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SUMARI 

La sessi6 s'ubre a tres quarts i sis minuts d'onze del muti. 
El M. H. Sr. President fa avinent a les I ,  Sres. Dipuzades i als I. Srs. Diputats que, atks que no hi ha esmertes a IQ totditatpresentades a la 

Proposieid de Llei de Normalitzacití LingWica a Catalunya --primer punt de l'ordre del dia- i aths que cap membre de la 
CoPnissiÓ no desitja fer ¡u presentació del dicramen, tot seguit es paswrb Q tractur de /'articulat de IQ suaru esmentada Propusieib bm 
4003). 

Per defensar 1 'linica esmena a ibpartat I de íbrticle 1 -ei votparticular nÚm I -, intervé elD@utat 1. SK Cornudella, dei G. Socialis- 
ta l(cp. 40031, 

EIDipututJ. Sr. Ribh, del G. p,  deEPSUC, fa avinent la retirada d'un wtparticulara i'aparfat 2 de l'article 1 (D. 40041, 
El M. H. Sr. President comunica que la Comissió ha R C Q ~ T W I ~ ~  lhdopciÚ d'una esmena trarrsacciund de modificaeid a la lletra b) de 

liapartat 2 de I'arficle I ,  la qual els Grups esmenants accepten com a substitució de les diverses esmenes que hi havien presentat i$. 

EI Diputat I, SE Ribb, del G. p.  del PSUC, fa la defensa d'un voípafiicular de manteniment de I'lprtat 3 del text primitiu de Sa Propo- 

EI Diptat 1. SK Gunzhlez intervé per a un torn en contra del vor~rticularpr~sentatpeE G. p,  del PSUC t'p. 40061, 
Es posa a votacih i'ssmena fmmaccional de mudificucib a I'apartat b) delpunt 2 de I'ardicle I ,  la qual és aprovada per unanimitat dels 

Esposa a votacib el suara esmentat votpartkular del G, ps del PSUC, el qud éx rebugat per 2 7 vots a favuc 74 en contra i 6 abstencions 

Esposa a votacib el text del Dictamen, llevat de la lletra b), tnodificatwr ¡'esmena tmrrsaecioml (p. 4006). 

4004,l 

siciti b. 4005). 

presents (p. 4006). 

6, 4006). 
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Ei Diputat no adscrit I, SE Hidaigo f a  avinent la retirada d 'un vot particdur de rnodifwaciíí a 1 "apartat I de !'article 2 6, 4006). 
EiDiWtat I. SK Ribó, del G, p.  del PSUC, intervé per defeevlsar I ' e s m e ~ ~ ~  nÚm 18 al suara esmentat article 2 6. 400 7). 
Per a un torn en contra de 1 'esmenu presentada pel G, p ,  dei PSUC, pren la paraula ei Diputat I. SE Gonzulez (p. 400 7). 
EI Diputat I. SI: Luna, del G. p. de Centristes, intervé per defensar coyuntament les esmenes númr, I 9  i 20 a I'arbicle 2 mencionat 6. 

4008). 
El Diwtut 1. Sr. Cohines,  del G. p.  de Convergkncia i Unió, pren la paraula per fer un torn en contra de les dues esmenes suara de- 

fensadespl G. p. de Centristes 6. 4008), 
Es poen a votacib les esmenes núm. 12 a 16, derivades del Dictamen del Consell Consultiu, relatives al comencament de IizpaPtat I de 

l'article 2) les quals s6n apruvadesper unanimitat delspresents (D. 4009). 
Esposa a votacih l'esmena rmh~ 18 del G. p .  del PSUC, la qual ésaprovadaper 77 vots a fawK 2% en contra i 3 abstencions (p. 4009). 
Es posa a votacib E'esmena núm. 19, del G, p.  de Centristes, la gual és rebzctjuda peu 5 vots a favor, 101 en contra i 2 abstenciuns 6. 

4009). 
Es posa a votació l'mmena ntim 20, del G. p.  de Centristes) la! qual és rebuEiada per 5 vots a favor, 101 en contra i 2 abstencions (p. 

4009). 
Es posa a votació liarticle 2 del t a t  del Oictamen, ilevat de la part mod(ficada per l'acceptacib de IPS esmenRs nim.  12 Q í6, el qual és 

aprovat per I04 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions b. 4009). 
Ei passa a tractar de i'arrticle 3. El M. H,  Sr. President fa avinent que la Comissió hi ha recomanat tdna esmena transaccional, en bene- 

fici de la qual resten retirades les esmenes tsrim. 21, del G. Socialista; 22 i 23, del 6. p. de Centristes; 24, del G. p.  del PSUC; 26, 
del G. pa de Convevgkncia i Unib, i 27, del G. p. dEsquerra Republicana (D. 4009) i que la nlim 25, presentada pel D&wtut nu ad- 
scrit I. SK Vifials, és mantinguda (p. 4009). 

El Diputat no adscrit I, Sr. Viñals intervé perjer la defensa de la suara mencionada esmena nÚm 25 6. 40091, i~ qud, sotmesa a 
vota&, 6s rebuQadapr 6 vots a favop, 1 O2 en contra i 1 abstenció (p. 401 O), 

Es posa a vutacib /'esmena tPíaWaCCiwtul  a hrticie 2, recomanada per la Cornissib, la qual 6s aprovada per 102 vots a favor, cap en 
contra i 7 labsteplcions (D. 4010). 

Espassa a tractar de Ibrficle 4 (p. 4010). 
El Diputat I. SK Ribb, dei G. p.  del PSUC, anuncia la retirada de i'esmena nhm. 34 en benefici d'una esmena transaccional signuda pel 

L% Sr. Secretari Primer dóna lectura de /'esmena tvansaccional, d'un nou apartat (p, 401 U). 
Esposa a vota& 1 'esmena rtÚm 32, EU qual és aprovada per unanimitat delspresents 6. 401 I) .  
Es POSQ u votucib la suara mencionada esmena transaccional, que ep1 substitudx les dms, 34 i 35, la qual és aprovada p r  96 vots a 

favoK cap en contra i I 1  abstencions i(P,40111. 
Es posu a votació la part del text del Dictamen que no ha estat mod!'fcada per l'esmena n k  32, la qual és aprovada per unanimitat dels 

presents b. 401 1). 
Espassa a tractar de liarticle 5. 
El Diputat 1. Sr, Ribb, del G. p.  del PSUC, anmcia que renuncia a la defensa d'un vot particular, el qual, sotmks a votacib$ és aprovat 

per 75 vots a favoc cap en contra i 33 abstencions (D. 40í1), 
Atks que aquest vot particular substitueix el text del Dictamen) el M. H. SK President anuncia que es pa: TU a tractar de I'article 6 6. 

401i), El Diputat I. SK Ribó prupsa que, prkvilzmenl, es voti el títol prehinar, el qual és aprovat per unanimitat delsgrexents (D. 
4011). 

G. Socialista i el mateix G. p. del PSUC 6. 4010). 

El Diputat I. Sc Luna, del G. p. de Centristes, anuncia la retirada de les esmenes núrns. 3 7 i 38 (p. 901 1). 
Esposa a votacib i'arficle 6, el qual és aprovat per unanimitat deis presents (D. 4011). 
EiDiputat no adscriti. Sr. Hidulgufa avinent la retirada delseu votpardicdar, núm. 39, a l'article 7 (p. 4031). 
i!?¡&utQtI. 
Ei Diputat I. SE Folch, del G. p.  del PSUC, intervé per d@ensurel vot particular n h .  40 a ¡'carfide 7 (o, 4011), 
ElDiputat 1. SK Luna, del G. p ,  de Centristes, anuncia la retirada de I'esmem núm. 41 (p. 4012). 
El M. H. SK President fa avinent que la Comissib recomana /'esmena núm. 44, del G. Socialista, i demana als Grups esmenants si retiren 

El Diputat I. SE Alay fa avinent que el G. p.  dBqererra Republicana mantk Iksmena níím 42 alsuaro esmentat article 7 6.4012). 
l ? l ~ @ l l t Q t ~ ,  SK Casanovas, del G. p.  dEsqlserra Repubiicanu, intervé per defensar I'esmena r c h  42 6. 4012). 
EE Diputat I. Sr. Lma comunica que el G, p, de Centristes retira les emenes niíms, 46 i 47 ela favor de la neim. 42, del G. p.  dEsquerra 

El M. H. SK President fa avinent que l'emeruz núm. 48, Q Vapartut 2 de ¡'article 7, presentada pel G. p.  de Convergkncia i Unió, ha 

L% SE Secretari Primer dóna lectura d'una emena tramaccioraul a liapartat 3 de /'article 7, presentada pel G. Socialistu i els G. p.  de 

EI Diputat 1, Sr, Luna, del G. p ,  de Centristes, fa avinent la retirada de les txmenes nÚm. 52 i 53 a favor de I'emena transacciOrtal 

Ei Dbutat no adscrit I,  SE Viñds comnica la retirada de I'esmena núna 54, a favor tumbé de la suara mencionada Rsmena trartsac- 

Ribó intervé per a ufla qiiestib d'ordre (p. 4011). 

llurs esmenes @. 4012). 

Repubiicana (p. 40I2). 

estat retirada 6. 4012). 

Convergkncia i Unib i del PSUC que significa lar retirada de les esmerm núm. 49, 50 i 51 b. 4012). 

mencionada. 

cimal 6. 4012). 



DIARI DESESSIONS / P-Núm. 130 I SESSI0 PLENARIA Núm. 66.1 / 6 abril 1983 3999 

El Dimtat I ,  Sr, Ribb intervé per proposar que l'esmena n h a  55 del G. p.  del PSUC passi a i'apllrrtat de disposiciom transithies i per 

E S ~ O S Q  a uotucici e/ vot particular ndm. 40, a I'apartat I de I'articte 7, elqualés aprovatper unanimitat delspresmts (p. 4013), 
Es posa a vutacib l'esmena nÚm 42, presentada pel G, p, dEsquerra Republicana, la qual 6s reboada per 15 vots a favo& 90 en contra i 

Esposa a vota& l'esrnena nÚrn 44, la qualks acceptada per 92 vots a favor, I O en contra i cap abstemi6 b. 8013). 
ES PON a vota& l'mrnena transaccional mencionada, a ¡"apartut 3 de i'article 7, la qual és aprovada per 93 vots afavuc cap en contra 

Es posen a votació els apartats I i 2 de l'article 7 segons ei text dei Dictamen, els quals s h  aprovats p r  unanimitat dels presents (p. 

Es p s m  a tractar de Wticle  8 6. 4013). 
El A4 H, Sr. President fa avinent que la Comissi6 recomuna l'cldopib de l'esmena nhm 60, presentada pel G. Socialsta, amb una modifi- 

Esposa a votació la suara mencionada esmena del G. Socialista, la qual és aprovada per unanimitat dels presents 6. 4013). 
E S ~ W Q  a tractar de l'article 9 6. 4013). 
Ei Diputat I. SE Luna, dei G p. de Centristes, intervi per defensar !'esmena núm, 62 (p. 4013), la qual, sotmesa u votació, és rebutjada 

Esposen a vota& els apartats 1 i 3 de l'article 9 del text del Dictamen, els quals sbn uprovatsper unanimitat delspwselats b. 4014). 
Esposa cd votació ibpartat 2 de 1 'rarticle 9 dei text dei Dictamen, el qual ks apruvat per 97 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions 0, 

Espassa a tractar de l'article 10. 
El M. H. Sr. President fa avinent que la Cowixsib recomana l'adopci6 de i'emena núm. 65, a l'rapartaf 2, presentoda pel G. Socialista, 

Es posen a vutació els apartats 1 i 2 del text de /'esmena nJm 65 a I'article 10, els quals sbn aprovats per unanimitat dels presents (p. 

El Diputat 1. Sr. Colominesfa avinent que el G. p. de Convergknciu i Unili presenta una esmena tramacciom1 a I'ardicle 1 I .  
El M. H Sr. Presidentfa avinent que el E. Socialista retira la seva mmena a favor de la msáita tramacciortal 6, 4014), de la qual 1% 

Sr, Secretari Primer dbna lectura (p. 4014). 
El Diputat 1. Sr. Luna, del G. p.  de Centristes, anuncia la retirada del vot particular n k  69, a favor de l'esmepztuda transaccional. 

Un COP sotmesa a votacib i'esmena iransaccional Q I'articíe 11, és aprovada peu JUZ vots afavor, cap en contra i una abstencib 6. 
401 4). 

anunciar la retirada de /'esmena ntím 56 (p. -4012). 

cap abstemili (p. 4013). 

i 9 abstencions b. 4013). 

4013$, 

cació de caructer tkcnic a la qual dóna lectura 6. 401 3). 

per 5 vots a favor, 97 en contra n' 1 abstenció (p. 401 4). 

4014). 

amb qualques modflctacions de caracter t h i c  G. 4014). 

4014). 

El Diputat I. ST. Ribb, del G. p.  del PSUC, intervé pep fer uns aclariments, Li respon elM, H. Sr. President 6. 401 5). 
Es pusa a votaciri i'esmerta transaccional a 1 briiele 12, la qual &s aprovada per uncanimitat dels presents (p. 401 5). 
Esposen a votucib els apartats 2 i 3 del tex! del Dictamen, els quals s h  rebuoatsper unanimitat delspresents (p. 4015). 
El Diputat I .  Sr. Ribb, del G p. del PSUC, j b  avinent la retirada de les mmenm núm. 72 i 73 a i'urticle 13 b. 4015). 
El Diputat no adscrit I. SL Vifials intervé per presentar una esmena f h i c a  (a 401.5), Li respon elM. H Sr. President (p. 401.5). 
Posats a votacib els articles 13 i 14, amb la suara aihidida esmena tkcnicu incorporada, sbn aprovats per ununimitat delspresents 6. 

El Diputat no adscrit I. Sr. Hidako comunica la retirada del vot particular núm. 74 a /'article 15 (o. 401 61, 
El Diputat no adscrit I. Sr. Vi fials pren 10 paraula per defensar 1 'esmena núm. 75 a Iirrticle 15 @. 401 7), 
La Diputada i. Sra. Ferrer i Mallol, del G. p. de Converghia i Unib, intervé per a un torn en contra de l'esmena suara mencionada b. 

Ei Diputat I. SK L u ~ u ,  del G. p.  de Centristes, anuncia la retirada de I'esmena nhm 76 (n 401 7). 
La Diputada 1. Sra. Maia, dei G. Socialista, pren la paraula per defensar /'esmenta núm. 77a /'article 15 6. 401 7). 
La Diputada I. Sra. Ferrer i Mallol intervk per a un torn en contra de l'esmena mencionada (,u, 401 8). 
El Diputat nu adscrit 1. Sr. Vi ñals pren la paraula per a una qüestib d 'ordre (a 4018). 
Es posa a votltcib /'esmena a l'aparfat 5 a), presentada pel Diputat I, Sr. Viñais, la qual 6s vebuQada per 6 vots a favor, 55 en contra i 29 

Es posa a votucib i'esmena nim 77, presentada pel G, socialista, la qual 6s rebu@da per 29 vots a favor, 44 en contra i 20 abstencions 

Esposen a votacib eis apartats 1, 2, 3 i 4 de! text del Dictamen, els quaksón uprovatsJler unanimitat delsprments (o. 40181. 
Esposa a votucib /'apartat 5 de 1 'artkle 15, el qual 6s aprovat per 88 vots a favoc cap en contra i 5 abstencions 6. 401 8). 
Ei M. H. Sr. President fa avinent que la Comissió recomana que siguin rehoades ies esmette8 nums, 78, 79 i 80 a I'article I6 (p. 40181, 

El Diputat 1. Sr. Luna anuncia que el G. p.  de Centristes també retira l'esmena presentuda a Ibrticte 16 suara ahdit  
Esposa Q votacib l'article 16 del text del Dictamen, el qual és aprovat per unanimitat dels presents (p. 401 8). 
Et Deutat I. Sr. Luna intervé per defensar I'emena núm. 81 a í'aríicle 1 7 (p. 401 8). 
Esposa a votació la susdita emena, la qual és rebutjada per I I vots a fuvoc 74 en contra i CQP abstencib b. 403 9). 
Esposa a votacib I'rartEcIe I 7 del t a t  del Dictamen, el qual és aprovat per 80 vots Q ~ ~ V U C  cap en contra i 5 abstencions (p. 401 9). 

401 6). 

401 7). 

abstencions (p. 401 8jb 

(p. 4018). 

!a qual cosa és acceptada per les 1, Sres Dtputades i els I. Srs, Diputats (p. 4018). 
4018). 
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Esposa a votacib I'urtide 18 del text de/&ctamen, el qual 6s apruvatpr unanimitat dels presents 6. 401 9). 
Es posa a votació l'esmna núm. 84, de modifieacib de /'apartat I de Ihrtkle 19, presentada 1 ~ e 1  G. Sociuikta, la qual és aprovada p r  

La Diputada I. Sra, Cubada, del G. p. del PSUC, intervé per R una qiiestib d'ordre 6 . 4 0 1  9). Li respon 1" Sr. President 6. 401 59, 
Esposa a votacib liarticle 19 del text del Dictamen, elqual és aprovat per unanimiiut deis presents (p. 401 9). 
Esposa a vutucib /'article 20 del t a t  del Dicturnen, ei qual també és aprovatper unanimitat deis presents (p. 401 9). 
La Di'tada I.  Sra. Calzada pren la paraula per fer uy1 torn a fovur del vot particular nÚm 82 - idhtic al nhm. 83, presentat pel G. p. 

Fer a un torn en contra del dit vot particular nim. 823 intervé la Diputada J. Sra. Mata, del G. Sociahtu (p. 4020). 
Les esmena nÚm. 82 i 83 són aprovades per 59 vots a favoK 29 en contra i3 abstencions 6. 4020). 
E S ~ S Q  a votacih el fitol del TítdII  de la Pnoposicih de Llei esmenada, el qualés aprovatper unanimitat dels presents 6. 4020). 
El Di'tat I. Sr. Ribh demana al M. JJ. SK President que s bbvi un torn d 'expllicacib de vot, atesa IQ impurtancia de la sessió (p. 4020). 
Per a mplicacib de vot, intervenen les Diputades I. Srm Cabuda, del G. p. del PSUC b. 4010); Mata, del 6. Socialista (Ir. 4020, i 

Lla ses,Yib se susp&n a tres quarts i deu minuts de dues dei migdia i es reprh a un quart i sis minuts de sis de la tarda. 
NDiputat I. SK Casanovas, dei G. p. &Esquerra Republicana, intervé per defeplsar el vot particular num. 85 a I'article 21 6. 4022). 
El Diputat no adscrit I. SK Hidalgo f a  avinent la retirada de les esmenes núm. 86 i 88 6, 4022). 
El Diptot 1. SK Luna, del G. p. de Centristes? anunciar també la retirada de í'esmena n i n  87, al mateix article 6. 4022). 
Espasa a votacib el vot particular n&m 85, dei G. p.  de Centristes, el qualés aprovatper unanimitat delspresents (p. 40223. 
Esposa a votació !'article 21 dei tat  del Dictamen, ei qual i s  aprovat per unanimitat dels presents 6. 4023). 
El Diputat I. Sr. Casanovas, del G. p. dZrquerra Republicana, f a  avinent ia retirada dels vutspardiculars núm. 90 i 91, a favor d'una 

El Diputat no adscrit 1. SE Viñais tamM retira l'esmena rtkm 89 (p. 4023). 
L% Sr. Secretari Primer dbna lectura de 1 'esmena transaccional mencionada (D. 4023). 
El M, H. Sr. President f a  avinent un emena tkcniea a la suara mencionada esmena tramacciunal (p, 4023). 
El Diputat I. SE Luna, del G. p.  de Centristes, intervé per Q una qjiestib d'ordre b. 4023). 
Es pom CE votació l'esmena transaccional, la qual és aprovada per unanimitat deis presents (p. 4023). 
El Dbivtat 3. SK Folch, dei G. p ,  de! PSUC, pren la paraula per defensar conjuntament les esmemes núm. 92 i 106, als articles 23 i 24 

El M H. SL President fa unes mmenes th iques a l'article 26 (p, 4024). 
Et Diputat 1: SE Colornines, del G. p.  de Convwgknciu i Unió, pren la paraula per a un torn en contra de les esmenes expusades pel Diputat 

Ei Dipntat no adscrit 1. Sr. Hid&o intervé per retirar el vot particular num 93, i /'esmena nhm 104, Q l'article 26 6. 4024). 
E S ~ Q S U  a votacib I'esrnerta nÚm 92, del G. p.  del PSUC, la qual és rebutjuda per 29 vots a favor, 81 en con fra i ca~ l  abstemi6 
Esposa a votació l'ar f ide  23 del text del Dictamen, el qual és aprovatper unanimitat delspresents b. 40251. 
El Dlputut I, Sr. Colomines intervé per a una qiiestib dbrdre b. 4025). 
Esposa a vatacib el títol del Titul I14 el qual es aprovat per unanimitat delspresents (p. 4025). 
Pren la paraula la llimrada 1, Sra. Muta, del G. Socialista, per defensar /'esmena nkim 95, de sugressib de tot lbrdicle 24 b. 4025). 
El Dipertat 1. Sr. Ribb, del G. p. del PSUC, pren la parada per a UPE torn en contra de I'esmena núm. 95 b. 40251. 
Ei Diputat I,  SE Folch, del G. p. del PSUC, intervé per defensar ei vot particular núm. 94, u I'article 24 (p. 4026). 
El D@utat I. SL Colomines, del G. p.  de Convergkncia i Unih, pren la paraula perfer un torn en contra del vot particular nhm. 94 a 

Ei Diputat f. SE Ribó intervé per a una qilestib dbrdre (p. 4027). 
El Diptaat I. Sr, Casanovas pren la paraula per anunciar la retirada de d'esmena dEsquerra Repubiicanu a I'article 24, lletra c) 6. 

Esposa a votacib I 'esmena núm. 95, del G. Socialista, de supressib, la qual és aprovada per 74 vots cs favor, 35 en contra i cap abstencib 

El Diputat 1. Sr. Kfiuls intervéper,fer avinent la retirada de Iksmena núm. IU5 6. 4027). 
Ei Diputat 1. Sr. Colurnines demana que es faci 10 lectura de í'esmena nÚm 106 a I'article 26 (p. 402 7), la qual C Q X ~  duu a terme I% Sr. 

El Di'tat I. Sr. Vifiuls demana votació separada dels punts I i 2 de /'esmena nhm I06 (p. 4028). 
Posat a votacib el punt primer de I'emena núm. 106, és aprovat per unanimitat dels presents 6. 4028); sotmks a votució ei punt 2, és 

Es posen a vutacib, conjuntament, els articles 27 i 28, ahi corn e! títol del T l td  IV de lo PropmiciÓ de Llei mencionada, els quals sbn 

La Diputada I, Sra. Mata, del G. Socialista, intervépr defensar el votparticular nim IQ7 ca ¡'article 29 b. 4028). 
E/ Diputat I. Sr, Foich, del G. p. dei PSUC, intervé per defensar el votparticular núm. 108 a hrtiele 29 b. 4028). 
Ei M. H, Sr. Presidentja avinentque la Comissi6 ha recomanat Ihdopcib de I'esmenn ntim SO9 ('p. 4029). 
Et Diputat I. SE Colupnines f a  avinent que el G. p.  de Cunvergkmia i Unib accepta la recomunaciti de Sa Comissib (p. 4029). 

unanimitat delspresmts (p. 401 9). 

d Esquerra Repubiicanu (p. 401 91, 

Ferrer i Mahl, del G, p.  de Converghcia i Unió (p, 4022). 

wmena t~araracciunal (p. 4023). 

respxtivament b. 4023). 

I. Sr. Folch (p. 4024). 

4024), 

/'article 24 6. 4026). 

402 73, 

(p. 402 7). Esposa Q votacilj l'arrticle 25, del t a t  del Dictamen, el qual éx aprovat per unanimitat dels presents (p. 402 7). 

Secretari Primer b. 402 7), 

aprovatper 93 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions (p. 40.281, 

aprovats per unanimitat dels presents 6. 4028). 
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El Diputat I. Sr, Luna anuncia que el G. p. de Centristes retira l'esmena nim Ili en benejci de la recomanació de la Comissió 6, 

Esposa a votacití el vot particular núm. 107, del G. Socialista, a !'article 29, ei qual &s totalment coincident amb el ni2m. 108, presentat 

Esposa a votacití í'esmenu núm. 109, coincident amb les esmenes rsiínrs. 111 i 112 i recomanada per la Comissi& la qual és aprovada 

La Diputada I .  SE Mata, del G. Socialista, anuncia la retirada del vot particular rt4m 107a l'apartat 5 de l'article 29 bn 4029). 
.&poserz a votació els uportats 3, 4, 5 i 6 de !'article 29, els quals sbn aprovatsper unanimitat deis presents 6, 4029). 
Esposa a votaciú el títol del Titol Y;  el qual és aprovat per unanimitat dels presents 6. 4029). 
L 7. Sr. Secretari Primer dbna lectura de I "esmena transaccional, signada per tots els Grups parlamentaris, a les Disposicions Addicion- 

El &fitat 1. Sr. Gomtíkz, del G, Sociulista, intervé per aposar 1 'esmena de supressiÓ a la Disposicib Transithvia Primera b. 4030). 
El Dbutat 1. Sr. Luna pren la paraula per a una qiiestiú d 'ordre 6. 4030). 
El Diputat 1. Sr. Casanovas fa avinent la retirada de I'esmena núm I1 9 a !'article 29 b. 4030). 
Ei Diputat I. Sr. Ribb fa avinent que el seu Grup té interks a mantenir S' defensar la seva esmena (p. 4030). 
Ei Diputat 1. Sr. Ribb, del G. p.  del PSUC, intervé per fer un torn afuvor de Iksmena transaccional recomanada per la Comissi6 

Es posen a votacib les esmenes nhm. I I 7 i 118, de supwdh,  que són totalment coincidents, les quals sbn rebutjades per 34 vots a favor, 

Es posa a votució 1 "esmenu transaccional recomanada per la Comissib, la gual és aprovada per 71 vots a favor, 34 en contra i cap ab- 

El Diptut 1. Sr. Casanovas pren la paraula per fer un torn a favur del votparticular nÚm, 123, de creaeió d"una Disposició Tramitirria 

Ei Diputat I. Sr. Ribh, del G. p.  del PSUC, intervé per defensar una proposta d'addicih d'una Y~OVQ Disposició Transithria 6. 4031), la 

Esposa a votacib la DispuxiciÓ Tramitoria segonu, la qual 6s aprovada per unanimitat dels presents (p. 4032). 
Per defensar el vot particular núm. 124 a la Disposicib Tmmithria Tercera, pren la paruda el Diputat I. SE Portec del G, p. d Esquer- 

El Diputat 1. Sr. Ribb, del G. p. liel PSUC, intervé per defemar Iksmena ntim 125 a la mateixa Disposicií5 Transiihria Tercera (p. 

ESJWSU a votació el vot particdar núm. 124, dqualks rebutjat per 4 7 vots a favoc SO en contra i 2 abstencions (p. 4032). 
Es posa a votacib I'esmerta nim. 125, la qual és aprovada per 46 vots a favor, cap en contra i 54 abstencions (p. 4033). 
Esposa a votació la Dispusicib TraPrsithria Cinquena, que és aprovada p r  unanimitat dels presents 6, 40333. 
Esposen a votacib les Disposicions Finals Primera i Segona, les quals són aprovades per unanimitat dels presents (pa 4033). 
Ei Diputat I. Sr. L u ~ Q ,  dei G. p.  de Centristes,jb avinent la retirada de ¡'esmena núm. 129 b. 4033). 
Espasen a votació I Exposicib de Motius i el títol de la Llei, que sbn oprovats per 99 vots a favor, J en contra i cap abstencib 6. 4033). 
El DMutat I. Sr. Ribb intervé per a una qüestió dbrdw (pa 4033). Li respon el M. H. Sr. President 6. 4033). 
Esposa a vutacib tuta /a proposiciti de Llei, la gud és aprovada per 105 vots a favor, cap vot en contra i 1 abstenció b. 4033), 
Es passa a ies exphxcions de VOL 

Intervé, ep1 primer lloc, e! Diputat no adscrit I. Sr. Viiials b. 4033), i, tot seguit, les Diputades i els Drputats I. Sres. i Srs. Folch, del G. p.  
del PSUC (D. 4034); Besa, HO adscrit b. 4036); Casanovas, del G. p d Esquerro Republicana (pa 4036); Luna, del G, p.  de Cen- 
tristes b. 403 7); Mata, dei G. Socialista b. 403 71, i Colomines, del G. p.  de Converghncia i Unib (D. 4038). 

4029), El matekfu eiDiputat no adscrit 1. Sr. E&is (p. 4029). 

pel G. p. deiPSUC 6. 4029). Ambdbs vuts són uprovutsper unanimitat deis presents 6. 4029). 

per 86 vots a favor, 1 7 en contra i cap abstenció 6. 4029). 

als, la qual, un cop posada a votacib, és aprovada per unanimitat dels presents b. 40291. 

4030). 

71 en contra i cap abstenció 

stencib (p. 4031). 

Primera bis (D. 4031), el qual, sotmks a vota&, 6s apmvatper unanimitat dek presents b. 4031l 

qual, sotmesa a'votació, 6s rebutjc4da per 21 vots u favor, 6 7 en contra i 18 abstencions 6, 4032). 

, 

4031). 

ra Republicana (p. 4032). 

4Q32). 

La sessi6 se suspkn a /es vuit i tres minuís de/ vespre i es r e p h  a un quart i quatre minuts de nou (p. 404O), 
El M. H .  SE Presidentfa avinent una modificaci6 de /'ordre del diu b. 4040) 
Es posen a vutacib la Designacití dels Diputats que hun de defensar Ja Proposició de Llei presentada: a la Mesa del Comgrh dels 

Diputats per la qual es regula la participacib de la Generalitat en la gestió del secdorpÚblic econrimie de 1 Estat (pe 4040) i 
la DesignaciÚ dels Diputats que han de defensar la Proposicití presentada davant la M ~ S Q  del Cumgrb dels Diptats que au- 
toritza el Govern a atorgar la concessió Q la Generalitat de Catalunya d 'un tercer canal de televisi6 6, 40401. 

L% Sr. Secretari Primer dúna lectura dels noms de IPS 1. S e s  Diputades i dels i. Sm. Dl;.lututs, els quals tot se.guit prucedeken a votar a les 
urnes b. 404O), 

L'escrutini d'ambdues votacions es ei seffiient : I. Sr. Joan Vallvi, 29 vots; 1. SK Antoni Lucchetti, 18; I. Si-. A~QJ 8 vots; I .  Sr. Clotas, I 
vot, i 37paperetes e12 blanc t$. 4040$, quant a la primera Designaciti, i I, SK Camps i Vuliejo, 29 vots a favor; I. SE Clotas, 24 
vots; I. Sra. Calvet, I 9  vots; I. Sr. Viñals, I vot, i 21 paperetes en blanc (p. 4040). 

La sessib se ms@n a tres quarts i cinc minuts de nou del vespre. 
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SESSIÓ PLENARIA Nirrn. 66 

S'obre la sessió a tres quarts i sis minuts dbnze del mati. Presi- 
dek el IM. H. Sr. President del Pariament, acompanyat de tots els 
membres de la Mesa, la qual és assistida per 6'9ficial Mujw i pel 
Lletrat SL Ferret. 

Al banc del Govern seuen el M. H. SK President de la Generali- 
tat i els H. Srs. Consellers Adjunt a la Presidkncia, de Governació, 
dE'vlsenyument, de ílh.m, de Sanitat i Seguretat Social, de 
Politica Territorial i Ohres Piíbliques, de fiehall i de Justicia. 

Ordre de2 dia 

1. Debat i votació de la Proposició de Llei de Normalitzucib 
Lingüística a Cartulunya, 

2. Debat i votaciri del Prqjecte de Llei de Centres Docents 
E x p r  imentals. 

3. Designació dels Diputats que han de defensar la Proposició 
de Llei presentada davant la Mesa dei Congrés dels Dblutats, per 
la qual es regula la particimcib de la Generalitat en la Resti6 del 
sector p c b k  econbmic de i Estat. 

4. Designació dels Diputats que han de defensar Iu Proposició 
de Llei presentada davant la Mesa del Congrés deli; Diputats, que 
autoritza el Govern a atorgar la cuncessib a la Generalifat de Catca- 
lunya dZln Tercer Canal de Televisió de titularitat estatal. 

Interp$Iacib al Consell Executiu sobre el fet que el Govern 
de Estat no hagi signat encara la convencib-marc europea sobre 
la coapmcib fra PIsfronterera de les col.iectivitats o autoritats 
territorids. 

6. hterpel.lació al Consell Faecufiu sobre el traspirs a la 
Generalitat de Catalunya de la Protecció Civil. 

7. hterpel.lacib al Conseii rxecutiu sobre els establiments de 
compra i venda de joies. 

8. Interpel.lació al Consell Executiu sobre les persones que es 
troben en situació d 'indig&ncta. 

9. Interpet.lcació al Consell Lkecutiu sobre d s  concerts 
d izssisthncia sanituria. 

I O. InterpdWb al Conseli Executiu sobre unes declaracions 
de lH. Sr. Conseller dEconornia i Finances referents al grup 

5. 

R UMASA. 
I I ,  Interpel*laciÓ al Consell Fjcecutiu sobre el cessament de la 

Cap de Servei de Biblioteques. 
12. fnterpdlacib al Consell Executiu sobre quin capteniment 

es proposa de tenir davant els intents de reduir 1 "autonomia. 
13, Moció subsegüent a la interpeilació al Consell Fxeczltiu 

sobre les institucions penitenciuries de Catalunya. 
14. Mocib subsegüent a la interpel,iació al Consell Executiu 

sobre el nornevtclZltor qficial dels municipis de Catalunya, 
15, Moció subsegüent a la interpdlucib al Consell Executiu 

sobre la úistribucirj de subvencions per a activitats juvenils durant 
i 'aercici de i 983. 

16. Moció strhseffiient a la interpel~lucib al Consell Ejcecutiu 
sobre els mitr;ans de comunicacib i les difrents llengües d'hpanya. 

I T. Mocib suhe&wt a la interpel,iacib al Consell Executiu 
sobre í'autunomia dels inpessos i les despmes de la Seguretat Soci- 
al. 

1%. Moció subsegüent a la interpdiaci6 ai Consell Fs~cutiu 
sobre I'oberturo de nous hospitals pertaizyenfs u la Seguretat Soci- 
al. 

19. Moció subsegüent a la interpel.lacib al Consell Executiu 
sobre política agraria. 

20. Mociú subsegüent Q la interpl=llació ai Consel/ Executiu 
sobre dfinancarnent ddpressupost per al 1982. 

21, MuciÚ subsegiient cd la interpehcib ai conse/¡ kkecutiu 
sobre el traspus de la comissaria dáigiies del Pirineu oriental. 
22. Mocib subsegüent a la interpdlacib al Consell fzecutiu 

sobre I'exist&ncia de prqjectils a conseqiikncia de la batalla de 
K b r c  

23. Preguntes amb resposta oral. 

Proposició de Llei 
de Normalltzac% Lingüistica a Catalunya 

El Sr, PRESIDENT : ComenGa la sessió, La llista de pre- 
guntes amb resposta oral ha estat repartida a les senyores i als 
senyors Diputats, de manera que anem a passar directament al 
primer punt de ]'ordre del dia, sense llegir-la. 
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El primer punt és el debat i votació del Dictamen de la 
Comissió de Politica Cultural sobre la Proposició de Llei de 
Normalitzacitr Lingüística a Catalunya. 6s que algun membre 
de la Comissió desitja presentar el Dictamen? (Pausa,) Bé, en 
aquestes condicions, no havent-hi dresentació del Dictamen, 
passem directament a l’articulat, ja que tampoc no hi ha es- 
menes a la totalitat. 

Deixem per al final 1’ExposiciÓ de Motius, i passem directa- 
ment, doncs, a l’article primer. A l’article primer hi ha diverses 
esmenes, les que porten els nfimeros d’ordre d’l a 10. 

Comencem -distingint entre els dos apartats- amb I’Única 
esmena a l’apartat primer, que és el vot particular número 1, 
del Grup Socialista. Per a defensar aquest vot particular, en 
nom del Grup Socialista, té la paraula.. . (Pausa.) 

El Sr. ARMET (de i k x ó  estant) : El Diputat senyor Joan 
Cornudella, 

EI Sr. PRESIDENT : El senyor Cornudella, el Diputat 
senyor Cornudella. 

(Pausa.) 
El Sr. CORNUDELLA : Senyor President, senyores i 

senyors Diputats, aquesta esmena a la Llei de Normalització 
Lingüística es una esmena testimoni d’un pro& que ha dut la 
Llei en la seva formulació actual. Dins d’aquest procks hi 
havia una esmena a la totalitat que el PSC-PSOE va retirar 
oportunament. Jo diria que és una llei de mínims, mes que jus- 
tificada, que explica com, quan i de quina manera hem d’arri- 
bar a la normalitzacib lingiiistica, primer que els objectius a 
aconseguir. 

Després d’esmentar l’article 3 de I’Estatut, I’ExposiciÓ de 
Motius aclareix : ((La normalitzacib lingüística a Catalunya, 
doncs, queda no sols definida sinó encomanada a una acció de 
la Generalitat que posi tot I’impuls politic a prendre les me- 
sures i a crear les condicions que garanteixin aquesta normalit- 
zació. )) 

Els resultats, en efecte, depenen de l’impuls polític de la 
Generalitat i del seu Consell Executiu, i no sols per a normalit- 
zar I’Ús de la llengua, ans per a normalitzar el sistema de rela- 
cions de la societat catalana actual per a refer-la I per a 
dinamitzar-la; procés complex, no gens ficil, dins del qual la 
normalització lingüística ocupa el tel6 de fons de la problemh- 
tim, de tal manera que no resulta exagerada l’afirrnaci6 que, si 
perdem la batalla de la llengua, haurem perdut la guerra. 

No estic dramatitzant, perb, a vegades, recordo que, en els 
darrers anys del rkgirn franquista, vaig experimentar el seu os- 
tensible retrocks, com perdia terreny entre la població -sobre- 
tot escolar- manifestament autoctona. Vaig sentir com era 
emprada al carrer simultbniament amb la castellana, amb una 
indiferencia corprenedora, prova que els nois i les noies no 
mesuraven -pperqul! ningh no els n’havia informat- el seu 
valor ni el seu abast. 

Aquell estat d’esperit, me’l recorda sovint el magnífic <c De- 
sconhort )) de Josep Llimona, a l’estanyoi davant d’aquest 
palau. Ara potser em desconhorta menys. No estic dramatit- 
zant; estic atribuint a la llengua -Josep Termes també ho fa, 
especialment, en la seva intervenció en les <<Reflexions crf- 
tiques sobre la cultura catalanan- la importincia que ha 
tingut en la forja de la nacib catalana, nació que té al seu dar- 
rere un dilatat exercici monoiingiie, emparat pel poder politic. 
Una referencia que tk molt present, i especialment registrada, 

el partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE. 
No intento buscar raons, ni posar en qüestib la Constitucib 

ni I’Estatut; acatada la primera, acatadíssirn el segan, per més 
proxim. Dos textos valids i vigents, perb no equiparables a les 
taules de fa llei. Si bé cau fora de l’abast d’aquesta Llei, és una 
dada a registrar que el Prinicipat és una &rea lingüística limitada 
al seixanta per cent de l’hea lingUÍstica catalana. Constitucib i 
Estatut en mi, aixb no ens permet una acció normalitzadora 
conjunta, pero la dada no ens 6s indiferent. 

Unes breus consideracions entorn de la qüestió podrien 
comenpu amb l’afirmació segiient : parlem diferent perquk 
pensem diferent. Els dos textos entre els quals ens movem 
són la Constitució i I’Estatut; cadascun, a la seva manera, em- 
marca la nova situacib apareguda al moment que el sistema 
s’obre a un nou pro& historic, a una nova dinimica que de- 
scansa damunt d’uns altres fonaments. EI sistema s’obre a la 
democrhcia i, d’antuvi, reconeix la pluralitat de les nacionali- 
tats i de les regions que formen 1’Estat espanyol i llur dret a 
l’autonomia. Article 2 de la Constitució : {<La Constitución se 
fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, 
patria c o m h  e indivisible de todos 10s españoles, y reconace y 
garantiza el derecho a la autonomia de las nacionalidades y 
regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. n 

Quan dic que parlem diferent perquk pensem diferent vull 
dir, entre altres coses, que la primera part d’aquest text 
-voluntarista i antdbgic-, en catali, no es pot escriure. 
Potser ens ho priva el component mediterrani. D’altra part, jo 
diria que, quan un text polític incorpora factors d’intemporali- 
tat, en certa manera es fica alla on no el demanen. Pel cap 
baix, les paraules emanades inequívocament del poder ofe- 
reixen als sistemes escassos graus de llibertat. 

Aixo té I’abast d’un senzill comentari. Els textos són escrits, 
i són llei, per bé que les lleis són susceptibles de ser comen- 
tades i oportunament modificades, perquk estableixen els mo- 
ments successius d’equilibri que defineixen els status socials 
pels quals passa qualsevulla proces social, sempre obert a Ves- 
devenidor, corn el que ens ocupa avui sobre la Llei de Norma- 
lització Lingüistica de Catalunya, amb uns objectius d’arribar 
n una situació operativament bilingüe a curt termini, i, efec- 
tivament, bilingüe d’aquí a uns deu anys. Aixb ks el que diu 
un diari -El Pais del dia 1 1 de novembre del 82 -, després de 
recomanar prudencia, perque hi ha una realitat uperant en sec- 
tors de I’AdministraciÓ de I’Estat, corn les forces armades, on 
la implantació d’una llei així, d’avui per a dem&, crearia. no 
poques tensions innecessiries, i, després de recomanar que la 
futura aplicacib es faci dins d’un procés raonable i temperat, 
arriba a la conclusió que la possibilitat que Catalunya trobi en 
el bilingüisme la fbrmula que canalitzi la seva heterogene‘itat 
interna, i les relacions amb la resta d’Espanya es fan mereixe- 
dores de I’atenccib i del respecte del conjunt dels ciutadans d’a- 
quest país. Moltes grhcies, molt amable. 

Pel que respecta a la recomanacib de prudencia, penso que 
el meu partit ho ha intentat de fer, i no sols el meu partit, en la 
mesura que ha intentat d’esporgar del text de la Llei qualsevol 
expressió susceptible de suscitar rebuig. 

Pel que fa al bilingüisme, no es pot negar que en un procés 
histbric obert, que resulta molt perillós de precipitar, i, més 
encara, de mutilar, és una de les solucions possibles, una per- 
spectiva que, al meu entendre, pateix d’uns supbsits de realitat 
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de realitat -potser no prou sospesada- dels factors en joc. 
Perb la soluci6 possible, dins del ventall de solucions passi- 

bles, que pot resultar és una sotuci6 possible enmig del ventall 
de solucions possibles que pot resultar del procks obert en que 
ens ha collocat 1Tstat de les Autonomies, procés que no es 
deixa aturar, per exemple, ni per la crisi prolongada que 
sofrim -de la qual forma part-, a la qual cal prestar tota 
l’atenció que mereix i que informa seriosament la política -si 
no la imposa- i controla quan no volen evasives ni fugides 
ideolbgiques endavant. El procés no s’aatura i les solucions 
potencials es mantenen, la del bilingüisme, per exemple, que 
a mi no m’agrada. 

Insistir& encara que aquest país meu -i vostre, és clar- ha 
estat un país monolingüe des dels temps reculats de la for- 
mació de les llengües neollatines, i la seva textura actual s’ha 
anat formant a través de la historia amb les aportacions de tota 
la’gent que ha passat per aquesta terra de marca. La historia 
ens ha dut on som. L’error que jo no voldria cometre és 
ignorar-la, tant la passada com la recent; és nostra, l’hem feta 
nosaltres i a &rec nostre van els encerts i els errors. Des 
d’aquesta actitud voldria dir que la histbria del meu poble --i 
vostre, 6s clar- no es juga en aquesta legislatura. No ens 
convé, per tant, una política atrafegada de peix al cove, de la 
qual es ressent -tot i com ha quedat d’empolistrada- la Llei 
de Normalitzacib Lingüística. Tinc un sentit reverencial per 
les institucions i les persones que les encarnen, i no 6s fhitcil 
que l’abandoni per a tractar-les pejorativament ni de manera 
malagradosa. En l’exercici de l’autogovern manca un profund 
sentit de poder sense el qual no es pot aguantar cap veritable 
polit ica. Una de les escasses experiencies grati ficants que vaig 
experimentar durant la Guerra Civil fou la de pagar, amb 
moneda catalana encunyada per I R  Generalitat, una compra en 
un establiment de Serinyh; eren els bitllets de cinc i de deu 
pessetes afaipmats corn els dolars americans; veritablement 
gratificant, era un distintiu de poder. 

Com tots vostks saben, senyores i senyors Diputats, allb no 
va arribar a bon fia Som una nació i som una democrkia, coses 
ambdues que cal sospesar per tai de no caure en un reduccio- 
nisme polític nacionalista que d’dguna manera ignora, o 
menysté o passa per alt la recentissima histbria del nostre 
poble. No crec que ens convingui contrapesar aquest reduccio- 
nisme amb el reduccionisme de fer política d’Estat, cosa que 
d’alguna manera ignora, o menysté o passa per alt el considera- 
ble gruix de la historia passada del nostre poble. Efectivament, 
cal sospesar ambdues coses, que som una nació i que som una 
democrhcia, sense folklore, sense voluntarisme politic, potser 
sense l’obsessió de les referimcies immediates i immediatistes. 

Senyors Diputats i senyores Diputades, si els dic que en 
postular la normalitzacib lingüística de la llengua catalana 
estem reivindicant poder no els regalo cap secret. Jo diria que 
la mesura del Dictamen del Consell Consultiu no lleva la 
possibilitat que la reivindicacib de la llengua propia i secular 
restableixi una comunitat prbpia amb poder suficient de deci- 
dir, per exemple, si aquesta Constitució i aquest Estatut vi- 
gents van responent a la demanda de majors cotes de poder. 
Aixo, és clar, pren temps. M’estic referint a la llengua propia 
considerada com I’expressiÓ de la complexa societat catalana 
actual, amb l’emprernta que en ella deixaran i amb les aporta- 
cions que a ella faran les noves fornades de població immigrada 

dels darrers quaranta anys -singularment els seixanta- que 
hi han vingut a treballar. Catalans de dret, avui, Constitució i 
Estatut; catalans de fet, dema. Vull dir, havent assumit la llen- 
gua, en un esdevenidor no sé si proxim o HunyB, remot o inex- 
istent, no ho sé. . 

He dit <<assumir>> i prefereixo deixar-ho així, em limito a 
posar en relleu que, al meu entendre, es tracta d’un fet cabdal 
sense el qual el concepte d’identitat queda enterbolit. Potser 
no n’hi ha per a tant. En definitiva, estem tractant d’una llei 
conjuntural, que es proposa el tractament d’un fenomen con- 
juntural esdevingut a Ja societat catalana. En fase conjuntural, 
penso que ni més ni menys conjuntural que l’obert a 1’Estat es- 
panyol per a les autonomies, del qual fenomen fbra lleuger i 
precipitat mesurar Vabast; les coses són com s6n. 

Són els nostres problemes -vull dir, a Catalunya, terra no 
gens inclinada a les imposicions-, el problema dels uns i dels 
altres. La realitat és que aquesta terra 6s dels nadius i dels im- 
migrats que hi vivim, hi Iluitem i ens hi morirem. Un passavo- 
lant no és un immigrant. 

Sóc al Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC-PSOE, entre 
altres coses, perquk visc amb menys angúnia que aquesta 
meva -i de vostks- Comunitat Autbnoma IIQ se’ns parteixi 
en dues i perquk la fase de normalització lingiiistica generi 
majors esperances. També perque vagi acompanyada d’una 
oferta de participacib mks generosa per al qui hi va a viure i a 
morir, grosso modo, perque no tot s’acabi amb cobrar un SOU o 
el subsidi d’atur i a dormir a La Mina. I aquestes no són figues 
d’un altre paner. 

I acabo. Voldria allunyar de mi i del meu poble -per tant, 
d’aquesta Cambra que el representa i que, en bona part, el sin- 
tetitza- la temptació voluntarista suscitada, és cert, per una 
d’aquelles obertures que aparentment acosten tantes i bones 
possibilitats, ensems que fan difícil la visió objectiva amb el 
consegüent malbaratament d’esforqos. M’excuso d’haver 
posat coses heteroghnies dins del mateix sac, No sé si se m’hi 
ha ficat una espurna de redemptorisme; aixb no és necesshia- 
ment dolent. No sé si he dit paraulss en va -me n’excuso--, 
aixo no es pot fer, no podem pronunciar paraules en va, sobre- 
tot en nom de Catalunya, sobretot el nom de Catalunya. 

Senyor President, després d’aquestes consideracions, el 
meu Grup parlamentari anuncia la retirada de l’esmena. 

Moltes gricies, senyor President; moltes gricies, senyores i 
senyors Diputats. 

Opiaudiments,) 
EI Sr, PRESIDENT : Grkies, senyor Cornudella. Passem, 

doncs, a les esmenes a l’apartat següent. Primerament, hi ha 
un vot particular del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat, per a mantenir el text de la Proposició primitiva. 

El Sr, RIBb (de I’escb estant) : El retirem, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Retirat. Tot seguit hi ha diverses es- 

menes a la lletra b) d’aquest apartat 2, totes derivades del 
Dictamen del Consell Consultiu. Aquestes esmenes han estat 
presentades pel Diputat senyor González, del Grup Socialista, 
pel Grup de Centristes, pel Grup Socialista; pel Grup 
d’Esquerra Republicana, pel Grup de Convergencia i Unió i 
pel Diputat senyor Ramon Viñals, no adscrit. Hi ha, a més a 
més, també, una esmena del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat -també a aquesta mateixa lletra b). 

I, finalment, hi ha una recomanació de la Comissib, que 
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recomana I’adopció d’una emena  transaccional de modifi- 
cacib. Voldria saber si és que tots els Grups i Diputats esmen- 
ants estan d’acord amb f’esmena transaccional i, per tant, reti- 
ren Ies seves esmenes. És aixi mateix, no? Per tant, queda 
només aquesta emena lrstnsaccional. Algú desitja defensar- 
la? (;Pausa.) No hi ha defensa i, per lanl, tampoc no hi ha torn 
en contra. 

Finalment, a aquest mateix article primer hi ha un vot par- 
ticular del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat per 
a mantenir I’apartat 3 del text primitiu de la Proposició. Per a 
la defensa d’aquest vot particular té la paraula el Diputat 
senyor Rib6. 

El Sr. R i B 6  ; Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, aquest vot particular demana cl’afegir un 
nou apartat a I’articie primer, que és literalment, la reproduc- 
ció d’un text provinent de l’article tercer de I’Estaiui d’Au- 
tonomia de Catalunya. Aquest vol particular, que és la petició 
que es mantingui un text que hi havia a Ponkncia abans del 
debat en aquest Plenari, va ser introdui’t per una iniciativa del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, en el debat en primera 
iectura, i nosaltres creiem fermament en les raons que es van 
donar per a la seva introducció, i creiem que seria bo 
recuperar-ho en el text de la Llei. 

De forma nio1 t FhcfI es podria desqualificar aquest vot part ic- 
d a r  dient que ja és a l’Estatut, i que no cal reiterar conceptes 
estatutaris. Jo estalvio a la Cambra llegir la tirallonga de situa- 
cions en quk. hem lcgislat, repetint f6rmules estatuthies, 
només en citaré una : quan ens hemdefinit corn a Parlament, 
en Iu Llei del Parlament, del President i del Consell Executiu, 
la dita Llei de I’Estalut Interior, en aquesta mateixa Llei, quan 
definini el Parlament, utilitzem literalment la definició que 
dóna I’Estatut d’Autononiia de Catalunya del Parlament, o 
sigui que lieni repetit, quan ens hem autodefinit, les paraules 
de I’Estatut. Per tant, l’argument de la reiteració ens semblaria 
niassa petit i poc important per a invalidar altres arguments 
que ara exposaré, que recomanen I’adopció d’aquest vot par- 
t i cu 1 ar. 

En I’article primer, al nostre entendre, hi hauria d’haver 
tres idees que ja hi eren en una primera lectura de la L!ei : la 
normaEitzaciÓ, la iguallat Iingüist ica i la responsabilitat d’una 
instiiuci6, que es diu Generalitat de Catalunya, per a dur a 
terme Iu norrnclFitzaci6 i la igualtat. Avui, amb el text que 
tenim al davant, sense el vot particular que defensem, només 
tenini les dues primeres idees, que cal nornialitzar la situació 
lingüistica, preferentment, per raons bbvies, la de la llengua 
catalana, per a. arribar a la igualtat; no diem res, no explicilem 
quina n’és la institucib encarregada. 

EI ple desenvolupanient -com diu I’article primer en el 
text de I u  Proposició- de la normalització lingüistica queda 
encara més concretat amb uns objectius que s’expliciten a 
I’articie primer, perb jo voldria cridar l’atenció, també en 
aquest sentit, davant del possible parany que s’esth col4ocant a 
la nostra socielal, de ereure’ns que Ia nornialitzacib ja esth 
aconseguida. Podria citar -i no estalviaré fer-ho de forma 
molt succinta- una skrie d’aafirmacions fetes per polítics 
-fins i tot polítics ocupant clirrecs institucionals-, per fib 
sofs, per columnistes, per crítics, tots ells vivint i treballant a 
Catalunya, creant, al meu entendre, una aparent falsa idea de 
normalització. 

S’ha dit que H tenemos normaiidad)) -i ho cito en castellli, 
perquk s’hha dit en la premsa en castella- <<y no nas hace falta 
Ia insensatez ni el desbarajuste,}. S’ha dit : ((s’ha acabat el 
resistencialisrne, perque tenim una situació d’absoluta norma- 
litat}). S’ha dit que hem de deixar <<el carácter artificioso de 
purismos culturales ajenos a la presente normalidado. S’ha dit 
que <(en las actuales condiciones de norrnalidad hemos de 
acabar con una Cataluñia enojada, quejosa, picdjosa y quisquil- 
losau, S’ha dit : ((Cataluña no puede d o  llorar, tenemos 
democrac ia, recuperacibn del Estatuto y normal idad. Que se 
acaben 10s tics de autocompasión y 10s vicios de resignacibn 1). 

Jo estic en contra també de la (< autocompasihn y de 10s tics de 
enojosa y quisqutllosa y picajosa, etcetera}) actitud, pero no 
tenim normalitat, no tenim normalitzacib de la nostra llengua, 
i seria molt perillbs que, en primer lloc el Parlarnenl, perb més 
encara la inteilectualitat de Catalunya, les capes que formen 
opinió arribessin a difondre i a magnificar una falsa idea de 
normalitat. D’aqui que sigui molt bo que en el primer article 
de la nostra Llei es digui que anem a aconseguir la normalit- 
zació. 

Hi ha un argument molt senzill per a rebatre totes aquestes 
afirmacions, si mks no pels qui ‘diuen que ja hi ha la normalitat 
: fer un simple rephs del que succeeix a la televisib, a la ridio, 
als diaris, a les escoles. Estalvio aquest repis, tots el coneixem; 
podríem citar, fins i tot, xifres oficials de la Generalitat quan 
ens parlen que no arribem ni a un terq de les nostres escoles 
on podem parlar seriosament de normalitzacib de la llengua 
catalana. En aquest sentit, nosaltres creiem que si definim que 
anem a normalitzar, si definim que la fita a aconseguir en 
aquesta fase constitucional i estatutiria és la ¡guaitat, cal dic 
qui serk el responsable d’aquesta tasca. 1 d’aqui que nosaltres 
demanem la reiteració de la fbrmulzl estatutiria, que deixa en 
mans de la Generalitat -i ho vull subratllar : sols en mans de 
la Generalitat, nom& en nians de la Generalitat de Catalun- 
ya- la responsabilitat de la normalitzacib. 

Vull recordar aqui ei que va succeir amb un Projecte de Llei 
a les Corts Generals que en vam dir tots ((la loapilla)), un Pro- 
jecte de Llei que va néixer sota l’onibra del 23 de febrer, en 
una situació de por, de temor, en una situació de fugir, potser, 
de la defensa d’elements fonamentals de les nacionalitats pel 
que afecta la seva reivindicació d’autogovern. En aquesta ({ loa- 
pilla)), que era un exemple de con1 fora de la Generalitat es 
volia regular el que nosaltres defensem que és competencia ex- 
clusiva de la Generalitat, es parlava, per exemple, que 1’Admi- 
nistració au tonhica  calia que arribés a una situació de facto 
de bilingüisme; no es deia ni un mot de I’AdministraciÓ cen- 
tral pel que fa a una situaci6 de facfo d’igualtat de les dues 
llengües. 

Per tant, una regulació externa a nosaltres, en la qual 
nosaltres podíem participar a través dels respectius Grups par- 
lanientaris o represenFacions a les Corts Generals de I’Estat 
amb esmenes, pero originada per situacions alienes R I  que és 
avui el restabliment de la Generafitat, donava com a resultant 
una regulació absolutament desequilibrada per a Catalunya. 

Nosaltres, en aquest sentit, afirmem que reiterar aquesta 
situació serveix per a reblar el clau que és la Generalitat, no 
sols el Consell Executiu -no creiem en la típica confusió en 
quk sovint es cau en aquesta Cambra : Generalitat no és Con- 
sell Executiu solament-, Generalitat, o sigui, Pariament, 
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Consell Executiu i moltes altres institucions que formen part 
del prestigi de I’autogavern de Catalunya, els únics encarregats 
de portar a terme la tasca de normalització i d’igualtat, 

En definitiva, que la compet&ncia territorial que afirmem 
sobre la llengua -si més no, afirma el Grup del Partit Socialis- 
ta Unificat de Catalunya-, que ningú no pugui pensar, ni 
amb el més mínim pensament, que se’ns pot prendre, que 
se’ns pot arrabassar que la situació de normalització depengui 
exclusivament de nosaltres. 

Moltes grhcics, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en conlra sobre aquest vot 

part i cular? 
EI Diputat senyor Gonzdez té la paraula per al torn en 

contra. 
El Sr, GONZÁLEZ : Senyor President, sefioras y señores 

Diputados, yo entiendo que se aprovechen estas primeras in- 
tervenciones para dar una visión global de Ia filosofia global 
que el Grupo va a defender sobre el contenido global de la 
Ley. En todo caso, yo me cefiiré estrietamente a 10 que dice in 
enmienda, que, como muy bien dice el seíior RibÓ, fue en un 
principio propuesta por el Grupo Socialista y que, ademhs, es 
una copia no literal, pero casi IiteraI, YR que simplemente hay 
unas modificaciones de adaptacibn de 10 que dice el articulo 3 
del Estatuto de Autonomia. 

En reafidad, la oposición nuestra a que se incluya otra ve2 
este texto en la Ley no es tanto porque ya se repiten cosas que 
dice el Estatuto, que en otros casos, si que se hace dentro de 
esta propia Ley, sino porqué es muy repetitiva con el punto 1 .  
Es decir, si es que realmente el señor RibÓ ha hecho una lectu- 
ra seguida de 10 que dice en este momento el punto 1 del artl- 
culo primera y la enrnienda que se propone, es una repetición 
casi literai, con 10 cua1 diriamos seguidas dos veces practica- 
mente la misma cosa. 

Entonces, en realidad, hay una Única diferencia, que es \o 
que no se reconoce en ninguna otra parte de la Ley : a la  
Generalitat ha de garantir 1’6s normal i oficial d’ambcfbs idi- 
omes)), y eso es verdad, y deciamos y ei argumenta 10 hemos 
utjlizado durante estos dias de que esto ya 10 decía el Estatuto 
y, como 10 decia el Estatuto, era innecesario un nuevo recono- 
ciniiento aquí. 

De todas formas, fo  que si es cierto es que ya este acto que 
estarnos haciendo aquí hoy de aprobar la Ley de la lengua ya es 
un reconocimiento, una muestra del reconorniciento de la 
competencia que la Generalitat, también evidentemente, 
como Parlament, tenemos para garantizar el uso normal y di- 
cial de la lengua. 

Yo creo que ademas, y sin ir en contra, evidentemente, de 
este texto -nosotros estames absolutamente a favor del texto 
que propone el PSUC, como me imagino que 10 estan todos 
10s Grupos porqué no creu que nadie est& en contra del articulo 
del Estatuto-, 10 cierto es que tal corno queda redactado en el 
articulo I -y henios de recordar que son dos afíos y medio 10s 
que llevamos discutiendo, que este articulo primer0 ha sido 
uno de 10s conflictivos, que ha habido un rnontbn de Iransacci- 
ones y que realmente nosotros cedimos en nuestras posici- 
ones, de este texto que ahora propone el PSUC, un poc0 en 
funcibn de este articulo que era aceptado por la mayoría de 10s 
Grupos-, tal como queda redactado el articulo prirnero 
creemos que es absolutamente suficiente ya que por una parte 

señala claramente cuales son 10s objetivos de la Ley, que es 
par un lado : ((portar a terme la normalitzacib de 1% de la 
llengua catalana en tots els ambits i garantir 1’6s normal i ofi- 
cial del cittalh i dei castellb. Esto, compiementado con 10 que 
dice el punto 2, yo creo que da la medida exacta de 10 que esta 
Ley significa. Introducir más cosas dentro del articulo priniero 
supondría confusión y supondria elemen tos de repeticibn 
dentro del mismo articulo, no del articulo con respecto al 
Estatuto. 

Gracias, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, ha acabat el debat sobre aquesl 

article primer. 
Passem a les votacions. Primerament, la votació de l’esmena 

transaccional, tal corn recomana la Comissió, al: punt b, a 
I’apartat b del punt 2 de l’article 1. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmena, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra. 
Els que s’abstenen? 
L‘esmena ha quedat aprovada per unanimitat dels presents. 
Passem ara a votar el vot particular del Partit Socialista Uni- 

ficat proposant I’addicib d’un apartat 3 en aquest article. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

amb aquest vot particular del Grup parlamentari del Partil 
Socialista Unificat, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El vot particular ha estat rebutjat per 27 vots a favor, 74 en 

contra i 6 abstencions. 
Passem ara a la votació del text del Dictamen, evidentment 

exceptuant la lletra b), que ha quedat ja modificat per l’esmena 
aprovada. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text del Dictamen par a l’article primer, que es posin 
drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El text del Dictamen, arlicle primer, ha quedat aprovat per 

unanimitat dels presents. 
I passem ara ai debat sobre l’article segon. I-li ha també nom- 

broses esmenes, tant a l’apartat primer corn a I’apartat segon 
d’aquest articIe. No hi ha cap esmena a I’apartat tercer. 

A I’apartat primer hi ha, Primerament, un vot particular de 
modificació del Diputat no adscrit senyor Francisco Hidalgo. 
Senyor Hidalgo? 

El Sr. ElIDALGO (de I’escb estant) : Lo retiro. 
EE Sr. PRESIDENT : Retirat. Aleshores, tenim diverses es- 

menes derivades del Dictamen del Consell Consultiu; una 
esmena d’Esquerra Republicana, una del senyor Ramon 
Vifials, una del Partit Socialista Unificat, unadel Grup de Cen- 
tristes, una del Grup parlamentari de ConvergBncia i Unih i 
una del Grup Socialista. En aquest cas totes elles coincideixen 
amb el text, de manera que representen gairebé unanimitat de 
la Cambra. Suposo que en aquestes condicions ningú no desitja 
exercir el torn a favor, ni tampoc el torn en contra. Finalment, 
hi ha encara dues esmenes més d’addicib, l’esmena ni3mero 
1.8, anteriorment número 20, del Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat, i l’esmena numero 19, anteriorment 22, 
del Grup de Centristes. Per a defensar l’esmena del Grup par- 
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lamentari dei Partit Socialista Unificat, té la paraula el Diputat 
senyor RibÓ, 

El Sr, RII36 : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, nosaltres proposem que a I’article segon, 
apartat primer, s’afegeixi una declaracio de drets lingüístics. 
Des de la primera lectura d’aquesta proposicib de llei el nostre 
Grup ha defensat l’existencia en la Llei d’un apartat que afirmi 
quins són els drets lingiiislics pel que afecta la llengua catalana. 
Nosaltres érem i seriem encara partidaris d’una declació més 
extensa. Nosaltres creiem que és bo que en la Llei hi hagi 
aquesta declaració, tant per raons de tipus pedagogic com per 
raons programat iques que ara mateix explicaré. Pedagbgica- 
ment introdu’im, amb una llei tan important corn aquesta, el 
concepte, la noció de dret lingüístic, Dret lingüistic, en gener- 
al, dret lingüístic per a la col4ectivitat i drets lingüístics per als 
individus, per a la seva actuacib particular. Hi ha moltes expe- 
rikncies, arreu del món, amb situacions pariones a la nostra 
pel que fa a la llengua, on textos legals reconeixen drets 
lingüístics. No ens fa cap mena de recanqa de dir que 
nosaltres, en concret, ens hem inspirat en I’Estatut de la llen- 
gua francesa que avui hi ha al Quebec i que afirma, de forma 
bastant més extensa, quins sbn els drets d’aquella llengua. 
Una dimensió pedagogica que serviria, si s’introduis a la Llei, 
també per it fer cara a un conjunt de tbpics que avui encara hi 
ha a la nostra societat, a I’entorn de la nostra llengua, del 
catali. EI catala, senyores Diputades i senyors Diputats, tots hi 
estem d’acord; niaigrat que hi ha el topic contrari, no és una 
segona llengua. EI catali1 no és o no ha d’ésser exclusivament 
la llengua fwniliar, el catali no is, corn va dir malauradament 
un presitigibs filosof castellh fa bastants anys, no és la llengua 
que s’ha ci’utilitzar al pis de dalt, tenint el castelli per llengua 
del pis que comunica amb el carrer. Hem d’ensenyar, també 
amb I’acciÓ legislativa, hem de fer tasca pedagogica per a fer 
entendre que tenim uns drets elementals que provenen d’un 
sentit de colkctivitat a l’entorn de la nostra llengua si la 
volem fer una llengua moderna en una societat moderna, i !a 
pedagogia servi ria perque la gent s’adonks que t & aquests drets 
i participés reivindicant que aquests drets s’acompleixin, com 
en les democrhcies, i en els textos que defineixen la deniocrk- 
cia, també s’estipulen drets, i la gent, si els vol tenir, ha de par- 
ticipar ¡ ha de reivindicar. 

En segon lloc, creien1 que té una dimensió programitica in- 
troduir una declaració de drets en aquesta llei; declaraeib pro- 
gramatica perque soni conscients que aquells drets no són rea- 
litats, han d’ésser realitats, perb avui no ho són, igualment 
com a la Constitució espanyola i ,  com jo m’afrevirja a dir, a la 
totalital de conslitucions democritico-t iberals avui existents al 
món hi ha un apartat que es refereix als drets i llibertats de la 
persona humana. 1 en aquest apartat, que ja se li  diu, amb 
tkcnica constitucional, un apartat programhtic, hi ha uns drets 
numerats, hi ha unes garanties per a aquests drets, garanties 
generiques o especifiques, pero sovint hi ha drets que no 
tenen garantia específicir per al seu coniplirnent i que esperen 
de I’acció del governant i de I’acciÓ del legislador, perquk 
aquell dret sigui realitat. Els donaré un sol exemple prou fla- 
grant. La Constitució espanyola diu : (<Todo el mundo tiene 
derecho al trabajo>), i avui hi ha més de dos milions de per- 
sones a I’Estat espanyol que no tenen un lloc de treball. 
Aquest fet no invalida la declaració programatica de la Consti- 

tució, sinó que, al contrari, hauria de ser un estímul per tot 
polÍtic i per tot governant, perquk aquesta declaració es 
complis. Podríem parlar de la llibertat d’expressió, tam b@ 
aquests darrers dies, podriem parlar de moltes altres fórmules 
que necessiten constantment una protecció juridica constitu- 
cional, pesb també una acció participativa a partir d’aquella 
pedagogia. 

EI mateix Estatut, article vuite, diu que la Generalitat pro- 
mouri condicions per a arribar a la igualtat, i fa una referkncia 
generica als drets. Aquests drets són sobre ¡’Administració, 
sobre les empreses, sobre els Bmbits públics, sobre l’activitat 
professional, sobre l’ensenyament , S6n drets, en paraules 
d’un clissic del dret constitucional com és Jellinec, de status 
personal de cadascú de nosaltres, pero també de statldsactiu de 
ciutadi, no només de receptor passiu del que es faci al Parla- 
ment, sinó de coparticep en la societat de la normalització de 
la nostra llengua. Sbn drets alguns dels quals possiblement 
tenen ja desenvolupament amb garanties en el mateix text 
que avui anirem votant. Són drets uns altres dels quals no la 
tenen en concret, perb que la podran tenir el dia de dem&, ja  
sigui per via d’iniciativa legislativa, ja sigui per via d’acció de 
govern. 

Nosaltres sabem que la sanció juridica -i ho sabem per ex- 
perikncia, prou palesa, fins i tol en aquests anys de transició de 
la dictadura a la democrhcia-, que la sanció juridica, ella sola, 
no garanteix l’existencia dels drets; per més que es busquin 
garanties perfeccionades sobre els drets, aquests tenen un 
abast que va mks en118 de la pura formulació juridica, que 
sempre estA pendent de la possible violacib, sabent que el 
dret, amb majúscula, és un factor actiu de defensa i de partici- 
pació de tots els ciutadans. 

6s per aixo que demanem el vot de totes les Diputades i tots 
els Diputats per la inclusió d’aquest exigu avui, pero encara 
important, catileg de drets lingüístics. 

Mol tes grkcies. 
El Sr. PRESIDENT : Algun Diputat desitja exercir el torn 

en contra? (Pausa.) El senyer González, del Partit Socialista. 
El Sc. GONZÁLEZ : Senyor President, señoras y sefiores 

Diputados, señor R i s ,  como tambien muy bien ha dicho, y 
estamos de acuerdo en gran parte de 10s argumentos que ha 
utilizado, 10 que pasa es que tampoc0 estamos a favor de la 
inclusión de este texto, por una serie de razones. Se dice intro- 
ducir en un principio razones pedagógicas, y a nosotros nos 
parece que tal como ha quedado el texto es una niala pedago- 
gia. Es decir, cuando usted era joven o pequeño, o cuando yo 
10 era, perque no tenenios edad deniasiado diferente, había un 
principio pedagbgico que decia <<la letra con la sangre entra)), 
y, sin embargo, no era una buena pedagogia. Yo creo que tal 
como estii redactado esto es unli niala pedagogia la que se 
quiere introducir a partir de 10 que aquí se nos propone. 

Es~Q,  conio usted ha dicho tambien, son residuos de un 
texto originat que presentó el PSUC en su niomento y que, 
creo recordar, esta recagido de la ley de Quebec, que también 
hace una relaciÓn de derechos. Yo creo que, precisaniente, el 
tema de la lengua es quizá de 10s que nienos se prestan a esto 
de la legislacibn comparada, ya que el problema es mucho más 
especifico y donde es muy dificil encontrar comparaciones con 
otras realidades. 

Pero nuestra oposicibn no estri en eso fundamentalniente, 
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sino en otrcis razones. Una de ellas es que creemos que no 
aporta nada, que tal como está redactado el articulo 2, y quizás 
valga la pena leeclo en voz alta, es mucho más contundente 
que So que se propone aquí; se habla de que <<el catali és la 
llengua propia de Catalunya. Els ciutadans tenen el dret de 
coneixer-la, d’expressar-s’hi, de paraula i per escrit en les rela- 
cions i els actes públics ... >>, es mucho más contundente que 10 
que aquí se propone. Pero además tampoc0 son estas las 
razones exclusivas por las cuales nos oponemos, sino que 
crecnios que esto iritroduce una cierta falta de rigor, ya que las 
inlerpretaciones que se pueden hacer de este texto incluso 
pueden llegar a ser jocosas en alguna ocasión. Yo voy a hacer 
una posi ble interpretación, que, evidentemente, no es la 
voluntad del Grup0 del PSUC al introduciria, pero, por 
ejemplo, el derecho ii dirigirse, que se plantea aqui, 
({d’adrepr-se en catali de paraula i per escrit a l’AAdrninistraci6 
H, no supone en absolut0 que la Administracibn o cualquiera a 
quién te diriges lenga la obligacih de responder, con to cual 
ese derecho queda bastante limitado. Hay el derecho a diri- 
girse, muy bien, te diriges, no te responden y no puedes hacer 
nada en función de esto, Evidentmente es una interpretación. 

Hay miis. Por ejemplo, en el tema de {(desenvolupar activi- 
tats professionals>>. En esto tarnbién puede haber una posible 
interpretación. Por ejemplo, un periodista que tiene segura- 
mente derecho a escri bir --el de La Vanffuardia cuando escriba 
mafianu 10 que ha pasado aqui-, a hacerlo.en catalán; bueno, 
y puede hacerlo realmente porque hay un derecho que le per- 
mite ejercer su labor profesional en una determinada lengua. 
Lo mismo con 10s laborales, etcktera. 

Pero es que, ademhs, el texto es limitativo, es una posible 
interpretación, y nos parece que no hay que dar pie a esas posi- 
bles interpretaciones en un texto que salga de aquí, aulique en 
ei fondo, y con la posición de fondo que usted ha defendido 
aquí, como decia, estamos de acuerdo. Pero es que además es 
limitativo porque deja un montón de cosas, corno usted reco- 
noce, fuera. No se reconoce el derecho a casarse en una deter- 
minada lengua, ni a morirse, ni a cantarle versos a ia luna, 
e tcklera. 

Yo creo que por todas estas razones recomendamos a 10s dis- 
tintos Diputados que voten en contra de la enmienda del 
PSUC. 

EI Sr. PRESIDENT : Queda encara en aquest apartat 
primer de I’article segon l’esmena nh-nero 19, del Grup parla- 
nien tari de Cent ristes. 

Per a defensar-la t d la paraula el Diputat senyor Luna, 
El Sr. LUNA : Muchas gracias, señor Presidente, y, si me 

permite, defenderia la enmienda número 20, que viene a con- 
tinuacibn, por mones de economia en el proceso del debate. 

EI Sr. PRESIDENT : GrBcies. 
El Sr. LUNA : Muchas gracias, señar Presidente. Estas dos 

enmiendas, n h e r o s  19 y 20, ambas reservadas para mantener 
en el Pleno, son unas enmiendas que introducen Iigeros 
matices en el texto aprobrzdo por la Comisión en orden a esta 
Proposición de Ley de Normal ización Lingiiistica en Cataluña. 
Y son matizaciones que realrnente no parece que no estén 
implícitas dentro del propio texto de la Ley, pero que nos 
parece que de alguna manera mejorarían el rnismo. La primera 
hace refesencia, en funcibri de 10 que dice el propio articulo 3 
del Estatuto de Autonomia, a la introducción dentro del texto 

del párrafo prfmero dei articulo segundo, de <<de igual manera 
que el castellano>), Y la segunda, la número 20, es una en- 
mienda también de matiz, pero que me parece que tiene algún 
aspecto psicológico irnportante, por la rnenos 10 ha tenido para 
mí en ei momento en que he tenido que estudiar más deteni- 
damente esta Proposición de Ley en el texto que actualmente 
se soniete al debate de la Cdrnara. Se habla de que ctlas mani- 
festaciones de pensamiento, de voiuntad y Ins actos orales o 
escritos, publicos o privados no pueden dar lugar en Catalufia 
a ninguna clase de discrirninación si son expresados totalmente 
o parcialmente en lengua catalana, y producen todos sus 
efectos jurídicos igual que si hubieran sido expresados en 
lengua castellan, y, por consiguiente, etchtera. )> 

A mi modo de ver, aquí parece corno si, psicolbgicamente, 
estuvibramos pensando en el c a t a h ,  en una segunda lengua 
que debe tener la mismn eficacia de como si estuviera expre- 
sado en lengua castellana, y creo que seria mejor, porque el 
catalan, a mi entender, debe figurar aquí por derecho propio y 
no por relación rnimética con la lengua castellana, que no 
p a r e m  una segunda lengua que debé tener 10s mismos 
derechos que la anterior, que la lengua casteliana, y, en ese 
sentido, parece mejor que se diga que tendrán 10s mismos 
efectos y no h’abrh ninguna manera de poder discriminar cual- 
quier cosa que sea hecha en catalhn o en casteifano, porque 
debe poderse hablar indistintamente cada uno de 10s dos idio- 
mas y no parecer que el catalán no tiene derecho propi0 y 
debe, miméticamente, asemejnrse a la lengua castellana para 
que tenga eficacia jurídica 10 que se haga en lengua catalana. 
Es un rnatiz psicol6gico a mi modo de ver desagradable para 
una lectura desde Catalufia la que se hace en ese apartdo 
segundo del articulo segundo de la ley. De ahi que cn ese sen- 
iido de equiparación total de las lenguas --y no por un apoya 
mimético en la caslellana para que tenga igual al catalán-, me 
parece que esto es una cos‘ri que se expresaria rnejor indicando 
que si son hechos en lengua castellana o en lengua catalana 
indistintamente. 

Muchas gracias, sefior President( . 
El Sr. PRESIDENT : Algun senyor Diputat desitja un torn 

en contra? (El senyor Colomines demana p r  parlar.) Sobre les 
dues esmenes alhora o sobre la primera? 

El Sr. COLOMINES : Les dues al hora. 
EI Sr. PRESIDENT : Les dues alhora. 
El senyor Colomines tk la paraula. 
EI Sr, COLOMINES : Senyor President, senyores i senyors 

Diputats, mirin, aquesta Llei té un gran contingut polític. 
Estic segur que per cl totes les persones que som aquí a més a 
més, té una altra mena de contingut. Precisament per aixo, i 
pel tractament que nosattres li hem donat durant aquests dos 
anys i mig de Ponhcia, hem de ser molt curosos en qualsevol 
modificació que en aquest moment se’ns pugui presentar aquí 
a la Cambra. JO penso que un polític no ha de tremolar perqul: 
en un moment determinat hagi de prendre unes decisions 
que, escoltades o vistes isoladarnent en un vot, per exemple, o 
en una acció concreta, ens pugui doldre no poder admetre i no 
poder-hi donar suport, 

Pero nosaltres no fem un article; nosaltres fem una llei, que 
s’ha d’entendre en  tota la seva globalitat. I és per aixb que 
nosaltres, havent obtingut, ens sembla, un text equilibrat, un 
text que ens sembla just, un text que ens sembla treballat fati- 



DIARI DESESSIONS / P-Núm. 130 / SESSI6 PLENARIA Núm. 66.1 / 6 abril 1983 4009 

gosanrent i pel qual hem arribat a una entesa, a una entesa a 
mi em sembla també molt lloable, qualsevol introducció que 
el pugui modificar ens sembla que no és una cosa bona. I vol- 
driem fer entendre a la Cambra que ho ha de mesurar d’aques- 
ta manera i no per unes paraules concretes. Una altra cosa 6s 
una aportació nova que pugui millorar el text i que, en un 
moment determinal i per les explicacions de les senyores 
Diputades i dels senyors Diputats, puguem entendre que si, 
que, veritablement, sense cap mena de modificació d’allb que 
hem pretes, iiixb es pugui acceptar. 

Sobre I’esmena I 9  que en aquest moment presenta el Grup 
dels Centristes de Catalunya hi ha una qüestió de fons, i la 
questió de fons és Ia de I’aparellament que posen sempre del 
catali amb el caslellh. I nosaltres entenem. .. , i la filosofia de la 
Llei que esperem que avui aquesta Cambra aprovi va per una 
línia diferent d’aquesta. Nosaltres pensem que el catah per si 
sol, és oficial, no necessita cap mena d’addltamen t, necessi - 
ta cap niena d’aparellament, i ,  en tot cas, nosal tres, el que de- 
fensareni és el dret de la persona a utilitzar una llengua o una 
altra. 6s per aixb que nosaltres ens hem d’oposac a aquesta 
esmena número 19. 

I a I’esniena numero 20 ens hem d’oposar no per una raó 
com aquesta, sinó perquk precisament aquest és un text que, 
originalment, ja hi era, que es va modificar, i es va arribar a 
trobar un escrit que es el que conté el text de I’lnforme de la 
Comissió, i ens senibla que és el text rnbs acceptable, més 
acurat, i, per aixb, nosaltres denianaríem a la Cambra que hi 
votessin en contra. 

Mol tes grhcies, senyor President; moltes grhcies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Acabat el debat sobre aquest article, 
passeni ara a les votacions. Primerament, les esmenes de la 12 
a la 16, totes coincidents, totes derivades del Dictarnen del 
Consel I Consulti u, que es refereixen al conienvarnen t de 
I’apartat primer d’aquest article. 

Ces senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesles esmenes, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El nou text proposat per totes aquestes esnienes ha quedat 

Passeni ;ira a votació I’esniena número 18, d d  Grup parla- 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputais que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que skbstenen? 
L’esmena ha esiai acceptada per 77 vots a favor, 28 en 

Passeni ara ii votaci6 I’esmena núniero 19, del Grup de 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Ces senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmenil ha estat rebutjada per 5 vots a favor, 201 en 

Passem ara a votació l’esmena nbniero 20, del Grup de 

aprovut per unanimitat dels presents. 

mentari del Partir Socialista Unificat. 

amb I’esniena, que es posin drets. 

contra i 3 abstencions. 

Cent risíes. 

amb I’esmena, que es posin drets. 

contra i 2 abstencions. 

Centristes. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan a favor? 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esrnena ha estat rebutjada per 5 vots a favor, 101 en 

contra i 2 abstencions. 
Passem ara il. votació el text del Dictamen per a aquest article 

segon, llevat, evidentment, de la part que ha quedat modifica- 
da. per l’acceptació de les esmenes números 12 a 16. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acard 
amb el Dictamen, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
EI text de1 Dictamen ha quedat aprovat per 104 vots a favor, 

cap en contra i 3 abstencions. 
Passem ara al debat de I’arlicle Iercer. A aquest article tercer 

hi ha una esmena, la número 21, del Grup Socialista, i ,  
desprks, tota una shie d’esmenes : les números 22, 23, 24, 
25, 26, 27..,, no, perdó; hi ha I’esmena ncrnero 21, del Grup  
Socialista, I’esmena número 22, del Grup de Centristes, i 
després, les esmenes de la 23.a la 27, derivades del Dictanien 
del Consell Consultiu, amb la particularitat que la 27, la 22 i la 
23, del Grup de Centristes, coinkideixen, encara que aquí figu- 
rin separadamen t. 

Sobre les Últimes esmenes la Comissió recomana també una 
esmena transaccional, pero, en fi, passem primerament a 
I’esmena número 2 1, del Grup Socialista. Per a defensar-la .. .; 
bé, aleshores aquesta esmena també va amb la transaccional. 
Aleshores queden la 21, del Grup Socialista; la 22, del Grup 
de Centristes; la 23, del Grup de Centristes --coincident amb 
l’anterior-, i la 24, del Partit Socialista Unificat, que queden 
-suposo- retirades a favor de Yesniena transaccional reco- 
manada per la Comissió. ks que les esmenes 25,26 i 27 també 
es retiren, o es mantenen? (pousa.) Es mantenen. El senyor 
Vifials manté la seva esmena? El Grup de Convergencia i 
Unió? La retira. 1 el Grup d’Esquerra Republicana? La retira. 

aixi, doncs, queda I’esmena transaccional, a favor de la 
qual s’han retirat Iotes, menys l’esmena del senyor Viñds. Bé, 
I’esniena que sembla mks allunyada del text de l’article és 
I’esmena del senyor Viñals, de manera que el senyor Viñals té 
la paraula per a defensar-la. 

El Sr. VIRALS : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, el text original que tenen en la Proposició de Llei deia 
que les persones jurídiques, amb seu social o sucursal o amb 
delegacib a Catalunya, no poden, en cap cas, alkgar ignorin- 
cia de la llengua catalana, i a tots ets efectes es considera que la 
coneixen. I 

Aquest text va ésser posat en tela de judici pel Consell Con- 
sultiu de la Generalitat, en el sentit que, tai com estB expressat 
podria tenir elements d’inconstitucionalitat. Malgrat aixo, 
reduir aquest text il \‘expressió : {des persones jurídiques 
hauran de respectar també en llur activitat a Catalunya allb 
que estableix l’article anterior)) -que és el que proposa 
l’esrnena transaccional - deixa una mica perplex, perquk com 
podem posar --em pregunto jo- aquest text dins una llei? 

Si a l’article anterior heni dit - i  est& ja aprovat per aquesta 
Cambra- que les nianifestacions de pensament o de voluntat, 
i els actes orals, públics o privats no poden donar lloc, a Cala- 
lunya, a cap mena de discriminacib, a mi em sembla que ja 
queda clar que aquest precepte de la llei ks d’obligat compli- 
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ment per rl tothom. Posar a continuació en un article que les 
persones jurídiques també hauran de respectar el que s’ha dit 
abans, em pregunto, ¿és que les persones jurídiques tenen un 
tractament separat de tota la resta de B’entcellat d’una societat? 
És que sbn diferents? No estem repetint una cosa que és 
Abvia? Jo diria que no és reeixida la redaccib i en últim cas 
aquí, en el debat, en articles anteriors, s’ha parlat bastant del 
concepte i del sentit pedagogic que aquesta llei té, Aquesta és 
una llei que tots esperem que sigui, més o menys, transitoria, 
en el sentit que la mateixa llei pot decaure en molt del seu 
sentit en el moment que la normalització de la llengua catalana 
sigui completament efectiva dins del nostre territori. Pero ei 
que sí que arrossega la llei, a m6s de preceptes d’obligat 
compliment, és la incidencia sobre diversos estaments de la 
societat, donant-10s un sentiment que cal fer quelcom per la 
nostra llengua, que cal donar la. cara en alguns temes, i a mi 
em sembla que aquest tema del tractament o de la discrimi- 
nació que alguna vegada s’ha donat envers els que parlen la 
llengua calalana dins d’empreses privades a Catalunya, si més 
no, caldria, per aquesta pedagogia que tant ha sortit ja aquí en 
aquesta Cambra, que quedés reflectida en la llei. 

I que ens diu el Consell Consultiu d’aixb? El Consell Con- 
sultiu, en comentar com era el text abans, diu que, si bé la 
Constitucih i I’Estatut emparen sobretot -diu- com ja 
sabem, el dret a l’ljs normal del catali, i a no ésser disctirninat 
pes raó de la llengua. En aquest sentit, el ciutadj que empri ia 
llengua catalana en qualsevol relacil, social pública O privada 
no pot quedar afectat negativament en la seva pretensi6 ob- 
jecte, rnatkria, causa i base de la relació establerta per raó de la 
ignorancfa alkgada per aquell que I’ha d’atendre. Pes a dir-ho 
mks serixillament : el ciutadh, o en general. La persona, no 
pot ésser entesa, pero aixb no pot impedir que sigui atesa, ja 
que una cosa com aquesta significaria suposaria una discrimi- 
nacib indeguda per raó de la llengua emprada. 

Amb aquest raonament, l’esrnena que jo proposo, esmena 
subsegüent a aquest Dictamen diri : q u e  les persones jurí- 
diques amb seu social o sucursal o amb delegacib a Catalunya 
no poden, en cap cas, deixar d’atendre amb normalitat n qui 
se’ls dirigeixi en llengua catalana )>, precepte que caldria -i 
seria molt important que quedks reflectit en l’articulat- si en 
la mateixa llei -i espero que ho aprovarem perquk no hi ha es- 
menes presentades- en I’article 14, que vindrh desprks, es 
diu : ((les empreses de caricter phblic han de posar els mitjans 
per tal cle garantir que els empleats que tenen relació directa 
amb el públic posseeixin el coneixement del catalh necessari 
per a atendre amb normalitat el servei que els és encomanat. )) 

Per tant, que és aquesta esmena transaccional, certament 
vergonyosa, que vol llimar aquest tema del tractament en 
catali dintre les empreses privades? Aquest, senyores i 
senyors Diputats, és un tema punyent --i jo no voldria ara 
elevar l’anhcdata a la categoria de la llei, pero com a coses 
d’aquestes curioses que passen en aquest mbn, jo maleix, jo 
personalment, no fa ni unes tres setmanes, en I’hrnbit d’una 
gran companyia electrica dkquest país, se’m va negar Menció 
per dirigir-me en catalh. Per tant, senyores i senyors Diputats, 
aquest és un fet pedagbgic que s’ha de posar sobre la taula, 
hem de ser valents. Hem votat abans uns drets, aquests drets 
no seran res si després venim aquí amagant les coses. 

Per tant, senyores i senyors Diputats, els Diputats del CDS 

mantindrem aquesta esmena. 
Grhcies, senyor President; grhcies, senyores i senyors 

Diputat s. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra respecte a 

I’esmena del senyor Viñals? No hi ha torn en contra. 
Bé, suposo que l’esmena transacci ona1 recomanada per la 

Comissió no dóna lloc a cap torn a favor. Algun Diputat vol 
parlar en contra d’aquesta esmena transaccional? Tampoc. 

Bé, acabat el debat, passem a les votacions. 
Primerament, I’esmena que ha defensat el Diputat senyor 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat rebutjada per 6 vols a favor, 102 en 

I passem ara a votar l’esmena transaccional recomanada per 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
tes senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha estat aprovada per 102 vots a 

favor, cap en contra i 7 abstencions. 
Havent estat aprovada aquesta esmena transaccional, evi- 

dentment, substitueix el text del Dictamen. 
I passem ara a I’article 4. A I’article 4 hi ha diverses esmenes, 

algunes derivades del Dictamen dei Consell Consultiu -les 
números 28, 29, 30, 31, 32 i 33-,  i ,  it més a més, unes es- 
nienes d’addició d’un nou apartat, o d’un nou pzlrhgraf, que 
són, la 34, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, 
i la 35, de la senyora Marta Mata i el Diputat Jo& GonzAlez. 

Sobre les esmenes derivades del Dictamen del Consell Con- 
sultiu, la Comissi6 recomana l’adopcib del text de l’esmena 
32, del Grup de Centristes. ks que els altres Grups, i el Diputat 
senyor. Viiíals, tambb esmenant, retiren els seus textos? 
(Pausa.) S’cntén que sí. Bé, aleshores, és que aquesta esmena 
lla de ser objecte d’un torn a favor? (Puma.) No, IIQ cal. Bé, 
aleshores, suposo que tampoc no hi ha torn en contra, i 
passem, doncs, directament a I’esmena nfimero 34, del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat, que proposa I’ad- 
dició d’un apartat segon. 

Vi nials. 

que es posin drets. 

contra i i abstenció. 

la Comissió. 

amb l’esmena, que es posin drets. 

Per a defensarla.. . 
El Sr. RIBb (de I’ewh estant) : Senyor President, la retirem 

en benefici d’una esmena transaccional signada pel Grup del 
PSC i el Grup del PSU. Si vol, l i  dono lectura, o... 

El Sr. PRESIDENT : No, no, ha de passar il la Mesa. 
(Pa usa,) Gracies. 

EI senyor Secretari donara lectura a aquesta esmena Iransac- 
cimal, si, previament, no  hi ha cap Grup parlamentari que 
s’oposi que s’admeti a trhmit. 

(Pausa.) 
Bé, aleshores, es dóna lectura a l’esmena transaccional. 
El Sr. SECRETARI PRIMER : 6s una esmena transaccion- 

al, d’addicib d’un nou apartat : <<2. Sens perjudici dels drets 
dels afectats a fer-ho directament, el Consell Executiu de la 
Generalitat estara legitimat, amb tota la capacitat jurídica 
necesshia, a actuar d’ofici o a insthncia de qualsevol persona, i 
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juntament amb els afectats, o separadament, exercitant les ac- 
cions polítiques, administratives o judicials necessaries per tal 
de fer efectius els drets dels ciutadans, reconeguts en l’nrticle 
3 de 1’Estatut i en la present Llei. )) 

El Sr. PRESIDENT : Bé, conegut ara el text de I’eesmena, 
tampoc ningú no s’oposa que s’admeti a trhmit? (Pausa.) Bé, 
aleshores, per a la defensa d’aquesta esmena... Té la paraula ... 
(Pausa.) Algú vol defensar l’esmena? (Pausa.) No hi ha de- 
fensa. Algú vol parlar en contra? (Pausa.) Tampoc no hi ha 
lorn en contra respecte a I’esmena? (Pausa.) Per tant, podem 
passar di rectameni a les volacions. 

En primer I IOC, 1 ’esmena derivada del Dictamen del Consell 
Consultiu, amb el text de l’esmena 32. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Les senyeres i els senyors Diputats que hi eshn en contra? 
Els que s’abstenen? 
Aquesta esmena número 32 ha estat aprovada per unanimi- 

tat dels present s. 
Passem ara n votació l’esmena transaccional, que substitueix 

les 34 i 35, que han estat retirades en benefici d’aquesta, i de la 
qual s’ha donat lectura. 

Les senyores i els senyors Diputats que esliguin d’acord 
amb I’esmena transaccional, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional ha estat aprovada per 96 vots a 

Bé, m, encara ens queda per votar el text del Dictamen, en 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’absknen? 
El text del Dictamen ha estat aprovat per unaninitat dels 

presen 1s. 
Passem ara N I’arlicle cinque. A l’ariicle cinque només hi ha 

un vot particular del Grup parlamentari del Partit Socialisla 
Unificat, per a mantenir el text de la Proposició. Per a 
defensar-10, tc la paraula ... (Pausa.) 

El Sr. RIBi) (de S’escb estant) : No en feni cap defensa, 
senyor President. 

El Sr. PRESIDENT : No hi ha defensa. Algú desitja parlar 
en contra? (Pousa.) Tampoc no hi ha losn en contra? (Pausa.) 
Passem, doncs, directament, a les votacions. 

En prinier lloc, el vot particular del Grup parlamentari del 
Part i t Soci a f is t a U n i ficat. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El vot particular ha quedat aprovat per 75 vots a favor, cap 

Com que el vot particular substitueix el Dicfanien, no pro- 

I passem a I’article sish. A I’article sis&, apartat primer, hi ha 

EI Sr. RIB6 (& /’esc6 estant) : Senyor President, ens senibla 

favor, cap ei? contra i 1 1  abstencions. 

la part que no ha estat modificat per I’esmena 32 aprovada. 

amb el Dictamen, que es posin drets. 

en conlra i 33 abstencions, 

cedeix, doncs, cap altra votació sobre aquest article. 

una esniena de modificació, la nljniero 37, de Centristes. 

que caldria votur ... el títol ... 

EI Sr. PRESIDENT : El titol del.,. 
El Sr. RIBÓ : El títol preliminar. 
EI Sr, PRESIDENT : El titol preliminar? Bé, no hi ha in- 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El títol, que és, en aquest cas, títol preliminar, ha quedat 

aprovat per unanimitat dels presents. 
A I’article 6, C Q ~  deia, hi ha una esmena : la número 37, 

del Grup de Centristes, a l’apartat primer, i una esmena : la 
38, del Grup de Centristes, que proposa la supressió de I’apar- 
tat segon. Per a defensar 1 ’esmena númeró 37..  . 

EI Sr. LUNA (de léscó estant) : Retirada, señor Presidente, 
la retirarnos. 

El Sr. PRESIDENT : Retirada. I l’esmena n6mero 38? 
(Pausa.) Retirada, també. Bé, aleshores, a l’article sis& no 
queda cap esmena i podem passar, directament, a votar el text 
del Dictamen. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb I’article 6, del text del Dictamen, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
L’article 6 ha quedat aprovat per unanimitat dels presents. 
A I’article 7 hi ha nombroses esmenes, i ,  en primer lloc, el 

vot particular número 39, del Diputat senyor Hidalgo. El 
senyor H idalgo té la paraula (Pausa.) 

convenient. Votem, doncs, el títol preliminar. 

que es posin drets. 

El Sr. HIDALGO (de ¡’esc6 estant) : Lo retiro. 
El Sr. PRESIDENT : EI retira. Aleshores, les altres es- 

menes fan referkncia, totes, a l’apartat primer i a ¡’apartat 
tercer. A l’apartat primer hi ha l’esmena número 40, d’addició, 
del Grup parlamentari dei Partit Socialista Unificat; l’esmena 
nhmero 41, de modificacib, del Grup de Centristes, i, 
després, una serie d’esmenes que deriven del Dictamen del 
Consell Consultiu : les 42 a 45; l’esmena número 46, del 
Grup de Centristes, i també les esmenes 47 i 48, que deriven 
del Dictamen del Consell Consultiu. 

Bé, comencem, doncs, per I’esmena número 40, vot partic- 
ular del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

EI Sr. RIBd (de kscb estan/) : Senyor President, de la 42 
endavant, s6n esmenes a I’apartat segon de I’artkle, no al 
primer. Fa1 t a,. . 

EI Sr. PRESIDENT : Falta ... Aixo és que el Butlleti estli 
equivocat. 

El Sr. RH36 : De tota manera, per a aquesl vot particular, 
en noni del PSUC, parlarh el Diputat senyor Xavier Folch. 

El Sr. PRESIDENT : EI senyor Folch té la paraula per a de- 
fensar el vot particular número 40. 

El Sr. FOLCH : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, intervinc molt breument per defensar 
aquest vot particular, per retirar la niajor part del text del 
nostre vot particular i per mantenir només I’últirna frase, que 
diu : ((En cas d’interpretació dubtosa, el text catali sera 
1 ’auten t ic. >i 

L‘Estittul defineix, al nostre entendre, un rkgim de coofi- 
cialitat lingüística, amb oficialitat de dos idiomes : el catalh i el 
castelli, perb una de les dues llengües -el catali- és, a més 
d’oficial, llengua prbpia; per aixb, entenem que I’Estatut, amb 
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aquesta distinció, estableix el que podríem dir-ne una oficiali- 
tat preferent del catali, i és per aixo que defensem que, quan 
la interpretacib sigui dubtosa, el text catali sigui l’autentic. Si 
tot vil bé, aquesta és una disposició que potser no s’haurh 
d’aplicar mai, perb mantenir-la és una manera sirnbblica, 
pedagogica, si ho volen, de subratllar el carhcter del catal& com 
a llengua propia de Catalunya. 

Jo crec, senyor President, que si ei nostre V O ~  particular s’a- 
provés, s’hauria d’introduir en I’apartat 1 de i’article sete, a 
continuació de la frase que diu : ({El Parlament n’ha de fer la 
versió castellana. H 

El Sr. PRESIDENT : D’acord, senyor Folch. 
EI Sr. FOLCIi : Res més, i moltes grhcies. 
El Sr, PRESIDENT : Algun torn en contra, respecte al vot 

particular defensat pel senyor Folch? (Pausa.) No hi ha torn 
en contra. 

Aleshores, a aquest mateix apartat primer hi ha l’esrncnn 
número 41, dei Grup de Centristes. 

EI Sr. LUNA (de Ikscci estant) : La retiramos, sefior 
Presidenle. 

EI Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, queda relirada. Alesh- 
ores, poden1 pwsar, ara, a les esmenes a l’nparlat segon, que 
són totes derivades dei Dictanien del Consell Consultiu, llevat 
de I’esrnena número 46. Primerament, doncs, les esmenes 42, 
43 i 44, que deriven del Dictamen del Consell Consultiu. La 
Comissió recomana I’adopció del text de I’esmena 44, del 
Grup Socialista. Els Grups d’Esquerra Republicana, del Partit 
Socialista Unificat i el senyor Viñals retiren les seves esmenes? 
(Pausa.) Llavors, queden només,. . 

El Sr. ALAY : Esquerra Republicana manté la 42. 
El Sr. PICESIDENT : Ah, manté la 42, així no estB retirada. 

Molt bé, aleshores, queden retirades la 43 i la 45, en favor de 
la 44. (PUUSQ.) Aleshores, doncs, passem al debat sobre 
aquesles esmenes, les mantingudes, primerament, és a dir, 
cornenqant per l’esrnena 42, d’Esquerra Republicana. El 
senyor Marca1 Casanovas té la paraula per a la seva defensa. 

El Sr. CASANOVAS : Senyor President, senyories, real- 
ment, per dir que aquesta esmena nostra --la 42 -, que ara de- 
fenso, es proposa -sempre amb la idea de Iirnitar-nos a corre- 
gir cstrictament all0 que creiem raonablement objectat pel 
Dictamen del Consel E Consul t iu - d’incorporar literalment la 
frase ({quan per disposició legal o reglarnenthia sigui precepti- 
va la publicació>>, frase que ens ha estat suggerida pel mateix 
Dictamen, i que creiem que concreta millor I’abast de la dispo- 
sició, que no pas el dirús (<quan s’escaigui u, que es vol intro- 
duir ai text recomanat per la Comissió. En aquest ((quan s’es- 
caigui>> es produeix immediatament la pregunta de qui 6s el 
que ha de dir quan s’escau, si s’escau o no i per quina raó 
s’escau. Per exemple, pot ser escaient per qüestions d’espai 
dins del Rutktí Qficiui de la Generalitat, en canvi, aixb de (< per 
disposicib legal o reglamentiria >>, ens fixa un marc concret de 
quan cal fer-ho. 

6s per aquesta raó, senyores i senyors Diputats, que els 
cletnano que votin favorablement la nostra esmena. 

Grkies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Aleshores, hi ha I’esmena recornana- 

da per la Comissió, I’esmena 44, del Grup Socialista, en profit 
de la qual s’han retirat la del senyor Viñals, nhrncro 43, i la del 
Partit Socialista Unificat, número 45. Un torn a favor? No hi 

ha torn a favor. Tampoc no hi ha torn en contra? Bé, alesh- 
ores, hi ha encara l’esmena ntirnero 46, del Grup de Cen- 
tristes, El senyor Luna? 

El Sr. LUNA : Muchas gracias, señor Presidente. La en- 
mienda 46 esta reservada, la 47 es subsiguiente al Dictamen 
del Consell Consultiu, son equivalentes, y la retirarnos en 
favor de la enmfenda número 42, d’Esquerra Republicana de 
Cat al u nya . 

El Sr, PRESIDENT : Molt bé, de manera que I’esmena 46 i 
l’esrnena 47 són coincidents. 6s a dir, les esmenes 46 i 47 
queden reti rades en favor de I’esmena 42. 

El Sr. LUNA : Sí, sefior Presidente. 
El Sr. PRESIDENT : Sí, d’acord, gricies. i aleshores, 

queda l’esmena nGmero 48, també d’aquest apartat 2, pero 
esmenant uns altres aspectes, del Grup parlamentari de Con- 
vergkncia i Unib. Retirada? Queda retirada. 

Bé, aleshores podem passar ja a I’apartat tercer. A I’apartal 
tercer., . 

EI Sr. COLOMINES : Senyor President, hi ha una esmena 
t ransaccionnl.. . 

El Sr. PRESIDENT : Si, hi ha una esmena transaccional 
que porta les signatures del Grup Socialista, de1 Grup de Con- 
vergkncia i Unió i del Grup del Partit Socialista Unificat. 
Aquesta esmena transaccional representa la retiradi!, doncs, 
de I’esmena niimero 50, i suposo que la número 49, lambé. La 
número 49 i la 50, i la 51 es mantenen? No, també és retirada. 
La 55 queda retirada o es mant&? Es manté. 

Bé, aleshores, primerament -¿no hi ha cap objecció de 
principi que s’admeti a trimit aquesta esmena?-, el senyor 
Secretari en donar9 lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : Esmena Iransaccional a 
l’article 7.3 : ((Pel que fa R la llengua, la documentació deriva- 
dn de les actuacions administratives, els avisos, els impresos i 
els formularis de les entitats abans esmentades redactats en 
catal& tindran validesa oficial, H 

El Sr. PRESIDENT : Algun torn a favor d’aquesta esmena? 
Torn en contra? Bé, passem, donc;, a :es esmenes següents, 
que són les esmenes números 52 i 5 3 ,  dei Grup de Centristes, 
la 54 del Diputat senyor Viñals, la 55 dei Partit Socialista Unifi- 
cat i la 56, també del Partit Socialista Unificat, aquesta ú l t im  
afegint un nou apartat. Comencem, doncs, per l’esmena 52 
del Grup de Centristes. 

El Sr, LlJNA (de Iéxb estant) : Retiradas ambas, la 52 y la 
53, en favor del texto transaccional, sefior Presidente. 

El Sr. PRESIDENT : Corn ha anunciat el senyor Luna, les 
esmenes 52 i 53 queden retirades en favor del text transaccion- 
al. L’esmena nljmero 54 del Diputat senyor Vifials. 

EI Sr. VIÑALS (de l’escb estunfS : Si, senyor President, 
retirada també en favor del text transaccional, 

EI Sr. PRESIDENT : Retirada també en favar del text 
transaccional. Aleshores, tenim ara l’esmena número 55, del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

El SI: RIB6 (de !’esc6 estant) : Sí, senyar President, I’esme- 
na 55, nosaltres proposaríem que es passés a l’apartat de dispo- 
sicions transitories, pel seu contingut, Dirli el senyor President 
si cal defensar-la ara o ai seu moment. 

E1 Sr. PRESIDENT : Bé, jo  crec que en efecte és una 
situació iransitbria la que es a refereix aquesta esmena, de 
manera que aixo pot anar a les disposicions transitbries, i serh 
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vist, doncs, al final de l’articuiat. 
El Sr. RISÓ (de ¡’escó estant) : Si em permet el senyor Presi- 

dent, retirem I’esmena número 5 6  
EI Sr. PRESIDENT ; I queda retirada I’esmena número 56. 

Bk, aleshores, acabat el debat, podem passar directament a les 
votacions. En primer lloc, el vol particular número 40, a l’apar- 
tal  prinier d’aquest article, del C r u p  parlamentari del Partit 
Socialista Unificat, amb el benentes que, corn ha anunciat el 
senyor Folch, ha estat retirada la major part del text, i queda 
només la frase <<en cas d’interpretació dubtosa el text catal& 
ser& I’aaut&ntio>, que s’intercalaria després de {(versió oficial 
castellanau, en el text del Dictamen. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquest vot particular, que es posin drets. 

Les senyares i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El vot particular ha quedat aprovat per unanimitat dels pre- 

Passem ara a votacib I’esmenn número 42, d’Esquerra 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Aquesia esmena ha quedat rebutjada per 15 vots a favor, 90 

Risseni ara ii votacib I’esmena 44, que havia estat recomana- 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’ncord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i eis senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena ha estat acceptada per 92 vots a favor, 10 en 

Passem ara a votaci6, ja  en l’apartat tercer, l’esmena transac- 

Ces senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional ha estat aprovada per 93 vots a 

favor, cap en contra i 9 abstencions. 
Bé, ara ja podem passar a votació el text del Dictamen, en 

totes aquelles parts que no ha quedat modificat per les dues es- 
nienes aprovades, la n6niero 44 i I’esmena transaccional a 
l’apartat 3. És a dir que, en aquest cas, s’hha d’entendre que 
I’apartat 3 ha quedat substitu’it per I’esmena transaccional, i 
heni de passar it votacib, doncs, els apartats I i 2 -el 2 en 
aquella part que no ha estat niodificada per Vesmena 44 
aprovada. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el Dictamen, apartats 1 i 2, tal com he indicat, que es 
posin drets. 

Les senyares i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen ha quedat aprovat per unanimitat dels 

presents. 
Passem acil al debat sobre I’article 8. A I’aarticle 8 hi ha 

també diverses esmenes, totes elles sobre l’apartat primer, 

sents. 

Republicana, a i’apartat segon. 

amb aquesta esmena, que es posin drets. 

en contra i cap abstenció. 

da per la Comissib. 

amb l’esmena 44, que es posin drets. 

conira i cap abstenció, 

c i~nal  que ha estat llegida. 

amb I’esmena transaccional, que es posin drets. 

ljnicament, i totes derivades del Dictamen del Consell Consul- 
tiu. En aquest cas, la Comissi6 recomana lkdopció de I’esmena 
n h e r o  60, del Grup Socialista, tanmateix amb una modifi- 
cació, que proposa corn a esmena tecnica, de manera que 
aquest apartat primer diria, en la proposta de la Comissi6 : 
<<Pel que fa a la llengua, a Catalunya són valides i eficaces 
totes les actuacions administratives fetes en catala>>. És. que 
els altres Grups que havien presentat les esmenes 57, Esquerra 
Republicana, 58, el Diputat senyor Viñals; 59, de Convergkn- 
cia i Unió, i, 61, del Grup Centrista, retiren les seves esmenes 
en profit del text que he llegit? 

El Sr. ALAY : Sí, senyor President, per Esquerra. 
El Sr. PRESIDENT : 88, totes les esmenes estan retirades i 

queda doncs només el text que he llegit. , 

Em penso que donat el fet que és tan curt i que a més a més 
I’esmena tkcnica modifica tam bi: les darreres paraules podem 
votar globalment. És a dir, el text doncs : <<Pel que fa a la Ilen- 
gua, a Catalunya són vilides i eficaces totes les actuacions ad- 
ministratives fetes en catalh. )) 

Les senyores i els senyores.Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text llegit, que és I’esmena nhmero 60 amb una modifi- 

cació tkcnica, ha quedat aprovat per unanimitat dels presents. 
i, corn deia anteriorment, als apartats números 2 i 3 no hi ha 
cap esmena, de manera que podem passar a votar el text del 
Dictamen per als apartats 2 i 3. 

Les senyores i eis senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen ha quedat aprovat per unanimitat dels 

presents, 
I passem ara a l’article 9. A I’article 9 no hi ha esmenes ni a 

l’apartat primer, ni al tercer. Hi ha nom& una esmena de 
modificació a I’apartat segon, que és I’esmena número 62, del 
Grup de Centristes. 

EI senyor Luna té la paraula per a defensar-la. 
EI Sr. LUNA : Muchas gcacias. Muy Honorable señior Presi- 

dente, sefioras Diputadas, sefiores Diputados, esta enmienda 
nhmero 62, correspondiente al nljrnero 68 en la antigua or- 
denacion, tiene por objeto introducir en el apartado segundo 
de este articulo noveno la indicación de que en 10s expedientes 
iniciados, a instancia de parte, se utilizari la lengua del instante 
en la tramitación. Es muy posible, seiior Presidente, sefíoras y 
señoses Diputados, que pueda entenderse que esta precisibn 
que nosotros proponemos está implícita en la propia redaccibn 
y que al menm estaba implícita en la rnente del prelegisiador 
de la Comisión. Pero si es as{, que esth implícita, convendria 
explicitarla para evitar dudas, para evitar imprecisiones en este 
texto legal tan importante, por 10 cual defendemos esta en- 
niienda y pedimos, lógicamente, ei voto favorable de la 
Cámara. Decimos que consideramos que est 6 implicito porque 
el apartado prirnero de este rnisnio articulo 9 hace referencia a 
que : <(Qualsevol ciutadh té dret a relacionar-se amb la Gene- 
ralitat )), y lógicamente relacionarse no es solo dirigirse sinb 
tener una relacibn continuada con la propia Administracibn. 
Pero si esta implícita en el texto seguramente, en la rnente de 
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10s redactores y de la Comisión que aprobb este texto, parece 
conveniente, C O ~ Q  decía para evitar cualquier imprecisión o 
duda, que se recoja esta propuesta mestra de que en 10s expe- 
dientes iniciados a instancia de parte se tramiten estos expe- 
dientes en la iengua utilizada por el solicitante o por el 
instan te. 

Muchas gracias, sefior Presidente. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra sobre l’esmenn 

que ha defensat el senyor Luna? No hi ha torn en contra. 
Bé, aleshores, no havent- hi alt res esmenes en aquest article, 

podem passar directament a la votació d’aquesta esmena 
número 62, del Grup de Centristes. Les senyores i els senyors 
Diputats que estiguin d’acord amb I’esmena, que es posin 
dempeus. 

Les senyores i els SCIIYQ~S Diputats que hi estan en conira? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 5 vots n favor, 97 en contra 

i una abstenció. 
Podem ara passar a votaci6 el text del Dictamen. Primera- 

ment, senyor Luna, separadament de l’apartat 2. (El senyor 
Luna demana per parlav.) Senyor Luna? 

EI Sr. LUNA : Separadamente el apartado 2. Muchas gra- 
cias, señor Presiderite. 

El Sr. PRESIDENT : Volem, doncs, conjuntament, els 
apartats primer i tercer del Dictamen i després votarem l’apar- 
tat segon. Les senyores i els senyors Diputats que estiguin 
d’acord amb els apartats 1 i 3 del Dictamen, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 
contra? 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Els apartats 1 i 3 del Dictamen han quedat aprovats per una- 

I ara passem a votar I’apartat dos del text del Dictamen a 

Les senyores i els senyors Diputats que estan d’acord amb el 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen, apartat 2, ha quedat aprovat per 97 

vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. 
Passem ara a l’article 10. A I’article IQ, apartat primer, no hi 

ha cap esmena. I a I’apartat segon hi ha les esmenes 63,64,65, 
66, 67 i 68, totes elles derivades del Dictamen del C~nsell 
Consultiu. La Comissió ha recomanat I’adopció de I’esmena 
número 65, del Grup Socialista, perb amb unes modificacions 
de carjcter tkcnic, de tal manera que el text recomanat per la 
Comissió diria e1 següent : ({Pel que fa a la llengua, els escrits 
i els documents presentats en catala davant els Tribunals i els 
Jutjats radicats a Catalunya, així com les actuacions judicials 
fetes en catal$ a Catalunya, són plenament vhlids i eficaqos. H 

iks que iots els Grups esmenants i Diputats esmenants reti- 
ren les esmenes a favor d’aquest text de la Comissió? (Pausa.) 

D’acord. Aleshores, aquest text, algh desitja defensar-lo? 
Algú desitja parlar-hi en contra? Bé, en aquestes condicions 
no hi ha debat i podem passar directament a les votacions. 

Primerament, I’esmena número 65, que, amb les modifica- 
cions thcniques, queda tal corn he llegit. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord per 
a l’apartat 2 d’aquesi article amb el text indicat, que es posin 

nimitat dels presents. 

I’articlc 9. 

Dictamen, apartat 2, que es posin dempeus. 

dempeus. Les senyores i els senyors Diputats que hi estan 
en contra? 

Els que s’abslenen? 
L‘apartat 2 ha quedat, doncs, aprovat d’acord amb el text de 

I passem ara a votar el Dictamen per R l’aapartat primer, 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

amb el text del Dictarnen per a I’apartat primer, que es posin 
dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abst enen ? 
Yapariai primer ha quedat aprovat per unanimitat dels 

presents. 
Continuem ara anib I’artiele 11. A l’arlicle I1 hi ha el vot 

particular del Grup de Centristes que proposa un IIQU apartat 
mantenint el text de la Proposició i també una esmena del 
Grup Socialista, que proposa tambk un nou apartat. 

EE Sr. COLOMINES : Senyor President, el nostre Grup pre- 
senta una transaccional. 

El Sr. PRESIDENT : Vol fer arribar el text a la Mesa, 
senyor Diputal? 

B6, aquesta esmena transaccional és en relacici amb l’esme- 

I’esmena 65 ambles modificacions tkcniques indicades. 

na 70 del Grup Socialista. El Gr 
esmena it favor d’aquesta esmena 
principi, objecció que s’admet i a 
lectura i tornarem a fer la pregunta. 

El Sr, SECRETAR1 PRIMER 

ip Socialista retira la seva 
ransaccional. 2\10 hi ha, en 
triimit? Ara en donarem 

i< Els documents públics 
atorgats a Catalunya s’han de redactar en la llengua oficial que 
escollirh I’atorgant o, si hi ha més d’un atorgant, en la que 
aquests acordaran. En tots els casos, els Secretaris públics ex- 
pediran en casfella les cbpies que hagin de tenir efecte foca 
dels territoris en quk el catalh no sigui idioma oficial, Els Se- 
cretaris pfiblics expediran o en castell8 o en catalh, segons que 
ho sol-liciti I’interessat, tes cbpies o testimoniances traduint 
les respectives matrius i documents sota la seva responsabilitat 

El Sr. PRESIDENT : Bé, corner cern, doncs, pel vot partic- 
ular nbmero 69 del Grup de Centristes. 

El Sr. LUNA : Retirada a favor de la transaccional, seiíor 
Presiden te. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes griicies. Aquest vot ha estat 
tarnbk retirat a favar de l’esmena transaccional. l?s que algun 
Diputat desitja parlar a favor de l’esmena transaccional O en 
contra? 

Bé, no havent-hi doncs altres esmenes, queda acabat el 
debat i podem passar directament a votació l’esmena transac- 
cional que ha estat llegida. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmena transaccional, que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional que, en aquest cas, substitueix el 

text del Dictamen -i, per tant, amb aixb haurem acabat 
aquest article- ha quedat aprovada per 102 vots a favor, cap 
en contra i una abstencib. 

A I’aarticle 12 hi ha una sola esmena, que és una esmena a 
E’apartat 1, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 
Un vot particular per a mantenir el text de la proposició, més 
exactament. 

)) 



Per a defensada . . . 
El Sr. RIBÓ (de i’escb estant) : Una esmena transaccional, 
El Sr. PRESIDENT : Una esmena transaccional. Bé, alesh- 

ores, I’esmena transaccional fa referkncia a I’apartat segon 
també? Té dos apartats. Aquí hi ha una qiiestió ... EI vot partic- 
ular era únicament a l’apartat primer,.. 

El Sr. RIBb : Senyor President, es poden fer. .. 
El Sr. PRESIDENT : L’apartat segon no es pot esmenar. .. 
El Sr. RII36 : Aquesta esmena que porta dos punts es pot 

El Sr. PRESIDENT : Aleshores quedarii, a mks a més, a 

EI Sr. RIBÓ : L’esmena substituiria la nostra esmena a 

EI Sr. PRESIDENT : Per aquest text. 
EI Sr. RIBd :... per aquest text. I ,  pel que fa a l’apartat 

segon, si 6s acceptat a trimif, substituiria I’apartat segon. 
El Sr, PRESIDENT : No, no, perdCE, hem de mantenir el re- 

specte al Reglament. A I’apartat segon, Ia Cambra pot votar en 
contra i aleshores quedar eliminat. Pero el que no podem fer 
ara és admetre una esmena a I’apartat segon. (EE senyor Gonzá- 
lez demana per purlar.) 

entendre que és un sol punt. 

I’apartat segon del Dictamen? Sí, si, evidentment. 

l’apartat primer.. 

El senyor González vol fer alguna observació? 
EI Sr. GONZÁLEZ (de /’esc6 estant) : Hay una transaccional 

presentada por Iodos 10s Grupos, entre las dos adicionales y la 
parte de supresión del voto particular 71, del PSUC. 

EI Sr. PRESIDENT ; En efecte. Senyor RibÓ, l’esmena 
transaccional que proposa una Disposició Addicional, segons 
el text, implicaria la retirada d’aquest vot particular número 
7 1 Porta, em sembla, la seva signatura. 

El Sr. RIBÓ : Sí, quan arribi. Senyor President, aquí hi ha 
dos tenies, un propi d’aquest apartat de la Llei, que és la 
situació als registres públics dependents de la Generalitat, i 
I’altre, que és el que afecta els no dependents de la Generalitat, 
que ks el que ha d’anar, com ha dit el senyor Gonzhlez, en una 
addicional. 

El Sr. PRESIDENT : Cap dels Grups parlanientaris no té 
objecció que s’accept i aquesta esmena transiiccional, que cal 
considerar que és transaccional sobre una part del vot particu- 
lar, perque sobre I’aitra part del vot particular serh transaccion- 
al I’esmena que proposa una nova Disposició Addicional? 
( P a U S f f . )  

Bé, ara, aclarit aixo, doncs, passem a donar lectura a l’esrne- 
na transiccional del Partit Socialista Unificat. 

EI Sr. SECRETARI PRIMER : ((1, En tots els registres 
pljblics dependents de la Generalitat, els assentaments s’han 
de fer en la llengua oficial en quk és redactat el docunient o en 
quh es fa la manifestació. Si el docunient és bilingiie, s’inscri- 
urh en Izt llengua que indicari qui et presentarh al registre. 

))Tutes les certificacions que expedeixin els funcionaris dels 
registres es faran en catalri o castelli, segons la llengua empra- 
da en la pet icib. )) 

EI Sr. PRESIDENT : Un cop conegut el text, ningc no fa 
oposició que s’adnieti a trirnit. Molt bé. 

Bé, aleshores, com que les altres esmenes que figuren en el 
Butlleti a aquest arlicle són en realitat esnienes proposant h d -  
dició de nous articles, podem j, passar directanient a la defensa 
dhquesta esniena transaccional, si es defensa. (Pausa.) No hi 
ha defensa. I tampoc no hi ha, per tant, torn en contra, i 

podem passar, doncs, directament a les votacions. 

l’apartat primer, 

que es posin dempeus. 

Passem, doncs, a votació l’esmena transaccional llegida a 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyares i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha quedat aprovada per unanimitat 

dels presents. I aquesta esmena transaccional, evidentment, 
substitueix I’apartat primer del Dictarnen. 

Ara, ens queden els apartats segon i tercer, pero sembla 
que, per coherkncia, caldria volar-los separadament, perque, 
si no, evidentment, direm dues vegades la mateixa cosa. 

Bé, aleshores, passem a votació l’apartal segon que, per 
coherkncia, hauria de ser rebutjat per la Cambra. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb l’apartat segon del Dictamen, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 
contra? 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
La Cambra s’ha pronunciat unhimement en contra de 

I ara passem a votació I’apartat 3. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin a favor de 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’apartat tercer també ha quedat rebutjat per unanimitat 

dels presents. Per tant, l’article 12 ha quedat reduit al text de 
l’esmena transaccional aprovada per unanimitat. 

Passem ara als articles 13 i 14, sobre els quals no hi ha cap 
esmena, i ,  per tant, proposo que siguin votats conjuntament si 
ningú no hi té objecció, igualment com el titol del Títol I, que 
és {<De I’cs oficial>), Perdó, hi ha uns articies 13 bis, sí. Ho 
havia oblidat:, 

EI Sr. RTBÚ : Senyor President, retirem les esmenes 72 i 73 
per facilitar la tasca de votaci6. 

EI Sr. PRESTDENT ; Retirada. 
El Sr. VIRALS : Senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Si? 
El Sr. VIÑALS ; Nosaltres simplement voldriem fer obser- 

var a la Cambra un contrasentit jurídic, que seria, en tot cas, 
una esmena tecnica, que observem a l’article 13. Amb el seu 
permis, senyor President? 

El Sr. PRESIDENT : Sí. 
EI Sr. VINALS (de I’escb estant) : A l’article 13, el punt 

segon diu : <t D’acord amb els procediments legals establerts, 
correspon al Consell Executiu de la Generalitat la determi- 
nació dels noms oficials dels municipis u, text que va ser escrit 
en Ponhcia molt abans que aquí s’aprovés la Llei per la qual 
es regula el procediment per al canvi de nom deis municipis de 
Catalunya. Naturalment, d’acord amb els procediments legals 
establerts no correspon al Consell Executiu de la Generalitat 
1st deternlinació dels noms oficials dels municipis, ja que 
aquest dret pertany als municipis per si niateixos i l ’h ic  que 
han de fer és comunicar-ho al Departament de Governació, i 
aquest Departament pot o no pot contestar, i ,  en el cas de no 
contestar, aquest acord de l’ajuntament es considera com a 

l’apartat 2 del Dictamen. 

I’apartat 3, que es posin dempeus. (Rhlles,) 

contra? 
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vhlid. Per tant, sembla que la paraula (<determinació>> no 
seria escaient dintre d’aquest article 13.2, i proposaríem com a 
esmena tecnica que, en lloc de la <<determinació>>, llevat que 
algun altre Grup parlamentari vegi alguna altra solució : <<l’a- 
plicaci6 de les disposicions sobre els noms oficials dels muni- 
cipis >>. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Aleshores aixb diria, d’acord amb ei 

que proposa el senyor Viñals corn a esmena tkcnica : 
c( D’acord amb els procediments tegals establerts correspon al 
Consell Executiu de la Generalitat I’aplicació de ... )r, com ha 
dit? 

de les disposicions sobre els nonis ofi- 
cials dels municipiw, si no es troba una altra fórmula. Fero, 
en tot cas, el que nosaltres volem fer avinent és que la paraula 
<<determinació)> ..., no correspon al Consell Executiu 
determinar-ho. 

Ei Sr, PRESIDENT : Entes. Ara, aixb aquí fa duplicar ...., 
primer es parla de ((procediments legals)> i, després, d’ctapli- 
caci6 de les disposicions legals>>, 

El Sr. VIRALS : Senyor President, si em permel, no sé. si el 
tema mereixeria una certa cura de la Cambra, perqu4 el que jo 
estic fent avinent, que és molt important, és per als municipis. 
En canvi, tal com és redaclat aquí, a continuació es parla de 
({territoris >>, ((nuclis de població i vies de comunicncib >>, en 
que, bbviament, si que la determinació pertany a la 
Generalitat. 

El Sr. PRESIDENT : Bé, hi hauria una possibilitat, que Bs 
considerar que en la qüeslib dets municipis ja ha quedat cstab- 
lert per llei el que cal fer, i suprimir aquí d e l s  municipisw 
Aleshores, l’apartat 2 diria : (< D’acord amb els procediments 
legals establerts, correspon R I  Consell Executiu de la Generali- 
tat la detcrminacib dels noms dels territoris, dels nuclis de po- 
blació, de les vies de cornunicacib, etcktera. >), i s’enten que la 
qüestió dels municipis ja es regulada per una altra llei. Amb 
nixb sembla que se solucionaria el problema. 

Totliom esta d’acord amb aquesta esmena tkcnica? (P~MsQ.) 
De manera que podem considerar que l’esmena tkcnica queda 
aprovada per assentiment, i deshores, passaríem a votació el 
text del Dictamen per als articles 13 i 14, i, a més, el t Í t d  del 
Titd I .  

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text del Dictamen, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Els articles 13 i 14, ei 13 amb l’esmena tkcnica indicada, in- 

troduida a partir del suggeriment del senyor Vifials, i el títol 
d’aquest Titol I han quedat aprovats per unanimitat dels 
present s. 

Passem ara a I’article 15. A I’article 15 hi ha diversos vots 
particulars i esmenes. Primerament, el vot particular número 
74, del Diputat senyor Francisco Elidalgo. 

El Sr, VIÑALS : 

El Sr. HIDALGO : Lo retiro. 
EI Sr. PRESIDENT : Retirat, A continuacib hi ha una 

esmena, la niímero 7 5 ,  del senyor ViAals, que proposa I’ad- 
dició d’un nou apartat 3 bis i la modificació de la lletra a) de 
l’apartat 5 .  

El senyor Viñals té la paraula per a defensar-la. 
~i sr. VIRUS : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 

tats, aquest tema de l’ensenyament, que s’introdueix dintre 
de la Llei de normalització lingüística, jo crec que és un dels 
punts fonamentals, no pel que representa d’aplicació immedia- 
ta, sinó pel que representa de futur per a la nostra societat. 

De poca cosa valdria que nosaltres féssim ara un esforq en el 
terna lingiiístic si no tenim cura que, a trdvés de I’ensenyament 
que es dóna a les escoles del nostre pais, el dia de demi lleis 
corn aquesta siguin absolutament innecesskries. En aquest 
sentit, el text que s’ha aconseguit en Ponkncia, després de 
mol tes transaccions, és en el seu conjunt acceptable. 

L’esmena que jo defenso en aquest moment --de fet, shn 
dues esmenes, d’addició d’un nou apartat 3 bis, per tant, 
addicib d’un nou concepte, i comenqaré pes aqui-, té el sentit 
de posar kmfasi en el lema de I’adequaci6 real de l’ensenya- 
ment de la Ilengua. Posar un terna puntual corn aquest dintre 
de la Llei s’ha dit o es podria interpretar en el sentit que és una 
matkria, potser millor, o mks aviat subjecte, del que seria el 
reglament de la Llei, I jo així mateix ho vaig entendre, i dintre 
del que era el text original de les meves esmenes, ja al seu 
moment vaig retirar un apartat, perb el que jo creia que calia 
que es diguks és que el temps de dedicació i el nivell de tracta- 
menl didactic emprat en I’ensenyament de les dues llengües 
-lla catalana i la castellana- tinguessin I’equivalencia 
necesshria per tal d’assolir la plena igualtat. Aixo era un fel 
puntual que vaig retirar desprks de constatar com, en definiti- 
va, entre tes hores que es donaven de classe, d’escolarització, 
de la llengua --no en la llengua- castellana o catalana hi 
havia unes diferkncies notables. 

Per& retirat aquest terna, crec que, dintre I’eesperit ci’una 
bona pedagogia, hi ha que, si s’aprova el text del Dictamen 
com esta redactat i s’imparteix l’ensenyament en  general 
dintre d’un nivell escolar tol en la llengua materna o que ha es- 
collit I’alunine, i l’altra llengua s’ensenya com a tal, I’ensenya- 
ment tan sols de la llengua no ks per si sol suficient per a arri- 
bar a un ple coneixement, per a arribar que la llengua sigui 
quelcom V I U  dintre de I’estudiant. Llavors, una priclica 
pedagogica, generalment accepta& és la de completar I’en- 
senyament de la llengua amb l’ensenyarnent d’algunes hrees 
sectorials de I’ensenyament, d’algunes assignatures amb la 
llengua que no s’utilitza habitualment corn a vehicle per a 
impartir-lo. 

Jo diria que abona la bondat de I’esmena ei fet que en el 
Decret de la Generalitat sobre I’ensenyarnent de la llengua, de 
I’agost de !’any passat, precisament es va introduir aquest con- 
cepte. I encara es podria dir que en I’inforrne titulat Quatre 
anys de cutala a ¡’escola, Factors i resultats, que va ésser pu bl ¡cat 
el novembre del 1982, per tant, gairebé dos anys després 
d’haver escrit aquesta esmena, en les conclusions practiques 
d’aquest document s’abona precisament aquest concepte, 
quan es diu que s’ha demostrat que son del tot insuficients les 
tres hores obligatbries actuals, per tal que els alumnes apren- 
guin b i  el catalh. Cal que a les escoles, a part [’assignatura de 
llengua, es faci un Ú s  constant del catali en altres assignatures. 
Per tant, crec que aquest terna és bo que sigui reflectit dintre la 
llei i que, ja que la llei per si mateixa -ja ho he dit abans-, te 
continguts transitoris, el fet que hi hagi tambk aquesta especi- 
ficació arrodoneix l’efickia pedagogica que es vol fer amb la 
dita llei. 

Quant a la modificaci6 de I’apartat cinquk, senyor President, 
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el defenso ar t?  
El Sr. PRESIDENT : ks una mateixa esmena, si. 
EI Sr. VIRALS : Molt bé, senyor President. El que succeeix 

ks que estil coniiexii amb les esmenes següents, 76 i 77, del 
Grup de Centristes i del Grup Socialista, que trasllueixen el 
mateix sentinient, el sentinient que els alumnes no han 
d’ksser separats per raons de la llengua que emprin. Voldria, 
en aquest sentit, fer dues r e f e r h i e s  tkcniques, dues referkn- 
cies pedagbgiques. Una, les experiencies de les escoles d’accib 
catalana, escoles capdavanteres, durant molts anys de l’irn- 
part ¡ment de I’ensenyanient en poblacions bilingiies, aqui a 
Catalunya, les quals han arribat a la conclusió, després d’haver 
experimentat la separació d’alumnes, després cl’haver experi- 
mental la separació d’aalumnes en classe, després d’haver expe- 
rimentat la separcicib d’alurnnes en grups dintre les mateixes 
classes, la qual cosa no he trobat ningú pedagogicament quali- 
ficat que no m’hagi rnanifesZar que era absolulamenl el pitjor 
dels sistemes que es poden arribar mai a implantar. Totes 
aquestes escoles que han fet aquestes experihcies, i que, de 
ret, havien recollit experiencies anteriors a I’any 36, totes han 
arribat ii la conclusió que el millor és no  establir cap mena de 
diferenciacirj eiitre els alumnes per motiu de la llengua que 
s’tit i1 itza en I’ensenyanient . 

En aquest sentit, voIdria tambk retornar ii h f o r n i e  Quatre 
anys dei cuiaiu a J’escda, on, en  la conclusió prktica, lletra b), 
es diu : <<La segona conseqiiencia practica fa referkncia a En 
tipologia lingilzisiica de la classe. Hem dit abans que com més 
culalana sigui, en conjunt, la classe niés bons resultats s’hi 
obtenen en calali. H Aixb podria fer pensar, a primer COP d’ull, 
que E’icleal per ii I’ensenyarnenl de! catalh seria una separwib 
dels alumnes segons la sem llengua faniilitir, al niarge de con- 
sideracions de tipus sociologic que no ho aconsellen -jo crec 
quc no ho aconselleii mili- tanipoc el raonament no seria 
vhlid des clet punt dc vista de I’efickia general. Essent les can- 
dicions lingiiíst iques fmil iars  una iiivariwt a curt terme, i ,  a 
més, fora dc I’abnst de I’acció de t’escola, es evidenl que In 
concentraci6 d’alunines catalanoparlants en unes escoles o en 
unes unitats dins de Ics escoles comportaria forCosanient la 
concentraci6 ~ I ’ ~ 1 u n i i i e ~  castellai~oparlants en unes allres. Allb 
que es guanyaria per a uns, es perdria per :i altres, EI coeficient 
tipologii.1 liiigüísticii de la classe seria nioh baix on hi hagués 
uila concentració molt gran de castellanoparl~~iits, i són justa- 
me112 iiquests, con1 s’ha vist, els n i i s  sensibles a la variació d’a- 
quest coeficicnt segons I’estudi publicat pes 11-1 Conselleria 
d’Ensenyamenl al qual acabo de fer referhicia. 

Pcr tanl, CODI a principi, com ii norma, i gairebk com a 
fho f in  sobre aquest tenia, .¡o defenso que sigui dit en la llei 
que els iilumnes no seran separals ui en mi l res ,  ni aules o 
grups per inotius lingüist ics. 

Grikies, senyor Presideii t ; griicies, senyores i senyors 
i l i  pu 1 w t s. 

El Sr. PRESIDENT : Ara hi hn a hparlal  5 cl’aquest article 
I’csniena 76, el vot particular del Grup de Centristes ..., perd6, 
el torn en contra, Lu senyora Ferrer té la parriula per al torn en 
contra respecte 8 I’esniena defensada pel senyor Vi hnls, 

La Sra, FERRER I MALLOL : Senyor President, senyores 
i senyors Diputais, nosaltres ens oposen1 a I’addici6 d’un nou 
apartat 3 bis, addició proposada en l’esniena número 71 del 
Diputat no adscrit, senyor Viñals, en primer lloc, perquk és 

contradictoria amb si mateixa, ja que en un centre escolar no 
es pot fer al mateix temps l’ensenyament d’una sola de les 
llengües oficials a Catalunya, i algunes Brees en I’altra llengua. 

En segon lloc, perquk, en realitat, aquesta esmena impediria 
l’ensenyament totalment en catali, cosa que no impedeix el 
Decret citat pel Diputat no adscrit que m’ha precedit en 1’6s de 
la paraula, i suposaria, per tant, un retrocés respecte a la 
situació actual. 

EI punt cinquk del Dictamen de la Comissió obliga 1’Admi- 
nistració a prendre les mesures convenients perqui: els 
alumnes no puguin ser separats en centres diferents per raons 
de llengua, i per@ la llengua catalana sigui emprada progres- 
sivament a mesura que tots els alumnes la vagin dominant. 
Per aquest motiu ens oposem a la. modificacib de l’apartat S . d ,  
modificacib proposada en la mateixa esmena, per& conside- 
rem que, en nio1 ts casos, serri convenient que els alunines esti- 
guin en aules diferents si hi ha un coneixement molt deficient 
o nul de la llengua catalana per alguns alumnes, fins que arri- 
bin a un coneixement suficient que els permeti de seguir al 
mateix nivell que els altres, com també seria necessiria aques- 
ta separació moltes vegades per a altres materies, 

Creiem, doncs, que la llei no’ha de prohibir aquesta possibil- 
itat que en molls casos pot ser pedagogicament ljtil i necessi- 
ria, i ,  per aquest motiu, anuncio ja des d’aara e1 vot en contra 
del nostre Grup  parlamentari, 

Moltes grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, passem, doncs, a i’esniena 

número 76, del Grup parlamentari de Centristes. El senyor 
Luna? 

El Sr, LUNA (de I’escb estaní) : La retiranios, señor Presi- 
dente, y pecliriamos votación separada para el punto quinto de 
este articulo número 15. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes grlicies, I queda, doncs, ara 
noniks i’esniena iiúmero 77, del Grup Socialista. Per a 
defensar-la te  la paraula la Diputada senyora Marta Mata. 

La Sra. MATA : Senyor President, senyores Diputades i 
senyors Diputats, la nostra esmena és una esmena d’inclusib 
en el punt 5. EI punt 5 diu molt concreiameni : I<L’Adm¡nis- 
traci6 ha de prendre les niesures convenients perqui: : a) Els 
alumnes no siguin separats en centres diferents per raons de 
llengua. )) Nosaltres --després hi ha  un punt b) : <<La llengua 
caialana sigui emprada progressivament a mesura que tots els 
i.iPumnes la vagin dominant. ))-- defensem amb aquesta 
e m e n a  la inclusió d’un punt a’, en el qual es diu : {(que no se 
separin tanipoc els alumnes en aules diferents per aquesta raó, 
encara que, durant els primers nivells d’ensenyament general 
biisic, puguin fer-se agrupacions puntuals i canviants, d’acord 
amb el progrks lingiiistic dels nens, H Aqui també voldria fer 
avinent a la Cambra que hi ha una errada possiblement en el 
riosrrc niateix text. Aquest terme de {<classe>) no hi hauria de 
ser. Per tant, jo defenso I’esmena tal com I’he llegida, 

Bé, em penso que aquesta és una e m e n a  que vol fer arribar, 
fins a I’extreni que creiem que ha d’arribar, el principi de no- 
separació de nens, que nosaltres considerem un principi bisic 
en el cas de I’ensenyanient. No-separació de nens en dues 
xarxes cl’escola : escola catalana, escola no-catalana; no- 
separació de nens en  aules dins d’una mateixa escola : les 
aules que fan catal& les aules que fm castellh; aixo significa la 
consolidacib de dos grups lingüísiics en fornia de conipetkncia 
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: la classe dels catalans, la classe dels castellans és un terme 
que ja heni sentit a dir, que no voiclríem sentir dir mai a Cata- 
lunya, En canvi, nosaltres creiem -i, per aixo, no  votem 
l’esmena presentada pel senyor Viñals- que per a la millora 
de ]’ensenyament de la llengua -com d’allres mathies- és 
possible, cal fer grups alguna vegada dins les aules, i ,  de tota 
manera, en defensa del principi de la no-separació, diem com 
són aquests grups, grups canviants, grups d’acord amb el 
progrés que nosaltres demanem en el punt b) , el progrés d’em- 
prar la llengua calalana per a tots els nens, a mesura que tots 
els nens dominin ja la llengua catalana. 

Volem, doncs, amb aquesta esmena, fer una esmena de 
flexibilitat, perb mantenint aquest principi que ens sembla el 
principi bhsic, perque el problema de la llengua :i I’cscola és un 
problema de didactica, pero és molt més que u n  problema de 
didictica. Una manera d’ensenyar els pronoms febles, o d’en- 
senyar el plusquamperfet de subjuntiu. Si només haguéssim 
de fer aixb, potser si que es podrien separar eis nens, que con- 
vindria separar els nens, perb fem més que aixo, que ensenyar 
una llengua amb les seves caracteristiques, Fem fins i tot més 
que la formació individual personal de cada nen, estem davant 
d’un problema de la colkctivitat, d’un problema de la civilitat 
de Catalunya. Nosaltres creiem que la primera lli@ de llengua 
és la del coneixement i el reconeixement de la pluralitat, la del 
respecte, la de I’afecte per la propia i per I’dtra, la de la comu- 
nicació, perquk, si no és a partir d’aquesta primera IIiqó, no 
creiem que es pugui arribar a la gran IliGÓ que és la de la recu- 
peració del catali, una recuperació assumida per tots, costat R 

costat, sense separar-nos rnai.Nosaltres estem completament 
d’acord que el catal& és cosa de tots, pero no m@s d’uns que 
d’altres, ni per separat d’uns o d’altres. 

ks per aixo que demanem que el principi de Ia no-separació 
dels nens, de la unitat dels nens, del contacte entre els nens, 
arribi fins rl aquesta Última definicib. 

Moltes grhcies. 
EI Sr. PRESEDENT : Algun torn en contra? (Pausa.) La 

Diputada senyora Ferrer té la paraula per al torn en contra. 
La Sra. FERRER 1 MALLOL (de Iksc6 estant) : Des de 

I’escó, senyor President, només per a dir que, per part meva, 
el torn en contra seria anileg al que he fet al Diputat senyor 
Viñals per la segona part de la seva esmena. 

Moltes gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, no havent-hi altres esmenes, 

podem passar ara rz les votacions. ( . I  senyor Viñals s’akeca per 
purla I:) Seny o r Vi A a is ? 

El Sr. VIRALS (de i’escb estant) : S í ,  senyor President, amb 
el seu permís, retiro l’esmena d’addició del nou apartat 3 bis, i 
demano que es posi a votació Vesmena de modificació de 
l’apartat 5.a), llevat de les paraules <<...o grups)). Per tant, 
seria : ((Apartat 5 : Els alumnes no seran separats ni en 
centres ni aules per motius lingüistics. n 

Gricies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, passem, doncs, a votació les es- 

menes, primerament; és a dir, les Úniques que queden, 
l’esmena R I’apartat 5 a), del senyor Viñals, amb la supressib 
que ja ha indicat primerament. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb I’esmena del senyor Viñals, esmena a I’apartat 5 a), que 
es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat rebutjada per 6 vots a favor, 55 en contra 

Passem ara a’votació I’esmena número 77, del Grup 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 

i 29 abstencions. 

Socialista. 

que es posin drets. 

favor, 44 en L‘esmena ha estat rebutjada per 29 vots a 

Passem ara a volació els apartats 1 ,  2, 3 i 4 del 

tes senyores i els senyors Diputats que es 

contra i 20 abstencions. 

men, sobre els quals no hi havia cap esmena. 
ext del Dicta- 

iguin d’acord 
amb el text del Dictamen, lipartals I ,  2, 3 i 4, que es posin 
drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen :) 
Els apartats 1 ,  2, 3 i 4 del text dei Dictamen han quedat 

I ara passeni a votació I’apnrtat cinquk. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Bé, el text del Dictamen per a l’apartat cinquk ha estat apro- 

vat per 88 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. 
Podem passar, doncs, a 1 ’article segiient , que ks I’article 1 6. 

A I’article 16 hi ha tres esmenes consegüents al Dictamen del 
Consell Consultiu, que són les esmenes 78, 79 i 80, del Dipu- 
tal senyor Gonzhlez, del Grup de Centristes i del Grup Socia- 
lista. La Comissi6 cecmana l’adopció del text del Dictamen; 
és a dir, recomana que siguin rebutjades aquestes esmenes. ks 
que eis Diputats i els Grups que han presentat les esmenes, les 
manteiien? (Pausa.) No? (Pausa.) Retirada. El Grup de Cen- 
trist es, t arn bé ret i rada? 

EI Sr. LUNA (de Ekscli, estant) : En vista de la recomenda- 
cibn de la Cornisibn, retiramos la enmienda. 

El Sr, PRESIDENT : Retirada. Mo!t bé. Aleshores, aquest 
article queda, doncs, sense esmenar, i podem passar directa- 
ment a la votació del text del Dictamen, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen per a I’article 16 ha quedat aprovat per 

unanimital dels presents. 
A l’article 17 hi ha una sola esmena, a l’apartat primer, del 

Grup de Centristes. El senyor Luna ti: la paraula per a 
de fen sac I i a. 

El Sr. LUNA : Muchas gracias, Muy Honorable sefior Fresi- 
dente, señoras Diputadas, sefiores Diputados, esta enmienda, 
nhmero 8 1, tiende a que en 10s centros docentes de enseñanza 
superior, 10s profesores y alumnos tengan derecho a expre- 
sarse en cada caso, de palabra o por escrito, en la lengua oficial 
que prefieran, pero, se& el texto de nuestra enmienda, 
dejando asegurado, en Iodo caso, la indispensable comunica- 
ción docente. 

aprovats per unanimitat dels presents. 

que es posin drets. 
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En efecto, hay una serie de argumentaciones, a nuestro 
entender, que hacen que esta enmienda número 81 pueda ser 
defendida delanie del Pleno y que nos consienta pedir la vota- 
ción favorable de la Cárnara par21 la mima.  La finalidad de la 
enseñanza es una fhalidad receptiva, para que sea recibida. LA 
enseñanza tiene que ser recepticia, por cuanta que exige nece- 
sarianiente In cornunicación. De esa manera, por razones es- 
t rictamente pedagbgicas, conviene dejar asegurada, en todo 
caso, la indispensable comunimción docente entre profesores 
y ulumnos, de manera que esta enseñanza, que es una en- 
setliariza que debe prestarse como servicio a todos 10s miem- 
bros de la comunidad, para que tenga esta posibilidad de recep- 
tividad, de comunicación, hclbría de estar asegurada en el sen- 
t ido de que hubiera siempre aquella comunicación docente 
que nosotros pedinios en esta enmicnda número 81. 

POT estas razones, de eslricta razón de tipo pedagógico, 
nuestro Grupo pediria a la Cliniara el voto favorable para esta 
enniienda número 8 1. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra, sobre l’esniena 

número 81, que ha defensat el senyor Luna? (Paum.) No hi 
ha  torn en contra. Bé, aleshores, com que no hi ha altres es- 
nienes a riques[ article, passeni directament a les votacions. En 
primer lloc, doncs, passeni a votació I’esmena 81, d’addició, 
del Grup de Cent ristes. 

Les senyores i cls senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drcts. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi eslan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputals que s’abstencn? 
L‘esmeiia ha quedat rebutjada per 11 vots a favor, 74 en 

I podeni passar, doncs, ara, a votació el text de I’article 17 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen ha quedat aprovat per 80 vots a favor, 

cap en coiilra i 5 abstencions. 
A I’article 18 no hi ha cap esmena, de manera que podem 

passar directament a la votació de I’nrlicle 18 segons el text del 
Dictamen. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acorcl 
m i b  e! Dictamen per a I’art kle 18, que es posin drets. 

Les scnyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’articte 18 ha quedat aprovat per unanimitat dels presents. 
A I’article 19 hi ha l’esmena 84, de modificació de l’apartat 

pri nier, del Grup Socialista. La Comissió recomana l’adopció 
d’aquesta esmena, Aquesta esmena és consecutiva al Dicta- 
men del Consell Consultiu; és per nixb que hi ha la reco- 
nianacló de la Comissió. És que, en aquest cas, no hi ha de- 
fensa? (Pausa.) No hi ha tampoc cap torn en contra? (Pausa.) 
Passem, doncs, directament a votació, l’esmena nh-nero 84, a 
l’article 19, apartat primer. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
Nmb l’esmena, que es posin drets. 

Ces senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 

contra i cap abstenció. 

segons el Dictamen. 

amb el text del Dictamen, que es posin drets. 

Yesmena número 84 ha quedat aprovada per unanimitat 
dels presents. 

I podem passar, ara, a votació el text del Dictamen, ks a dir, 
tota la part de I’apartat 1 ,  que no ha quedat modificada, i I’apar- 
tat 2 d’aquest article. 

Les senyores i els senyors Diputats que estan d’acord ... 
(La senyora Culztzdu s ‘aixeca per putfur.) 
La Sra. CALZADA (de I’ed estant) : Senyor President, hi 

EI Sr. PRESIDENT : Quin número? 
La Sra. CALZADA : El 8 2 , h  un vot particular que ... 
El Sr. PRESIDENT : Pero aixb diu ((un nou article 20 bis 

N~ de manera que ho veurem després de I’article 20, suposo. 
La Sra. CALZADA : Si ... Votem ara el Dictamen de I’arti- 

cle 20.*. 
EI Sr. PRESIDENT : És que aquí diu ... Mantinc el que diu 

el Butkti, diu : <<Addició d’un nou article 20 bis)); per tant, 
senibla lbgic que ho hhgirn de veure després del 20, no? 

La Sra. CALZADA : D’acord, d’acord, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Bé, doncs, passem a votació, com 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi eslan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen, article 19, ha quedat aprovat per una- 

nimitat dels presents. 
A l’article 20 no hi ha cap esmena, de manera que podeni 

passar a votació el text del Dictanien, directament. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

que es posin dempeus. 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El text del Dictamen per a I’articla 20 ha quedat aprovat per 

unanimitat dels presents. 
I ara podem passar al debat i a la votació dels dos vots partic- 

ulars, nGmeros 82 i 83, que proposen I’addició d’un nou article 
20 bis. El mimero 82 correspon al Grup parlamentari del Partit 
Socialista Unificat i el número 83 al Grup d’Esquerra Repu- 
blicana. Com que són vots particulars per a mantenir ei text de 
la Proposicio, evidentment, el text dels dos vols particulars és 
idkntic. Algun torn a favor? La senyora Teresa-Euliiiia Calzada 
Ié la paraula. 

La Sra. CALZADA : Senyor President, senyores Dipu- 
tades, senyors Diputats, presento aquí el vot particular 
nsmero 82, del Grup del Partit Socialista Unificat de Catalun- 
ya, amb el qual plantegem de niantenir el text de Ea Proposicib. 
Nosaltres creiem que aquest article, 20 bis, que, si es vota 
favorablement, es convertir& en article 21, 6s un article que 
complementa aspectes tractats en els anteriors articles. Si 
vostes ho recorden, hi ha un dels articles anteriors, ja aprovats, 
que parla que la llengua catalana i la llengua castellana seran 
ensenyades obligatbriament a les escoles. Es parla també de 
I’exighncia del professorat que, per tal de realitzar la seva ta’sca 
docent, ha de conkixer les dues Ilengiies. Nosaltres creiem 
que, si no s’hi afegeix aquest nou article que proposem, es 
podria entendre a podria succeir que la llengua catalana 6s 
tractada i utilitzada exclusivament dins de l’aula, i no corn a 
llengua, com a instrument vehicular de les activitats normals 

ha I’esmena nh-nero 82, és a dir, un vot particular ... 

deiem, el text del Dictamen per a l’article 19. 

que es posin drets. 
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que realitza un centre docent. 6s per aixb que nosaltres creiem 
que aquest article no cau amb un reglamentisme -és evident 
que caldra veure quin és I’abast de la utilitzacib de la llengua 
catalana com a instrument vehicular i com a instrument de 
comunicació en cada una de les escoles-, pero creiem que 
afegir aquest article ajuda a complementar i a fer de la Iiengua 
catalana un instrument vehicular i de comunicació dintre de 
tots els centres docents. 

Bs per aixo que nosaltres presentem aquest vot particular 
per a la seva votació. 

GrBcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra al vot particular 

defensat per., . (La senyora Mata demana per parlaar.) La senyo- 
ra Marta Mata té la paraula per al torn en contra. 

La Sra. MATA : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, de fet, no es tracta pas d’un torn en contra 
del fet que el catal$ sigui emprat habitualment en l’escola. Del 
que es tracta és d’un torn en contra que aixo figuri en una llei, 
i m’agradaria que es pensés que significa aquest apartat, aquest 
article, posat en una llei, una llei en la qual ja es diu, en el seu 
apartat 15.1 : <<el catal& com a llengua prbpia de Catalunya, 
ho és també de l’ensenyament en tots els nivells educatius)); 
no diu <<de les aules, nomim, és llengua propia de l’ensenya- 
ment i ,  per tant, prbpia de l’escola, prbpia de les institucions 
educatives. Vam redactar amb molta cura, precisament, 
aquest article, i l’hern votat tots per unanimitat, per deixar el 
catali en plena vigkncia en tot el mbn de l’ensenyament. 

EI que passa és que, naturalment -ho repeteixo-, no s’hi 
pot estar en contra, al contrari, s’hi ha d’estar a favor, i hi hem 
estat a favor, i ho hem realitzat i ho continuarem realitzant. 
Ho hem realitzat quan no hi havia una llei en contra, peto sí 
que hi havia disposicions en contra, hi havia inspectors en 
contra, quan hi havia inspectors que et deien : <(no es sólo la 
lengua en clase, sino esto que dice “tanqueu la porta, si us 
plau”, la vida tiene que ser en castellano, en la escuela)} 
-aixo ho hem sentit a dir. Bé, nosaltres, doncs, hem posat el 
{{tanqueu la porta, si us pIau)> i, sobretot I’<<obriu la porta, si 
us plau)>, dins de l’escola, al catal&, sempre; el que no ens 
sembla és que aixb sigui objecte d’una disposició de llei. 

Que vol dir aquesta disposició, després d’haver dit : <<El 
catala, com a llengua propia de Catalunya, ho és també de I’en- 
senyament en tots els nivells educatius>>? Vol dir, a part 
d’aixo, amb quins mitjans ... Vol dir aixb, després d’haver 
quedat molt aclarida aquesta situació del catali, l’ensenyament 
del catali, l’ensenyament en catali? Vol dir aixb que, quan 
vagis pels passadissos, has de parlar en catali? Vol dir aixo que 
quan juguis al pati has de parlar en catala i només en catali? 
Vol dir que quan facis una cartellera la facis en catalh i només 
en catalh? Vol dir que les factures de l’escola s’han de fer en 
catalB i només en catala? Vol dir que les festes de I’escola 
s’han de fer en catala i nomes en catal$? Vol dir que les excur- 
sions s’han de fer en catalh i nornks en catalh? No, nosaltres 
sabem perfectament que totes aquestes activitats es poden fer 
en catal8 i volem fer-les en catala. Perb si hi ha una llei que 
diu : <<Els centres d’ensenyament han de fer de la llengua 
catalana vehicle d’expressió normal, tant en les activitats in- 
ternes, incloent-hi les de carhcter administratiu, com en les ex- 
ternew, estem obligant no pas que la gent que passi pel carrer 
parli en catala, perb que la gent que passi per I’escola parli en 

catala. Aixo és el que diu aquesta disposicib, afegida, a més a 
més, a tot allb que ja diu la Llei i amb la qual cosa estem total- 
ment d’acord. 

Jo pregunto si s’ha pensat en all6 que es diu llibertat d’ex- 
pressió, llibertat d’ensenyament, que hi ha gent que demana, 
oi? 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr, PRESIDENT : Grhcies. Bk, passem, doncs, a votació 

-una ljnica votació, evidentment, ja que els textos són iden- 
tics- els vots particulars que porten els números 82 i 83, pre- 
sentats pels Grups parlamentaris del Partit Socialista Unificat 
Esquerra Republicana. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’aacord 
que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Els vots particulars han quedat aprovats per 59 vols a favor, 

29 en contra i 3 abstencions. Per tant, aixb significa la intro- 
ducció d’un article que, provisionalment, porta ei niímero 20 
bis, i que s’inclou en aquest títol. 

Passem ara a votació el titol del Títol 11, <<De I’Ensenyament 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El títol del Títol Ir ha quedat aprovat per unanimitat dels pre- 

sents. 1 comencem, doncs ... (El senyor Ribb demana per 
parhr.) Si? 

El Sr. RIS6 (de I’escb estant) : Senyor President, donada la 
importancia del tema. de l’ensenyament, demanaríem un torn 
d’explicacib de vot, gIobalment per a aquests articles. 

El Sr. PRESIDENT : D’acord, s’entkn que el temps per a 
l’explicació de vot, sobretot essent una explicació de vot, no 
de la totalitat de la Llei, sinó d’una part, és de cinc minuts. 

Quin Grup demana explicació de vnt? El Grup del Partit 
Socialista Unificat. La senyora Calmda té la paraula, 

La Sra. CALZADA : Senyor President, senyores Dipu- 
tades, senyors Diputats, el nostre Grup parlamentari ha cregut 
oportft fer una explicació sobre aquest apartat de la Llei que 
tracta de l’ensenyament. Dues són les raons per les quals hem 
cregut necessari fer aquesta explicació. Abans d’entrar en el 
contingut exacte d’aquest apartat, voldria assenyalar : primer, 
per cortesia parlamentiria. Totes les senyores Diputades i els 
senyors Diputats saben, coneixen -i la premsa se’n va fer 
ressb al seu moment - que aquest apartat de I’elaboracib de la 
Llei ha estat un dels temes dificils i, per que no dir-ho, conflic- 
tius. Ha estat un dels temes en qu& tots els ponents, tant les 
Diputades com els Diputats, hem fet un gran esforq per a arri- 
bar no a la subordinacib d’uns a uns altres, sinb per a arribar a 
un text aprovat -com tots vostks han pogut veure- per 
enorme majoria, per no dir per unanimitat. No hi han faltat 
explicacions, no hi han faltat discussions, no hi han faltat, fins 
i tot, enfrontaments verbals, perb nosaltres creiem que tot 
aquest esforq ha quedat compensat pel resultat del text actual 
que tindrem en aquesta Llei. 

La segona raó d’aquesta intervenció, evidentment, esta en 
el mateix tema de que tractem, que és el de l’ensenyament. 
Nosaltres creiem, que si aquest tema no s’hagués plantejat 

M. 

que es posin drets. 
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arnb justesa, si aquest tema no s’hagués plantejat amb rigorosi- 
tat, si aquest tema no hagués sortit tal corn sembla que esta ja 
aprovat, aixb hauria estat una dificultat, un problema, un 
problema important per a la nostra collectivitat nacional. 

Per tant, aquestes són les raons que ens han fet sortir aqui 
per a l’explicacib de com entenem nosaltres el contingut d’a- 
quest Títol de I’ensenyament. En primer lloc, voldriem as- 
senyalar que tot aquest titof té una gran unitat. Dificilment 
podem parlar de l’article quin&, sense parlar del 16, o del 17 o 
del 18, és a. dir que en l’article quin& plantegem els criteris 
bisics de quin ha de ser el tractament de la liengua a les 
escoles, als centres, pero, evidentment, també assenyalem en 
els articles posteriors que perqub aquest article quinze, aquests 
criteris, puguin ser aplicables, es necessita tota una skrie de 
condicions, es necessita tota una serie d’esforGos perqui% arri- 
bin a bon resultat. 

És per aixb que quan nosaltres diem en aquest article quinzl: 
que els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en 
llur llengua habitual, introdu’im un criteri, un criteri que, per a 
nosaltres, és fonamental perquk supera, de fet, la normativa 
actualment vigent que, des del nostre punt de vista -i així ho 
hem explicat moltes altres vegades en aquest Parlament-, és 
d’una enorme arnbigiietat, per no dir que és nefast per al con- 
junt de la nostra societat. 

Per6 en segiient lloc, al costat de la introduccib d’aquest cri- 
teri, introduim una altra qüestió que a nosaltres ens sembla 
fonamental, que és responsabilitzar 1’AdministraciÓ perque 
aquest criteri sigui aplicable, responsabilitzar I’AdministraciÓ 
perquk en cadd una de les escoles hi hagi eis nens sigui quina 
sigui la seva llengua inicial en entrar a l’escola, sigui quina 
sigui la seva llengua habitual que ells utilitzin. 

És per aixb que nosaltres creiem que a l’article 15, en el seu 
apartat Se9 pero també a l’article 19 i tambk a I’article 20, intro- 
dui’rn la responsabilitat de I’AdministraciÓ, introdu’im 
i’exigkncia que I’Administraci6 sigui activa en aquest terna, 
evitant el que esta passant avui, amb la normativa actual, que 
es deixa tot en mans de <campi-qui-pugui, sigui com sigui, el 
professorat esta distribu’it d’aaquesta manera; nosaltres no hi 
podem fer res)), i aixo vol dir que són els nens qui s’han d’aco- 
modar a una distribució del professorat pels centres -i tots 
vostks hi estaran d’acord- per raons absolutament admin- 
istratives i burocrhtiques, respectant, potser‘ sí, els drets dels 
funcionaris, pero no respectant ets drets que tenen els infants, 
no respectant el que significa I’ensenyament entks com un 
servei públic. 

ks per aixo que nosaltres creiem que I’aprovació d’aquest 
Titol ajudarB -i ajudara nosaltres creiem que positivament -, 
a fer que la nostra comunitat, ja a partir de les escdes, ja a 
partir de la primera edat dels infants, de fer de la nostra comu- 
ni tat una sola nacib. 

I, a més a més, nosaltres creiem i esperem, creiem i esperem 
que, una vegada aprovada aquesta Llei, el Consell Executiu, 
tal corn és la seva responsabilitat, far& el desplegdrnent regla- 
mentari i normatiu perquk s’adeqiii a aquests criteris que es- 
tableix l’article 15, l’article 16, I’article 17, el 18, el 19, el 20 i 
el 21. I que no succeirh mai més, mai més, una cosa que ha 
succe’it, i no gaire lluny d’aquí, al Vall& Occidental, quan un 
pare de família va anar a matricular la seva filla segons els cri- 
teris de matricula establerts per la Generalitat, i aquest pare de 

família i mare de família van rebre upa notificació d’aquest 
centre, que deia : (<Se les notifica que su hija no puede ser ad- 
mitida en este centro para el curso 1982-83 ya que no se van a 
impartir clases de segundo de EGB en catalh. Casa de que 
deseara asistir a las clases en castellano, puede formalizar la 
matricula del 1 al 15 de mayo, de doce a una. Le rogamos dis- 
culpe las molestias ocasionadas por este carnbio. )r Nosaltres 
creiem que aquesta és una carta irrepetible. Cal que 1’Adminis- 
traci6 posi tots eis mitjans perquk els nens quan vagin a l’esco- 
la, que els correspon al seu barri, al seu lloc d’habitatge, et&- 
era, siguin acollits tal com els correspon i tenen dret que sigui 
aixi fet. Nosaltres, per tant, pensem que, aprovada aquesta 
Llei, caldrh immediatament que el Consell Executiu faci un 
nou desplegament de la normativa actual perqub s’adeqüin els 
criteris d’aquesta Llei i s’eviti aquesta carta que jo acabo de 
llegir. 

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

El Sr. PRESIDENT : Alguna altra explicació de vot? 
La senyora Marta Mata, en nom del Grup Socialista. 
La Sra. MATA : Senyor President, senyores Diputades i 

senyors Diputats, per explicar breument all0 que, bbicament, 
ha dumt dos anys i mig, corn a centre d’aquesta Llei; crec que 
hi hem de considerar aquest Títol, el Títol de I’ensenyament, i 
hem de dir que, segons poden vostes mateixos veure, s’hhi han 
mantingut uns principis que no apareixien en principi : el prin- 
cipi bhic de i’acdliment dels nens en la seva llengua habitual; 
el principi del progrés dc la llengua catalana a I’escola per a tot 
nen, per a tota escola, i el principi de la no separació dels nens. 
NosaItres, com saben vostes, hauriem volgut que aquest prin- 
cipi s’hagués arribat a especificar més enilh. hs a dir, en allb 
que I’Estatut encomana a la Generalitat, i, si ho encomana a la 
Generalitat, encomana a la Generalitat que ho encomani a les 
escoles, aquest arribar al coneixement de la llengua catalana 
per tal que pugui ésser emprada amb tota normalitat, creiem 
que aixb s’ha recollit, pel que fa al procés d’aprenentatge, en 
I’ensenyament elemental, general bisic, rnitjh. En el cas de la 
universitat es veu, s’ha admks la llibertat d’expressib en una i 
altra llengua, i, en el cas del professorat, d’acord amb les ex- 
igkncies de la tasca docent, es demana que el professorat cone- 
gui les dues Ilengues, d’acord amb aquestes exigkncies. 

ks a dir, em penso que els tres elements queden perfecta- 
ment clars, perfectament delimitats. Hi ha una tasca a fer, una 
llibertat i hi ha una obligaci6. 

Crec també que durant aquests dos anys i mig hem obviat a 
alguns aspectes declamatoris i hem obviat tambk un cert aban- 
donisme polític quan es reservava a l’opció dels pares la línia 
que s’havia de seguir a I’lescola. 

Nosaltres, amb un text aixi, I’any 75 hauriem aixecat, 
IlanGat les campanes al vol, perb I’any 83 l’hem aprovat arnb 
l’angúnia, que tambk hem expressat, una angunia perque 
després de tres anys de Generalitat estatuthria hi ha nens sepa- 
rats, hi ha pares que tenen dificultats per a trobar escola cou la 
volen, se n’acaba de llegir una mostra, i hi ha mestres sobre 
els quals ha pesat i pesa e1 pes d’un reciclatge no sempre 
reeixit. 

Creiem que l’aprovacib d’aquest Titol obliga el Consell Exe- 
cutiu a revisar el que s’ha fet, a retirar-ne una bona part, a 
introduir-ne de nou. L’exemple del Decret del mes d’agost 
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n’ks un exemple. L’exemple de la convocatbria dels con- 
cursos, separadament, per a escola catalana, crec que és una 
altra cosa que s’ha de revisar; s’han d’introduir nous criteris; 
caldria que totes les escoles tinguessin el seu apartat de 
mestres, la seva reserva de mestres, per a assegurar el progrés 
de la llengua catalana a totes les escoles. Nosaltres esperem de 
l’aprovacib d’aquesta Llei i del seu subsegüent desplegament 
un progrés del catali a totes les escoles i per a tots els nens, i, 
per aixb, l’hem aprovada sense reserves, més que amb 
aquesta, 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Una altra explicació de vot. La senyo- 

ra Helena Ferrer, en nom del Grup de Converghcia i Unió, 
La Sra. FERRER I MALLOL : Senyor President, senyores 

i senyors Diputats, la redaccib del Títol 11 de la proposició de 
llei dedicat a l’ensenyament i en especial la de l’article 25 ha 
estat una de les més laborioses de tota la Llei, El primer text 
elaborat per la Ponhcia conjunta va ser aprovat per majories 
diferents en gairebk cada paragraf, i aixb va comportar la pre- 
sentació de nombroses esmenes, tant per part dels diferents 
Grups parlamentaris corn dels Diputats. La Ponhcia nomena- 
da per a fer l’informe d’aquestes esmenes, que era prktica- 
ment la mateixa Ponkncia conjunta elaboradora de la propo- 
sició de llei, després de debatre molt llargament la qüestib, va 
arribar a un text transaccional que va ésser aprovat en 
Comissió per una amplia majoria i que ha constitu’it, per tant, 
el text del Dictamen de la Comissió, 

Nosaltres hem abonat el text de l’article 15 porqui! comenqa 
en ei punt 1 assenyalant que el catal8 és la llengua propia de 
l’ensenyament en tots els nivells educatius, perque el punt 2 
assegura, d’una banda, el dret dels infants a rebre el primer en- 
senyament en liur llengua habitual i, de l’altra, deixa als pares 
o tutors la possibilitat d’exercir o no aquest dret en nom de 
llurs fills instant que sigui aplicat per l’Adrninistraci6, que és 
qui ha de garantir aquest dret. 

EI punt 3 fixa l’obligatorietat de l’ensenyament de les dues 
llengües oficials en tot l’ensenyament no universitari a fi que, 
segons el punt 4, tots els infants de Catalunya acabin els es- 
tudis bhsics capacitats per a poder utilitzar normalment i cor- 
rectament el catali i el castelli. 

Finalment, el punt 5 obliga I’AdministraciÓ w prendre les 
mesures convenients per@ els alumnes no puguin ksser 
separats en centres diferents per raons de llengua, i perquk la 
llengua catalana sigui emprada progressivament a mesura que 
tots els alumnes la vagin dominant, 

Hem abonat també la resta d’articles segons el text del 
Dictamen de la Comissi6 aixi com el vot particular de Yarticle 
20 bis, que es va perdre en Comissió, pero que ja nosaltres 
virem votar llavors afirmativament, cosa que no va fer el 
PSUC, si M després va presentar el vot particular juntament 
amb Esquerra Republicana de Catalunya. 

Estem contents, doncs, del text finalment aprovat pel Ple 
en aquest polkmic Títol 11 i hi estem plenament d’acord. 

Mol tes grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Alguna altra explicacib de vot? 
No havent-hi mbs explicacions de vot i donada l’hora que 

ks, ja sembla que no val la pena d’entrar en un nou títol de la 
proposició de llei i suspendrem, doncs, la sessib. 

La sessió es reprendra aquesta tarda a les cinc. Se suspkn la 

sessib. (Se suqkp~ la sessiú a tres quarts i deu minuts de dues del 
migdia i es reprkn a un quart i sis minuts de sis de la tarda.) 

Ei Sr. PRESIDENT : Es repren la sessió. Continuem amb 
el Titol 111 de la Proposició de Llei, article 21. A l’article 21 hi 
ha un vot particular, del Grup d’Esquerra Republicana, 
número 85, i una esmena, la número 86, del Diputat senyor 
Francisco Hidalgo. Hi ha, a més a mks, una altra esmena, 
nhmero 87, del Grup de Centristes, proposant l’addieib d’un 
nou apartat. 

Per a la defensa del vot particular del Grup d’Esquerra 
Republicana, té la paraula el Diputat senyor Marval 
Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS : Senyor President, senyories, voldria 
fer constar primerament, no sé si per error de transcripcib o 
per error nostre, que aquest vot particular solament fa referen- 
cia al punt 1 de l’artide 21, no a tot l’article 21. O sigui que, de 
fet, comporta afegir al text que hi ha actualment de l’article 21 
la frase <<la llengua normalment emprada hi ha d’ésser la 
catalana}). O sigui que només és al punt de I’article 21. El punt 
2 queda tal corn esth aquí expressat, en l’explicacib del ButlIeti 
OfiCillL 
Bk, defensaré aquest vot dient que el que ens diu l’Estatut, 

que el catala és la llengua prbpia de Catalunya, a més de ser-ne 
la llengua oficial, ho interpretem corn si es digués que el catal& 
és la llengua que, de manera lliure, s’ha generat en aquesta 
terra i n’ha esdevingut la llengua normal. Aixo ens dbna peu 
per a mantenir el criteri que la llengua que habitualment s’ha 
d’utilitzar en els organismes dependents de 1’AdministraciÓ 
catalana ha de ser la llengua prbpia d’aquesta terra i, per ex- 
tensió, cal que sigui la llengua habitual en tots aqueIls mitjans 
creats i mantinguts per aquesta Administració autonoma. 

El fet d’especificar en I’articulat de la Llei que els mitjans 
propis de comunicacib creats per la Generalitat han 
d’expressar-se normalment en catala fa que a la vegada que 
dóna estat efectiu a aquest criteri de la llengua prbpia, s’ajudi a 
la normalització de l’ús del catala en un mitjh tan important 
com és la radiodifusió i que, actualment, es troba aclapadora- 
ment ocupat per una immensa quantitat d’emissions només 
en llengua castellana. I, com que I’objectiu principal d’aquesta 
Llei és precisament la normditzstció lingüística, creiem que 
amb la recuperació d’aquest text del Dictamen original ajuda- 
rem positivament a arribar a la finalitat que tots ens proposem. 

Moltes grilcies, senyor President; moltes gracies, senyores i 
senyors Diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra? No hi ha torn 
en contra. 

Bé, ara hi ha Vesmena nfimero 86 del senyar Francisco 
Hidalgo, i també el vot particular nimero 88 del senyor Fran- 
cisco Hidalgo. 

EI Sr. HIDALGO (de Ikscb estant) : Las retiro. 
El Sr. PRESIDENT : Retirades. Finalment, queda l’esmena 

número 87, del Grup parlamentari de Centristes ... 
El Sr. LUNA (de léscó estant) : Para retirarla, señor 

Presidente, 
El Sr. PRESIDENT : Retirada. Gracies. Bé, amb aixb, 

doncs, hem acabat el debat sobre l’article 21 i podem passar 
directament a les votacions. Comencem, doncs, per votar el 
vot particular del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana, 
que, corn ha fet observar el senyor Casanovas, significa només 
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l’addició de la frase : <<la llengua normalment emprada hi ha 
d’ésser la catalana>>, al final de l’apartat 1, 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquest vot particular, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
EI vot particular ha quedat aprovat per unanimitat dels pre- 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El text del Dictamen per a l’article 21 ha estat aprovat per 

unanimitat dels presents. 
A I’article 22 hi ha, primerament, l’esmena número 89 del 

Diputat senyor Ramon Viñals. Després hi ha el vot particular 
número 90, del Grup parlamentari d’hquerra Republicana. I 
el vot particular número 91, del Grup parlarnentari d’Esquerra 
Republicana entenc que ha estat retirat en profit dhna  
esmena transaccional presentada per aquest mateix Grup i el 
Grup Socialista, El que ha estat retirat és el vot particular 91. 
(&i senyor Casanovas s’arjceca per parlar,) 

EI Sr. CASANOVAS (de /’es& estant) : Si, senyor President, 
i, a més a més, el vot 90 també el retirem. 

El Sr, PRESIDENT : També? Molt bé. El vot particular 
nljmero 90, retirat, i el número 91 retirat en profit de l’esmena 
transaccional. 

Comengarem, doncs, amb l’esmena n h e r o  89, del senyor 
Vi fiats, 

EI Sr. VIÑALS (de I ~ S C Ó  estant) : Senyor President, aquesta 
esmena queda retirada. 

EI Sr. PRESIDENT : Retirada. Bé, aleshores, com que 
queda nom& I’esmena transaccional i, suposant que no hi ha 
cap Grup que estigui en contra que s’admeti a trimit, li dona- 
rem lectura prkviament Pausa,) 

El Sr. SECRETARI PRIMER : <<La Generalitat impulsari 
la normalització lingiiistica en els centres emissors de RTVE a 
Catalunya fins que no s’hi hauri assolit una presencia adequa- 
da del catala com a llengua prbpia de Catalunya fins a la 
deguda previsió pressupostaria. H 

sents. I ara passem a votar el Dictamen. 

amb el text del Dictamen per a l’article 21 , que es posin drets. 

contra? 

’ 

El Sr. PRESIDENT : ks la 91 que s’ha de llegir. 
El Sr. SECRETARI PRIMER : Perdb. L’esmena transac- 

cional a l’article 22, d’addició, seria : <<La Generalitat ha d’im- 
pulsar la normalització del cataih en les emissores i pot subven- 
cionar, amb el corresponent control parlamentari i la deguda 
previsió pressupostiria, aquelles que acreditaran un increment 
no absorbible de costos ocasionats per fa conversi6 lingiiistica 
total o parcial ... la deguda previsió pressupostAria. >> 

El Sr. PRESIDENT : No, no, no. (Pausa,) Perdó, hi ha 
hagut una confusió. EI senyor Secretari tornari a procedir a la 
lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : Bé, la transaccional proposa- 
da a l’article 22 quedaria definitivament en el següent : <<En 
el marc del que estableix I’article 16.2 de I’Estatut d’Autono- 
mia de Catalunya, la Generalitat podrh subvencionar les publi- 
cacions periodiques redactades totalment o parcialment en 
catali, mentre subsistiran les condicions desfavorables que 
n’afecten la producció i la difusib. Aquesta subvencib sera 

. 

atorgada sense discriminació, i dins les previsions pressupos- 
tiries.. m, aquelles que acreditaran un increment., . 

EI Sr. PRESIDENT : No, no (remor de veus). 
El Sr, SECRETARI PRIMER : (( La Generalitat ha d’impul- 

sar la normalització del catala en les emissores i pot subven- 
cionar, amb el corresponent controi parlamentari i la deguda 
previsió pressupostiria. r> 

El Sr. PRESIDENT : Bé, em sembla que hi hauria una 
esmena tecnica a fer, que seria dir, en comptes de <( pot su b- 
vencionar H, c( pot subvencionar-les N. Afegir el pronom, no? 
D’acord. Ara ha quedat clar, oi? I% a dir : s’afegeix al final del 
text del Dictamen de l’article 22 el cornenpiment de! vot par- 
ticular nhmero 92, fins a119 on diu (< previsió pressuposthrlria>>. 
hs nixo, no? (P~us~,) Bé, tots els Grups estan d’acord a ad- 
metre a trhmit aquesta esmena? (Pausa.) D’acord, Aleshores, 
no havent-hi cap altra esmena, passem directament a votació 
aquest text. 

Queda clar per a tothom, no? (Pausa.) Molt bé. Doncs, 
aleshores, les senyores i els senyors Diputats que estiguin 
d’acord ..., bé, si no és que .es vulgui fer una defensa ... (El 
senyor Luna s ‘aixeca perpzrlav.) Sí, senyor Luna? 

EI Sr. LUNA (de I’escb estltnt) : Si, sefior Presidente, yo 
pediria una nueva lectura porque realmente IIQ ha sido muy ... 
Remor de veus.) 

El Sr. PRESIDENT : Si. És a dir, el text diria el següent, el 
text de i’article, la totalitat de l’articie diria el següent : <<En el 
marc del que estableix l’article 16.2 de 1’Estatut d’Autonornia 
de Catalunya, la Generalitat podrB subvencionar les publica- 
cions periodiques redactades totalment o parcialment en 
catala, mentre subsistiran Pes condicions desfavordbks que 
n’afecten la produccio i la difusió. Aquesta subvenció sera 
atorgada sense discriminació i dins les previsions pressupos- 
t8ries. La Generalitat ha d’impulsar la normalització del catali 
en les emissores, i pot subvenciona-les amb el corresponent 
control parlamentari, i la deguda previsió pressupostiria. )> Ha 
quedat clar, ara? ks que hi ha defensa, o, tractant-se d’una 
esmena transaccional, no hi ha defensa? (Pausa,) D’acord. 
Tampoc no hi ha torn en contra? (Pausa.) Aleshores, podem 
passar directament a la votació. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin dempeus. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena transaccional llegida, que, tal com hem llegit, 

inclou, doncs, ja el text anterior del Dictamen, ha quedat 
aprovada per unanimitat dels presents. 

Passem a I’article segiient, que és l’artick 23. A l’article 23, 
a l’apartat primer, hi ha només l’esmena mimero 92, del Grup 
parlamentari del Partit Socialista Unificat. El Diputat senyor 
Xavier Foich, té la paraura per a defensar-la. 

El Sr. FOLCH : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, voldria defensar aquesta esmena, la número 
92, de l’ordenació dels serveis dei Parlament, juntament’amb 
la 106, perquk tenen una relaci6 estreta. 

El Sr. PRESIDENT : La 106, relativa a l’article 26? 
EI Sr. FOLCH : Exactament. 
El Sr. PRESIDENT : Bé. 
EI Sr. FOLCH : L’esmena nhmero 92 que proposem diu el 

segiient : ((La Generalitat fomentarh, amb mesures ade- 
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quades; el teatre, la producció de cinema en catalh, el doblatge 
i la subtitulació en catala de peilicules no catalanes, els es- 
pectacles i qualsevol altra manifestació cultural pública en llen- 
gua catalana. N Fins aqui el text 6s prkticament coincident 
amb el del Dictamen. I la part nova és la segiient : ((Les sales 
d’exhibició, en a110 que els pugui afectar el que disposa l’article 
26.2 de la present Llei, podran gaudir de beneficis tributaris 
que estimulin la programació de cinema catal&, així com de 
peElícules doblades o subtitulades en catala. n 

Per aixo deia que aquesta esmena es lligava amb la 106, que 
fa referbncia a l’aarticle 26. 

El Sr. PRESIDENT : Senyor Folch, aleshores, en el Butlleti, 
allh on posa una minúscula, ha de ser una majúscula, no? I 

El Sr. FOLCH : Exactament. Sí, hi havia un error. 
El Sr. PRESIDENT : <<Les sales.. . H, ha de cumenqar amb 

punt i seguit. fis a dir que tot el text del punt primer del Dicta- 
men queda mantingut, Únicament,., ah, sí, cal canviar (<es- 
timular i fomentar)} per <<fomentarb, i ,  després, al final, s’hi 
afegeix aixb : <<Les sales d’exhibició )>, d’acord. 

El Sr. FOLCH : I, finalment, quant a l’article 26 -1’esmena 
número 106 que hi tenim-, consisteix a afegir-hi un nou 
apartat segon, per6 aquest nou apartat segon implica una 
redacció diferent de I’apartat primer, com ja es deia en I’esme- 
na quan la vam presentar i tal corn es va publicar al seu dia en 
el Butlleti, número 87, em sembla. 

L’esmena nostra diria, per tant, el següent, El punt primer : 
<<El Consell Executiu de la Generalitat fomentara fa normafit- 
zació de l’ih del catala en les activitats mercantils, publici- 
taries, cuIturals, associatives, esportives, i d’altres. )) 

EI Sr. PRESIDENT : Jo demanaria al senyor Diputat, alesh- 
ores, si ens pogués donar el text escrit, perque aquí nu tenim 
altra constimcia que el que diu el Bufllefi, 

El Sr. FOLCH : El Butlletí, número 87, em sembla que era 
el que recollia les esmenes presentades al text de la Proposició 
de Llei, De tota manera, si ho vol, l i  ho puc passar per escrit 
per a facilitar la feina de la Mesa. 

EI Sr. PRESIDENT : Sí, és que en aquest moment ... S í ,  ja 
tenim ara a m i  el Butlletí, número 87, i, per tant, sabem el text 
exacte. 

EL Sr, FOLCH : D’acord. He llegit abans, doncs, l’apartat 
primer, i ara en llegiria el segon, tal com el proposa la nostra 
esmena. Diria : <(Així mateix, ho faran, dins l’kmbit correspo- 
nent, les corporacions locals, les quals podran atorgar reduc- 
cions o exempcions d’obligacions fiscals per als actes relacio- 
nats amb la normalització de 1’6s de la llengua catalana. )) 

La intenció nostra en plantejar aquestes dues esmenes ks la 
següent : les corporacions l o d s  tenen facultat d’irnposar obli- 
gacions fiscals, i, per tant, també, de reduir-les, o d’exirnir-ne 
el seu compliment. El propbsit de les nostres esmenes ks, aixi, 
aplicar un mecanisme sobre el qual tenim competencies 
-cornpethcies que pertanyen a les corporacions locals-, i 
aplicar aquestes cornpethncies al servei de la normalització 
lingiiística. 

L’esmena 106 a I’articie 26, té, així, un abast general, 
mentre que l’esmena 92 a I’article 23, té un abast particular, 
limitat al cas de les sales d’exhibicib. 

Voldria dir, finalment, que nosaltres no tindríem inconve- 
nient, si s’admetia a trimit, de plantejar una esmena transac- 
cional en el cas de I’article 23.1 -1’esmena 92-, en el sentit 

que, on diu <<beneficis tributaris )>, diguks <<exempcions fiscals 
>), és a dir que digués : <<Les sales d’exhibició podran gaudir 
d’exempcions fiscals que estimulin la programació de cinema 
catalh. )>. 

El Sr. PRESIDENT : Algun Grup té inconvenient que s’ad- 
meti aquesta modificació que proposa el senyor Folch? 
(Pausa.) No, de manera que no hi ha inconvenient; substi- 
tuhem <( beneficis tributaris )) per <(exempcions fiscals )). 

El Sr. FOLCH : Exactament. 
El Sr. PRESIDENT : I aquest serh el text que es passarh a 

El Sr. FOLCH : Res més, senyor President, i mdtes grkies. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra respecte a 

I’esmena 92, que ha defensat el senyor Folch? (Pausa.) El 
Diputat senyor Colomines, té la paraula per al torn en contra, 
El senyor Colomines parlarh Únicament de I’article 23, o 
també de l’article 26? 

El Sr. COLOMINES : Miri, senyor President, si parlo de 
I’article 23, parlaré en contra; si parlo‘de l’altre, en parlark a 
favo t. 

El Sr, PRESIDENT : Doncs, aleshores, val més que espe- 
rem.. . , que parli només del 23 I 

El Sr. COLOMlNES (de l’escó estant) : Del 23? 
EI Sr. PRESIDENT : Exactament. 
EI SI-. COLOMINES : Molt bé. Miri, senyor Folch, jo crec 

que nosaltres faríem tot el que podríem per a estimular la pro- 
gramació del cinema en catalh, de les pel-licules doblades o 
subtitulades en catali, siguin de la lletra que siguin, perb 
mentre fossin en catala. Perb s’esdevé que nosaltres no tenim 
competkncies en aquests tipus d’impostos, que s h  taxes esta- 
tals. Aleshores, aixb és una limitació que tenim i que no ens 
dóna dret a dir el que diem, i ,  per tant, hem de votar en contra 
d’aquesta esmena que voste presenta. 
En canvi ..., bk, jo ja he acabat, ara, el torn en contra. 

(Remor de veus.) 
El Sr. PRESIDENT : No, és a dir que no hi pot haver dos 

torns ci favor per un mateix text, Li?  De tota manera, si voste 
vol fer un comentari sobre la segona part del que ha exposat el 
senyor Folch, no hi ha inconvenient. 

El Sr. COLOMINES : L’únic comentari que puc fer és que 
jo estic totalment d’acord, ei meu Grup hi estB totalment 
d’acord, en les corporacions locals, quan en les ordenances 
municipals de cada ajuntament es pugui adequar, hi hagi les re- 
duccions o exempcions fiscals que comportin. Per tant, en 
aquest sentit, nosaltres hi estem d’acard. 

votació. 

Senyores i senyors Diputats.. 
El Sr. PRESIDENT : Bé’ aleshores, ara queda el vot partic- 

ular número 93, a I’apartat 2, del Diputat senyor Hidalgo. 
El Sr. HIDALGO (de I’escó estmi) : Señor Presidente, para 

retirar el voto particular número 93, y la enmienda 104, al arti- 
culo 26. 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricies, senyor Hidaigo. Bk, 
aleshores, ja hem acabat el debat sobre I’article 23, i podem 
passar a votació l’eesmena nhmero 92, del Partit Socialista 
Unificat. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmena, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
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L’esmena ha quedat rebutjada per 29 vots a favor, 81 en 

I, passem, ara, a votar el text def Dictamen per a l’article 23. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘article 23, text del Dictamen, ha quedat aprovat per una- 

A I’article 24, hi ha també diverses esmenes i vots particu- 

El Sr. COLOMINES (de J’escb estant) : Senyor President, si 

El Sr. PRESIDENT : El títol? Ah, sí, el títol. Hem acabat ja 

EI Sr. COLOMINES (de /’escó estuntl : Bé, gricies, 
EI Sr, PRESIDENT : Aleshores, votem el títol d’aquest 

Les senyores i els senyors Diputats que estan d’acord amb 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El títol del Títol III queda aprovat per unanimitat dels 

presents. 
I anem ara a lbrticle 24. A l’article 24 hi ha diverses es- 

menes, algunes sobre la totalitat de l’article, i altres derivades 
del Dictamen del Consell Consultiu sobre, exclusivament, la 
lletra c), En primer lloc, l’esmena més allunyada del’ text del 
Dictamen seria l’esmena 95, del Grup Socialista, que 6s una 
esmena de supressió de tot el text de l’article. Per a defensar- 
la, te Ja paraula la senyora Marta Mata, 

La Sra. MATA : Senyor President, senyors Diputats, 
senyores Diputades, aquest article apareixia en el primer text, 
el text subsegüent a la primera Ponencia, apareixia com la 
creació d’un organisme per tal d’assumir la responsabilitat de 
tot el que feia referkncia a la normalització lingüistica, és a dir 
: direcció tecnica, seguiment del programa, assessorament en 
matbria de normalitzacib Jingiiistica, manteniment i coordi- 
nació dels serveis existents i altres competkncies. 

Actualment, en I’actual text, s’ha canviat ja el terme wrga- 
nisme>> pel terme {(servei)), i les competencies han quedat 
més restringides : direcci6 tkcnica de la normalitzacib 
lingüística, assessorament en matkria de normalització, i les 
traduccions entre el catali i el castellh. Amb tot, el nostre 
Grup creu que és supkrflua la creacib d’aquest servei o orga- 
nisme; de fet, fa dos anys i mig que estem discutint aquesta 
Llei, i durant aquests dos anys i mig s’ha realitzat, ja, que jo 
sapiga, totalment, almenys, un programa, i és en vies de realit- 
zació una segona campanya de normalització. Tot aixb s’ha 
pogut fer sense cap nou servei, sense cap nou organisme, a 
partir de la Direccib General de Política Lingüística i dels eie- 
ments que ja té el Consell Executiu, i és per aixb que nosaltres 
defensem la supressib d’aquest article sencer; per aixb, 
nosaltres tampoc no considerem correcte el canvi de ((servei H 

per ((organisme )), corn demana I’esmena 94, del Grup comu- 
nista, i nosaltres havíem pensat en la substitució, en el canvi 
--a través de l’esmena 96, que tambk defenso en aquest 
moment - , d’aquest {(servei n o {<organisme r) per un {(servei 
de traduccions>>. oltimament se’ns ha dit que aquest servei ja 

contra i cap abstenció. 

amb el text del Dictamkn, que es posin drets, 

nimitat dels presents. 

lars.. . (El senyor Colomines s’akeca perwrlar.) Si? 

em permet, el titol ... 

el títol,. . 

Títol III  : <<Dels mitjans de cornunicacih. 

aquest títol, que es gosin drets, 

és creat, ja funciona, que potser no és ni tan sols necessari que 
aparegui en la Llei. Si 6s així, nosaltres també retirariem -tot 
i defensant I’esmena 95, de supressió d’aquest article- la 
nostra esmena 96, si és que realment aquest servei de traduc- 
cions ja funciona. 

Moltes grhcies, 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies. Algun torn en contra? 

(Pausa.) El Diputat senyor RibÓ té la paraula per al torn en 
contra. 

Ei Sr. RIS6 : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, jo no he acabat d’entendre si la condició que 
s’ha posat era taxativa o no respecte a la retirada. Nosaltres no 
fem qüestió dels mots <(organisme>> o <<servei H. Ens agrada 
més el mot ((organisme>>, senyora Marta Mata, pero, evident- 
ment, se’n pot dir <<servei>>, se’n pot dir ((Direcció de Politica 
Lingiiistica),, se’n pot dir el que, al Consell Executiu, li 
sembli, perquk, malgrat que se’ns acusi sovint, a algú del PSU 
de Catalunya, de ser partidaris de crear -perd6 per I’ex- 
pressió- <<tingIados>> o organismes artificiosos per a dur a 
terme I’acciÓ de govern, nosaltres volem manifestar aquí el 
ple respecte a la independencia del Govern per a crear aflo que 
ell cregui convenient per a l’aplicaci6 de les iieis. 

Totes les lleis demanen i exigeixen el seu desplegament pel 
Consell Executiu; nosaltres podríem, aquí, criticar la falta de 
desplegament de moltes de les lleis que hem aprovat en aquest 
Parlament, pero no n’és el moment. Ja ho hem fet, i no 
s’amdinin, senyors de Convergencia i senyors del Consell Exe- 
cutiu, que ho continuarem fent, per& en aquesta Llei en con- 
cret, ens amoina que no s’expliciti que, a mbs d’una lletra, 
negre sobre blanc, articulada, no es doti el Consell Executiu 
d’un organisme capa$ de dur a terme la tasca de normalitzacib. 

La tasca de normalització no ks un institut cartogrhfic, no és 
un ens autbnom, és una tasca nacional, que afecta tots els 
imbits de la vida pública a Cataluaya; nosaltres -ho repe- 
tim- no volem entrar a l’autonomia del Consell Executiu per 
a dotar-se dels brgans que a ell li semblin més idonis; sí que 
volem fixar, des del Parlament, quins instruments mínims 
considerem necessaris per a dur-ho a terme. 

Ens sembla que treure i’exemple de les campanyes de nor- 
malització no és un bon argument; nosaltres tornem a dema- 
nar, des d’aquesta tribuna, quk se n’ha fet de la Norma, i no de 
la norma gramatical, no; d’aquefla ndeta més o menys 
simphtica O més o menys antiphtica -dependrA del gust de la 
gent-, que estava pels nostres carrers demanant la normalit- 
zacib lingüística. El senyor Colomines la té a les seves mans, i 
Ilhtima que no la tinguin tots els del Grup de Convergkncia, i 
no hi sigui mks, pels carrers, senyor Colomines. 

Qub se n’ha fet, de la Norma? És que la Norma ha emigrat, 
O és que ja no hi ha calés per a continuar fent campanya de sen- 
sibilitzacib? hs que encara no ens adonem -perdó per i’ex- 
pressib, senyores Diputades, senyors Diputats- que ens 
hauria de caure la cara de vergonya que el Govern de Catalun- 
ya destini un tant per cent que no arriba a l’u per cent del Seu 
pressupost a la sensibilitzacib per a la norrnalitzacib lingüísti- 
ca? Per tant, ho repetim, l’argument de les campanyes anteri- 
ors --potser dema s’endega una campanya fantastica per a la 
normalitzacib, no ho sabem- fa realment plorar més que no 
pas considerar-ho com un bon argument. 

Nosaltres demanem un servei, organisme, direccib, COM es 
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vulgui dir, pero, des del Parlament, una garantia que la nostra 
Llei no seri paper mullat, no dormirh, com ha dormit ja, com 
a proposiciÓ, mesos en espera de dicthmens, sino que serB 
acci6 de govern. 

Que no se’ns digui que hi ha serveis de traducci6; el servei 
de traducci6 6s una de les facetes, i de les més petites, de les 
que ha de dur a terme aquest servei. 

Que no se’ns digui que ja hi ha voluntat d’anar endavant; 
bé, si hi ha voluntat, doncs, la primera manifestació d’aquesta 
voluntat és acceptar que en la Llei s’esmenti explícitament 
que legislem perquk les coses es compleixin. Per aixb 
nosaltres estem en contra de qualsevol supressib de la referkn- 
cia a un organisme o a un servei. 

Moltes grkies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, ara tenim el vot particular 

número 94, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat. Té la paraula, per a defensar-10, el Diputat senyor Folch. 

Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, el vot particular nostre diu el següent <<El 
Consell Executiu de la Generalitat ha de crear un organisme 
que assumirh la responsabilitat de tot el que fa referencia al 
programa de normalització lingüística N, i, després, enumera 
les competkncies que aquest organisme ha de tenir. 

Per a nosaltres, aquest article és la clau de volta de tot el 
títol de l’impuls institucional. Des del nostre punt de vista, el 
catalh es troba encara en una situacilj tan endarrerida i tan dis- 
criminada que cal una actuació decidida de les institucions 
catalanes, i, en primer lloc, del Govern, per a afavorir la nor- 
malització. Cimpuls institucional és I’hica manera de fer rea- 
litat el compromís de garantir I’Ús normal i oficial d’ambdbs 
idiomes, que I’Estatut atribueix a la Generalitat en el seu arti- 
cle tercer. 

La Llei de Normalització Lingüística ks un repte per a tota la 
societat, i, en primer lloc, per ai Consell Executiu. Malaurada- 
ment, no ens podem fer il.lusions sobre l’actitud del Consell 
Executiu. La Llei necessita, en alguns punts, un desplegament 
reglamentari, i, en molts, una dotaci6 pressupostiria suficient. 
Nosaltres hem dit sovint que el Govern ens ha fet avstnqar 
molt poc en el carni de la catalanització; per posar un sol exem- 
ple -i abans ja hi ha alludit el Diputat Rafael Ribó-, les par- 
tides pressupostaries destinades l’any passat a la normalitzacib 
lingüistica, eren esquifides, gairebé ridícules. La Direcció 
General de Política Lingüística va ser tractada en els pressu- 
postos corn la ventafocs del Govern. 

El nostre Grup parlamentari va intentar, rnitjanGatlt les es- 
menes corresponents, que fossin augmentades; l’intent va 
tenir ben poc Bxit. Esperem que, enguany, el Govern 
demostri més sensibilitat envers aquesta qüestió, Per part 
nostra, hi ha una excelient disposició per a facilitar els mitjans 
economics que calguin per a un programa ambiciós de norma- 
litzaci6 lingüística, perb no es tracta d’anar posant pedaqos al 
pressupost; es tracta de tenir una política coherent de tot el 
Govern respecte a la normalització lingiiística; de tot el 
Govern, no només d’una Conselleria o d’una Direccib Gener- 
al. Per aixb parlem de la creació d’un organisme o d’un servei, 
i per aixb donem importincia a aquest vot particular, perquh 
creiem que l’actitud dels diferents Grups -i especialment la 
del partit del Govern- ens donar4 la mesura de si hi ha O no 
-especialment, ho repeteixo, del partit del Govern- volun- 

El Sr. FOLCH 

tat política de tirar endavant la normalització lingüística. 
Finalment, senyor President, nosa1 tres plantejariem una 

esmena transaccional que li passaré immediatament, que 
diria : <<El Consell Executiu de la Generalitat ha de garantir 
I’existkncia d’un servei que tinclr8 per objecte, entre altres con- 
seqükncies ... >); continuaria, per tant, la resta, igual que ei 
Dictamen. La diferencia és aixb : {c ha de garantir I’existencia 
d’un servei H. 

(Pausa,) 
EL Sr. PRESIDENT : Molt bé. Aleshores, algun torn en 

contra? (Pausa.) S’entén que el que queda en peu, en aquest 
moment, es l’esmena transaccional, és a dir, el text modificat, 
tal com ha dit el senyor Folch, que suposo que ningú no posa 
inconvenient que s’admeti a tramit. 6s a dir : <<EE Consell Ex- 
ecutiu de la Generalitat ha de garantir l’existkncia d’un servei 
que tindri per objecte, entre altres compethies.. M, i 
desprks, com el Dictamen. (pausa.) El senyor Colomines té la 
paraula per al torn en contra. 

El Sr. COLOMINES : Bé, nosaltres’hi votarem en contra, 
perquk entenem que, des de fa molt de temps, el Consell Exe- 
cutiu, a través del Departament de Cultura, esta duent una 
tasca de normalitzacib lingüística, que, amb les partides 
pressupostiries -com deia el senyor Folch - reduides, ha fet 
el que ha fet. 

Ha fet una campanya de normalitzacib, a través dels ajunta- 
ments, a la. qual campanya s’ha adherit el 94,8O/n de la població 
de Catalunya. No sé si és el 94,8 O és el 98,4 -ho agafo a la 
baixa-, i, és igual, és molt important, 

Jo abans, al senyor Ribb li he ensenyat, en primícia, i ho en- 
senyo a la Cambra -i aixb no és una represa d’una campanya 
de normalització lingüística, que no s’hha de reprendre, perquk 
es fa a cada moment-, perquk pensin, senyor Rib6 i senyor 
Folch, que, quan el Conseller Cullell va posant aquells cartells 
que posa pertot arreu i per totes les carreteres i que van dient 
que fem aixo i que fem a l b  (riaIles), eis fa en catali, i fa norma- 
lització a través del Departament d’Obres Públiques (remor de 
veus i riaiks.) Quan s’ha fet la campanya aquesta, adrqada als 
infants a les escoles, és una campanya de normalització 
lingüística important. 

El Llibre Blanc de la Direcció General de Política kingiiísti- 
ca, aquest Servei, o aquesta Direcció General, o aquest grup, o 
diguin-ne com vostes els vulguin dir -sí, senyor, senyor 
FoIch, el Llibre Blanc, aquest, el Llibre Blanc, ja el veura, 6s 
igual, és igual, no t k  cap importincia en aquest moment el que 
conté aquest Llibre Blanc (rialles). L’important és el que s’ha 
fet. Aleshores, nosaltres pensem que aquest organisme que 
vost&s demanen és un organisme viu, és un organisme vigent, 
és un organisme que, en aquest moment, esth fent realment 
una campanya de normalització i ,  naturalment, i ja ho direm 
després, pensem que aquesta Direcció General de Política 
Lingiiistica és la que haur& de dur aquesta Llei a tot arreu, 
I’haura no de desplegar pero si d’introduir a tots els Arnbits 
perquk aquesta Llei sigui aplicada. 

I és en virtut d’aixo, i no per altra cosa, que nosaltres ens 
oposem a l’esmena que ha presentat el Grup Socialista. 

Moltes grhcies, senyor President; moltes gracies, senyores i 
senyors Diputats. 

(El senyor Ribb demana per pariau.) 
El Sr. PRESIDENT : Senyor Ribb? 
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El Sr. RIS6 (de h c 6  estant) : Sí, el senyor Colomines, en 
el seu torn en contra de la intervenció del senyor Folch, ha 
rebatut arguments de la meva intervenció, i jo crec que tindria 
dret a rkplica per aquests arguments. 

El Sr. PRESIDENT‘ : No, jo crec que no, senyor Ribó, real- 
ment no., , 

El Sr. RIS6 (de I’escó estant) : En el seu torn en contra, per 
aklusions al torn anterior, s’ha estes a dos torns a favor, 
senyor President. 

I31 Sr. PRESIDENT : Senyor RibÓ, jo crec que el senyor 
Colomines s’ha limitat a donar unes raons per les quals el seu 
Grup vol votar en contra de f’esmena que ha defensat el 
senyor Folch; que aquestes raons puguin fer referkncia a coses 
que havien estat dites abans, aixb no vol dir res. Són, tanma- 
teix, rams per a votar en contra. 

EI Sr. RIS6 (de /’escó estant) : Senyor President, ell ha citat 
explicitament el meu nom i arguments que jo he utilitzat en el 
torn anterior. 

EI Sr. PRESIDENT : Si voste creu que ha dit alguna cusa 
que permeti parlar per allusions, que ja sap que es tracta única- 
ment quan en uns termes s’ha fet aklusions a la persona o a la 
conducta d’un Diputat, Jo crec que no ha fet al-lusions ni a la 
seva conducta ni a la seva persona,. 

El Sr. NBd (de ¡’esc6 estant) : Només en un sol aspecte, 
senyor President : nosaltres desconeixem aquest ílibre blanc, 
que deu ser clandestí o deu ser blanc en els seus fulls, senyor 
President. (nialles.) 

EI Sr. PRESIDENT : Ens queden encara les esmenes a la 
lletra c), procedents del Dictamen del Consell Consultiu. Hi 
ha, en aquest cas, les esmenes número 97, del Grup de Con- 
vergencia i Unió, nljmero 98, del Grup de Centristes, i, 
després, una esmena transaccional proposada pels Grups del 
Partit Socialista Unificat, d’Esquerra Republicana i pel Diputat 
senyor Vifials. I, en fi, encara també l’esmena número 102, 
del Grup Socialista. 

És que els Grups esmenats desitgen defensar aquestes es- 
menes? (Pausa.) No. Es mantenen totes? Pausa.) El Grup 
Socialista retira la seva. El Grup de Convergencia mant6 la 
seva esmena? L‘esmena 97, senyor Colomines. Pausa.) La 
Comissió recomana les esmenes números 97 i 98, que tenen 
contingut coincident. Per tant, aquestes estan mantingudes. 
Aleshores, defensa? No. Els Grups d’hquerra Republicana, 
Partit Socialista Unificat i el senyor Viñals tampoc no defensen 
el seu text? &i senyor Casanovas demana per parlar.) 

El Sr. CASANOVAS : Senyor President, nosaltres retirem 
la nostra esmena en benefici de I’esmena transaccional que., . 

EI Sr, PRESIDENT : Ja, perb la defensa de l’esmena trans- 
accional,.. No hi ha defensa? Molt bé, aleshores ens queden 
dues esmenes, les esmenes 91 i 98, que tenen exactament la 
mateixa redacció i que són el text recomanat per Ia Comissi6, i 
una esmena minorithia que és l’esmena transaccional pre- 
sentada pels dos altres Grups i pel Diputat senyor Viiials. 

Ja que no hi ha debat, passem directament a les votacions, i 
comencem, primerament, per votar l’esrnena número 95, del 
Grup Socialista, que és l’esmena de supressió. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquesta esmena, que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que estan en contra 
d’aquesta esmena? 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena ha estat aprovada per 74 vots a favor, 35 en 

contra i cap abstencib. Com que es tracta d’una esmena de su- 
pressió de l’article sobren ja totes les altres votacions, 

Be, passem a l’article següent, que és I’article 25. A l’article 
25 hi ha Únicament una esmena a l’apartat primer i un vot par- 
ticular del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, 
que mant6 ei text de la Proposició primitiva. Per a defensar 
aquest vot particular, en nom... Retirat? 

Aleshores, no havent-hi cap esmena a aquest article, podem 
passar directament a votació el text del Dictamen. 

Les senyores i els senyors Diputats que estan d’acord amb ei 
text del Dictamen, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputat que voten en contra? 
Els que s’abstenen? 
L’article 25 del text del Dictamen ha estat aprovat per una- 

nimitat dels presents. 
A I’article 26 hi ha, en aquest moment, vigents l’esmena 

105, del Diputat senyor Vifials, i l’esmena 106, del Grup parla- 
mentari del Partit Socialista .Unificat, la qual ha estat ja de- 
fensada, i recordaré als senyors Diputats que, contrkiament al 
que s’indica en el Butlleti númdro 125, aquesta esmena es refe- 
reix no Únicament a I’apartat 2 sinó també, com ha explicat el 
senyor Folch, a I’apartat primer. 

Bé, comencem amb I’esmena 105, del senyor Viñals. El 
senyor Viñals té la paraula per a defensar-la. 

EI Sr. VIRALS (de I’escó estantl : Sí, senyor President, des 
de l’esc6. Aquesta esmena tenia per sentit el fet que en el text 
original de la Ponkncia s’establien unes exempcions fiscals per 
als actes de normalitzacib de la llengua fets per les activitats 
mercantils, publicitiries, culturals, etcetera, la qual cosa, dit 
amb paraules planeres, vol dir que aquells actes que es fessin, 
aquelles traduccions al catalh del que serien &tols d’activitats 
comercials tindrien un tractament especific, diferenciat dels 
que fossin en castellh. Aixb ha estat ja esmenat en Ponkncia i 
Comissib, en el sentit que ha desaparegut del text original, i, 
per aquest motiu, ja no té objecte el manteniment de l’esmena 
105 i queda retirada, 

Gricies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Bé, I’esmena 106, del Grup parlamen- 

tari del Partit Socidista Unificat, ha estat ja defensada. Algun 
torn en contra respecte a aquesta esmena? No hi ha torn en 
contra, Per tant, passem, doncs, a votació directament l’esme- 
na 106 que, evidentment, comporta tot un text més llarg que 
el que figura, ho repeteixo, en el Butileti 125. (El senyor Colo- 
mines demamperparlar.) Si, senyor Colomines? 

El Sr. COLOMINES (de /’esc6 estant) : Podria donar lectura 
a aquest text, si us plau? 

El Sr. PRESIDENT : S í ,  el text complet diu el seguent ... El 
senyor Secretari en donarh lectura. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : ((Punt primer : El Consell 
Executiu de la Generalitat fomentara la normalització de l’ús 
del catala en les activitats mercantils, publicithies, cuitürals, 
associatives, esportives i d’altres. Punt dos : Així mateix, ho 
faran dins l ’hb i t  corresponent les corporacions locals, les 
quals podran atorgar reduccions o exempcions d’obligacions 
fiscals per als actes relacionats amb la normalització de 1”s de 
la llengua catalana, N 

El Sr. PRESIDENT : Bé, passem a votació aquest text. (E! 
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senyor Vifials demana per parlar,) Si? 
El Sr. VIÑALS (de E’escó esmt) : Senyor President, derna- 

nariem votació separada del punt primer i del segun. 
El Sr, PRESIDENT : Bé, d’acord, Doncs, passem a votació, 

primerament, la primera part de l’esmena 106, que em sembla 
que ha quedat clara amb la lectura, que diu : <<El Consell Exe- 
cutiu de la Generalitat H, etcktera, fins a {(esportives i d’altres 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
B6, el punt 1 del text proposat en I’esmena 106 ha quedat 

I ara anem a passar a votació el punt 2. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El punt 2 de l’esrnena 106 ha quedat aprovat per 93 vots a 

favor, cap en contra i 10 abstencions. 
Bé, corn que aquest text substitueix el text del Dictamen no 

procedeix votar el Dictamen, i podem ara passar a votar els 
articles 27 i 28, als quals no hi ha cap esmena, i el títol del Títol 
IV. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el Dictamen per als articles 27 i 28 i el titol del Títol iV, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Els articles 27 i 28 i el títol del Titol IV han quedat aprovats 

per unanimitat dels presents. 
Comencem ara el Ti tol V, i a l’article 29 hi ha nombroses es- 

menes. En primer lloc, el vot particular del Grup Socialista, e1 
vot particular número 107, per a mantenir el text de la Propo- 
sició en dos dels seus punts, el punt 1 i el punt 5.  Pes a defensar 
aquest vot particular, té la paraula la Diputada senyora Marta 
Mata. 

La Sra. MATA : Senyor President, senyors Diputats i 
senyores Diputades, aquest vot particular demana el retorn al 
text inicial, un text inicial que comenp la seva historia al final 
de la Ponkncia conjunta, quan, tots d’acord, vam voler dedicar 
a la llengua de Sa Vall d’Aran, I’aranks, un article que fos el 
resum de la Llei aplicable al fenomen lingiiístic de la Vall 
d’Aran. 

Així, doncs, varn redactar aquest article, en el qual es reco- 
neixien el dret de conkixer i d’expressar-se en la llengua 
prbpia, la necessitat de garantir el coneixement i l’ús normal, 
l’existencia d’uns topbnims de la Vall d’Aran en llengua arane- 
sa, l’ensenyament i l’ús de l’aranks als centres escolars; 
nosaltres, a més a més, afegíem posar mitjans necessaris 
perquk els mitjans de comunicació social a la Vall &Aran l’em- 
pressin també, i, finalment, f&iem la cautela que sempre qual- 
sevol reglamentació sobre Ú s  lingüístic tingués en compte el 
cas de la llengua a la Vall &Aran. 

De fet, nosaltres, el que preteniem, no ho hem aconseguit, 
El que preteniem era superar una certa limitació, un cert 
sostre en el gual quedava 1’Estatut : quan en 1’Estatut es parla 
de llengua catalana, es parla de llengua castellana, perb nom& 

que es posin drets. 

aprovat per unanimitat dels presents. 

amb el punt 2, que es posin drets. 

es parla de la << parla aranesa u, sense acabar-ho de dir tot corn 
ks? 6s a dir, de la parla aranesa modalitat d’una altra llengua, la 
llengua gascona, que no és ni la catalana ni la castellana; la 
parla aranesa no hauria de poder ser considerada corn una 
parla d’unes aftres llengües, el catali o el castelli, sinb com 
una modalitat d’una llengua propia, diferent, del gascó, moda- 
litat aranesa, Gs per aixo que nosaltres varn escollir aquest 
titol, vam posar al principi d’aquest titol : <cL’aranes és la Ilen- 
gua prbpia de la Vall d’AAram; podíem exactament posar : 
<Caranes és la modalitat del gascó, llengua prbpia de la Vall 
d’Aran>>. Ens va semblar que era més apropiat a la Llei dir 
aixb : <<L’aran&s ks la llengua prbpia de la Vall d’Aran )) i sub- 
següentment totes les mateixes conseqükncies. S’hi ha volgut 
obviar en I’actual text de la Llei i llavors ha quedat : <<Els ara- 
nesos tenen ei dret de conkixer la llengua propia de la Vall 
d’Aran>>, sense esmentar aquesta. llengua propia de la Vall 
d’Aran ni pel seu nom ni pel seu cognom. Nosaltres continua- 
ríem mantenint la necessitat que es digués quina és aquesta 
llengua prbpia i se l’anomenés pel seu nbm i pel seu cognom. 

Moltes grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra al vot particular? 

(Pausca.) No hi ha torn en contra. Continuem, doncs, amb les 
esmenes que ara fan referimcia als diversos apartats, Primera- 
ment a I’apartat primer hi ha l’esmena 108, vot particular del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, que, de fet, 
coincideix-parcialment pel que fa referimcia a aquest punt 1 
amb el vot particular socialista, perque és retornar al text de la 
proposició. Per a defensar-lo té la paraula el Diputat senyor 
Folch. 

El Sr. FOLCH : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, tot l’article 29, tot el Títol de Normalització 
de 1’Ús de I’Aranks significa un primer pas, perb un pas enda- 
vant indubtablement, per a enfrontar-se amb la dificilíssima 
situació en que es troba avui la llengua prbpia de la Val1 
d’Aran i per a fer realitat l’(<especial respecte i proteccib que 
són deguts a l’aranks, segons I’Estatut d’htonomia. 

Un conegut dirigent de la dreta espanyola va dir en una 
ocasib que era ridícul que 1’Estatut de Catalunya dediquh tant 
d’espai -i n’hi dedica ben poc- a un problema que afectava 
tan pocs milers d’habitants. Per a nosaltres, al contrari, I’orga- 
nitzaciú politica i administrativa de la Vall d’Aran és una pedra 
de toc del funcionament de l’autogovern de Catalunya, i 
l’aranks, corn a llengua, és un patrimoni cultural que volem 
protegir i fomentar, encara que només el parlin dues mil o tres 
mil persones. Dir explícitament que I’aranes és la llengua 
prbpia de la Vall d’Aran és, en aquest sentit, donar satisfacció 
a una vella aspiració dels aranesos, rnoits dels quals van 
quedar decebuts per l’almlusió que I’Estatut va fer i fa a la parla 
aranesa. 

Finalment, nosaltres insistiríem a mantenir el text del 
Dictamen de la Comissió de Política Cultural pel que fa als 
punts segon i tercer de I’articíe 29. Aquesta es una qüestib en 
la qual discrepem de la interpretació donada pel Consell Con- 
sultiu. Parlar, com fa el Dictamen, de l’<(Ús normal i oficial)} 
de I’aranks i de <<la forma oficial dels toponims)> no es pot con- 
siderar de cap manera, al nostre entendre, corn una declaracib 
d’oficialitat de l’aranhs, sinó que vol dir només el que es diu 
textualment : <( 6s normal i oficial H, <<forma oficial dels to- 
ponimsr), d’acord amb el sentit que dóna a l’adjectiu <<oficial 
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H el Diccionari Fabra, que diu : (<oficiai : que té la sanció de 
l’autoritat constituida, que 6s d’ofici, no particular o privat. H 

Res més, i moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra? (PQUSU.) No hi 

ha torn en contra. 
B6, aleshores, passem a les esmenes següents i potser serh 

més clar de considerar separadament les esmenes a l’apartat 2 i 
les esmenes a l’apartat 3, encara que en el Butlletjestiguin bar- 
rejats. De manera que a l’apartat 2 tenim diverses esmenes, 
totes elles derivades del Dictamen del Consell Consultiu, que 
són coincidents. L’esmenst del Grup parlamentari de Con- 
vergbncia i Unió, nhmero 109, a I’apartat 2, i I’eesmena 11 1, 
del Grup de Centristes, l’esmena 112, del Diputat senyor 
Vifials coincideixen i també hi coincideix parcialment, per4 
només parcialment, l’esmena 1 10, del Grup parlamentari 
d’bquerra Republicana. Aieshores, la Comissió recomana 
l’adopció de I’esmena 109 que pel que fa a l’apartat 2, que és 
l’esmena de Convergkncia i Unió, com he dit, coincident amb 
altres. ihs que tots els Grups esmenants retiren les seves es- 
menes davant de la recomanació de la Comissió? (Pausa.) 
D’acard. 

Aieshores, considerarem que totes les esmenes estan reti- 
rades en favar de la recomanació de la Comissió, i queda ara 
per veure simplement si algú vol defensar aquesta reco- 
manació de la Comissió o si, com ha estat costum avui, no hi 
ha torns a favor ni torns en contra en aquests casos. (Pausa.) 
D ’acord. 

Aleshores, queden les esmenes a I’apartat 3. En aquest cas 
hi ha una esmena de supressió de la totalitat de l’apartat del 
Grup de Centristes i unes esmenes de modificació, que no 
coincideixen, del Grup de Convergkncia i Unió i del Diputat 
senyor Vifials. La Comissió, en aquest cas, recomana l’adopci6 
del text del Dictamen, és a dir, recomana que no siguin ad- 
meses les esmenes. hs que el Grup de Convergkncia i Unió, el 
Grup Centrista i el senyor Vifials volen mantenir les seves es- 
menes, o se sotmeten a la recomanacib de la Comissió? 

El Sr. COLOMINES : En his sotmetem, senyor President. 
El Sr. LUNA : Retirada. 
El Sr. PRESIDENT : EI senyor Yiñals també? 
EI Sr. VlNALS : Retirada. 
El Sr. PRESIDENT : Bé, en aquests casos, doncs, j a  no ens 

queda cap altra esmena a debatre i podem passar a les vota- 
cions, que agruparem, com hem dit, per apartats. 

Passarem, doncs, primerament, a votar el vot particular 
107, del Grup Socialista, pel que fa referkncia al punt 1, que és 
coincident totalment amb el vot particular, de número 108, 
del Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquests vots particulars, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El vot particular 107, respecte a l’apartat 1 i el vot particular 

108, han quedat aprovats per unanimitat dels presents, 
Aleshores, per a I’apartat 2 d’aquest article passem a votació 

l’eesmena 109, coincident amb la 11 1 i la 112, que és la reco- 
manada per la Comissió, 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb aquests textos, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 

Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esmena a l’apartat 2 ha quedat aprovada per 86 vots a 

favor, 17 en contra i cap abstenció. 
No cal que votem ara, ja no queda cap esmena a I’apartat 3, 

ja que han estat retidades totes en favor de la recomanació de 
la Comissib, que remmana el text del Dictarnen. 

i passem, doncs, a votar el vot particular número 107, del 
Grup Socialista, pel que fa referencia a I’apartat 5 .  

La Sra. MATA : Retirat. 
El Sr. PRESIDENT : Retirat. 
Bé$ aleshores, retirada aquesta part del vot particular 

número 107, passem a votació el text del Dictamen pel que fa 
referkncia als apartats 3, 4, 5 i 6. Els apartats 1 i 2 han estat ja 
aprovats en forma esmenada, 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb els apartats 3,4,5 i 6 de l’article 29, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Els apartats 3,4 ,  5 i 6 de 1’artIcle 29 han quedat aprovats per 

unanimitat dels presents. 
Ens queda encara per votar el títol d’aquest Títol V, que diu 

: <<De la normafitzacib de l ’ h  dlaranes. N 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

que es posin drets. 
Els que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El títol haquedat aprovat per unanimitat dels presents. 
I passem ara a les Disposicions Addicionals. 
En el text del Dictamen hi havia dues Disposicions Addi- 

cionals. Ha estat presentada una esmena transaccional arnb la 
signatura de tots els Grups parlamentaris que substitueix 
aquestes dues Disposicions Addicionals i també una part del 
que era el vot particular número 7 1, del Partit Sociaiista Unifi- 
cat, pel text següent, que el senyor Secretari llegirh. 

El Sr. SECRETARI PRIMER : tcLa Generalitat ha de pro- 
moure, d’acord amb els organs competents, la normalització 
de l’ús del catalb en 1’AdministraciÓ periferica de l’Estat, en 
I’AdministraciÓ de la justicia, en eis registres, en les empreses 
públiques o en qualsevol altre Ambit administratiu no depen- 
dent de la Generalitat. Pel que fa a l’administracib de justícia 
es promourh, així mateix, l’establiment de les normes ade- 
quades en matkria lingüística en els processos que es resolen 
fora de Catalunya. >) 

EI Sr. PRESIDENT : Suposo que havent portat la signatura 
de tots els Grups no hi ha defensa d’aquest text transaccional. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Els que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
La Disposició Addicional, que ara sera Única, d’acord arnb 

el text que acaba de ser votat, ha estat aprovada per unanimitat 
dels presents. 

A la Disposició Transitbria Primera hi ha diverses esmenes. 
Primerament, dues esmenes de supressió, del Grup parlamen- 
tari Socialista, la 117, i del Grup parlamentari de Centristes, la 
118, Aquesta 118, evidentment, coincidint parcialment amb 
l’esmena 116 del mateix Grup. Després hi ha unes esmenes 
d’addicib i de modificació d’altres Grups. 

Comencem, doncs, per les esmenes de supressió de la Dis- 
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posició Transitoria Primera. EI Grup Socialista desitja 
defensar-la? 

El Diputat senyor González té la paraula per a la Seva 
defensa. 

El Sr. GONZÁLEZ : Señor Presidente, sefioras y sefiores 
Diputados, nuestro Grupo ha estado en contra de la Disposi- 
cibn Transitoria Primera, que fija plazos de adaptación, desde 
el inicio de la discusión de esta ley, es decir, desde hace dos 
años y medio. Si esta ley hubiera seguido un procedimiento 
normal de discusibn, hoy ya se habría cubierto ese plazo de 
dos aiios que se prevé en la ley, y, evidentemente, supongo 
que ya seria innecesaria. 

Esta es una de las razones por las cuales nosotros seguimos 
proponiendo que se suprima esta Disposición Transitoria, ya 
que despierta recelos innecesarios y yo creo que no aporta ab- 
solutamente nada al eonjunto de la ley. Nuestra posición en 
contra, respecto a la Disposición, o a favor de la supresibn de 
ésta, creo que las razones de esto muchas veces han sido mal 
entendidas, porque yo creo que, si nos fijamos exactamente 
en 10 que dice el texto y no en 10 que aigunos señores Dipu- 
tados piensan que dice el texto, y exactamente 10 que dice es : 
q u e  en all0 que afecta 1”s del catali per I’AdministraciÓ, el 
període d’adaptacib dels serveis i els organismes que preveu 
aquesta Llei no pot excedir de dos anys)), yo no sé si <<els orga- 
nismes i els serveis que preveu aquesta Llei)) -y podemos 
leer alguna de estas cosas, por ejemplo, nos dice la Zey que <<en 
Cataluña son válidas y eficaces todas las actuaciones adminis- 
trativas en lengua cataiana)} y {<en 1’8mbit territorial de Cata- 
lunya qualsevol ciutadii té dret a relacionar-se amb la Generali- 
tat, amb l’llldministracib civil de I’Estat, amb 1’AáministraciÓ 
local o amb les altres entitats pÚbIiques en la llengua oficial 
que escollirh>) o que <(en i’imbit territorial de Catalunya els ci- 
utadans poden utilitzar en les relacions amb l’Administraci6 
de justicia la llengua oficial que escolliran>>-, yo no sk si 
supone eso, O, por Iu menos, hay una posible interpretación 
de que todavía en Cataluña tendremos que esperar dos afios 
para que realmente esos derechos y esas obligaciones que se 
establecen en 10s artículos anteriores puedan realmente ser 
efectivos. Entonces, como creemos que eso no ha de ser así, y 
como, por 10 menos, la Generalitat, en esos dos años y medio, 
los servicios dependientes del ConselE Executiu, ya han 
cubierto el plazo que a sí mismos se habían dado en un princi- 
pio, creemos que realmente la Transitoria es absolutamente 
innecesaria y que 10 mejor es quitarla. Pero es que, además, 
hay también la posible interpretación que es que puede afectar 
-y eso ya sé que con aigunas modificaciones que se han 
hecho posteriormente ya no se recuge - a funcionarios en con- 
creto. Como esa tampoc0 es la intención, es innecesario des- 
pertar recelos, que es 10 que hace realmente la Disposición 
Transi toria. 

Por tanto, recomendamos a las sefioras y señores Diputados 
que voten a favor de nuestra enmienda de supresión de la 
Transitoria Primera. 

El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra? No hi ha torn 
en contra. 

El Grup parlamentari de Centristes tenia la mateixa esmena 
de supressió, 

EI Sr. LUNA (de I’escó estant) : Sí, señor Presidente, para 
sostenerla, aunque no mantenerla argumentadamente, 

porque 10s argumentos serían repetitivos respecto a 10s del 
Grupo Socialista. 

Muchas gracias. 
El Sr. PRESiDENT : Bk, aleshores, tenim una esmena 

d’addició del Grup parlamentari d’Esquerra Republicana. 
L‘esmena 1 19. 

El Sr. CASANOVAS (de I’escb estant) : Senyor President, la 
retirem en benefici de la transaccional que hi ha al final, reco- 
manada per 1st Comissib. 

El Sr. PRESIDENT : Bé? aleshores, per a les esmenes i 19, 
120,12 1 i 122 la Comissió recomana una esmena transaccional 
que figura en el Butlletí, que comporta la retirada de totes 
aquestes esmenes. Suposa que els altres esmenants hi estan 
d’acosd, tal com ha manifestat ara també el senyor Casanovas 
respecte a la retirada. 

El Sr. RIBi) (de t’escb estant) : Senyor President, nosaltres 
voldríem defensar la nostra esmena a aquest punt concret. 

Ei Sr. PRESIDENT : Sí, voldrien defensar l’esmena. Molt 
bé, perb retiren la seva esmena O Ia mantenen? 

El Sr, IUBO : Nosaltres voldriem argumentar sobre el text 
de la nostra esmena. 

El Sr. PRESIDENT : Aquí el debat pot ser un torn a favor o 
un torn en contra. Aixo 6s el que diu el Reglament. Vostks 
mantenen l’esmena 121 i volen fer un torn a favor? O bé 
voien fer un torn a favor sobre l’esmena transilccional? 

El Sr. RIBb : Ens és ben bé igual. .. 
El Sr. PRESIDENT : Oh, no, no, perb vostk pot triar. 
El Sr, RIB6 : Senyor President , a favor de l’esmena transac- 

cional, 
El Sr. PRESIDENT : A favor de l’esmena transaccional. EI 

senyor RibÓ té la paraula per a defensar l’esmena transaccion- 
al, recomanda per la Comissió, 

El Sr. RIB6 : Senyor President, ens és ben bk igual, 
perque, si llegeixen les senyores Diputades i els senyors Dipu- 
tats l’esmena 121 del Grup del PSU de Catalunya i la transac- 
cional, 1’6nic canvi que hi ha sobre un text i I’altre 6s el 
següent : a la 121 es diu : d a c o r d  amb els organs compe- 
tents -penúltima ratlla- promourii la fixació de períodes>>, i 
en la transaccional es diu : <( promourh acords amb els organs 
competents per a la fixació de periodes>). O sigui, varia nomes 
l’ordre de redacci6 d’aquests dos termes. 

Nosaltres creiem, diferentment del que ha dit el Diputat 
que m’ha precedit en I’Ús de la paraula, que aquesta esmena 
que parla de terminis aporta elements a la llei. No podem aC- 

ceptar que, parlant de terminis, no s’aporti res a la llei. 
S’ha argumentat que es pot dir que, corn que ja han passat 

dos anys i mig, no hi ha motiu per a terminis, per& ja esta- 
riem ara en la normalització. Bé, que nosaltres tinguem el 
defecte, colkctiu com a Cambra, que hem trigat dos anys i 
mig a fer aquesta llei -que també, senyor GonzBles, estic 
d’acurd amb vostk que podriem buscar responsables particu- 
lars, que no són ni del seu Grup ni del meu Grup-, que la llei 
hagi trigat dos anys i mig. Per exemple, altres Grups que per 
majoria parlamenthia van frenar durant mig any, esperant uns 
d ic thens  jurídics que encara no ens han arribat -si més no al 
nostre Grup; potser si que han arribat al seu, tan clandestins 
com el llibre blanc que abans he esmentat-, que argumentem 
que hem estat lents per culpa de qui sigui no serveix per a 
rebatre l’argument que calen terminis per a fer complir aquesta 
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llei. 
Es diu que hi ha en aquesta una voluntat que s’apliqui demB 

-no calen terminis, tambe s’ha argumentat. Per a nosaltres 
tant de bo que el que aprovem aquesta tarda, pel que sembla 
per les votacions, de&, o aquesta tarda mateix, fos realitat. 
Per6 el nostre Grup, per boca de la senyora Teresa EulBlia Cai- 
zada, per exemple, ha llegit en aquesta Cambra una carta re- 
specte a una escola, que aixb és la realitat concreta, no passa, 
no ens normalitzem així instantaniament. Resulta que hi ha 
una tasca molt important, Hi ha moltes resistkncies a vencer, i 
les primeres resistkncies són dins de 1’Administracib. I, 
atencib, quan parlem de recels. Aquesta esmena sobre ter- 
minis no parla de funcionaris, no parla d’atacar cap persona en 
concret. Diu : ccterminis sobre serveis i organismes>>. 
Nosaltres no tenim cap voluntat d’imposar res a ningú, perb 
volem que les dependkncies, arnb els funcionaris que calgui, 
responguin a una necessitat de normalització. 

Dit molt breument, senyor President : sense terminis no hi 
haurh normalitzacib a I’AdministraciÓ, 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Bé? algc desitja un torn en contra re- 

specte a aquesta esmena transaccional? Aleshores, com que el 
que segueix són més aviat noves disposicions transitbries, i no 
hi ha esmena a la Disposici6 Transitbria Primera, passem a 
votació. Primerament votarem les esmenes 1 I 7 i 118, coinci- 
dents, esmenes de supressió. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
arnb la supressib d’aquesta Disposició Transitbria Primera, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L‘esrnena de supressió ha estat rebutjada per 34 vots a 

favor, 7 1 en contra i cap abstenció, 
I passem ara a votar l’esrnena transaccional recomanada per 

la Comissió. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

amb aquesta esmena transaccional, que es posin drets, 
Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena transaccional ha quedat aprovada per 71 vots a 

favor, 34 en contra i cap abstenció. 
Evidentment, aquesta esmena substitueix e1 text del Dicta- 

men. Suposo que bs així, no? 
I podem passar, doncs, a les propostes d’una Disposició 

Transitbria Primera bis. Hi ha aqui el vot particular 123, del 
Grup parlamentari d’hquerra Republicana. Hi havia també 
l’esrnena 55, del Grup parlamentari del Partit Socialista Unifi- 
cat. En realitat, són textos que no s’exclouen pas l’un a I’altre, 
sinó que em sembla que són textos diferents, de manera que 
convindria tractar-los diferent ment, com dues disposicions 
transitories distintes, 

Comencem, doncs, pel vot particular 123, del Grup parla- 
mentari d’Esquerra Republicana. Per a defensar-lo té la parau- 
la el Diputat senyor Casanovas. 

El Sr. CASANOVAS : Senyor President, senyories, pri- 
merament voldria remarcar que aquest vot particular que 
nosaltres sostenim és per a mantenir ei text de la Proposici6 
original, i, en canvi, en la transcripció que s’ha fet aqui hi ha 
un emor que el fa del tot inintel-ligible, perquk diu : c< I ,  Tots 

eIs rktols indicadors a que fa referhncia l’article 13, i que són 
escrits en catalb>, on hauria de dir <<i  que no són escrits en 
catalb,  tal com era en el text que nosaltres volem mantenir. 

Feta aquesta excepció, sembla Útil mantenir el text que 
marca un temps prudencial -dos anys em semblen mks que 
suficients- per a la recatalanització d’un reguitzell de retols 
indicadors, amb uns ~ Q W ~ S  que no s’ajusten al que avui és la 
toponímia oficial de Catalunya. Creiem que ja és hora de posar 
termini a tota aquesta retolacib amb tendhcia a eternitzar-se, 
que fa referkncia a unes disposicions absolutistes que ens im- 
posaven unes denominacions oficials que mai no han tingut ar- 
relament entre la població autbctona. 

Esperem que si es fixa un termini, com a minim podrem 
exigir que la llei es compleixi i que cada indret recuperi el nom 
que, en realitat, no ha deixat de tenir mai. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PaESIDENT : Algun torn en contra? No hi ha torn 

Bé, doncs, aleshores podem passar directament a la votació 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
El vot particular ha estat aprovat per unanimitat dels pre- 

sents. Per tant, aixb seri una Disposició Transitoria que 
vindra després de la primera, a la qual correspondri el número 
2 en la reordenacib. 

I, ara, passem a debat i a votació la proposta d’una nova Dis- 
posició Transitbria, que constitueix I’esmena nljmero 55 ,  del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat. 

Per a defensar-la, tB la paraula el Diputat senyor Ribó. Faria 
observar al senyor RibÓ que caldria canviar una mica la redac- 
ci6, caldria fer una esmena tkcnica. 

El Sr, RIBd : Caldria dir, senyor President, en aquest cas : 
u Quan ho permetin les condicions sociolingüístiques dins 
I’imbit territorial o funcional corresponent als avisos, im- 
presos, formularis, o altres documents semblants de les enti- 
tats - i aquí on diu “entitats”, caldria fer referkncia al que diu 
la llei, que són, en concret, les de I’article 7.2 : TAdminis- 
traci6 phblica de Ia Generalitat i els ens locals de Catalunya”. )) 

El Sr, PRESIDENT : Aixo en comptes de dir <(entitats>>, 
hauria de dir c< de I’AdministraciÓ Pública de la Generalitat)) 

El Sr. RIS0 : H . ,  .i dels ens Locals de Catalunya)), Aleshores, 
continuaria el text, que diria : ( 4  ... seran redactats en catalh. Si 
no es donen aquelles condicions, seran redactats amb totes 
dues llengües oficials. )) 

en contra. 

d’aquest vot particular 123, 

que es posin drets. I 

El Sr. PRESIDENT : D’acord. 
El Sr. MI36 : Bé, molt breument, nosaltres voldriem evitar 

que, per llei, imposéssim un bilingüisme artifical a algunes 
zones de Catalunya on ja es pot donar una plena catalanització. 

EI President de la Generalitat 6s molt aficionat a citar-nos 
I’Alcalde de Boadella -bé, ara ja fa un temps que no ens el 
cita-, podríem parlar de Boadella -seria un bon exemple-; 
podriem parlar de Sant Sadurní d’Osormort, per exempíe 
-també en seria un altre. Zones on l’obligaciú d’anar al bil- 
ingüisme oficial en els impresos seria francament contrkria a la 
realitat d’aquells ambits. En aquest sentit, nosaltres, salvat ja 
el principi, amb una transaccional que ha presentat Con- 
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vergkncia i Unió f que ha estat aprovat en el punt 7.3 de 
deixar, com a forma legislativa, la validesa dels avisos i im- 
presos en catalh, en forma transitoria, és bo que ja es puguin 
avanqar, potser demi mateix -tant de bo, una. altra vegada-, 
potser ja ho estan fent, segur que alguns ajuntaments ja ho 
estan fent, en aquesta realitat, amb una publicació més es- 
caient amb la realitat sociolingiiistica. Afxb sí, salvant, amb la 
cua final d’aquesta esmena : <<...quan no es donen aquelles 
condicions, el fet que siguin redactats amb Ies dues llengües 
oficials M. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT. Algun torn en contra? (Pausa.) No hi 

ha torn en contra. Podem passar, doncs, directament, a .la 
votació d’aquest text que ha defensat el Diputat senyor Ribb, 
que seria ara la Disposició Transitbria Primera, ter, és a dir 
que li correspondria, si s’aproves, el número d’ordre tres. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin d’acord, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
La proposta d’afegir aquesta nova Disposicib Transitbria ha 

quedat rebutjada per 21 vots a favor, 67 en contra, i i 8  
abstencions. 

A la Disposici6 Transitoria Segona no hi ha cap esmena, de 
manera que podem votar el text del Dictamen. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb e1 text del Dictamen per a la Disposició Transitoria 
Segona, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que voten en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
La Disposició Transitoria Segona, ha quedat aprovada per 

unanimitat dels presents. 
I, passem, ara, a la Disposició Transitoria Tercera, a la qual 

hi ha el vot particular niimero 124, del Grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana, i l’esmena número 125, del Grup 
parlamentari dei Partit Socialista Unificat. 

Per a la defensa del vot particular número 124, té la paraula 
el Diputat senyor Miquel Porter. 

El Sr. PORTER : Senyor President, senyores i senyors 
Diputats, en defensar aquest vot particular, no fem més que 
tornar a mantenir el text de la Proposició, i ho fem amb una in- 
tenció ben concreta. Efectivament, al llarg de la sessió d’avui 
hem estat tractant d’una llei, que, si jo els haig de ser absoluta- 
ment franc, és una llei que trobo desgraciada, no pas pel que 
n’estem traient, sinó pel fet d’haver-la de fer. bs terrible que 
un pais hagi de fer una llei per a normalitzar 1’Ús de la seva 
prbpia llengua, pero m’hauria semblat bastant més adient que 
es fes una llei de control de l’abús del castella, per exemple. 

hs clar que resulta que no ens toca aixi, pero si que ens toca 
posar els mitjans perque les coses no vagin pitjor de com van. 
I, efectivament, si defenso aquest vot particular, és perque 
estic convenGut que molt més enlli del que es pugui fer a 
través d’una legislació, d’una juridicció de les coses, hi ha un 
ús evident, continu, real de la llengua; un Ús, que és molt més 
important que el que pugui dir o no pugui dir tal llei o tal altra 
llei. 

I és en aquest sentit que em sembla que aquells elements 
que impliquen més una normalització de la @pia llengua s6n 
els que han d’estar més ben protegits. 

Ja hem fet referkncia, ja hem intentat, a través de l’esmena 
85,  que el fet televisiu fos contemplat d’una manera molt par- 
ticular i concreta, Les coses han anat com han anat, perb 
tarnbk voldria posar en gubdia els qui sou Diputats i els qui no 
ho són, que escolten, perb, o poden escoltar, que aqui hi ha 
hagut tot un muntatge. S’ha estat parlant de Tercer Canal, i no 
s’ha parlat mai, per exemple, del Quart Canal. Es a dir, quan 
nosaltres diem : ((Mentre la Generalitat no disposari dels mit- 
jans de comunicació propis -propis- a que es refereix i’arti- 
d e  21 ... )>. Propis. El Tercer Canal -que no es mereix aquest 
nom-, perque aixb de Tercer i Quart Canals és, mBs aviat, 
una manera de poder-ne parlar que na pas una reglitat juridicx 
precisa, no és propi de la Generalitat, És propi de l’Estat, i 
cedit <ca la Generalitat 

D’altra banda, haureu pogut llegir declaracions del mateix 
Honorable President de ]’Executiu de la Generditat en les 
quals diu : <<ja veurem qub passar& amb aixb del Tercer Canal 
n; aixo s’ha publicat avui en els diaris. 

Anem en compte, i prenem una precaucib absolutament 
necesshia. Ja ho sé que, si tot va bé, aprovarem aquí mateix, 
en aquesta Cambra, una llei per a Vens autonom. Pero, 
mentre l’aprovem, i fins i tot aprovada la. llei de I’ens 
autonom, que passara a l’hora d’exercir de debo la potencialitat 
autbnoma d’aquest ens? 

D’altra banda, jo voldria, doncs, simplement dir que aixb 
era en el Dictamen, aixo era d’una manera normal.. ,. Perdó, 
no en el Dictarnen, sinó en el text de la Proposici6, i que 
nosaltres ens mantenim -per fidelitat al que volia dir, i 
perquh encara les condicions objectives no han canviat- en 
aquest text de la Proposició. 

I voldria dir, a més, que em complau d’una manera molt 
concreta i específica que la defensa que jo faig d’aixo, en bona 
part, coincideixi amb el contingut de l’esmena 125, mks ben 
dit, actualment, 232, del Grup parlamentari del PSUC, 
perqub, en realitat, demostra que hi ha una fidelitat de control 
parlamentari sobre la realitat de funció pditica del pais. 

GrBcies, senyor President; grkies, senyors Diputats. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra? (fausa.) 138, 

aleshores, passem a I’esmena 125, dei Grup parlamentari del 
Partit Socialista Unificat, 

Per a defensar-la, té la paraula el Diputat senyor RibÓ. 
El Sr. RTBi) (de I’escó estant) : Senyor President, des de 

l’escó, no la defensem, la mantenim, pero no ens sentim inter- 
pretats pels arguments que ha donat e1 senyor Porter quan ha 
dit que coincidia amb l’esperit de la nostra esmena. L‘esperit 
de la nostra esmena no va per a les paraules que ell ha ex- 
pressat des de la tribuna. 

Mol, tes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Algun torn en contra? (Pausa.) Bé, 

aleshores, passem a votacib aquest vot particular 124, primera- 
ment, i, després, l’esmena 125. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el vot particular 124, d’Esquerra Republicana, que es 
posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en, contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
El vot particular ha estat rebutjat per 47 vots a favor, 50 en 

Passem, ara, a votar l’esmena 125, del Grup parlarnentari 
contra i 2 abstencions. 
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del Partit Socialista Unificat. 

amb l’esmena, que es posin drets. 
Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 

Les senyores i eis senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
L’esmena 125 ha quedat aprovada per 46 vots a favor, cap 

en contra i 54 abstencions. Per tant, aquest text de l’esmena 
substitueix el text del Dictamen, per a la Disposició Transit& 
ria Tercera. 

La Disposició Transitoria Quarta ha decaigut pel fet d’haver 
estat votada la supressió de l’article 24. 

I podem passar, doncs, directament, a la Disposició Tram 
sitbria Cinquena, sobre la qual no hi ha cap esmena. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text del Dictamen, Disposició Transitbria Cinquena, 
que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estiguin en 
contra? 

Els que s’abstinguin? 
La Disposició Transitbria Cinquena ha quedat aprovat per 

unanimitat dels presents. 
Aieshores, hi ha, encara, l’esmena número 128, del Grup 

Socialista, que proposa una nova Disposició Transitbria Cin- 
quena bis. (Pausa.) Retirada? Bé, aleshores, ens queda 1’Expo- 
sició de Motius. Ah, sí, hi ha les Disposicions Finals Primera i 
Segona, a les quals no hi ha cap esmena. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text del Dictamen per a les dues Disposicioqs Finals, 
que es posin drets, 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Els que s’abstenen? 
Les dues Disposicions Finals han quedat aprovades per una- 

nimitat dels presents. 
I ara queda I’Exposici6 de Motius, a la qual només hi ha una 

esmena, l’esmena 129, del Grup de Centristes. 
El Sr. LUNA (de Iksctr estant) : Retirada, señor Presidente. 
El Sr. PRESIDENT : Retirada. Bé7 havent estat retirada 

aquesta esmena, podem passar, doncs, a la votació de 1’Expo- 
sició de Motius, es a dir, del text introductori, i del titol de la 
Llei. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text introductori de la Llei i amb el títol de la Llei, que 
es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyores i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Be, 1’ExposiciÓ de Motius ha estat aprovada per 99 vots a 

favor, 1 en contra -és així mateix, no? - i cap abstenció. 
Bé, passem ara a les explicacions de vot.. . 
EI Sr. RIBÓ (de I’escb estunt) : Senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Si? 
EI Sr. RI86 : Senyor President, aquesta és una Llei de 

desenvolupament bkic de I’Estatut; caldria una votació 
global, majoritaria, per a la seva aprovació. 

Pausa.) 
EI Sr. PRESIDENT : S í ,  perb, quin article desenvolupa, de 

I’Estatut? (Remor de veus i rialles.) 
El Sr, NI36 : L’article tercer, senyor President, ho diu el 

Reglament de la Cambra i la Llei del Parlament, del, President 
i del Consell Executiu. 

El Sr. PRESIDENT : No, no, perdó, en l’article tercer de 
1’Estatut no es diu enlloc que hi hagi.d%aver una llei desen- 
volupant aquest article tercer. 

El Sr, RIBO : En la Llei del Parlament, del President i del 
Consell Executiu.. . 

EI Sr, PRESIDENT : Si ... 
El Sr. RIBÓ : ... es diu que <<es consideraran lleis de desen- 

volupament bkic de l’autonomia )> una serie d’artides de I’Es- 
tatut, entre e h ,  aquest, l’article tercer, i, igualment, el Regla- 
ment de la Cambra ho diu, perquk.. . 

El Sr, PRESIDENT : No, perb el Reglament de la Cambra, 
voldria dir, si fossin de desenvolupament, sí, perb, 6s que el 
fet que hagin estat elaborades, aquestes Lleis, per Ponencia 
conjunta no exigiria aixb; ara, si ho diu realment la Llei aques- 
ta, Bs una altra cosa. 

EI Sr, RIBÓ : Aleshores, per referencia a la Llei del Parla- 
ment, del President i del Consell Executiu, 

Pausa.) 
EI Sr. PRESIDENT : Bé, si tenen davant el text de la Llei 

del Parlament.. . (Pausa, Remor de veus.) 
Realment, aquesta Llei, d’acord amb el Reglament, necessi- 

ta una votació final. De manera que, passem, doncs, a votació 
la totalitat del text de la Llei, ’tal corn ha quedat aprovat amb 
les votacions parcials que han tingut lloc. 

Les senyores i els senyors Diputats que estiguin d’acord 
amb el text final de la Llei, que es posin drets. 

Les senyores i els senyors Diputats que hi estan en contra? 
Les senyares i els senyors Diputats que s’abstenen? 
Bé, aquesta votació final ha donat el resultat segiient : vots 

a favor, 105; vots en contra, cap; abstencions, 1. Per tant, ha 
estat obtinguda la majoria absoluta. 

Bé, ara podem passar, doncs, a les explicacions de vot. 
EI Sr. RIBÓ (de 1 ’esc6 estant) : Senyor President, per a expli- 

caci6 de vot, el Diputat senyor Xavier Fulch. 
El Sr. PRESIDENT ; Si, abans hi ha un Diputat no adscrit 

que ha demanat per a explicar el vot, anteriorment. Té la 
paraula, per a explicació de vot, el Diputat senyor Viñals. 

EI Sr. VIRALS : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, acabem d’aprovar la Llei de Normalitzacib Lingilistica a 
Catalunya, i crec que podem felicitar-nos per tenir, a la fi, un 
instrument legal i una eina pedagbgica que ens permetra, 
segurament, de normalitzar 1’6s de la llengua catalana dins 
d’un marc de convivhncia. Convivencia que, per la resta, crec 
que és tradicional a casa nostra. 

De la importincia de la Llei en diu molt el fet que hagi estat 
el text legal mks elaborat i ai que mks hores hem dedicat tots 
els membres d’aquesta Cambra que hi hem treballat, buscant 
sempre les fórmules idbnies per a donar sortida a les logiques 
discrepancies que sorgien al llarg de l’eelaboracib del text en 
Ponbncia, ja que la preskncia de dues llengües en un mateix 
territori fa que els probfemes d’ús lingüístic, d’equilibri de 
drets, i les consideracions de tipus sociolbgic hagin allargassat 
molt els debats per a arribar a trobar la fbrmula idbnia a cada 
situació. 

Personalment, tinc el sentiment d’haver complert el meu 
deure, no tan solament pel que pot significar la meva preskncia 
fisica en el si de la Ponkncia i posteriors debats, sinb per haver 
aportat a la Llei la meva tasca personal, tangible mitjangant 
quaranta esmenes que, malgrat les dificultats inherents a 
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l’accilr de qualsevol Diputat no adscrit, han servit per a quel- 
com, en ésser acceptades sis i transaccionades deu, i tot aixb 
fet amb el suport dels Diputats del CDS en aquesta Cambra, 
d’entre els quals vull fer especial esment de 1’IlIustre senyor 
Albert Planasdemunt, que, com jo mateix, ha compartit tes 
tasques d’elaboració de la Llei, i cal fer públic reconeixement 
de les seves valuoses aportacions al text. 

No cal, ara, repetir un cop més el que ja he explicat durant el 
debat, ni cal que enumeri el perquk de les votacions, en cada 
cas, del conjunt dels Diputats del CDS. Penso que ja ha quedat 
ben dara per a les seves senyories la nostra sensibilitat per a 
donar a la llengua catalana el mateix que té la castellana, tot 
essent extremament respectuosos amb el dret de les persones 
fisiques i jurídiques de decidir per elles mateixes de quina 
manera volen expressar-se, encara que, dintre de la natural 
satisfacció del conjunt de la Llei, solament haig de lamentar, i 
de lamentar-ho molt profundament, pel que fa a l’article 15, 
que no hagi prosperat l’esmena per la qual jo defensava que els 
alumnes, dintre de les nostres escoles, no siguin separats en 
aules o en grups per motius lingüistics. Crec que és un error, i 
un error des del punt de vista estrictament nacionalista. 

Tambk lamento la desaparicid, de l’article 24, sobre l’impuls 
institucional, tal com aquí ja s’ha explicat, i, finalment, 
lamento -dintre de la part negativa- que hagi prosperat 
I’esmena transaccional del PSU a l’article 26, per la qual es 
concedeixen exempcions fiscals a les activitats mercantils de 
retols i tot el que es pugui fer en llengua catalana, la qual cosa 
pot introduir uns certs problemes de greuge comparatiu. 

A part aixb, la Disposició Transitoria Primera -que ha estat 
acceptada amb la transaccional i defensada pes 1~Il~lustre Dipu- 
tat senyor RibÓ, a qui haig d’agrair, perquk era el mateix text 
que la meva esmena- ha estat una de les altres aportacions a 
la, Llei, i jo crec que, malgrat aquests punts, i, sobretot, el de 
I’ensenyament, podem dir que el text es satisfactori. 

Nosaltres -ho vull deixar ben clar -, els Diputats del CDS, 
practiquem un nacionalisme de convicció, un nacionalisme 
que no és d’imposició; un nacionalisme que vol convencer, 
integrant tots els ciutadans a Catalunya, Únics amos i senyors 
de la seva llengua, a la qual 1’AdministraciÓ -entenem - sola- 
ment ha de posar bons camins, sense mai obligar ningú a 
caminar-hi, si no ho vol. 

Per a mi, personalment, tot allb que fa referkncia a la meva 
estimada llengua catalana -llengua sovint tan maltractada- 
em produeix una profunda emocib, i ,  ahir, tot reflexionant 
sobre el debat que tindria lloc avui, anava rememorant les 
moltes cites de personatges i escriptors histbrics que fan 
referkncia a la importdncia que, sempre, sempre, una llengua 
té per a un poble. I vaig quedar-rne una mica astorat en adonar- 
me que, des d’aquella remotissima expressió de la Biblia, que 
diu : <<Tots parlaven una mateixa llengua i formaven un gran 
poble ... N, i passant per molts escriptors, com Ausih March, 
Lluis Vives, Sant Agustí, pensadors com Leibniz, i tants i 
tants d’altres, tots tenien, a través dels temps, encertadissirnes 
expressions que serien adients per tal de cloure dignament 
aquest breu parlament meu, 

A la fi, de totes elles, n’he escollit una de les potser mes 
modernes, perb potser més adients amb la situació actual : la 
de l’home que més respecto pel seu ideari polftic i pel seu 
nacionalisme, en Rovira i Virgili, del qual torno a fer sentir 

aqui, en aquesta Cambra, l’expressi6 del seu pensament, tot 
dient, com ell deia, que <<la primera cosa que cal exigir a un 
rkgim de llibertat autonbmica, des del punt de mira de les 
necessitats del nacionalisme, és l’ampla i total llibertat d’usar 
I’idioma propi, tant dins de l’esfera pública com dins de la 
privada. Totes les institucions i totes les facultats polítiques 
serien vanes i enganyoses si l’autonomia dins d’un Estat no 
tingués reconeguts els drets del seu llenguatge i si aquest no 
imperes en tots els ordres de la vida nacional H .  

GrBcies, senyores i senyors Diputats; gricies, senyor 
President. 

El Sr. PRENDENT : Per a explicació de vot, en nom del 
Grup parlamentari del Partit Socialista Unificat, tk la paraula 
el Diputat senyor Folch. 

@/senyor Besa demmar per parlau.) 
El Sr. BESA : ks que havia demanat abans, havia aixecat el 

braq per demanar també explicació de vot. 
El Sr. PRESIDENT : En aquest cas, les explicacions de vot 

no poden demanar-se aixecant simplement el braq, perque 6s 
un cas especial per als Diputats no adscrits. Na hi ha cap incon- 
venient a donar la paraula al senyor Besa, perb, en tot cas, 
després que hagi parlat el senyor Folch. 

EI Sr. FOLCH : Senyor President, senyores Diputades, 
senyors Diputats, el PSU ha considerat sempre que la plena 
recuperació del catali com a llengua nacional, com a llengua 
de tots els catalans, era un pas essencial per a la reconstrucció 
nacional. de Catalunya. NQ és casual que des dei moment de la 
fundaci6 del PSU, pel juliol del 36, l’brgan oficial 7lehii  
s’hagi publicat sempre íntegrament en catalh. No ho és tampoc 
que, després de la desfeta del 39, Treball reprengués Iw seva 
publicació també en catali a I’interior de la Presó Model, i 
que, des dels anys 46-47, aparegués sempre en catali, amb 
una continu’itat que no ha tingut cap altra publicacib catalana 
durant tant de temps. 1 aixo is, em sembla, especialment signi- 
ficatiu, si es té en compte que el nostre partit tenia i té majoria 
de militants nascuts fora de Catalunya. Als congressos del 
PSU l’única llengua oficial ha estút sempre el catal&, la qual 
cosa no ha impedit mai el lliure ús de la llengua castellana i no 
ha estat cap obstacle perquk el President del partit sigui un 
castellanoparlan t. 

Sobre l’aportació del nostre Grup parlamentari a la Llei de 
Normalització Lingüística, he de fer constar que no hauria 
estat possible sense l’assessorament d’un col.lectiu de treball 
coordinat per Francesc Vallverdú. Amb el risc d’ofendre la 
seva modestia, vull dir públicament -perqu& és just fer-ho 
constar- que moltes aportacions importants al contingut 
d’aquesta Llei provenen de la feina intelafigent i constant que, 
al si del nostre partit ha desenvolupat durant més de vint anys 
Francesc Vallverdú. 

hs per aixb que poc desprks de les eleccions al Parlament de 
Catalunya, pel juliol del 80, vam poder presentar un document 
que vostes coneixen : Criteris per a un Estatut de la llengua 
catalana. Aquest document anava bastant més enlli que la 
Llei que avui hem aprovat. Si comparen tots dos textos podran 
veure, sens dubte, les diferbncies, perb tamb4 comprovaran 
les coincidkncies : una mateixa filosofia general i una es- 
tructura molt semblant. 

Per a arribar al text actual tots hem fet concessions de cara a 
obtenir acords unitaris o molt majoritaris. En el llarg procés de 
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discussió, jo crec que tots n’hern aprks, i el resultat final és, a 
parer nostre, molt satisfactori. 

La Llei té un punt de partida : la llengua discriminada 
encara avui a Catalunya és el catala, i una raó de ser : la volun- 
tat de superar aquesta’discriminacib. L‘Exposició de Motius 
esmenta algunes causes d’aquesta situació, que, per manca de 
temps, no repetiré aquí. La causa més brutal i immediata és el 
mal immens que va fer a la llengua catalana la dictadura fran- 
quista, amb el seu intent de genocidi cultural, i que es tradui, 
l’any 39, en la prohibici6 de l’ús plIrblic del catalh en totes les 
seves manifestacions orals i escrites. 

La Llei desenvolupa l’article tercer de I’Estatut, quan diu : 
<<La Generalitat garantira l’us normal i oficial d’ambd6s idi- 
omesn. Aquesta garantia implica el control i l’elaboracib de la 
política lingüistica a Cataíunya, així com la creació dels instru- 
ments necessaris per a aplicar-la. <(La Generalitat H -diu - 
<( prendrh les mesures necesshries per tal d’assegurar llur 
coneixement D. El proposit d’aquestes mesures és superar la 
situació actual, en que només el castell& és conegut per tota la 
població, mentre que el catala 6s mal conegut per la major part 
dels catalans i és, fins i tot, ignorat per un sector important de 
la població. Finalment, H la Generalitat creara les condicions 
que permetin d’arribar a llur igualtat plena quant als drets i 
deures dels ciutadans de Catalunya>>. ks a dir, donat que 
aquesta igualtat no existeix, cal crear les condicions que 
permetin d’assolir-la. Es tracta, per tant, d’aconseguir la nor- 
malització lingüística del catalh, i aixb, al nostre entendre, vol 
dir la seva plenitud d’ús en tots els Ambits de la vida bhblica, 
oficial o no oficial. Cal, doncs, que el catalli arribi a ser -cosa 
que no és ara- llengua comuna de tots els ciutadans, amb el 
castellh com a llengua segona que tots hem de conkixer també. 

Naturalment, la Llei no és la normalització, sinó només un 
instrument jurídic i polític per a arribar-hi. La normalització és 
un procés dins del qual s’insereix la Llei, que cal que sigui lli- 
urement assumit per tots, i molt especiaiment pels ciutadans 
que, nascuts fora de Catalunya, no han tingut la possibilitat 
d’aprendre la llengua propia del pais. 

Un altre tret basic de la Llei és el ple respecte del dret dels 
castellanoparlants a conservar ta seva llengua, a usar-la i a 
transmetre-la als seus fills. El principi de la no-discriminació 
s’aplica en benefici de tothom. Gairebé no caldria parlar-ne si 
no hi hagués hagut una campanya insidiosa Que ha falsejat el 
contingut de la Llei. Hi ha un article que diu, textualment : 
<<En cap cas ningú no pot &ser discriminat per ra6 de la llen- 
gua que empra D. 

La no-discriminació dels castellanoparlants és perfectament 
compatible amb la necessitat de protegir la llengua discrimina- 
da, que és el catalh. Aixo implica, de vegades, com molt bé diu 
eI Dictamen del Consell Consultiu, <(tractar de forma desigual 
situacions desiguals)), <<ja que certes desigualtats de dret no 
tenen cap aitra finalitat que la de corregir certes desigualtats de 
fet )). 

La Llei té articles normatius, com totes les Lleis, i té també 
articles amb un clar sentit pedagogic, amb afirmacions de prin- 
cipi que no són immediatament exigibles perb que serveixen 
per a marcar una línia de futur, per a contribuir a la formació 
de la conscihcia popular, Aquest ks el cas, per exemple, de 
¡’Exposició de Motius i del Títol Preliminar, i, molt especial- 
ment, de l’article sobre els drets lingiiistics dels ciutadans. 

La Llei tracta, especificament, dels tres hmbits decisius per 
a 1 % ~  públic d’una llengua : l’hnbit de’l’ús oficial, el de l’en- 
senyament i el dels mitjans de comunicació. Les intervencions 
que hem fet en el curs del debat, tant Rdaef RibÓ, com 
Teresa-Eulaia Calzada, com jo mateix, em permeten ara 
d’estalviar-me la nostra valoració d’aquests titols, així com de 
l’impuls institucional i de la normalitzacib de Yaranks. 

El President del Consell de la Llengua Francesa del Quebec, 
Michel Plourde, va explicar fins a quin punt havia estat impor- 
tant per als quebequesos entendre que, a partir d’un moment 
determinat, el combat per la flengua podia ser una afirmacib 
positiva de la llengua prbpia en tots els terrenys. Doncs bé, 
tambk entre nosaltres cal que el combat lingiiistic sigui, sobre- 
tot, una afirmacib de la llengua prhpia en,tots els imbits : en 
E’ús oficial, en l’ensenyarnent, en els mitjans de comunicació. 
Des d’aquest punt de vista, la Llei pot ser un instrument molt 
útil. 

Ens hem de preguntar, pero, si aquesta Llei arriba a temps, 
Veus molt autoritzades han diagnosticat que la salut social de 
la llengua catalana és ara molt deficient. Alguns han arribat a 
proclamar que la malaltia és ja irreversible. Nosaltres sabem 
que el malalt esta greu, pero no ens volem resignar a la seva 
mort. Estem convenguts que encara és a temps de salvar-se, a 
condicib que no caiguem en autoenganys falsament optimistes 
i que posem tots els mitjans institucionals i populars per a 
salvar-lo. 

Sabem que tot, o gairebé tot, juga en contra del catala. Tot, 
excepte la voluntat del nostre poble. 

Per dificil, perb, que sigui la situació, indubtablement hem 
avanqat. En els Últims quaranta anys, qualsevol temps passat 
fou pitjor. Per exemple, l’any 48, en que Salvador fipriu escri- 
via, deia ell, <(en una parla moribunda, ja quasi inintel-ligible 
per a molts de nosaltres>>; era la conscikncia de la derrota col.- 
lectiva que havia esdevingut una catastrofe total. Així ho 
pensaven, sens dubte, molts homes de la generació del poeta 
que es veien a ells mateixos com I’Gltim esglaó d’una histbria 
miWen8ria. 

Ara, sense triomfalisme, podem ser més optimistes quan 
comprovem que el catali és, malgrat tot, viu i profundament 
arrelat, tot i que continua essent ((quasi inintelligible per a 
molts de nosaltres>>. 

Estem embarcats en una lluita o, si voleu, en una aventura 
que, corn a poble, no ens podem permetre el luxe de perdre. 
Joan Fuster ha dit que la nostra phtria és la nostra llengua. En 
tot cas, Catalunya corn a nacib ha bastit la seva identitat 
damunt la llengua, no només damunt la llengua, perb sobretot 
damunt la llengua, aquesta llengua que compartim amb els 
altres pdisos catalans i la unitat de la qual és un fet indiscutible. 
Per aixo, la Llei que avui hem aprovat és una de les més im- 
portants, si no la mks important, de la legislatura actual. 

Senyor President, senyores i senyors Diputats : Caries Riba 
va escriure en una ocasi6 que dempresa de tornar el catala a 
la seva antiga categoria d’idioma de cultura}) era <(una de les 
més noblement folles empreses a que un poble s’hagi mai 
llanqat H. I mks foll és encara, més noblement foll, si usem ies 
paraules de Riba, aixb que ara pretenem : tornar el catalB a la 
seva antiga categoria d’idioma comú de tots els catalans, de 
llengua prupia no només en el sentit de la historia, sinó també 
en el sentit de la vida quotidiana, des dels usos més corrents 
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als més especialitzats d’una societat moderna i compIexa com 
és la nostra. 

Algú ha dit -i amb aixb acabar&- que la política és l’art de 
fer possible alio que 6s necessari. Podríem afegir que la política 
hauria de ser tambk l’art de convertir en realitat les utopies, és 
a dir, els grans somnis col-lectius o les velles aspiracions 
populars. 

Per aixo, creiem que avui el Parlament de Catalunya ha fet 
política en el millor sentit de ia paraula, i, per aixb, avui el 
nostre Grup parlamentari ha votat favorablement la Llei de 
Normalització Lingüística.. . perquk contribueix a esborrar una 
injustícia histbrica, perquk ajuda a acabar amb tota discrimi- 
nació per raó de llengua i pecque posa bases solides per a una 
convivkncia autenticament fraternal entre tots els catalans. 

Només queda una ombra en aquesta Llei, al nostre en- 
tendre, perb és una ombra espessa : el rebuig de I’article 
-decisiu, creiem nosaltres- referent a l’irnpuls institucional 
ens mostra -i ens agradaria equivocar-nos- que el Govern 
-encara que no només el Govern-, no té la voluntat política 
de tirar endavant la normalitzacih Podríem resumir la nostra 
posició dient : ((quina Llei tan bona si tingués un bon Govern 
)). Malauradament, avui no tenim un bon Govern, no tenim 
el Govern capaq d’impulsar la normalitzaciú lingüística i la 
reconstruccib nacional de Catalunya. 

Senyor President, senyores Diputades, senyors Diputats, 
moltes gracies per la seva atencib. 

El Sr. PRESIDENT : Té la paraula el senyor Resa per a ex- 
plicació de vot, 

El Sr. BESA : Senyor President, senyores i senyors Dipu- 
tats, com vostks suposo que hauran vist o hauran presenciat, 
jo he votat favorablement amb la majoria dels Diputats d’a- 
quest Parlament en la major part dels casos, en la major part de 
les votacions, crec que en totes les votacions. M’he ab& al 
final, perquB feia exclusivament refecimcia a 1’Exposicib de 
Motius, i he estat obligat com a conseqüencia de la intervenció 
feta per un altre Grup parlamentari, en virtut de la qual es 
demanava la votaci6 a la totalitat, que llavors he hagut 
d’abstenir-me a la totalitat d’aquesta Llei. I només he hagut 
d’abstenir-me per una qiiesti6, perqul: crec que la Llei és 
bona; crec que la Llei fara un fruit possible i que es notari 
dintre de la catalanitzacib que tots volem per a aquest país, 
per6 em fa I’efecte que no és gens bo que, dintre del psehmbul 
de 1’ExposiciÓ d’aquesta Llei, que t3s allb que dóna facana a 
aquesta Llei, que és en virtut del que la gent podrh conkixer 
aquesta Llei, es torni a incidir en una histbria de greuges cap a 
Catalunya que jo no comparteixo, que jo no sento, que jo no 
vult, que jo no estimo. Per& em sembla que no és veritat, 
perque em sembla que no és veritat, encara que si que siguin 
veritat molts dels greuges que es facin, perb no és pas tota la 
veritat. Jo recordo que, a l’kpoca del franquisme, quan uns 
quants esthem, llavors, a €’oposició, i potser se’ns ficava a1 
Tribunal d’Ordre Públic, etchtera, tots parlavem de la reconci- 
liació nacional, tots parlivern, llavors, de la reforma política, 
tots la volíem. 

Ara sembla que es torna amb uns aires de revengisme quant 
a la presentacib nom& de la nostra histbria -que jo personal- 
ment no comparteixo-, i per aixo, exclusivament per aixo, 
per l’exposició de motius jo m’he abstingut en aquesta Llei i 
després obligadament he votat en contra de I’exposicib de 

motius i després obligadament m’he hagut d’abstenir al final. 
Aquí s’ha parlat molt d’Ausih Marc. Jo recordo -i no vinc 

preparat per a aquesta intervenció, ja que la votació a la totaii- 
tat era una cosa que ens ha sorprks a uns quants-, que, llav- 
ors, en definitiva, quan aqui s’ha citat abans Ausihs Marc, un 
deliciós vers d’Ausih Marc, un vers que comenqava així, el 
cito malament perque no vinc preparat, perb ei sentit era 
aquest : <(El biscaí que es troba en Alemanya malalt de 
<<paralis>> -de <<para lb ,  em sembla que diu-, metge no el 
guarir&, que no sigui d’Espanya. H 

Moltes gricies, senyores i senyors Diputats, 
EI Sr. PRESIDENT : Per a explicació de vot, el Diputat 

senyor Casanovas pel Grup d’Esquerra Republicana, 
El Sr. CASANOVAS : Senyor President, senyories, per fi, 

després de quasi tres anys d’elaboració hem arribat a aprovar 
una Llei de Normalització Lingüística. Em sembla que ens 
n’hem de felicitar, primerament perqu6 nosaltres ja dkiem, en 
el nostre programa electoral que, l’any 80 es porta en aquesta 
Cambra, que una de les tasques que ens calia fer era la de 
desenvolupar en una llei l’article 3 de 1’Estatut per a fer-ne 
operativa l’aplicacib. Erem conscients de les dificultats que 
ens caldria vencer per a arribar a obtenir-la, aixb fa també que 
ens felicitem per la tenacitat i la consthcia demostrades per 
tots els ponents per a arribar a bon port. 

Ha estat una llei dificil, de dificil gestacib. Els punts de vista 
dels diferents Grups eren en uns casos diferents i, en d’altres, 
diametralment oposats. Aixo ha demanat molta paciencia i 
una bona dosi de renhncia en temes no essencials. Renbncia 
que, en un o altre moment, ha afectat tots els Grups, Una 
prova de I’enorme dificultat 6s que, desprks de tants d’anys, 
encara han quedat moltes esmenes i vots particulars per a de- 
fensar en aquest debat que ara acabem. De tota manera, 
desprks de tantes deliberacions ha quedat demostrat que en 
política no hi ha res d’impossible si es té una voluntat majoritd- 
ria d’arribar a bon port, i aquesta voluntat no ha faltat mai 
entre els Grups que participaven en la dixcussió. 

Treballant en el desplegament J’un article de I’Estatut i 
amb normes fixades per la Constitucio, s’ha arribat a obtenir 
un text que, si bé em sembla que no és assumit amb satisfacció 
per ningú, per m e s  o altres raons, si que té la virtut de merkix- 
er l’acceptació ampliament majoritaria d’aquesta Cambra. Jo 
puc dir que al nostre Grup no ens satisfa, perb que l’acceptem, 
i no ens satisfi perquk creiem que hem quedat curts i tímits en 
molts dels punts que em sembla que haurien pogut &ser més 
rotunds i clars, tot respectant, com és el nostre deure, els 
textos legals que ens han servit de marc. 

Per exemple, nosaltres hem votat en contra, avui, del text 
transaccional que s’ha proposat en lloc del punt 3 de I’article 7 
del Dictamen de Comissió, aprovat per tres Grups d’aquesta 
Cambra a la mateixa Comissió, i hem estat en contra d’aquesta 
transacció perque, d’acord amb la recomanació que 6s l’origen 
d’aquesta transacció feta pel Dictamen del Consell Consultiu, 
on se’ns feien unes consideracions molt especials de l’oficiali- 
tat dei catala? nosaltres creiem que era bo explicar-ho clara- 
ment i dir quina era la llengua oficial que s’havia d’utilitzar en 
els organismes dependents de la Generalitat i dels ens locals 
de Catalunya, 

Si bé estem plenament d’acord amb la interpretació que es 
fa en el Dictamen del Consell Consultiu del que és la llengua 
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oficial i del coroHari que se’n dedueix --el ciutadh no pot aHe- 
gar desconeixement envers les comunicacions, notificacions o 
publicacions d’actes o normes dictades en la llengua oficial, 
definici6 que, d’altra banda, accepten tots els tractadistes 
sobre aquest tema-, no podem estar d’acord, per raons que 
exposar& que se’ns digui, i ho cito textualment : rcLa im- 
possibilitat d’allegar el seu desconeixement es troba en funcib 
de l’efectivitat de les mesures necessaries per tal que aquell de- 
sconeixement no sigui possible)). I, com a deducció d’aixo, 
se’nns aconsella que tots els textos oficials en catala haurien 
d’aanar acompanyats del respectiu text en castelih fins que el 
catal& no sigui conegut per tothom al país. Amb aquest raona- 
ment, es evident que no hi podem estar d’acord perquk vuln- 
era obertament el mateix text estatutari, car, en l’article 3.2, 
hi llegim ben clarament : ctL’idioma catalh és oficial a Cata- 
lunya, així com tamG ho 6s el castelli, oficial a tot E s t a t  es- 
panayol. >) Per tant, si es proclama que el catala és l’idioma oc- 
cial, ho és des del moment que I’Estatut ha entrat en vigor i ho 
6s plenament, sense haver d’eesperar cap altre requisit, i per 
tant, com a llengua oficial, des d’aquest moment, ningú no en 
pot alkgar desconeixement i no cal que vagi acompanyat per 
cap altre text. 

Doncs, bé, aquesta Cambra, senyors, en lloc del text clar i 
entenedor que defensa l’oficialitat plena del catala i la facul tat 
que té aquest Parlament de dir quina ha de ser la llengua oficial. 
que han d’utilitzar els organs dei Govern autonom, opta per 
suprimir aquest punt de l’article 7 i substituir-lo per un 
insipid, incolor i inodor text transaccional que ens dih que els 
impresos i els formularis redactats en catal& tindran carhcter 
oficial. Per a un viatge aixi, senyors, no ens calien aquestes al- 
forges. Aixb ho diu ja l’article 3 de I’Estatut, potser encara 
amb forma més rotunda. 

Aixb que acabo d’exposar és un botó de mostra del perquk 
no ens satisfi aquesta Llei i el per& l’acceptem. T I’acceptem 
perquk creiem que, malgrat tot, ens calia una llei més perfecta 
O mks imperfecta per a impulsar la recuperacib del catala i or- 
denar la convivencia de les dues llengiies oficials. Esperem 
que aquesta Llei de rninims, com algú ja ha dit en aquesta 
Cambra, no sigui interpretada corn una llei de mhxims, i la 
seva aplicació ens permeti treure el catdB de la decadkncia 
palesa en que se I’havia arribat a fer caure. Tenim la il-lusib de 
pensar que, malgrat les seves aparents contradiccions i els seus 
lapsus, aquest document ens servirh per a treballar en defensa 
de la nostra cultura secular i del seu signe més visible, la llen- 
gua, amb un mínim d’esperances d’bxit. 

He dit que hi ha aparents contradiccions. Aixb 6s causa del 
diffcil equilibri que ha calgut fer per a arribar a majories suc- 
cients, equilibri que ens ha obligat a fer veritables cabrioles 
tan notables com les del polkmic article 15, que fa referkncia a 
la llengua en I’ensenyament. Article polhic  per excel-Iencia, 
on canviar-ne un sol met hauria equivalgut a fer perillar la 
majoria que n’ha fet possible I’aprovació. No vull acabar, perb, 
sense dir que de tota manera, és millor aixb que res, perquh, si 
mirem enrere, veurem que mai, des del nefast 1714, no 
haviem aconseguit, mai, tenir un document oficial que ens 
donés més possibilitats per a la defensa del cataih a Catalunya, 
ks un reconeixement que ens ve de la Constitucib i de E’Esta- 
tut, que ara es podrit aplicar gracies a aquesta Llei. Ens en con- 
gratulem i esperem que un rhpid desplegament en els regla- 

ments que necessiti permeti una aplicaci6 al mks rhpida possi- 
bIe. A veure si, per fi, podem contemplar amb una relativa 
tranquillitat la supervivkncia d’aquesta llengua que és la 
nostra i que aixb tanqui un període de més de dos-cents cin- 
quanta anys de disposicions i persecucions que, malgrat tot, 
no han aconseguit anorrear-la, 

Moltes grhcies, senyor President; moltes grkies, senyors 
Diputats. 

EI Sr. PRESIDENT : Altres explicacions de vot? El senyor 
Luna per al Grup parlamentari de Centristes. 

El Sr. LUNA : Muchas gracias, muy Honorable señor Presi- 
dente, acabamos de aprobar, señoras Diputadas y señores 
Diputados, una ley importante, muy importante para nuestra 
Comunidad Autónoma. Una ley que ha tenido una tramitación 
rnuy larga y con incidentes curiosos en sus sucesivos retrasos. 
Una ley que creo, cree mi Grupo, que resulta rnuy mejorada 
después de este debate y de la votacibn en relación con el 
texto inicia1 de la proposicih de ley por cuanto que resulta un 
texto mucho más equilibrado. Mi Grupo parlamentaria, que 
participb en 10s trabajos de Ponencia y de Comisibn a traves de 
10s Diputados señores Planasdemunt y Cafiellas y en el debate 
de hoy a través de mi persona, se congratula por su aprobación, 
y en función de esta satisfacción por su aprobación hemos 
dado nuestro voto favorable. Esperemos que con la aplicación 
de esta Ley tengan efectividad plena 10s artículos 3 de la Con- 
stitucibn y 3 del Estatuto de Autonomia y se pueda lograr que 
nuestra Gomunidad Authoma sea, con el tiempo, perfecta- 
mente bilingüe en cada uno de sus habitantes. Y que esta Ley 
tenga unos resultados que, con prudente aplicacibn en un 
tema tan delicado, sean 10 mejor para el pueblo de Cataluña. 

Esta Ley, señoras y sefiores Diputados, tiende a la norma- 
lización lingiifstica en Cataluña, particularmente por 10 que se 
refiere a la lengua catalana, para que &a alcance, en la prácti- 
ca, y no 6010 jurídicamente, en desrrrollo de la Constitución y 
del Estatuto de Autonomia, la igualdad con la otra lengua ofi- 
cial, la lengua castellana, Con este propósito, constitucional y 
estatutario, el Parlamento ha pretendido hacer un importantí- 
simo servicio al pueblo de Cataluña, que tiene en la lengua 
-su lengua- y en el derecho -su derecho- 10s rasgos fun- 
darnentales de su identidad cultural como nacionalidad 
hi s t ór i ca. 

Muchas gracias, sefioras Diputada; muchas gracias, 
señores Diputados. 

El Sr. PRESIDENT : Altres explicacions de vot? La senyora 
Marta Mata, en nom del Grup Socialista. 

La Sra. MATA : Senyor President, senyores Diputades i 
senyors Diputats, mai no és senzill fer una explicació final de 
vot a una llei, haver-la d’explicar globalment quan ens sembla 
que tot s’ha dit, quan les votacions són acabades i quan la 
Cambra té una certa tendkncia a buidar-se. 1, per a nosaltres, 
encara potser podria resultar més dificil perque, en el cas 
d’una llei com aquesta, nosaltres, en principi, no la varn 
creure necesskia. Nosaltres crbiem suficient l’article 3 de la 
Constitució, l’article 3 de I’Estatut, més una acci6 politica de 
gran impuls i de gran delicadesa. Tambk nosaltres no vam con- 
siderar correcte l’estil de cornenqar el treball a partir de la Con- 
selleria. I, amb tot, al cap de dos anys i mig de treball ara hem 
d’explicar un vot positiu global, hem d’explicar que, amb 
poques excepcions, sentim i estimem aquesta Llei corn a Llei 
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nostra. Volem dir ben clar que la Ponhcia ha funcionat, la 
Ponencia conjunta ha funcionat molt correctament, que ha 
estat dificil al principi, perb que ha estat htil, molt útil, natural- 
ment per a tots nosaltres, els ponents, incloent-hi aquí també 
el nostre lletrat, el senyor Ferret. I creiem que ha estat útil 
també per a aquest Parlament, com aquest Ple, la discussió 
d’aquest Ple, ei to de la discussi6 en aquest Ple ha mostrattt. 
Potser hauriem de dir que és una mica de llhstima que aquest 
treball no hagi estat prou conegut i que esperem que ho sigui i 
que així s’acabi aquesta certa curiositat malsana que es crea al 
voltant d’una cosa poc coneguda. 

Com a Grup parlarnentari Socialista, hem volgut contribuir 
a l’adequació d’aquesta Llei a la nostra realitat, a la bondat 
d’aquesta Llei i tarnbe al seu coneixement. En primer lloc, hi 
hem contribuit amb una discussia interna al nostre partit, 
partit que reprodueix al seu si com el que més la constitució 
lingüística de Catalunya, i hi hem contribuit també en l’elecció 
i en el treball conjunt dels ponents d’una i altra procedencia 
lingüística, perque consideravem que calia que no sols el 
catal$ shd,  que aquesta Liei fos de tots i ,  per tant, fos feta per 
tots, no la Llei dels qui parlen catala, fent abstracció deis qui 
no el parlen, sinó la Llei de tots els catalans, catalans d’origen i 
catalans d’opció, en favor de l’acabament d’una situació Iingüí- 
stlcament anbmala, en favor de la normalitzacib lingiiistica de 
Catalunya, 6s a dir, tots a favor del que diu la Llei : emparar i 
fomentar 1’Ús del catala, donar efectivitat a 1 % ~  del catalh, nor- 
malitzar 15Ús dei catali, assegurar l’extensió del coneixement 
del catala. Aixo ho hem dit tots, són els objectius que el nostre 
Grup va posar a la Llei i tota la resta dés el desplegament i així 
ho hem vist. 

Jurídicament, i gracies a. la collaboració abnegada i entusias- 
ta de tres juristes corn són el senyor Milián, el senyor Pellicer i 
el senyor Pou, la nostra aportacib va situar-se curosament, 
molt cartesianament, en les dues coordenades del dret i de l’o- 
bligació. Jh dret, si o no, 6s obligacib, si o no, cada una de les 
paraules. 

Ho posivern en el marc més proper de l’Eststtut, en el marc 
més allunyat de la Constitució, que no era el nostre objectiu 
de trencar ni de transgredir, sinb de desplegar tant com fos 
possible. Hem volgut una Llei al més oberta possible, politica- 
ment i lingüísticament, i intocable des del punt de vista 
jurídic. Ho hem volgut, fins i tot abans del Dictamen del Con- 
sell Consultiu, que ens ha fet un gran goig, i ho volem dir 
aqui, i aixo també ho hem volgut abans que hi hagués un 
govern socialista a Madrid, abans que existís Tribunal Con- 
stitucional, abans de la discussi6 de la LOAPA, abans del 23 
de febrer, abans, fins i tat, de l’anomenada 4oapilla>) de 
Martín Viila, els noms dels quals valdríem no recordar, com 
tampoc algunes esmenes que s’hi van presentar o no presentar. 

Hem estat curosos, no sols jurídicament, sinó amb la realitat 
del nostre poble, com aquest mati deia el nostre company gran 
Joan Cornudella. I hem volgut recollir en aquesta Llei la 
nostra. historia, passada i propera, mks llunyana i més propera, 
perb recollir, sobretot, les necessitats, les expectatives de la 
nostra realitat social actual, i creiem que ens n’hem sortit. De 
gairebé vuitanta punts o apartats que té aquesta Llei, més de 
trenta porten la nostra signatura inicial, gairebe quaranta són 
producte d’un treball conjunt, només amb mitja dotzena, els 
que hem perdut en aquest Ple, no hi estem massa d’acord, ens 

deixen amb una certa angoixa, no sols pel seu contingut, sinó 
pels qui han votat a favor d’ells, perb més val no parlar-ne ara, 
i esperem que no n’haguem de tornar a parlar. 

Ara, per acabar, voldriem deixar constincia del goig amb 
que aprovem aquesta Llei, no sols pel seu text, sin6 pel treball 
conjunt i el to que s’ha aconseguit, i manifestar també I’espera- 
n p  que la política de normalització lingüística s’adeqüi als 
principis d’aquesta Llei. .To no seria tan pessimista com el 
senyor Eolch, si no es aquest Govern, en vindrh un altre, no hi 
ha mal que cent anys duri. (Riulies..) Jo també voldria acabar 
dient que espero que aquesta Llei serveixi per avanqar en la 
normalitzacib lingiiística, faig meves les citacions que han 
parlat de la recuperació de la llengua catalana, les citacions 
dels vells poetes o dels nous poetes, perb que ja són de sempre. 

Perb jo voldria fer una altra citació, per acabar, que em 
sembla més representativa, encara, del que és la normalització 
lingüística a Catalunya, i és I’expressió d’una mare, que, 
veient com el seu nen de dos anys comenqa a parlar en catali, 
diu : <c qué ilusibn, habla catalán; 61 me enseñarh a mi >>. Crec 
que aixb és normalitzacio Iingüistica. 

El Sr, PRESIDENT : Alguna altra explicació de vot? EI 
senyor Colomines, del Grup parlamentari de Convergencia. i 
Unió. 

El Sr. COLOMINES : Senyor President, no sé si el Govern 
durarii cent anys; jo no. (Rialles.) Senyores i senyors Diputats, 
malgrat algunes espurnes que han saltat aquí, avui és un dia de 
festa, encara que no ho sembli. Acabem d’aprovar el que 
durant anys i anys ha estat l’aspiracib dels catalans : una legis- 
lació sobre l’oficialitat del catali. La llengua catalana, ja l’hi 
teniem, d’oficial. Des de la proclamació de ]’Estatut, acollint- 
nos a una possibilitat que ens dóna la Constitucib vigent, pero 
ara hem fet una altra cosa. Era tan fort el canvi que aixb signi- 
ficava, que la simple passa, que era la d’anar de la persecució, 
l’abandonament i l’apartarnent total de la nostra llengua de la 
vida oficial, amb tot el que aixo comporta, i que cal analitzar 
perque és a l’anim de tots, passar d’aixb a I’ooficialitat, penso 
que requeria una investidura legisl Itiva. Calia, a més, fer-ho, 
perque, com a conseqühcia del que aqui ja s’ha dit del geno- 
cidi lingiiistic i d’una clara intencionalitat política contra la 
nacib catalana, la situaci6 sociolingüística a Catalunya és tan 
critica que només el seny majoritari de la gent ha impedit que 
es convertís en conflicte, en un veritable conflicte lingiiistic. 
Aquest és et moment de posar en relleu el gran esforg dels 
catalans en respectar Pa gent que, vivint a Catalunya, no parla 
el catala, I’entengui o no I’entengui. L‘esforc que ha arribat a 
establir uns mecanismes mentals d’automatisrne, a través dels 
quals, davant una fonetica castellana, gallega, andalusa, ara- 
gonesa, canviem de Hengua i parlem en castellh. Caldran dues 
coses : primera, que trenquem aquest circuit d’informacib i 
sapiguem fer el. que fan les persones normals de qualsevol pais 
normal, que és mantenir-se en la seva llengua propia, llevat de 
les transitorietats que són de sentit comú preveure, i ,  segona, 
que la gent que no s’expressa en catali i és a Catalunya enten- 
gui que la llengua forma part de la personalitat col4ectiva 
catalana, cul turahen t, cien tificament, econhicarnen t, 
socialment i políticament. 

La Llei que acabem d’aprovar va cap aquest camí : estableix 
els drets lingiiistics dels ciutadans de Catalunya, i, per dir-ho 
amb molta més propietat, dels catalans, tant si parlen com si 
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no parlen el catala. Indirectament estableix els deures que tots 
tenim dins el marc estatutari i constitucional, reafirma la gran 
novetat d’introduir I’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
vigent sobre el carkter del catala corn a llengua prbpia de Cata- 
lunya, i, sobretot, pbsa les bases perque es pugui fer vida 
normal en catalh en l’ambit familiar, en el pcblic i en I’oficial, 
és a dir, en 1’8mbit de tots els ambits, que és Cataiunya. Som 
molt lluny d’aixb, perb hem marcat un carni, i ho hem fet amb 
delicadesa, respecte i justícia envers tothom, envers els qui no 
parlen catalli, i, naturalment, pels qui el parlen, i que són eis 
que sempre han pagat els plats trencats. I ho hem fet sobre la 
base del que ha dit un illustre jurista, que s6n les Administra- 
clons, autonbmiques o de ]’Estat, les que estan al servei del 
ciutadh, no a l’inrevés, i que s6n aquestes les que han de 
coneixer la llengua d’aquest i no a I’inrevks. Ho hem fet 
envers tothom. Altra cosa fbra voler tornar la pilota de la 
vexacib a que hem estat sotmesos els catalanoparlants per 
raons polítiques a unes persones que formen part de les 
nostres diverses capes socials i que, majoritiriament, no s6n 
culpables d’aquelia política, 

D’altra banda, Catalunya s’ha anat fent, Catalunya és un 
país que anem fent a travbs d’aquesta mena de fosa de ciuta- 
dans, de pares, de fills, de néts i de renkts, que ja no saben 
d’on són, d’on provenen, i amb la qual fosa hem forjat Cata- 
lunya. La nostra personalitat collectiva no és un fet immuta- 
ble; no n’hi ha, de fets immutables : ks, com tota cosa viva, 
un fet canviant. Perb canviant com ho són els plenilunis, o les 
postes de sol, o les brbites planethies, que totes tenen el 
centre al voltant del qual tot gira per tal de poder dir que s6n 
en aquella orbita i no en una altra, per tal de poder dir que som. 

No es tracta, doncs, de despullar ningú ni de privilegiar 
algú. Es tracta de mantenir allb que som i alla on som. Si no, 
tot plegat fóra una altra cosa. 

I aquesta ha estat la llarga caminada per la llengua catalana, 
que al segle xv inicia els seus problemes polítics, que al XVIII 
arriba al zenit amb el Decret de Nova Planta, i que al XX inicia, 
paradoxalment, una decidida recuperació. Deixin-me dir tot el 
que Catalunya deu a tanta gent que ha mantingut tossudament 
el catah CQIII a llengua familiar i ,  fins on ha pogut, com a llen- 
gua de relació a través dels segles. Deixin-me esmentar tots 
els escriptors que ens han salvat els mots, i amb les seves 
obres ens els han retornat. Deixin-me recordar la gesta de 
mestre Fabra, atent al catala com a patrimoni dels Paisos Cata- 
lans, O ,  si vostes ho volen, de Ies diferents Comunitats auth- 
nomes. Deixin-me esmentar I’esforG de la Generalitat del 
1931, i el de tanta gent que, a partir del 1939, ha lluitat pel 
manteniment de la llengua catalana, gent que en la seva vida 
quotidiana insistia amb naturalitat, o gent que ho feia amb 
coratge i intencionalitat politica. Des de les classes de catalk, 
gairebé clandestines, des de moltes activitats culturals, des 
dels concursos literaris, des de I’empresa de l’edició, des del 
teatre, des de les seves escoles, des dels phlpits i les declara- 
cions de 1’Església catalana, que van originar l’exili d’aquell 
gran catala que era I’abat Escarré. Des de tot aixo i moltes 
altres coses, fins a ies campanyes a favor de la llengua, ia del 
1960, amb la signatura de cent persones rellevants de la vida 
cultural catalana, la del 1963, aquella que en dkiern la de les 
c< insthcies H ,  que aconsegui més de 10 O00 signatures, totes 
identificades amb nom i cognom i número del document 

d’identitat, i que en moltes d’elles en el lloc del naixement 
deia que aquella persona havia nascut fora de Catalunya, i en 
algunes d’elles la signatura era amb una empremta digital. I, 
de tot aixb, d h i  ha testimonis notarials que es poden veure. I 
fins a la campanya del catala a l’escola i la de la cooficiaiitat de 
1’Assernblea de Catalunya i la de 1 % ~  oficial del Congrés de 
Cultura Catalana i moltes altres iniciatives cíviques, sobre les 
quals no em puc allargar, i les de l’Omnium Cultural. Tot aixb 
ens ha permes d’arribar on som, i el llarg debat que ha precedit 
el Ple d’avui i les aportacions de tanta gent que ens ha ajudat fa 
que higirn estat CapaGos de legislar sobre aquesta tan delicada 
qDesti6, fixant, per& alguns aspectes que cal proclamar als 
quatre vents, 

Cal proclamar que el catala, corn a llengua propia de Cata- 
lunya, 6s oficial per voluntat constitucional i cstatutbia, que 
no ha d’anar necesskiament acompanyat del castellh, tot i que 
aquesta llengua sigui oficial també a Catalunya perquk ho és a 
tot I’Estat. Pero l’important ha estat que, afermat aquest prin- 
cipi, el que la Llei contempla per damunt de tot ks el dret de la 
persona humana. Tot gira entorn de la persona, amb els seus 
deures i els seus drets. La Llei es mou en aquell terreny, i el 
meu Grup parlamentari, el qual ara represento i que ha viscut 
intensament el procés d’aquesta creació lingüistica, creu que 
encertadament, 

Caldra que un dia s’estudii quk ha estat aquest llarg debat 
que ha durat dos anys i mig, quines foren Ees propostes inicials 
sorgides del Departament de Cultura motivades pels contactes 
plurals que van tenir lloc en les primeres reunions a i’entorn 
de l’actual President de la Generalitat. CaIdrA estudiar les apor- 
tacions del grup de sociolingüistes, de juristes com els senyors 
Vilaseca Marcet i Puig Salellas, i de politics, molts d’ells pre- 
sents en aquesta sala. 

Les influencies de la llei, lleis semblants a aquesta en pajsos 
amb reals conflictes lingüístics, cald;.& examinar l’abast real de 
la campanya de normalització lingüistica que ens ha preparat 
el terreny immillorable, que ens sembla que tenim el dia 
d’avui; una campanya feta pel que al& n’ha dit un mal 
Govern, i que ha aconseguit, aquest mal Govern, el 98,4% de 
participació ciutadana a través dels ajuntaments que e11 ha tre- 
ballat i ha jugat, i s’ha posat d’acord perquk hi hagués aquesta 
participacib ciutadana. Si hagués estat un bon Govern, potser 
hauria aconseguit un 0,1% de mks, peru aquestes són les xifres 
que jo, ara, en aquest moment, els puc donar. 

Caldrh valorar l’abast extraordinhriament minoritari de les 
objeccions, de les incomprensions, de les tergiversacions i de 
les clares intencionalitats politiques d’aquests darrers temps. 
Caldrb reconkixer l’esforc de tots els Grups, per tal d’arribar 
on hem arribat, malgrat les males jeies que tots, que tots, en 
un moment o un aftre, hem tingut. Pero, immediatament, el 
que caldri és que aquesta llei sigui desplegada I convenient- 
ment divulgada per la Direccio General de Política Lingüística, 
i, a través de les accions, de les campanyes, amb l’ajut de 
tothom, sobretot deis ajuntaments i de les comissions munici- 
pals de normalitzacib lingüística i de la collaboració amb enti- 
tats comercials, civiques i culturals. I, tot aixb, caldri fer-ho 
per a crear un clima de catalanització, de confranqa en els drets 
humans, de serenitat que jugui a favor d’un aclariment que, 
sense aquesta llei, no fbra possible. 

Cal que aquest clima per la imposició del medi que es cre’i 
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faci que les reglamentacions que es derivin d’aquesta llei 
siguin observades, car aixb ks importantissim, Aixo és abso- 
lutament necessari per tal que pugui dir-se que el catali, ja  no 
per llei, sin6 per Ús, és la llengua propia de Cataiunya. 

Cal, finalment, i en definitiva, que aixo que ha estat una 
primera fita en l’epopeia lingiiística a Catalunya sigui operant. 
Arribi, i sigui aplicat a qui ha estat el seu protagonista : el 
poble de Catalunya. 

Grhcies, campanyes i companys de la Ponkncia; grkies, 
senyor President; &cies, senyores i senyors Diputats. 

EI Sr, PRESIDENT : Senyores i senyors Diputats, abans de 
reprendre la sessió amb els altres punts de l’ordre del dia, ia in- 
terromprem durant uns pocs minuts, cinc minuts com *a 
maxirn, ja que caldria que pogukssim avancar una mica aquest 
vespre, per tal d’evitar acabar massa tard el divendres. Suspen- 
drem, doncs, la sessió per cinc minuts. Se suspkn la sessió. 

(La sessib se suspkn a les vuit i tres minuts del vespre i es reprkn 
a un quart i quatre minuts de nou,) 

Modificacib de I’ordre del dia 

El Sr, PRESIDENT : Es repren la sessió. Senyores i senyors 
Diputats, 6s impossible poder debatre i votar avui el segon 
punt de I’ordre del dia, és a dir, el Dictamen de la Cornissib de 
Política Cultural sobre el Projecte de Llei de Centres Docents 
Experimentals, perque no ha passat encara el termini de tres 
dies, en el qual esta previst que els Grups parlamentaris 
puguin demanar informe al Consell Consultiu sobre la consti- 
tucionalitat o adequaci6 a I’Estatut d’un Dictamen. 

En aquestes condicions em veig obligat a demanar-los una 
alteració de l’ordre del dia, que consistiria a passar aquest 
segon punt després de les interpel-lacions. Al mateix temps, i 
donat el gran nombre de qiiestions que encara tenim pendents 
en aquest Ple, i per a aprofitar el temps, proposaria la confusio 
dels punts 3 i 4 de l’ordre del dia en un de sol, de manera que 
les votacions que hem de fer poguessin fer-se simulthiament 
per a les dues designacions, de manera que cada Diputat, 
aleshores, portaria dues paperetes, n’introduiríem una en una 
urna, i I’altra en l’altra urna, D’aquesta manera, ens estalvia- 
riem d’haver de cridar un a un tots els Diputats una segona 
vegada. 

Designació dels Diputats que han de defensar 
dues Proposicions de Llei presentades 
a la Mesa del Congrhs dels Diputats 

Aleshores, senyores i senyors Diputats, si els sembla bé, 
modifiquem, doncs, I’oordre del dia, de la forma indicada. 
Passem al punt 2, ai que actualment seria el punt 13, després 
de les interpelmlacions, i confonem en un de sol els punts 3 i 4 
de I’ordre del dia. 

Hi estan tots vostks d’acord? (Pausa.) Doncs, queda aprova- 
da aquesta modificacib, i passem, doncs, a la designació dels 
Diputats que han de defensar, primer, la Proposició de Llei, 
presentada davant la Mesa del Congrés dels Diputats, per la 
qual es regula la participaei6 de la Generalitat en la gestió del 
sector púbiic economic de I’Estat, i ,  segon, els Diputats que 
han de defensar la Proposició de Llei, presentada davant la 
Mesa del Congrés dels Diputats, que autoritza el Govern a 

atorgar la concessi6 a la Generalitat de Catalunya d’un tercer 
m a l  de televisió de titularitat estatal. 

Els recordo que aquestes designacions es fan d’acord amb 
I’article 133; per tant, primerament, 6s necessari que fixem el 
nombre de Diputats que han de defensar cada una de les 
Proposicions de Llei. Previa consulta als Grups parlamentaris, 
la proposta és que, per cada Proposició de Llei, siguin desig- 
nats tres Diputats, Ara bé, d’acord amb el Reglament, cal que 
aixb s’acordi per majoria absoluta. 

De manera que demano a les senyores i als senyors Diputats 
que estiguin d’acard a designar tres Diputats per cada defensa, 
que es posin drets, i comptarem, per a assegurar-nos que 
tenim majoria absoluta, (Pawa.3 Tots eis Diputats presents 
s’han manifestat a favor d’aquesta proposta de designar tres 
Diputats per a defensar cada Proposició de Llei, i, donat que 
els presents s6n 86, la majoria absoluta ha estat obtinguda. 

Passem, doncs, a les votacions. Els recordo que, d’acord 
amb el Reglament, cada Diputat ha d’escriure un sol nom a la 
papereta. Aleshores, votarem conjuntament en els dos casos. 
En l’urna que hi ha a la meva esquerra, a la dreta, doncs, vist 
des del punt de vista dels senyors Diputats, votarem els Dipu- 
tats que han de defensar la Proposició de Llei, presentada 
davant la Mesa del Congrés, per la qual es regula la participacib 
de la Generalitat en la gestió del sector phblic, i, en E’urna que 
és a la meva dreta, pels Diputats a designar per la Proposició 
de Llei relativa ai tercer canal de televisió de titularitat estatal. 

Queda enths, eh, perquk no hi hagi cap confusió amb les 
urnes. A l’esquerra, sector públic econbrnic; a la dreta --a la 
meva dreta-, tercer canal de televisió. Bé, aleshores, el 
senyor Secretari comen& a donar lectura de la llista dels 
Diputats. 

(El senyor Secretari Primer dbna lectura deis noms dels senyors 
&t&ts, i aquests procedeken u la vot&.) 

EI Sr. PRESIDENT : Tots els senyors Diputats presents 
han estat cridats, eh? Passem, doncs, a l’escrutini. Primer, a la 
primera urna, que és d’on han de sortir designats els Diputats 
que han de defensar la Proposicib de Llei sobre la gestib del 
sector públic econbmic de I’Estat. @sprocederjc a I’escrutini,) 

El resultat de la votaci6 ha estat el segiient : Joan Vallvé, 29 
vots; Antoni Lucchetti, 18 vots; Albert Alay, 8 vots; Higini 
Clotas, 1 vot; en blanc, 37 paperetes. Per tant, queden desig- 
nats els Diputats senyors VaXlvé, Lucchetti i Alay. 

I passem ara n l’escrutini de la segona urna. (Es procede& a 
/’escrutini.) 

El Sr. PRE3IDENT : El resultat de la votacib ha estat el 
següent : Ferran Camps, 29 vots; Higini Clotas, 24 vots; 
Maria Dolors Calvet, 18 vots; Ramon Viñals, 1 vot; en blanc, 
2 1 paperetes. 

Queden, per tant, designats per a la defensa de la proposició 
de llei autoritzant el Govern a atorgar la concessió a Ia Genera- 
litat d’un tercer canal de televisió els Diputats senyors Ferran 
Camps, Higini Clotas i Maria Dolors Calvet. 

Donada l’hora que és, ens aturarem aquí, Continuara la 
sessió dema al matí, a dos quarts d’onze. Recordo a les 
senyores i als senyors Diputats i als Honorables senyors Con- 
sellers que comencarem la sessió amb les interpeklacions. 

La sessió comenqara a dos quarts d’onze del mati. Se suspkn 
la sessió. 

(Sbn tres quarts I cinc minuts de nou del vespre) 
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