milions de pesse- 
tes pergla6 els botiguers, a mks de ser els mostres amics, els 
amics dels consumidors, tinguin tambk unes possibilitats 
per SI posar a punt les seves coses, per R posar a punt les se- 
ves empreses, per a produir, i aixQ ens sembla que ks la 

manera, tambk, de lluitar contra la crisi econbmica en ge- 
neral. 

I encara una altra cosa: j o  crec que tenia rao el Conse- 
ller Rigol: escolti, potser sí que no n’hem de parlar massa; 
parlem m&, si ha volen, de: qui ti: mhs mkrit en aquells 
1.300 milions cklebres. Pero vost; ha dit una cosa que a mi 
m’ha deixat sorpres, perqui: vosti ha dit: woste sap molt 
b& senyar Rigol, que des de l’any 1977 j a  reclamaven 
aquests diners)). Cornengats pels ajuntaments, per tant, 
[’any 1977, no democratics, D’acord amb aquesta filoso- 
fia, potser serien els ajuntaments no democritics, perd en 
fi, jo no anava per aqui, i seria abusiu que ara jo ho vol- 
gués aprofitar. Perd! és que aquí hi ha una cosa: aquests di- 
ners es donen a finals de l’any 1980, i quk ha passat de 
nou? Resulta que durant dos anys i mig s’han demanat i, 
desprks, tot d’una se’ns donen. Hi ha hagut alguna COSR 
nova? Jo no vull treure’n cap conclusi6, pero la nova ks la 
Generalitat definitiva. Aixo nou que es produeix és 
l’entrada en joc d’aquesta negociació i amb la pressió, 
amb les pressions de la Generalitat definitiva. Aleshores, 
aixo eren dos comentaris d’aquests marginals; vaja, mar- 
ginals, vull dir d’entrada, no? (Remor de veus.) 

Aleshores, jo voldria ara fer uns comentaris més. 
Nosaltres en tenim una, de política. I no es pot dir que no 
l’haguern explicada. Tant k s  així que una de les crítiques 
mes generalitzades del meu discurs d’ahir, una de les més 
generalitzades 6s que j o  he sentit dir, a Diputats, a perio- 
distes, a assistents a l’acte: a i x o  ja ho havíem sentit; ja ho 
haviem sentit molts cops. Aixo que ens ha dit el President 
j a  ho havíem sentit molts cops). Be, aix6 pot ser una 
crítica, pot ser un elogi. Resulta que nosaltres, ahir, varem 
dir el mateix que, segons sembla, diem des de fa temps. Per 
tant, amb aixb no enganyem ningú. 

Nosaltres teniem, abans de les eleccions del mes de 
mar$ de l’any passat, hem tingut d’deshores enqa, i ens 
proposem continuar tenint, ens proposem continuar tenint 
una política que, segons se’ns diu, és la mateixa: a i x o  ja 
ho havíem sentit dir)). I, efectivament, ho hem dit i ho hem 
escrit, fa anys i panys. Volem, aspirem que Catalunya si- 
gui un país que recuperi la seva catalanitat, que la recuperi 
en aquella línia, i jo li agraeixo, senyor Reventbs, que 
vosth hagi recoilit aquesta voluntat que aquesta recupera- 
ció es faci en una linia; hagi reconegut, per dir-ho així, que 
hi havia aquesta voluntat en el meu discurs d’ahir, que 
aixo es faci en una linia que no trenqui en cap sentit, no 
posi en perill la unitat del nostre poble. Aspirem que aixb 
ho puguem fer aprofitant unes circumsthcies que malgrat 
tots els problemes i totes les decepcions -si després des- 
cau ja. en parlarem, d’aixb de les decepcions, també-, en el 
fons, estem, hem tingut i tenim encaria una oportunitat his- 
torica, no solament per a salvar Catalunya d’un procis de 
destrucci6 cap al qual anava, hi estava abocada i, de fet, 
no n’ha sortit encara, sin6 també per a trobar el seu defini- 
tiu encaix dintre d’aquesta realitat complexa que t% el con- 
junt d’Espanya; ha de trobar el seu encaix en la plena afir- 
mació de la seva prbpia personalitat. 

1 voldríem també que aixo es fes de tal manera que no 
nomks a travks de les forces politiques catalanes -moltes 
de les quals no solament estan en el Parlament de Catah- 
nya, sinó tambk en el Parlament de Madrid-, no nemks a 
través $’aquestes forces que tenen una vessant conereta de 



politica espanyola, sini, a travks del que pot ser la contri- 
bucid, de la mateixa Catalunya institucionalitzada, de la 
mateixa Catalunya autonoma, que Catalunya tingui la ca- 
pacitat de contribuir a aquest anar endavant del conjunt 
de 1’Estat. 

I volem, a més, que per interis nostre, catala, i per inte- 
rks general, volem que aixb es faci incrementant tant com 
es pugui la vinculació de tota mena de Catalunya i d’Espa- 
nya amb Europa. Creiem que aixb és essencial, no sola- 
ment per al futur nostre, del poble catali, que té, com vos- 
tes saben, fins i tot unes arrels historicament molt profun- 
dament europees, sino per al conjunt de 1’Estat. 

I volem, a mis, que tot aix6 configuri, tot aixo, i tota 
una serie de mesures en el terreny industrial, en el terreny 
social, en eI terreny, diguem-ne, de la produccio essencial i 
de la producció personal, en el terreny econdmic, que con- 
figuri un país prosper; prosper també, perquk si nosaltres 
perdem prosperitat tot el progrés social que volem fer 
entra en perill, prosper també; pero a mbs, evidentment, 
un país en el qual ets components d’igualtat, els compo- 
nents de progrés siguin determinants de la seva constitució 
social, de la constitució de la seva societat. 

Nosaltres volem aixo. Aixo resulta que, a vegades, pot 
semblar que es, diguem-ne, pobre, Perquii, evidentment, hi 
ha en aquesta formulació politica, potser, menys compo- 
nent ideologic que en altres. Pero es la nostra formuiació. 
J, en tot cas, es la que hem tingut sempre, sempre. Nos- 
altres com a partit, i nosaltres com a persones, i -si m’ho 
permeten- jo, personalment, com a persona, des de fa 
molts i molts, i molts anys. Dit i escrit. Per tant, ni& no 
ha de quedar sorpres que nosaltres fem i anunciem la po- 
litica que fem. 

L’Estatut que tenim, s’ha dit aquest matí, per a fer 
aquesta política, és baix de sostre. És insuficient I’Estatut 
que tenim? Es insuficient. I en ceris aspectes que nosaltres 
necessitaríem poder modificar -i espero que no s’escan- 
dalitzarit ningu si ho dic, i SE mes s’ha dit altres vegades en 
aquest mateix Parlament, per forces molt diverses, i tambi! 
per mi mateix-, hem de mirar que aquests aspectes pu- 
guin ser reformats a! seu dia, que per a aixo tenim ja unes 
normes i tenim uns carrils marcats per la mateixa Consti- 
tució. Es evident. Ara, dit aixb, torno a recollir all0 que ha 
dit abans el senyor Reventós. Tenim avui mes compe- 
tkncies que no va tenir I’Estatut de I’kpoca dels anys 
trenta. Per tant, vol dir que alguna cosa podem fer. Podem 
fer molt, i vostes, socialistes, i els comunistes, i els centris- 
tes, i els d’Esquerra Republicana, i els membres del Grup 
dels no adscrits, tots ells, vostes tenen, per tant, dret a ser 
molt exigents a partir del moment que ens diuen aixd, i 
que, ho diguin o nu explicitament, fan un elogi de la nostra 
gestió quant a la consecució de traspassos; el fan, a partir 
d’aquest moment, evidentment, poden ser molt exigents 
quant a la nostra actuacio, Jo, en part per aixu, ahir, i per 
altres motius, per6 en part per aixo hi vaig centrar el meu 
discurs. Es a dir, hem fet aixti, aixh i aixo. Perque entenc 
que nosaltresn el nostre Estatut, no el prestigiarem, ni el 
defensarem, ni el salvarem, ni el consolidarem sobre la 
base només d’una cosa que vostehs ja saben que per a mi, 
per exemple, és l’essencial, que és la defensa de les nostres 
caracteristiques nacionals, Ja ho saben, aixo. Pero no el 
defensarem ni el justificarem, ni el consolidarem definiti- 

vament només amb aixo, sin6 que ei defensarem i el con- 
solidarem per sempre si la gent de casa nostra, la gent del 
carrer... Vostks m’han dit abans: wagi ai carrer; que el 
President vagi al carrer i pregunti, a veure qu6 passa)). Ja 
ho fa, i ho fa fer, per tots els sistemes que es poden fer. 
Perb, l’impostant és que aleshores aquesta gent digui: wí, 
notem que en aquest punt concret s’ha fet aixo, s’ha fet 
allo, s’ha fet el de més enl lb .  Per tant, per a mi era molt 
important de fer la defensa que fiiem no només, no nomes 
de Ia nostra accib de Govern, sinb de I’Estatut i de la. insti- 
tució, de dir: {(hem fet aixo i aixoh, i aixo)). Bé, aleshores, 
jo repeteixo: I’Estatut que tenim, amb les seves dcfi- 
cikncies, que les té, serveix per a construir Catalunya? 
Serveix . 

Si vostes s’ho miren, si tats vostks agafen l’Estatut, amb 
les seves deficikncies, que jo visc més qwc vastes, perque 
aquest petit detall de cada dia de si resulta que ara un 
brgan de I’Estat, O un Governador Civil o qui sigui es fica 
on no s’ha de ficar i es una batalla constant ..., a vegades hi 
pot haver ganes de rebaixar l’Estatut, a vegades hi ha l’an- 
tiga rutina, hi ha l’habit, simplement. Per tant, aquest Es- 
tatut, ho torno a dir, amb totes aquestes limitacions, jo sé 
que serveix per a construir, i vostes també ho saben, Si 
vostes fan una bona repassada del que s’ha fet i, molt mks 
encara, del que diuen que s’hauria hagut de fer i no s’ha 
fet, d’acord, pero serveix. I, d’aixo, jo n’estic enormement 
joibs, com estic -potser no e s  un llenguatge gaire polític- 
joibs, no solament del que es pot fer amb I’EEstatut, que es 
pot fer, sin6 de€ que hem fet. Repeteixo, vostks diran: 
(caix6 no és un argument politic, que diuen)); potser no ks 
un argument politic, per& en tot cas a mi em sembla, 
malgrat tot, que és un argument valid. 

Aleshores, per a fer aix6, diu: ((Oh, i s  que sou febles per 
a fer-ho.)} Jo ahir hi vaig donar la resposta, Si nosaltres 
hem fet aixo -que qui sigui m’ha de demostrar que alxb no 
te pes, que aixo no és important-, si nosaltres hem fet aixQ 
és que ho podíem fer, a I’Estatut, i que ho podíem fer per- 
qui! el nostre Govern, amb els problemes que pugui tenir, 
les deficikncies, tot el que vostks vulguin, era capaq, tenia 
la forqa de fer-ho. Pero ara, abans d’acabar aquesta línia i 
aquest argument, voldria dir una cosa. Es parta molt, 
Diuen: {(Oh, es que Catalunya ha perdut pes, Catalunya 
ha perdut pes. )) Potser encara que sigui breument parlem- 
ne, d’aixb, del pes que tenim i del que teniem. Perque, és 
clar, ha perdut pes respecte a quan? Respecte a quan ha 
perdut pes? Perquk, es clar, si resulta que durant 1’Últim 
any hem aconseguit més traspassos que els que hi havia 
hagut en 1’Estatut de l’kpoca republicana, Catalunya no 
ha perdut pes; Catalunya n’ha guanyat, i molt. No sola- 
ment respecte a Epoca republicana, sinó respecte al que 
érem fa un any. Aixo es un punt. Respecte a quan hem 
perdut pes? Perquk, es clar, si, d’altra banda, tots estem 
d’acord -i tots podriem aportar aqui articles, d’economis- 
tes que no són de Convergkncia ni d’UniÓ DemocrAtica, 
que diuen ccgrosso modon, perquk aqui sempre hi ha peti- 
tes diferencies d’escola o de metode o de parametres, que, 
de fet, del 77 o del 76 fins ai 80 la nostra participacio en el 
pressupost de 1’Estat va baixar del 12 al 6%- ..., quina 
forqa era aquesta? És a dir, hem perdut pes respecte a 
que? Respecte a l’any 77, respecte a I’any 78, respecte a 
l’any 79, respecte a l’any 80, en que passem del 12% al 
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6%? Vostks diuen, i tots diuen, i tenen rao. I jo dic que una 
de les maneres com haurem de demostrar la nostra forga, 
pero, a més, la nostra efiicacia i la nostra capacitat de ser- 
vei al pais i la validesa de I’Estatut, k s  que fem coses que 
valguin per a la gent, per a l  poble, per al pais. Doncs bb, 
del 12 al 6%. Aix6 són números. El 12 i el 6% s6n núme- 
ros, el 77 i el 80 sbn números. 

Una altra cosa. El mes de febrer de l’any 79 es van 
aprovar uns determinats traspassos, El mes de maig de 
I’any 80 no s’havien consumat aquests traspassos. Quinze 
mesos esperant que uns traspassos passessin del Consell 
de Ministres al Butllctz’ Oflcid de 1’EEstat. AixQ és forga? 
Tenir quinze mesos embarrancats uns trnspassos, d’dtra 
banda molt menors, aixo és forqa? Perquk potser CQ- 
menqa a ser hora que les diguem pel seu nom, les coses. 
Aixo i s  forga? Resulta que de vegades atqui, de vegades 
se’ns critica perquk diu. 1 jo me’n queixo, i em queixo de 
I’actitud de Madrid en aquest sentit. Resulta que uns tras- 
passos -que no eren uns traspassos quaisevols, que eren 
els de I’INSALUD i L’JNSERSO, que s6n dels més impor- 
tants o potser els més importants que tindrem-, resulta 
que aquests traspassos s’han retardat sis mesos, de gener a 
juliol, i ens queixem, i se’ns critica i se’ns diu: ccvosaitres, 
quk feu que no accelereu aquests traspassos. Quk repre- 
senta aixo, quina pkrdua de forqa Cs aixo?)) Bé, doncs, uns 
traspassos molt secundaris, quinze mesos, També són 
números aixo, febrer del 79, maig del 80. Aixo són xifres. 

Podria dir més coses. Per exemple, he dit amb tot el res- 
pecte que hem estat alguns dels aquí presents testimonis 
corn de vegades aconseguir la Presidhia  de Ia Generaii- 
tat una entrevista amb el President del Govern espanyol 
ha costat molts mesos. H en aixo no hi ha critica a la Gene- 
ralitat ni a la seva presidkncia; hi ha critica evidentment a 
qui no donava i’enttevista, per6 el fet era aquest. O sigui, 
en aixQ de la forga, de si tenim mCs pes si en tenim menys, 
potser el que caldra és no ccidbndre algunes manifesta- 
cions, alguns plantejaments que podrien, doncs ..., evi- 
dentment d’imatge ..., algun interes que podrien tenir mol- 
tes forces politiques, no d’aqui sinb d’alla, a veure les co- 
ses així, en no haver arribat encara ai punt en el qual I’Es- 
tatut comenga a ser realitat. I quan és que It’EEstatut fa 
pupa? Quan és que 1’Estntut provoca reaccions? Quan 
s’aplica. Quan és que se’m comencen a plantejar els temes 
de tipus iingüistic? Quan s’apliquen. Es a dir, quan diem: 
(escolti, és que els mestres a Catalunya, els mestres nous, 
han de saber ensenyar catala)); aleshores es quan ens sor- 
geix el problema. Quan ks que els problemes es plantegen? 
Quan un funcionari X de Madrid, potser sense mala vo- 
luntat, per pura rutina, continua fent el que havia fet 
sempre, envia una circular i aleshores hem de dir: {escolti, 
aquesta circular, vosti: no l’ha d’enviar; s’ha acabat aixo 
que vostk enviii aquesta circularn. d l h ,  com e s  aixo?)) 
Aleshores es quan comencem a tenir problemes. Natural- 
ment que en tenim. 1, d’altra banda, tots sabíem, en tot cas 
-i perdonin, no ks problema d’immodestin, perquk aixb 6s 
una cosa que esta escrita- jo sabia i ho tinc escrit, que ha- 
via d’arribar un moment en el qual hi hauria una situacih 
no diré de perplexitat, sinó de descobrir que l’autonomia 
-1’autonomia en general, per6 més encara I’autonomia 
catalana- no és una cosa facil, nu és una cosa simple, no 
es una cosa, per dir-ho aixi, que no tingui les seves arestes, 

que no tingui els seus inconvenients. Per6 a l’hora de valo- 
rar el pes, sobretut si fem un esforq per quantificar-ho, re- 
cordin aquestes coses que els he dit abans. Per exemple 
aixo del pressupost, que vol dir menys escoles, que vol dir 
menys guarderies, que vol dir menys, evidentment, menys 
de tot, simplement, i vol dir menys podes. PerquB, 6s clar, 
si no fos menys poder voldria dir desinterks nostre, i crec 
que aquest no va ser el cas, sincerament; no va ser el cas 
del Govern d’unitat que teníem, que hi hagués desinterhs. 
No va ser el cas. 

Bé, per acabar els he de dir que nosaltres volem fer all0 
que sempre hem dit que voliem fer; que, naturalment, si 
veikssim que una fórmuta o l’altra o la de més enlla no ens 
permet fer alld que volíem fer, que sempre hem vokgut fer 
-que és construir pais, i el país que acabo de definir, que 
he expIicat ara fa un moment-, doncs, hauríem de buscar- 
ne una altra, de fórmula; que ni Convergkncia ni Unió ni 
jo personalment SOM contraris a cap mena de fórmula. Al- 
guna vegada fins i tot en declaracions -que vosths poden 
trobar- havíem dit coses, textualment, com les següents: 
({Estem disposats a fer un Govern de mbs amplia base si 
prkviament es troben les coincidkncies que, a més, en el 
que pertogui puguin ser projectades en forma unitaria en 
la política de Madrid ... n En la poIitica de Madrid. Perquk, 
és clar, no n’hi ha prou que ens posem d’acord en segons 
quines coses aquí. Jo havia dit dlo que bonic que faria que 
quaranta-set Diputats catal ans -perdent, evidentment- 
poguessin votar tots una mateixa cosa; perdent o no per- 
dent, per& quaranta-set Diputats votant en bloc s6n mi- 
noritaris perd tenen un pes moral i un pes polític absoluta- 
ment extraordinari. 

Per tant, no e s  que tinguem cap mena de cofoisme. 
Simplement hem fet una determinada actuació que R 
nosaltres ens sembla que ha estat positiva. El nostre desig 
és continuar-la fent. L’hem feta amb una fórmula que ens 
ha semblat fins avui que era Ia que ens permetia mbs fkcil- 
ment fer-la, que ens donava més flexibilitat, més marge de 
maniobra aqui i alla. Els números son els números, les ren- 
litats polítiques són les realitats polítiques, que no vol dir 
exactament els numeros; el joc de forces, el joc dels vec- 
tors. Aixo es una cosa que tampoc no e s  sempre tan abso- 
lutament cartesiana. Si la politica fos cartesianisme pur, 
aleshores els grans matematics, els grans matematics se- 
rien els grans polítics, cosa que no sol ser així; és una aitra 
cosa. Nosaltres ho hem fet així fins ara d’acsrd amb un 
objectiu que és aquest, aquest nostre objectiu nacional ca- 
tala, d’acord amb aquest objectiu. És el nostre desig de 
poder-ho continuar fent més i millor. Naturalment que 
híltirna paraula, avui, dema, dema passat, en el temps no 
degh només, ni en certs aspectes principalment, de nos- 
altres. Pero, en tot cas, voldria haver deixat clara en 
aquesta intervenció de resposta ai Secretari general del 
Partit Socialista de Catalunya quina és en aquesta línia de 
plantejament politic la nostra posicib. 

El Sr. PRESIDENT: Tk la paraula el Diputat senyor 
Reventbs. 

El Sr. REVENToS: Senyores i senyors Diputats, algu- 
nes puntualitzacions i respostes en el torn de rkplica a la 
intervenció del President PuJ’oi. 

Jo tinc la impressió que el President no ha contestat 
bona part de les preguntes i dels interrogants que jo li he 
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formulat i que són els que realment preocupen el conjunt 
d’aquesta Cambra. Pero hi tornaré després, a aixb. 

Algunes precisions sobre el tema de traspassos, per 
exemple. Jo vaig a fer una afirmació molt concreta. EI 
rnerit dels traspassos és de I’Estatut. No vull entrar en el 
tema dels mhrits, per6 en 1’EsEatut es reflecteixen quins són 
els traspassos que cal fer, i la resta k s  gest% per a 
conseguir-Ios. I en 1’EEstatut actual hi ha --i aixo el senyor 
President ho sap molt bé- mes competkncies administra- 
tives i mes compethies legislatives que en 1’EEstatut del 
32. El problema dels traspassos i dels serveis rebuts, des 
de la perspectiva del debat que estern fent avui aqui, k s  que 
el President de la Generalitat no ens ha ofert un programa 
de govern del que vol fer amb els traspassos rebuts. I aixo 
és el que havia d’haver explicat ahir en el seu discurs i con- 
testat avui. 

Sobre el tema de l’atur. El company i amic i Diputat so- 
cialista Joan Codina ja n’ha dit moltes coses en el torn de 
rkplica al Conseller Rigol. Perd ja vull tornar a recordar 
que en aquesta emissi6 de deute públic de 10.000 milions 
que va aprovar el Parlament fa molts mesos i que el Con- 
sell Executiu havia d’haver portat fa molt de temps a 
aquest Parlament, i que ara tot just entrara en tramit de 
debat en Comissio encara que sigui en sessi6 plena, no hi 
ha una orientacib de lluita contra í’atur. I aquest era el 
compromís del Consell Executiu, de fer-ho així. Es evident 
que en un programa d’obres phbliques hi ha d’haver esco- 
les. El problema, des de la perspectiva que nosaltres analit- 
zem en aquest moment, i nosaltres en fem la crítica, es de 
com aquests i 0.000 milions s’usen per a aconseguir reduir 
l’atur. I aquí si que no hi ha una formulacio clara en el Pla 
enviat a aquest Parlament pel Consell Executiu. 1 aixo es 
el que ens preocupa fonalmentalment. Els aspectes 
concrets d’aquest pla d’obres plibliques, ja els discutirem 
en la Comissio. 

Un altre tema. Em preocupa. la manca de sensibilitat 
que mostra el President de la Generalitat quan IIQ sola- 
ment nosaltres, els socialistes, sini, també altres Grups 
parlamentaris li mostren la preocupacio que molts tenim 
per aquesta perdua de pes polític de Catalunya en el con- 
junt d’Espanya, Aixo na es pot reduir a quilos de paper, o 
no es pot reduir a percentatges pressupostaris solament. 
Aqui hi ha una manca de sensibilitat politica en I’analisi en 
rigor de quins són els comportaments de la Generalitat i 
del seu Consell Executiu que poden haver provocat una si- 
tuacib que en aquest rnomerit haig de qualificar de defici- 
taris pel que fa a les relacions psicologiques entre Catdu- 
nya i la resta dels pobles d’Espanya. 

D’altra banda, fent referencia al tema que ell ha aLludit 
dels percentatges pressupostaris, aquesta ha estat sempre 
la politica dels socialistes catalans, l’hern feta sempre, per6 
també voldria assenyalar una altra cosa: hcm demanat 
sempre la regionalització de les inversions en els pressu- 
postos de 1’Estat i, avui -6s ben conegut, el President de la 
Generalitat ho sap-, aquesta regionalització al cent per 
cent no ha estat encara aconseguida, i es un objectiu que 
cal perseguir. 

Bé, j o  voldria fer referencia a quelcom que era per a mi 
el més important de la intervenció dels socialistes aquesta 
tarda i que el President no ha respost. En un Parlament, el 
partit que governa, si és minoritari, ha de dir: primer, el 

programa de govern que vol fer -i no ens excusarem per- 
quk anem dient el mateix-, pero aixo en I’actualitzaciÓ 
concreta dels projectes per al període legislatiu actual el 
Govern de la Generalitat i el seu President no ho han fet. 
Per6 hi ha una altra cosa que planteja avui com un gran 
interrogant i una gran incbgnita entre aquests escons: amb 
quina majoria parlamentaria es val governar? I aixb, avui, 
el President del Consell Executiu, el President del Govern 
de Catalunya, no ens ho ha dit i jo he explicat tes raons de 
com aquesta incertesa augmenta, des de la nostra visi6 i 
perspectiva, la inestabilitat politica a Catalunya. 

Miri, senyor President, jo li voldria posar un exemple 
per veure si amb el llenguatge de pages ens entenem. 
(Rialles.) Tots, en aquest pais, vinguem de prop o de lluny, 
tenim arrels pageses, tots. La revolució industrial &s massa 
a prop perque no sigui així. Jo vinc d’una comarca que 
est& acostumada a fer un exercici d’homes molt fort, que 
sé que al President Pujol Ii agraden -no li apassionen com 
a mi, per6 li agraden-, que es fer castells, aixecar, 
construir castells d’homes. Avui, la situació del nostre po- 
ble, amb els perills que ens amenacen, exigeix la construc- 
cib del castell de la nostra autonomia amb una estabilitat 
política i una fermesa de participacio que signifiqui el su- 
port d’un ampli, majoritari sector de la població del nostre 
país. I aixo és el que cal fer en aquest moment. Quan al Pe- 
nedks o a ]’Alt Camp, o al Tarragonks, es vol construir un 
castell, es recorre a molts i molts homes que representen 
un ventall en viles i poblacions petites Ampliament majori- 
tari del poble per a reconstruir un castell. 1 amics, senyors 
Diputats, hi ha casteller que tota la seva vida es passa par- 
ticipant en la colalaboració de construir un castell, i el 
nostre autogovern ks una construccio d’homes que posen 
el cap sota l’aixella d’un dtre company sense veure mai el 
castell. Es amb aquest esperit que cal construir l’autuga- 
vern i l’autonomia de Catalunya. T quan els sociaiistes 
diem en el moment dificil que cal un govern d’amplia ma- 
joria i d’ampli suport social per a revestir l’autogovern, per 
a afrontar la crisi, per a afermar la democricia, per a pa- 
tenciar l’autonomia, estem pensant en aquesta pinya que 
cal fer per a construir cl castell del nostre autogovern. I, 
d’aixb, el President Pujol no ens en dona resposta avui, 
aqui; f’altse dia a la placa de Sant Jaume ja ens la va do- 
nar, i quan ens la dóna ens diu: far& la construccib de la 
política com pugui; i aixo en un Parlament no es vilid; en 
una democricia parlamentaria no k s  valid. Si no hi ha pra- 
grama de govern i, a mes, no sabem qui donara suport al 
Govern minoritari del President Pujol en et proxirn futur, 
els elements d’incertitud que arriben a la politica catalana 
son tan grans que a mi em menen a afirmar que caminem 
cap a una situació de la qual haurem de trobar unes situa- 
cions de relleu molt aviat. 

Res més, i moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlamentari de 

Convergencia i Uni6, tk la paraula el Diputat senyor Ala- 
vedra. 

El Sr. ALAVEDRA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, el senyor Reventós ha acabat la seva in- 
tervenciir amb unes frases poetiques referides als castells i 
als castellers de Catalunya; el que passa Bs que fa exacta- 
ment un any no devia ser tan aficionat als castells, perquk 
jo tinc el costum de llegir-me els diaris de sessions dels de- 
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bats anteriors -perquk em sembla que els debats han de 
tenir una certa cmtinuht-  i en la seva intervenció, fa 
exactament un any, quan ja es podia veure que la consoli- 
daci6 de la democricia i el fet de portar endavant l’auto- 
nomin eren objectius comuns, ens deia: (( ... i tarnbi: en un 
altre punt vull explicar amb farga la rac3 de la nostra nega- 
tiva a formar part de l’actual Consell Executiu !’abril pas- 
sat. Sabíem que tot el que acabo d’explicar tan greu és el 
tema de les Cambres AgrAries i la negativa de creacib d’un 
servei per a eliminar residus sblids.~ Imagini’s si de vega- 
des els nostres debats tenen un punt de surrealisme. 
(RiaZZe~m) Diu: ((Sabíem que tot el que acabo d’explicar, 
tot el que esta passant -aixo- passaria, que en una posi- 
ci6 subordinada no ho hauríem pogut evitar, que seriem 
presoners d’una politica que cada dia s’orienta en un sentit 
mks conservador. Per aixo, en la mesura de la nostra veu 
clara, avui, en l’oposici6, amb plena responsabilitat del 
quc diem, pensem que podem ajudar a corregir aquestes 
coses que passen, des de l’elecció del Govern de la plaqa de 
Sant Jaume, i que no ens agraden.)) Per tant, tots tambk, 
som presoners una mica dels nostres errors histbrics, i no 
tant d’histhia allunyada, sinb de la historia de fa a penes 
un any. 

Ja que he comenqat -perque la imatge dels castellers 
m’ha portat a la lectura d’aquest pnragraf- amb el repas 
del Diari de Sessions de la sessió anterior, també li vuli dir, 
senyor Reventbs, amb la seva afirmació de miopia i de 
manca de sensibilitat política, que jo li voldria recordar un 
altre paragraf del seu discurs que va lligat, evidentment, 
amb el que avui, aquí, s’ha estat debatent, perque, si no, no 
ho retrauria jo en aquest moment, Referint-se a possibles 
pactes nostres a Madrid -en aquell moment era el tema- 
diu: {(Ben entis que no tenim res a. dir que s’entenguin a 
Madrid amb una furga que considerin afi -volia dir UCD. 
Ei que ens preocupa és que hi hagi acords que puguin hi- 
potecar la reconstruccio nacional de Catalunya. Per 
exemple, la divisió territorial de Catalunya, de la qual algh 
diu que ja ha estat parlada amb et Ministre d’Organitzaci6 
Territorial, el senyor Martin Villa, quan aquesta es una 
competencia exclusiva d’aquest Parlament, del nostre Es- 
tatut, del poble de Catalunya.)) En aquella epoca, el se- 
nyor Martin Villa -ho ha dit ell, personalment- ja pen- 
sava acostar-se al PSOE per a pactar la concertació que, 
junt amb [a Llei de Rases de Rkgim Local, pot afectar 
d’una manera important, precisament, aquesta compe- 
tkncia exclusiva, la de Rkgim Local, la que ens podra per- 
metre de fer aquesta organitzacio territorial de Catalunya. 
Aixo sí que k s  miopia i manca de sensibilitat politica, se- 
nyor Reventos. 

Un cop dit aixu, voldria reconkixer que la politica cata- 
lana presenta complexitat, evidentment, no solament per 
la dificil correlaci6 de forces d’aquest Parlament, sinó per- 
que --com s’ha dit aqui en el debat- es mou a diferents ni- 
vells, sovint dificils de coordinar amb una visio de conjunt. 
En primer lloc, Catalunya viu els problemes de la consoli- 
dacio de la dcmocsicia en tot 1’Estat. Tk l’obligaci6, per 
iradic% histbrica, per convenciment ideol6gic --=is diria 
que unanime d’aquest Parlament---, per objectiu politic, de 
contribuir, d911na manera essencial, amb tot el seli pes po- 
litica i cconomic, a la implttntaci6 definitiva de la demo- 
crhcia a tot 1’Estat. 

. 

En segon lloc, d’altra banda, s’ha dit tambi: avui aqui 
-ho ha dit el President- que Catalunya posa en funciona- 
ment l’autonomia, amb tot el que significa, -i n’hem de ser 
conscients- de canvi de mentalitat, de reforma adrni- 
nistrativa d’un Estat centralista, en la seva organització, 
en els seus hibits des de fa molts de segles. Pero una auto- 
nomia política no pot ser una simple descentralitzacio ad- 
ministrativa, no pot ser una simple reforma administrativa 
d’un Estat centralitzat -i el risc que correm avui és de 
convertir-nos unicament en descentralització- sinb -i 
aixd ho hem de repetir- perque aquests eren els nostres 
plantejaments, i s h  els nostres plantejaments de sempre; 
l’autonomia vol dir autonomia politica, Cs a dir, presa de 
decisio política en l’ambit de les nostres competencics. I, a 
mes -no ho oblidem-, ha de constituir, també dins de 
I’Estat, el ple reconeixement de la voluntat politica d’auto- 
govern de Catalunya i l’atrmacib de la identitat nacional 
amb llengua i cultura prdpies. Es a dir, no oblidem Ies dues 
vessants: reforma administrativa, per6 també reconeixe- 
ment d’un poble amb voluntat d’autogovern. 

Aixb es tradueix -aquests dos plantejaments: consoli- 
dacio de la democricia, engegament de kutonomia- en 
una acci6 de govern complexa, perqu6 el Govern disposa 
d’unes institucions de govern recuperades recentment, i, 
per tant, per dir-ho aixi, noves administrativament, bC que, 
evidentment, amb una gran tradició histbrica, i amb una 
acceptacib popular massiva. Fer6 aquests nous poders, 
aquest nou Govern, la Generalitat, s’ha d’inserir, se li ha 
de fer Hoc -i un lloc al mes ampli possible-, al costat 
d’una Administrncib central forta i al costat d’una Admi- 
nistraci6 local que, d’altra banda, nosaltres, tant o mes 
que ningh, també volem autonoma. 

Aquest Govern té pocs recursos i es van aconseguint, 
en aquesta etapa, en un proces negociador complex amb el 
Govern central -15s tot el tema del qual s’ha parlat a basta- 
ment aqui de traspassos i valoracions. Té una acció de go- 
vern -la que ahir ens va descriure el President de Ia Gene- 
ralitat-, una política de fets i de creaci6 del marc adequat 
de convivkncia, amb dues grans vessants: donar els ser- 
veis que ara assumeix amb mix eficacia i serveis impor- 
tants que constitueixen el salari social, corn són comunica- 
cions, sanitat, ensenyament, cultura, i combatre, o ajudar 
a combatre, amb mitjans redu’its -s%a de tornar a reco- 
nkixer-, creant, si cal, els instruments adequats --penso 
en el CARIC, i potser en tornarem a parlar-, greus pro- 
blemes de la nostra societat, accentuats per la crisi eco- 
nbmica- M’estic referint al que tothom cataloga com a 
problema número u de la nostra societat --I’atur--, que no- 
saltres mai en les nostres intervencions no posem en ultim 
lloc, sino en el primer lloc; el que passa Cs que podem tenir 
sistemes o concepcions diferents de combatre l’atwr. 

Al mateix temps, hem de vetllar pel desenvolupament 
de I R  nostra autonomia política -i preveurd- i per l’apli- 
cació de 1’Estatut. I penso aqui clarament en la política de 
concertacib, en els seus quatre aspectes: acords polítics, 
acords ecenbmim financers, fonts de compensació i 
LOAPA, que són uns elements almenys de perill per al fu- 
tur de la nostra autonomia -i desprks segurament tindrem 
ocasi6 de parlar-ne-, i, a més a mks, una altra amenaqa de 
la. nostra autonomia, que sbn els constants: recursos d’im- 
constitucionalitat contra les lleis d’aquest Parlament, fins i 
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tot les que han estat aprovades per unanimitat dels Dipu- 
tats d’aquesta Cambra. 

Un altre objectiu és d’afermar definitivament la llengua 
i la cultura catalanes, dins de l’estricte respecte de l’article 
3 de 1’Estatut. Crec que ahir el senyor President de la Ge- 
neralitat, en la seva intervenció, en parlar de la llengua es 
va moure amb un gran rigor dins del que és l’article 3 de 
1’Estatut. Es a dir, el dret d’usar qualsevol deis dos idio- 
mes, el deure de conhixer-los tots dos, i la Generalitat 
posant-hi els mitjans per a, gradualment, assegurar la 
igualtat dels dos idiomes quant ats drets i als deures dels 
ciutadans de Catalunya. Aixb va ser una exposici6 cla- 
rissima de la política de la Generalitat en aquest aspecte, i 
no se’ns pot parlar en aquest tema de llei del pendul, per- 
qui: la discriminacib és per al catala i el que es tracta ks que 
el catala recuperi el lloc que li donen la Constitucib i 1’Es- 
tatut. 

I finalment, i aquest ha estat un tema tambk de debat, 
assegurar l’estabilitat política de Catalunya. f i s  un altre 
objectiu importantíssim dintre, evidentment, la dificil 
correlaci6 de forces d’aquest Parlament, sense pacte esta- 
ble -aixo s’ha de dir, no n’hi ha-, de combinar aquesta 
possible estabilitat amb una acció de govern coherent i efi- 
caq que pugui portar a terme tots els objectius precedents. 
I el President de la Generaiitat deia que la forqa del seu 
Govern esta basada precisament en aixh, en el fet de poder 
portar a terme aquests objectius. En el Parlament, evi- 
dentment, nosaltres intentarem buscar constantment una 
majoria parlamentaria estable. Aquests sbn, doncs, els te- 
mes: traspassos i valoracions, accio de govern propiament 
dita, desenvolupament de l’autonomia en la qiiesti6 de la 
concertacib, llengua i cultura, estabilitat política i les seves 
dificultats. Sbn els ternes fonamentals del debat, exposats, 
crec, aquí de manera sistematica i que constitueixen 1’0- 
rientaci6 politica general de la Generalitat, ja que aquest 
és un debat no per a exposar un programa i per a aprovar- 
10, sinó d’orientació politica general de la Generalitat, i 
crec que aquestes linies constitueixen suficientment una 
orientació política general. 

Politica de traspassos. No cal fer-ne una valoracio posi- 
tiva perqui: ja s’ha fet, jo diria que per tothom. Feta a bon 
ritme i sobretot -una critica que se’ns havia fet que es feia 
d’una manera mritmica- jo crec que ha permes a totes les 
Conselleries de funcionar des de bon principi. Hi ha tras- 
passos molt importants: Obres Públiques, Ensenyament, 
Sanitat -INSALUD, INSERSO. Jo volia dir, sobre la 
qiiesti6 de la comparaei6 amb la Generalitat republicana, 
que, en el debat de traspassos que vam tenir el mes de de- 
sembre, el Conseller Trias Fargas, que presentava el tema 
dels traspassos en el Parlament, va fer aquesta mateixa 
comparació que avui ha fet el senyor Reventos i que va re- 
bre la crítica de molts Grups. Aquí no tinc el Diari de 
Sessions pero rneh recordo perfectament. En aquell mo- 
ment se’l va tractar de tot. Ara resulta que hi estem tots 
d’acord. Evidentment, falten coses importants per a tras- 
passar, pero s’ha dit quin era el programa. Hem dit el que 
era prioritari per a nosaltres, el que passa ks que pot no 
ser-ho per a l’altra part negociadora, i aqui estem en una 
negociació. Pero el President de la Generalitat, jo ho vaig 
apuntar, va designar en primer lloc I’XNEM, ensenyament 
universitari i recerca, obres hidrauliques, turisme, com els 

traspassos més importants que intentarem aconseguir. 
Per tant, hi ha un programa per a la Comissi6 Mixta, amb 
uns traspassos que son uns blocs considerables de serveis. 
Jo crec que ara que amb la concertacio es preveu l’oorganit- 
zacio de comissions sectorials, encara que el respecte a 
]’Estatut fa que no es puguin tocar les Comissions Mixtes, 
perque aquest es un tema de I’Estatut i s’hauria de modifi- 
car I’Estatut amb els procediments que preveu el mateix 
Estatut per a modificar-la, crec que la nostra política en 
aquest terna essenciat d’aquesta etapa ha estat globatment 
encertada. 

Accio del govern propiament dita: s’hha criticat el Presi- 
dent de la Generalitat pel fet d’exposar una política de fet. 
S’ha dit que parlar d’una carretera aqui o &una escola nlla 
era molt peca cosa. Les comunicacions, la política territo- 
rial, l’urbanisme, les obres públiques, I’ensenyament i els 
serveis culturals, la sanitat i el que representa 1a salut en 
aquests moments, amb els serveis socials, la Seguretat So- 
cial, l’INSERS0, I’INSALUD, tot aixb, evidentment, 
constitueixen els elements bisics del que s’enth per salari 
social dels serveis públics que la Generalitat ha de donar 
a l s  catalans, amb dues preocupacions constants que s’han 
de convertir clarament en objectius col-lectius: la millora 
de la qualitat i del cost dels serveis, pecquk evidentment els 
conceptes d’objectiu en la funcio phblica, de qualitat i de 
cost, s’han d’introduir en la gestib de in cosa publica. 
Quan se’ns acusa tan sovint de gent que ve del sector pri- 
vat -i es cert, nosaltres venim fonamentalment del sector 
privat-, diguem clarament que l’Administraci6 a tot Eu- 
ropa, en aquests moments, esta fent un esforq per adoptar, 
del sector privat, la gestió per objectius amb un control 
constant, no solament polític sinó de la qualitat, un 
control constant de la qualitat i del cost. I: jo  crec que 
aquesta Generalitat ha de portar a la funció pública 
aquesta preocupacib constant de qualitat i de cost. L’altra 
preocupació ha de ser, s’ha dit també aqui, a traves del sa- 
lari social, la correcció deis gravissims desequilibris de la 
nostra societat, tant territorials COM socials. Des de les fi- 
les socialistes se’ns deia en el debat del PAE: ({Catalunya 
és un pais d’una renda mitjana molt superior d grau de 
serveis que tk la poblaci6 gcneral de Catalunya}). a s  cert. 
Un dels objectius de l’autonomia ha de ser aquest. Si vol 
tenir prestigi, si vol ‘ser acceptada plenament per tota la 
poblacib, ha de millorar els serveis, sense per aixo carregar 
excessivament la maquina administrativa, amb eh con- 
ceptes que he dit abans de qualitat i de cost. En crítiques 
que se’ns han fet des de l’oposició, en relació amb la funció 
publica, es va fer al Govern, en aquest mateix debat del 
PAE, un advertiment, no una afirrnacib, pero sí un adver- 
timent que deia textualment: ((Podria ser que s’eescaigues 
que els serveis prestats per I’AdministraciÓ de la Generali- 
tat fossin d’una qualitat inferior dels que prestava 1’Admi- 
nistració perifkrica de 1’Estat)). Doncs be, aixo -ho 
afirmo- no ha estat així. En un període d’inici d’activitat, 
de construcció de noves estructures, de recepci6 de tras- 
passos, aixb no ha estat aixi, i moits serveis han millorat. 
No es, evidentment nomes m6rit del Govern, tambk ho és 
de I’Estat, que hi ha col*laborat, i -el President de la Gene- 
ralitat ho ha dit- dels funcionaris recentment traspassats. 
Per6 si que si els serveis haguessin disminu‘it de qualitat, el 
responsable hauria estat el Govern. Un sol exemple, o dos: 
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l’ensenyament, on en l’inici del curs, que representa l’esco- 
laritzacio d’l.400.000 alumnes, no hi ha hagut practica- 
ment cap conflicte; o cn Sanitat, en la qiiestih de la vigi- 
lancia i de la inspeccii, dels aliments, un terna en que hi ha 
molta sensibilitzacib, on j o  crec que la Conselleria ha ac- 
tuat amb eficacia. I aix6 k s  reconegut per la poblacib. De 
tota manera, creiem que cal reforqar el camp de la higiene 
alimentiria, assegurar la qualitat dels aliments. Es neces- 
siria una coordinaci6 entre agricultura, comerg i sanitat, 
d’altra banda ja existent, segons les nostres noticies. S’ha 
de crear en aquest tema una infrastructura adequada i una 
normativa legal. Dins l’acció de Govern, a part dels ser- 
veis i de la seva qualitat, ha sorgit en el debat un tema es- 
sencial: quk es pot fer amb les nostres reduides atribucions 
per a superar la crisi econihica i combatre l’atur. El se- 
nyor Reventós ens ha parlat, sobre aquest tema, de 
complir les resolucions del debat sobre l’atur dei juny d’a- 
quest mateix any, per tant, de fa dos a tres mesos escassos. 
Jo li voldria recordar que aquestes resducions van ser to- 
tes votades per unanimitat i que, a més EL r&, el termini 
d’aquestes resolucions acaba ei 31 de desembre d’en- 
guany. Per tant, estem en la línia de compliment d’aques- 
tes resolucions. 

Tot el tema assistencial, organitzatiu i socid de l’atur, 
que Cs importantíssim, no constitueix, no obstant aixo, la 
superacib de l’atur. La superacib de l’atur, i aquí S’hR dit, i 
el senyor Frritas ho ha reconegut, vindra per una creaci6 
mes gran de riquesa, o, si aquesta no fos possible en la civi- 
litzacio industrial actual, per una mutacio de la mateixa ci- 
vilitzacib industrial, del que el President en deia una nova 
estructura ecenomica. Nosaltres estem en aquests mo- 
ments en la primera etapa: la d’intentar el rellanqament, de 
continuar el creixement a través de la reconversió, per6 
iots hem estat d’acord que aixo demana inversib, inversio 
pública i privada. En el debat del PAE, tambb des de les fi- 
les socialistes, en la qüestió de Ia inversib plkblica se’ns 
deia literalment: <<La invers% gziblica que afecta Catalu- 
nya és un tema centrab. Tema central si parlem d’atur, 
terna central si parlem de qualsevol aspecte de programa 
econbmic global a Catalunya. La incidkncia de la inversio 
publica 6s un eix fonamental. Tots sabem molt bC que el 
pes de la inversib privada i s  bhsic, perb la inversió pública 
i el dhficit acumulat d’aquesta inversi6 ks un fet que esta- 
bleix una discrimina% cornparativa per a Catalunya en 
aquests darrers anys. Discriminacib comparativa per a 
Catalunya que, evidentment, el Fons de Compensació Ter- 
ritorial agreuja. El President ens parlava ahir dels esfor- 
gos per a augmentar la inversió pública; passar de 5.500 a 
19.000 milions de pessetes en la incitació d’obres pbbli- 
ques, de 4.800 a 5.400 milions en construcció escoiar; dels 
acords Generalitat-Ajuntaments-C aixes; de la negociacio 
dels pressupostos de l’Ezstat, de I’emissi6 de deute públic 
de 10.000 milions de pessetes. Perb a traves del Fons de 
Compensacici hterterritorial, si s’aprovn tal com esta -i 
hi ha un compromis d’UCD i del PSOE de no presentar 
cap esmena en el conjunt dels acords autonbmics de con- 
certacio-, la discriminasi6 comparativa per a. Catalunya, 
a la qual es feia referencia en el debat del PAF, des de les fi- 
$es socialistes, pot quedar institucionalitzada amb I’apro- 
vació de la concertacib. Com podem admetre resignats, 
com a catdans -i ho deia aquest matí el Conseller Trias 

Fargas-, els criteris escollits per les valoracions, amh una 
renda per capita, que evidentment 6s un factor basic, per6 
valorada, al nostre entendre, excessivament, en un 70%; 
amb l’atur, prenent com n dades el final del 79 i inicis del 
80, abans que Ia mitjana catalana sigui superior a I’espa- 
nyola, i, a mks a mks, molt poc valorat, en un 5%; o bC 
amb els coeficients de migració i de poblacio subvalorats, i 
tot aixo, evidentment, en perjudici del que pertaca a Cata- 
lunya. Catalunya té gravíssims problemes d’atur i 
d’infrastructura que s’aniran agreujant si la discriminacib 
comparativa de Xa inversió pública s’institucionalitza. El 
Fons de Compensacib hterterritorial proposat vindra ine- 
vitablement a transformnr-se en una nova i burocratica 
font de Clienteles, en una immensa casa per un mezzo 
giortzq experiencia a rebutjar. Aquesta Última frase no la 
diu Convergkncia i Uni6, la diu el PSUC en el seu Dossier 
concerfaci6 partit, em sembla, POC sospitós de concep- 
cions privatistes. Pero tothom admet que malgrat la im- 
gortlincia de la inversib pública, el gruix de la inversió per 
a lluitar contra luatur 6s la inversió privada; i fonamental- 
ment la petita i mitjana empresa. Aquí es va parlar l’dtre 
dia Ileugerameni:, breument, de I’experikncia francesa, de 
creació de llocs de treball, i salvant, evidentment, totes les 
distancies possibles, aquest pla franc& va en tres eixos 
principals: inversió pública, de la qual hem parlat -sal- 
vant totes les distancies-, e1 repartiment dei treball entre 
els treballadors, reduccib de les hores de treball, jubilacib 
anticipada -el Conselier Rigoi tambk n’ha parlat aquesta 
tarda-, i finalment, i principalment, per part del govern 
franc&, ]’ajut n la petita i mitjana empresa, sobretot en 
l’aspecte financer. 

Dic aixd nom& per afirmar que molt modestament, 
dins les nostres limitades possibilitats, sense cap mena de 
comparacions que ens farien caure en el ridícul, el CARIC 
em sembla un Instrument plenament adequat perque 
ajuda la reconversi6 de subsectors, d’una banda, i d’altra 
banda, a través dels avals, sobretot del primer aval, ajuda 
a resoldre les dificultats financeres de moltes petites i mit- 
janes empreses. 

Nosaltres sabem, i el Conseller d’hdústría avui ens ho 
deia, que molts grups d’empreses, i sovint a nivell comar- 
cal, estan preparant plans de viabilitat per ai primer aval. 
Aixo demostra que el CARIC pot ser realment un instru- 
ment eficag. 

El quart gran terna del qual es parlava k s  el desenvolu- 
pament de la nostra autonomia i per tant, fonamental- 
ment, en aquests moments, la nostra posicio davant la 
concertació, Ja he parlat d’una de les quatre parts: el Fons 
de Compensació, Les altres tres són els acords polítics, els 
acords economics financers i la LIei Organica d’Marmo- 
nitxacib. La nostra posició 6s coneguda: valorem negati- 
vament per a Catalunya la política de concertacib auto- 
nbrnica, pel que pot representar, si es tira endavant, de 
condicionament i de limita156 de la capacitat cl’autogo- 
vern segons estableixen la Constitució i I’EEstatut. 

L’uniformisrne autonhmic que es va fer per resoldre 
malament els problemes, els Únics problemes realment 
existents, de Catalunya i d’Euskadi, podria acabar, per 
aquest mateix uniformisme, deixant la nostra autonomia 
política en simple descentralitzacib administrativa. 

La capacitat de gestib del Govern, de la qual ens par- 
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lava el President, al nostre entendre no seria res més que 
descentralitzacio si no se salva, dins l’ambit de les seves 
competencies, la capacitat legislativa d’aaquest Parlament. 
Els acords politics poden quedar efectivament invalidats 
en molts dels seus aspectes pel respecte de l’Estatut d’Au- 
tonornia que se’ns assegura, i creiem justa la intenció de 
respectar-10: data d’eleccions; institucions d’autogovern, 
l’organització de les quals es competincia, segons f’article 
9 de I’Estatut, de la Generalitat.,.; tema de la província 
com a circumscripcio electoral ai Parlament -1’article 
3 1.1 de I’Estatut diu que la Llei Electoral al Parlament de 
Catalunya es oompetkncia nostra-, funcionament de les 
assemblees autonomiques els quatre mesos... Jo crec que 
en aixd hi hauria d’haver una modificació del nostre Re- 
glament, que em sembla que cap de les forces politiques 
catalanes no esta disposat a fer ... Aquests són temes que, 
evidentment, se salven perfectament amb el respecte de 
I’Estatut. 

Les Diputacions sbn un aftre terna, les Diputacions que 
poden ser administracio perifkrica de la Generalitat. Em 
sembla que es un tema molt més perillós i que hem de vigi- 
lar molt mes de prop, perque la Diputacil, és l’brgan d’ad- 
ministració i de govern de la província -se’ns diu i se’ns 
repeteix, ho diu la Constitucio-, prové d’unes eleccions; 
te, per tant, un determinat color polític, i jcom pot ser ad- 
ministració perifkrica de la Generalitat, que també prové 
d’unes eleccions i té tambb ei seu determinat color politic? 

En els acords economics financers, no hi entraré. 
Aquest mati n’han parlat molt els professors Hortala i 
Trias Fargas; les inversions, que nom& serien de conser- 
vació i millora o substitucid,; els costos indirectes, dels 
quals s’exclourien -i aixo és gravissim, i se n’ha parlat a 
bastament- els costos de coordinacib i direcció estataisa 

La LLOHPA. La LLOHPA a nosaltres ens sembla un 
text especialment perillós per la nostra autonomia, i sobre- 
tot per a les competkncies exclusives de l’article ’3 de 1’Es- 
tatut, que es mouen dins les bases de moltes competkncies 
que s6n exclusives de l’Estat, les competencies de I’Estat 
al famós article 149 de la Constitució. Si les bases, per in- 
teres de l’Estat, poden comportar la potestat reglamentiria i 
adhuc indicacions d’execució, si no es pot legislar fins que 
s’hagi fet la Llei dc Bases en el Parlament de Madrid -i 
aixo sembla contradictori amb la senthcia del Tribunal 
Constitucional sobre la Llei de Diputacions, i seria un 
gran guany d’aquesta sentkncia, d’altra banda molt nega- 
tiva-; si I’harmonització es pot fer abans i despris, vull 
dir, no solament en les disposicions normatives de les co- 
munitats autonomes, sinó també abans, tot aixb pot repre- 
sentar que en aquestes competencies que es mouen dins les 

bases de les competkncies de I’Estat, les funcions, les com- 
petencies d’aquest Parlament es puguin trobar enorme- 
ment reduides. 

Aquesta k s  una gran arnenaqa; el President de la Gene- 
ralitat ha dit que no perdia l’esperanga, per6 nosaltres vo- 
lem assenyalar, en aquest moment, el risc que pot repre- 
sentar, fonamentalment per a aquest Parlament, la con- 
certacit, autonomica. 

Del tema llengua i cultura, ja n’he parlat. Ens muvem 
totalment dins de I’eesperit de l’article 3 de 1’Estatut. 

Estabilitat política. Sé, com tots els Diputats d’aquest 
Parlament, ies dificultats polítiques que presenta aquesta 
Cambra. No hi ha acord parlamentari estable. Hi ha una 
majoria que ha anat funcionant en la major part dels ca- 
sos; hi ha hagut majories aiternatives, pero sí que vull as- 
senyalar que la majoria de lleis aprovades per aquest Par- 
lament ho han estat per unanimitat. De tes tretze o catorze 
que s’han aprovat, n’hi ha almenys nou o deu que ho han 
estat globalment o per unanimitat, o per una amplíssima 
majoria d’aquesta Cambra. Es a dir, que el nostre Grup ha 
fet un esforc; considerable per trobar aquestes majories 
molt amplies. 

Nosaltres, corn a Grup parlamentari, estem en la ma- 
teixa disposicio. Crec que nomis en una posiciC, de gran 
obertura i receptivitat del Grup del Govern i en definitiva 
del Govern, podem ajudar l’estabilitat política d’aquest 
Parlament. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: No hi ha cap intervencib dels 

membres del Consell Executiu. Tinc entes que el Govern 
tampoc no fa cap intervenció global de final de debat. En 
aquestes condicions queda closa aquesta part del debat, i 
la sessib es repsendra el dia 25, és a dir, dema passat, a dos 
quarts de deu del mati, en qui: s’obrira el termini de trenta 
minuts per a presentar propostes de resolucio; aquest ter- 
mini acabari a les deu i, un cop la Mesa les hagi examina- 
des i admeti a trimit les congruents amb el debat, s’obriri 
un nou termini que finira a dos quarts de cinc de la tarda 
per a presentar propostes transaccionals. Aquestes seran 
examinades per la Mesa i la sessió es reprendri a les cinc 
per a dcfensar i votar les propostes de resolució i per a 
contiriuar amb els &res punts de l’ordre del dia. 

Els criteris d’interpretacib dels articles 1 i 9 i 120 del Re- 
glamelit, pel que fa referkncia a tot aixb, sQn ja coneguts 
dels senyors Diputats. 

Fins divendres, doncs, a dos quarts de deu del matí. 
Se suspkn la sessib, 
(Sc susp2rt la sessi6 quan faltm sis minuts per u fres 

quarts de vuit del vespre.) 

- - - . .. . . , . . .. .. - . . . - . _- ”- - 



CONDBCIQNS PER A LA SüBSCRIPClb 

9.- La subscripció és anual, per anys naturals. El període de subscripcib fineix, doncs, el 31 de desembre de 
cada any. Les altes predu'ides durant el cua de I'any es comptaran, als efectes del cobrament, des de la 
primera setmana de cada trimestre natural, sigui quina sigui la data de subscdpcib dins aquest trimestre. 

2.- La tramesa regular dels exemplars de subscripcib comenpri en rebre's t'import corresponent i la butlleta 
de subscri pcib degudament com pl irnentada, 

3- E! subscriptor que no renovi la subscripcib abans del venciment ser$ donat de baixa; tan bon puntesrebrh 
I'import de la renuvacib es reprendra la tramesa del Diari, perb sense dret als exemplars no rebuts. 

4.- L'Administracib del Diari pot modificar en qualsevol momeht el preu de subscripcib, el qual tindrh efecta, 
per als subscriptors ja donats d'alta, a partir de la primera renovació de subscripci6. 

B U T L L E T A  D E  S U B S C R I P C l b  

(Nom) ......................................................... '.......................-........~,~....,....................................; 

carrer .................................................................................... , n h .  ...............................-....; 

tel6!fon ................................. ; 

districte postal ...................... 

desitja subscriure's al DIARI 

.*  
Poblaclo ............................................. ........................................ , 

.......................................................... 

3E SESSIONS DEL PARLAMENT 1 

........................................ I 

E CATAiUNYA, d'acord 

amb les condicions impreses adjuntes, a partir del dia ...... de .........................,............d~.#.*-'... 

fins al 31 de desembre de 198, .... 

Amb aquesta finalitat, i amb data ......... de ........................................... de 198 ..... envia 

per ..................................... nhm. .......................... la quantitat de .............................. pessews. 
( g i r  / talb al portador) 

.......... de ............................... de 198 ..... 
Signatura. 

- _- - - -  ._.I_ _ _  - ~ -~ . . _~ -- - 
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