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La sessib s ‘obre a les deu i deu minuts del mati 
L’iínic punt de l’ordm d ~ l  d b  d’uquestu scssiCi pknhria 6s el Ihlmt ddprogmmu i volacií? ds’nvestiduru del candidat proposat a Iu Prmidhncica 

ú~ Iu Generalitat, M. H, Sr. Jordi Pujol i Sdey. 
L’I. St; Sixwfnri Primer dbna iectura al iext de in Resoiu~ib de la Presidencia del Parlament, proposant un candidat per a la l+esiúhhia de 

la Genevaiitat (j~. 10). 
El M. /i. Sr. President invita pi M. H, S‘r. Jordi Pi@l a mposar el seu programa úe govern (D. ]O), El M. H. SK Candidal a la Presidknciu 

de Iu Generalitat, primer de tot, pronuncia uns mots de cungm f fulacib per les fites úemocrutiques assdida durant la primera legislatu- 
ra GI. 11) i, tot segait, fa uns comentmis de caructe,. general: y i~unt  u Iu sitniiitud del seu progmmu actual de govern amb el de la pri- 
mem Iegidatura (pa 1.1); en relacib crm6 ei que digué en ei seu discurs d’invesíiúwu de !‘any 1980 (p, 11); quant a la sma disposicib a 
uwor 10 colhborució del muxim nombre jiossihie dcfurces polítiques i ,socials (pn S l l ,  i quant al caire realista del seu programa 6. 
11). 

A con finuacici fa  un baianc de 1 irrcciu de xovern duta u terrnejins ara 1x1 Consell I5ecutiu. En primer lioc, tructa dk Ihpliicaciu de 1 Estatut 
fi). 1 i) i úe la constihrcib d’una Administració autenbmica catalana b, 121; en spKm iloc, de la creacii, fhstniclures (p. 13) i, en 
t t m r  lloc, del benestar social b. 13) i de la niodernifiacib del pais 61, í4). 

Tot seguit, ttuacta torn/+ de I’accib de govern en els terrenys cconbmic (p. 14), lingiiísfic (p. 14) i cultura! (p* 14). Firmiment, fa avinent que 
ei Govern de la Generalitul ha mirut d’orientar Iu societat catcalana en un smtit d’oberturu 6. 14), 



Orclrt! tlcl dia 

121 Sr. PIU31 LXN‘I-: Clomcnqa la scssi0, 
El senyor Sccretari Primer tindrh la bondfit de donnr lcctura 

1-1 la reso I ucih cl’aq uest 21 l’resi de nc ia, proposm i ~t n candi dat ~ m *  
ii tri Presidkncia de la Gelieralilat, 

i31 Sr. SECllE’l’ARl PRiMER: K~=solució de t’residencia: 
<<í)’iic~i*d amb I’nrticle SO de la Llei 3/82, del 23 de marF, del 
P;irlamenl, del President i del Corisell Executiu cle la Gciierali- 
tat, i consultats els representants dels pwrtits i dels Grups poli- 
tics amb represcnlacib parlnmcniAria, prolioso ii la Cnmbra 
com ii cilnclirl;it a la Presidkncia de la C‘cnerii1Et;it cl Iliputat 
Molt I Tononible scnyor Jordi Pujol i Solcy. 

>)Palau del 13aarlíimcnt, I 9 dc, maig de 1984. 
>>Miquel Coll i Alentorn, Prcsiriciit del 1’~irlument. )> 

1:I SI: IWNDENT: h i  conscqiieiicia, prego al Moi! 1 lono- 
nible sctryor Jordi Pujol que vulgui ocupar la tri tiunii dels orli- 
clnrs pcr fcr l’exposicib del seu programa de govern. 

131 St: CANlNl3AT A L A  IIRIJSIDk“IA 1)lS LA GENE- 
R A1,I‘I’AT (Jordi Pujol): Molt I Ionorahte senyor President, 
senyorcs i senyors Diputats, cn complimcnt dc I’cncBrrcc que 
em va Ter el Molt tloiiorahlc President del l’arlarncnt i rl’acord 
amb el quc estableix la L)isposiciO tmnsilbrin cinquenri del 
nostrc llstalut, crn correspon presentar davant aquest I’arla- 
mcnt rlc Catalunya la meva candiclaturtl coni ii President de la 
Generalitat; i i  aqucsts cícctcs, i scmprc d’acorcl amh cls nia- 
tcj xos tcrrnes estatutaris, sotmetré ii la scva ctmsidcsació i 
~ l c b i ~ l  cl prograniu cle govern, al qual penso qjustnr la meva tic- 

tuació pcl cas cl’obtenir la confianp del Piirlamen t. 
I’erb abans d’cntrar en la presen tacib del prograina, vul l  

... . ..... . . .- 

congratIilai.-iiie pcr la coiisolidaci6 cle la cleiiiocriicja, cie l’a~ito- 
nonia i del procks de i.ecuperwib iixionnl CIC Catalunya. Va 
itcii h i  I’ 1-1 111 I) 11 or t i i  a I i 1 la 1’ I’ i incri~ I eg i s I ii t L i  1.8, I ii C i c ncr :i1 i t :i t vil 

C O I ~ V O C R ~  clcccions i s ’ h  iniciat, amb la sessi0 dcl dia 17, la 
scgona lcgislatura autonoinica. i avui, per segona vegxla, L i t i  

candiclat a !a Presideiicia de la Generaiiht vc a presentar ai Par- 
lament el seu pmgrania de govcrn. Tot iiixb no hwin piissat 
mai, i slixo sol signilica, ja un fct histbric dc g r m  transcendkn- 
cia i molt positiu. 

Tiimbd, :ibans (I’cxpos~ir el programa, crec del c w  fer uris co- 
Inenlaris de carhcter general, 111 primer és que dun~nt  yuatrc 
anys el Govern cluc ,jo hc prcsidit ja ha aplicat L i l i  programa. ~ X S  
lhgic que cl ~x-ograma que ara els presentari: per ;I la segona ie- 
gisliit~rra no sigui ibnatizcntalmeiit diferent del rlc líi primera; 
pcr nixb, cn el curs d’aqLicst discurs liauri: de t’cr freqüents refe- 
rcncics I’acciQ de govern del periode anterior. 1:i segon co- 
mcntari ha cle ser un rccordntsri clcl que deia jo mateix f i ~  
quatrc anys en cl meu discurs d’investldurn, 1)eia: {i si vostks 
ens volen, volaran un programa nocioiialis~a, un govern nacio- 
iialista i u11 prcsiclcnt nacionriltsta. Voturan un determini: el cle 
construir un país, et nostre. Volaran una voluntat: la de defen- 
sar ut1 país, el nostre, agrcdit mi la scva identitat. Votaran una 
ambició, la de. fer CIC Catalunya no pas un país gran per In scvii 
frmp niaterial, que serh sempre limitada, sinh un país gran per 
la seva cultura, el seu civisme i hi seva capacitat de canvivencia 
n. Crec que ciiiirmt aquests quatre anys hem actuat d’acord 
amb aquestes ;ifit-macioizs. Algii liodrli creure cluc algunes dcci- 
siotis nostres :LI servei, justamcnt, de la idciititat riacional cata- 
lana hauricn d’havcr cstat diferents, que no I‘orcn prou encw 
lades; aixb bs cliscutiblc, es clar, pcrb el nord constant i princi- 
pal de la nostra acci6 ha estat la rlefeiisa de Catalunya i de la 
scvii idcntitat, i ho continuari essent. fis a dir, refei-mo la mevu 
conviccib que Catalunya és un;i naci6 i que ti: drct que sigui re-- 
conegtidr-! la seva personalitat en el terreny cultural i lingüístic, 
coin políticanient i institucionalment. Reitcro la mcva voluntat 
quc aixb cs faci en cí marc de: la Constitucib, així corn que Cat+ 
lunyu sigui un hctor d’estabilitat i cte progrés per al conjunt 
cl’Espanya, i expresso amb especial forqa el meu dctcrmini que 
tot aixh es faci Iicr vics cle cliiileg i d’entesa, dintre i fora de Ca- 
talunya, aixi com el meu convencirncnt que lu convivimcia 
ciutxlnna dintre dc Catalunya ha de ser lai preticupaciii mes do- 
minant per a tots nosdtres, i ,  cl’una nimera especial, pes als 
qui explicitanient ens rccnticixcm cn cl nacionalisme. I concre- 
tamcnt en  u l i  naciorialismc 1 3 0  basat en 
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i’ahstraccib o en un romanticisme historic, sinó en un concepte 
global del que Catalunya ha estat en la histbria i es avui en el 
present, amb tota ia scva complexitat i el seu pluralisme. 

I és aquest component nacionalista, bhic en el nieu pensa- 
ment polític, el que rnbs que cap altre em fa dir, com a tercer 
comentari previ, que malgrat disposar de majoria absoluta bus- 
car& la col-laboració dei mhxim possible de forccs politiqucs i 
socials. Deia també fa quatre anys, quan parlava només en 
nom de 43 diputats: <<Sorn molt i molt conscients que nosaltres 
sols, ni que tinguéssim 68 Diputats -6s a dir, la  majoria 
absoluta-, no podem construir Catalunya. )) Avui en tenim 
72 i dic el mateix. 

Per aixb en i’anterior legislatura jo mateix vaig proposar que 
deterniinadcs lleis es fessin per una ponencia del Parlament. 
D’aquestu manera s’assegurava la preskncia de tots els grups i 
de lotes les opinions. I també per aixh es va procurar que 
moltes altres lieis fossin aprovades per consens i que en les Co- 
missions Mixtes tots eis grups hi fossin representats. 

Doncs bé, ja des #ara anuncio que durant iquesta Lcgislatu- 
rii mirareni de fer el matcix, ja sigui a través dc ponhcia con- 
junta o per la col-labonició directa del Govern amb els grzips 
polítics. AvenCo alguns grans tcrnes en quk procuraré aconse- 
guir iiqucst ampli acord: ta llei d’ordenacib terrilorial, la de la 
funci6 pGblica, la d’administritció local, ia llei electoral. I hi 
afegeixo activitats no prbpiament legislatives, COM tot el que fa 
referkncia a la seguretat ciutadana. 

Naturalment, el fet de disposar de majoria absoluta confereix 
~ i t i i l  cspecid responsabilitat. I un asliecte d’aquesta responsabi- 
litat pot ser, arribat el cas, l’obligacib de fer valer aqquesh majo- 
ria absoluta, perquk I’electorat ha donat un mandat, un 
mandat que no es pot defugir. Perb interpreto aquest mandat 
en el sentit de creure que, abans de fer valer simplement la 
forp dels vots cal intentar aconseguir en els temes més impor- 
tants un consens al més general possible. 

Finalment, el quarl comentari prcvi és que, d’acord amb un 
criteri que sempre he  mantingut, que sempre he mantingut, 
he procurat fer un programa realista, sobretot un programa 
que no prometi el que després no es podrh fer. No m’apartark 
d’aquesta norma de condu~ta,  de dir la vcritat al pais i de no 
prometre el que crec que no podrem fer, 

Durant quatre anys he explicat al poble de Catalunya que la 
crisi seria llarga, que l’atur encara ho seria més, que l’autono- 
tnia catalana tenia i tindria certes limitacions importants, que 
no poclriem resoldre rhpidament determinats problemes, per 
exemple, el deficient funcionament de I’assistkiicia primaria, 
ctchtera. He dit i repetit coses com aquestes, poc falagueres. 
Ho continuar6 fent, sempre que calgui. Avui matcix, en algun 
punt ho hauré de fer. Perque, només sabent la veritat, e1 pais 
pot reaccionar i es pot salvar. I ,  només reclamant de cadasch 
l’asumpcib de les propies responsabilitats, podrem anar 
endavant. 

No cal que els digui que 61 primer al qual cal exigir aquesta 
assumpcib cle responsabilitats és af Consell Executiu. Aixb era 
i és i serh feina meva, sera feina dels Cansellcrs i serh feina 
moli principal d’aquest Parlamcnt que, sens dubte, duri a 
terme amb la mateixa cfickia que va demostrar I’ancerior 
Parlament. 

Fets aquests cornentxis previs, passo a un irriiner punt con- 
cret del programa que presento a la seva discussió i eventual 

aprovacib: el de l’aplicacib de I’Eslalut. Durant aquest temps 
hem dedicat una atenció preferent a l’aplicació clc l’EEstatut, 
que es troba en una fase avanqacla, i aixb permet a la Generali- 
tat d’inciclir ja substancialment en la societat catalana. 

Pero cal dir que des de fil un temps el procés de traspassos 
esta sensiblement encallat i que, a més, hi ha per part de I’Ad- 
ministració central una acci6 molt persistent d’erosib i d’intcr- 
pretacib restrictiva de les nostres compethies.  Dic aixo, en 
primer lloc, perque aquest fel obliga que una de les nostres p i -  
meres accions sigui plantejar al Govern central el terna del coli- 
ccpte d’aautonomia. Ja he dit alguns caps que dcs de la s e n h -  
cia de la LOAPA, de I’agost dcl 1983, hi ha corn una perplexitat 
en materia autonbmica per part del Govern central. Pcrb és 
una perplexitat que juga cn contra nostra per dos motius: 
perquk quan no sc sap ben bé quk fer, quan falla la reflexib, ia 
idea articulada, s’imposa l’instini, i I’instint de la classe politica 
espanyoh és centralista. I. cs pot comprendre que ho sigui 
perquli: ho ha estat durant segles. 1, a mix, en una situacih d’a- 
tonia o d’indefinició politica s’imposa també el criteri burocri- 
tic, que ks rnks centralista encara, 

Vaig anunciar al President del Govern cl mcu desig d’en trar 
a fons en aquesta discussió amb ell. Si no aturem l’actual 
pro& d’crosib, fet ii basc de petits rosecs de les nostres cornpe- 
tencies, ens podem trobar d’aqui a un tcmps amb un Estatut 
molt clismiiiu’it. 

Aquestes accions, basades en lleis ordiniries, pcrb moli 
també en ordres i altres actes administratius menors, i basades 
també en la pura, simple i sistemktica ignorhncia quc hi ha un 
Estatut d’hutonomia, poden arribar a resultar mes perilloses 
que les lleis de bases, que, almenys d’entrada, són sempre 
tamhh moll restrictives, perb sobre les quals la discussió sol ser 
--amb I’AdministraciÓ central-, més franca i oberta i, sovint, 
més positiva. 

Una altra iniciativa a prendre immediatament és intcntar ac- 
celerar els traspassos, Com abans deia, fa temps que van molt 
lentament. Fins i tot traspassos aprovats de fa mesos, com els 
d’universitats i cle cambres agrhries, encara no hali estat publi- 
cats en el Rutlleti Qficid, i hi ha una negativa totai a parlar de 
traspassos tan importants corn cl de l’INEM, el de la recerca i 
el de les obres hidrhuliques. Vull recordar que a primers del 
1983 la Comissib Mixta va prendre I’acord d’enllestir tots els 
trdspdss~s abans del 31 de juliol de 1983. Aquest acord no s’ha 
complert i atenent al que diu la sentkncia de la LOAPA, 
segons la qual els acords de les Comissions Mixtes obliguen 
l’Estat, podríem presentar recurs d’inconstitucionaIItat. Es a 
dir, no ens caldria esperar a l’acabament del període de sis anys 
que preveu 1’Estatut. El meu prophsit no 6s fer-ho, almenys 
mentre no es demostri la ja definiliva negativa per part del 
Govern central, perb hem d’aconseguir modificar í’aciitud 
actual del Govern central, 

S’irnposa, per tant, una conversa a fons amb ell, amb el 
Govern central, sobre el conceple d’autonomia. No cs tracta 
només ni principalment de discutir aquesta o aquella compe- 
tkncia com de saber quina idea de I’autonomia tk. el Govern 
central. I fins i tot cs tracta d’escatir qui; 6s el seu grau actual 
de sinceritat autbnhmica. Per temperament jo sóc més aviat OP- 
timista, i, per l’sbligació que es desprkn de la funció de Presi- 
dent, he subratllat sempre més cl que em i és positiu en les acti- 
tuds del Govern central que cl que és negatiu. Pcrb la meva re- 



spmsnhilitat tamhh ni’ohliga a dir quc s’advcrleix cn rnolls 
llocs i en molles accions tant del Govcrn corn de I’Adminislra- 
ció el quc jo CII deia, en unii carta dirigida al l’resiclení del 
Govern, la nosldgia de la LOAPA. 

Els Ilcgirb alguris hgmen t s  d’acyucstib air ta ,  d a t i ~ h  cl 7 cic 
maig, pet’quk els situaran cn cl quc era i 6s la tneva visib cle I’ac- 
tual niomctit íiutonomic i algunii iniciativa quc volia prcnclrc: 

<{ Pcro iiun siendo tocio csto twliy itnporlank - m’hiwia refe- 
rit ;-I ternes concrets-, Io que inhs me interesa es tenet’ una 
conversnción I;irga sobre cl fondo cle la riciual polit ica iiuton0- 
mic;~ del Gobierno central. Creo siiiceramente --y vcii CII mis 
palahnis, scñor I’rwidcnle, u nit actilud clialogantc y coiiipren- 
siva, no u i i  iinirno polémico- que en la política aulotihiica 
actud hay una cicrta perplcjirlad, u t 7  cicrto titu bco. llor lo 
[nenos yo 1x1 acierlo a ver exaclurnente su iiitencibn. A 
menudo, por ejcanplo, sc ilice que las Autonomias 110 se 
jsueden hacer con fotocopia, c) iiicluso oficiosamcntc se afirma 
quc las ALilonomías histbricas dcbieran scr diferenies. AI  poc0 
ticmpo las niistnns o parccidas persmias proclarnan la necesiilad 
de una total hornogcneimci ón ;wtonhica.  H 

IJn dtre piirigraC (i Señnr Presidcnte: no qriicro en modo 
itlguno iniciar esta scguncla Legislatura a u t o n h i c a  arnparado 
en actitudes dehsivas, ni atetito a i e m s  menores o anecclrik 
cos, ni clescie posiciones de recelo. ‘Tarnpoco podemos iniciarlu 
sobrc bascs rirnbiguas y contradictorias, o sobrc In nostdgin 
que en algunos sectores important es dc lli hdministraci6ii y 
del Gabierno ccnlrales sc siguc sinticnclo por 1:) LAIAPA. Pcr- 
mitamc qirc con frmqucm y cordi:ilidad me cxprcsc así. H 

l J n  ¿iltrc pariigraf: (< Nosol ros no fuirnos en su díii  clelensores 
del Estado r b  las autonornías. El espíritu de coiisenso, el scnti- 
CIO CIC resl>onsiihilidad y la volunlat de soliclaridad iios concl~i~je- 
ro11 ii su acep tac ih  A su iaceplacibn entotices y a su defensa 
ahora. Pero sietnpre sobre la hase ytie no representaria recorts 
de las aspiraciones autotrhmicas cutalanas, tal coino las t*ecoge 
el Estututo. IJstcd y yo, scfior I’rcsidente, liemos actuado 
muchas veces de acuerdo con cste espíritti. Me  coinplxe con- 
statacio, y r2 menudo 10 he dicho pljblicarnentc, l’cro en general 
Iu accibn del Chbierno, y iodavia m;ls de In Administrwi6n, no 
se inspira en este critcrio. )) 

IJn altre parigraf 44 Ustetl sabe, señor Presicicntc, que el 
autonomimo no es t’ru to en Cíitaluík ni de un programn polí ti- 
m, ni dc un:i coyuntura, ni CIC una tcictica. Es algo n ~ u c h o  mks 
profundo. El nacionalisrno catalin CIC una forma u otra infmna 
tuda fil política catalana y alicnta su reivinclicaci6n. Af’ortunacla- 
rnente es LIII naciondisrno ahicrto, integrado cn ei con.jurito es- 
pañol, convivcncial y pacifico. Pcro no por ello deja de repre- 
senlar nlgo que reyuiere un tratmiento no meciniico y juridi- 
cista. )) 

I un rlarrcr parigraf: ((Corno pueclc irstcd ver en cs tíz ocasicin 
no pretcndo hahlar principal men tc CIC temas co ticretos, sino 
del meollo CIC li1 cuestihn. Rcalmcntc, i,& clasc de autonomia 
va a huber en i3qxiña? ¿Cual va a scr la autonomia catalana? 
La personalidaci diI‘erenciacla de Cataluña clcntro de España, 
i* ~iitiio quedari tinalmente reconocida? Y, por supuesto 
¿como pucdc Cutdufia incrcriicn tar su aportacitii al quehwer 
común espaíiol ‘! H 

Aquestn era la meva posicirj, aquesta 6s la meva posici6 en 
aqiicsl punt bhsic, quc he de completar de tota mmcm amb al- 
guncs consideracions més. T una d’ccilcs es que l’aplicació de 

I’tistatul no és normés u n  problema de transi‘erkncies i de de- 
fensa jurídica de competencics. ks Lin problema, tarnbh, cl’uti- 
lització a fons de les compctencics i d’actuar eficaqncnl en cl 
camp d’aquestcs cornpetbncics. Aix6 requercix, entre altines 
coscs, unii boria administrucid, auloni>iiica. 

l lu ran t  quatre anys hcm crmt l’Aclniinistt*aciO pirl)lica catala- 
t ia.  A partir clcl nucli iniciul dc la Generalital provisional, que 
fou cl’un erari ajut, i 1-1 cwalE de les successivcs transfcc&ncies, 
la Ckneralitat ha unat cremt ~ i i a  hdrninistracib pirlilica i mpor- 
tant  i que funciona. L’itprovacih ii Madrid, cn un futur .ja no 
IlunyA, de la llei cle bases de la funció pública of’erirh el niiirc 
dintre dcl qual la Generalitat -bit el I’íiclamenl com el 
Govcrn - podrli perfeccionar aquest proc&s cic citació dc I’Ad- 
ministraci6 pública catalanii. Dcsprks els en parlaré amb n ih  
de t i121 I. 

L’iistatut i I’Autonornia, i la seva itplicacib, rlcpencn 
--deia-- de les competencies, de la seva adequacia Liiilitzacib i 
d’una bona Administracib. I’cro depcnen tambb dc les scvcs li- 
nances. Per tant, parlem-ric, de les finances autonbmiques. 

Per corncnpr rcitero que haurii estat bo, que serii bo i corsec- 
te cl tancarncnt dels exercicis clel 1981, 82 i 83, i, cmn és obvi, 
sempre dintre dels mrges d’cndcutamcnt iiprovats pel 
Parlameni. I 

Pel que r;l a la. Seguretat Social, la incbgnita que encara sub- 
sisteix és li1 quantitat quc finalment I’lnstitut Ciitalk de ILI Salut 
percebri1 correspotient al 1983. Com molts de vostbs saben, hi 
hu pcndcnt encara per aqucst concepte una darrera quantitat. 
Pcrb, en canvi, com R mostra csliecialrnent palesa dels proble- 
tiics quc hi ha, pcnsin cluc cl Consell Executiu no Iia pogu1, ni 
poclri cri un futur imtiicdiat, presentar cl Projecte cic Pressu- 
post del 1984 peryuk, a hores d’ara, CE Govern central en car';^ 

no ha preselltat al Congrks el l’rojccte clc Llci quc fixa cls per- 
centatges de piirticipacions de Ics diverses A,utononiies en les 
inversions de I’Estat, 

J rccordin que et Parlameni catalh, ii fi tl’cvitar I’riprovacib 
d’un pressupost en el qual la particla cl’ingressas fos incerta, va 
aprovar una llei segons la qual el Consell havia de presentar el 
pressupost un cop aprovada II Madrid la Llci dels percentatges. 

Per lani, ja quilsi 6s segur que enguany hrcm mbs una li- 
quiclacib de pressupost que no pas un  press~rpost prbpiament 
dit ,  i que totjust el pressupost del 85 podrt’t ser fet, cspcrcm-ho, 
en el moment i cn la forma deguts. Pensin que, a iiibs, l’cstan- 
camcnt d’aqriests ternes en el Ministeri té un altre incotiveni- 
mi, i és que no pocicn fer-sc els anomcnals <(plans econbmics 
regionals >}, cosa que, en el  nostre cas, seria clcsitjable poder fer 
aviat, 

Pcrb, durant els propers mesos, la Generalitat no solament 
liauri de defensar la participacib catalana en la Llei de pcrccn- 
tatges sin6 que també haurh de reclamar tina revisi6 de la 
TBFCA, que s’esth veient cluc és tina Llei molt dolcnta i molt 
injusta envers Catalunya. 

D’ultra bancla, a finals dcl 1985 es complish el termini cn el 
qual podreiii plantejar la revisi6 de les cliusules financeres cle 
I’EstatuE, d’acord amb e! que estableix I’arlicle 45, que w m q a  
ja alguns dcls critcris que s’hauran de tenir en compte: renda, 
poblaciri, esfor$ k a  I, cntrc al tres. 

Si, a aixb, vosths hi afegeixcn que persones molt autoritza- 
des del Ministcri d’l3conomia rcclamcn ben públicament i 
o bertatncnt la modifjcacii, clcl financ;amcnt de les autonoinies 
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en un sentit restrictiu, vostks comprendran tota la imporlincin 
del futur immediat pel que fa a les finances de la Generalitat. 

EI perill d’involucih autonbmica, que fa  temps que clenun- 
cio, es pot fer realilat, enire altres camins, pel de I’ofegament 
econbmic, En un fiitiir molt breu penso demanar 1’cEpiniÓ i la 
colhboració de totes les forces polítiques sobre aquest tema. 
No em penso, per tant, pronunciar sobre si ha arribat el 
moment de la revisió de les clhusules financeres de I’EEstatut 
--demanarem o no el regim de concert, tot i que jo personal- 
ment cn sóc partidari. Nomes després d’una h p l i a  discussih 
aquí, enirc nosalíres, i a Madrid, podrem definir exactament la 
nostra posicih Per6 sigui quina sigui aquesta posicih vull fer 
avinent al Pnrlament i a totes les forces polítiques que, en aixo, 
correm un gran risc i qiic caldrli potser enliontar-s’hi amb el 
mixim suport possible. 

Per acabar aquesi capítol, vull fer un pctit parentesi i intro- 
duir una prcocupacih suplcmen thria. L’Admin istració ccn t ral 
tendeix cr-lda cop més a plantcjar-se molts ternes d’inciclkncia 
tcrritorial en uns termcs que ells qualifiquen de racionalitat 
economica, pero que sistemiticament sempre perjudiquen Ca- 
talunya o trenquen la seva unitat. El cas de la Tdefhnica 6s es- 
pecialmcnt clar i escandalós per la forma absolutament dcscon- 
siderada corn es va dur a terme. EI projccte de nicrcats d’origen 
d é s  u n  altre. Diverses actuacioiis en matkriii de politica in- 
dustrial han estat molt contriries als interessos catalans. Cal 
posar. tots aquests temes - tanibk aquests-, i Cl’iiltres, sobre la 
taula, perquk són massa coincidents. 

Malgrat tot aixb, I’Estatut és una eina important per’ con- 
struir Catalunya, i el poble de Catalunya reclama qiic cn fem i ~ s  
plenament i cfkagment. 

Aquesta ha estat la meva norma duran1 l’antcrior legislatura. 
bs més, de íet, més d’un cop la Generalitat ha assumit respon- 
sabilitats que no eren ben bé nostres. Responsabilitats en les 
quals hem actual per iniciativa política i per capacitat de COIIVO- 

catoria social, tant o més que per estricta carnpetencia. Vostes 
m’han sentit a dir més d ’ ~ m  cop, cies d’aquesta mateixa tribuna, 
que en un cert sentit tot el que passa a Catalunya ks competen- 
cia de la Generalitat, Doncs bé, el meu propbsit és continuar la 
política dels quatre anys anteriors, pero amb canvis importants 
de prioritat i amb un més fart riccent de millora i 
perfccci onamen t. 

Permetin-me, per tant, tot i que pugui ser un pel carregbs, 
una breu referimcia a la politica practicacia durant la darrera 
legislatura. 

En primer Ihc, consolidació de l’autonomia, aplicació de 
I’Estatui, creació d’una Administració au tonomica. Ja n’he 
parlat. 

En segon lloc, una politica intensa dc crcaci6 d’infrastruciu- 
res: carreteres, ports, transports, etcktera. No els cansar6 amb 
dades i detalls, entre altres coses perquk aquesta ha estat una 
feina prou important, prou coneguda i ,  fins i lot, reconeguda. 
S’ha treballat molt intensament també en la. creació d’equipa- 
ments socials al servei d’una política de lienestar social: esca- 
les, guarderies, instaldacions esportives, residencies per a gen t 
gran, biblioteques, clcetera. Tol aix0 fet amb el criteri d’a- 
tendre les necessitats reals i amb voluntat d’cquilibsar el pais, 
tant socialment com geugrhf”lcament. 

La politica de benestar social s’ha complemeritat amb una 
acció de moclernització gencrai del país, que s’ha iniciat, iot 

just, lant en el camp de I’ensenyament, per exemple, corn en 
el de la nostra indiístria i, en general, de la nostra economia. 
Dic que s’ha iniciat, perque molts cops el més urgent durant 
aquests anys ha estat l’accib purament quanlitativa. Per exem- 
ple, abans s’han hagut de fer noves aulcs escolars que no inlro- 
cluir el vídeo o la informatització a I’ensenyarnent. A partir 
d ’ m  s’haurnn de continuar fent aules escolars, pcro l’objccliu 
de millorament i perfeccionament haur9 de primar més que no 
pas abans. 

En el camp econbmic, durant aquests quatrc anys s’ha esti- 
mulat la inversih pbblica directament, és a dir, la propia de la 
Generaiitat, i indirectament, és a dir, la que la Generalitat ha 
pogut provocar i facilitar per al tres organismes públics o pri- 
vats. 1 s’ha donat el maxim suport possible a la inversió privada 
i a les empreses privades, perque sempre hem cregut que asse- 
gurar la viabilitat de Ics empreses és Túnica rnmm cle lluitar 
eficaqment contra la crisi i contra l’atur. Jn s6n coneguts els 
mitjans que hem utilitzat, des dels acords amb les Caixcs per 
incremcntar el cr6dit als ajuntaments fins als avals a empreses 
o la intervenci6 en la política de reconversi6 industrial, que en 
alguns sectors va poder ser moít efectiva. 

Passant al camp de la llengua i de la cultura, Ia políticn bel 
Govern de la Gcncraljtat clurant la passa& legislatura ha estat 
la de faci1 i tar I a recuperació i la generi11 itzacib del catali, i a aixh 
esti qjudant molt un dels fets més reeixits de I’anterior legisla- 
tura, un dels orgulls, un dels grans orgulls, no solament de 
I’unterior legislatura, sinó que ,jo crec que de la política moder- 
na dc Catalunya; la Llei de Normalitzncib, aprovada per unani- 
mitat pel Parlament. També és bo recordar quc I’objcctiu del 
Govern cie 1;t Generalitat ha estat el d’aconseguir cl real i efec- 
tiu coneixement i ús de Ics dues llengiies per tats els catalans a 
través de l’accib a I’escola i de iots els elements de fortnació 
dels joves i dels infants, i no a través d’una acció segons com di- 
fícil sobre les generacions adultcs. 

Vull recordar, com a judici positiu d’aquesta política, la Re- 
solució que el Parlament de Catalunya va votar fa iins mesos, 
sense cap vot en contra, segons la qual {<la política lingiiística 
del Govern de la Generalitat no havia incidit negativament en 
I a convivencia ciutadana N, convivkncia ciutadana que ha estat 
sempre un obiecliu prioritari per a mi, que ho fou del Govern 
anterior, i que ho seri del futur, si vostks em donen la 
co rifi a n va. 

Sempre ei catalanisme politic ha donat una gran importkncia 
a I’accib cultural. El Govern de la Generalitat ha dut a terme 
una polílica d’infrasiructura cultural i d’ccstímul i d’impuis de 
les iniciatives culturals. Ho hem fet sense dirigisme, i en nixb i 
en tot Iicm jugat la carta del reforc;arnent i del protagonisme de 
la societat civil, d’acord amb el que de sempre ha cstat el 
nostre pensament polilic i social. 

Finalment, durant aquests quatre anys, el Govern de la Gc- 
nertlitat ha procurat orientar la societat catalana en un sentit 
d’obertura Des dc la preocu pac% per I’ensenyament de llcn- 
giies esirangercs, fins a I’esiímul de les iniciatives exportado- 
res; des de la presentacib, sempre que hem pogut, dc laculturii 
catalana arreu rlcl món, fins a la prcsdcia en activitats poiíti- 
ques dc caractel: internacional, especialment europees. Tot s6n 
exemples jl~lustratius cl’aquesta politica que ncix de la convic- 
ció quc Catalunya tant podria perdre pes per dilucih de la seva 
identitat com per tanur-se en la seva closca, 



nivell dc vida, la s c ~ ~ ~ i r ’ c ~ u t  i la I‘ormacit-5 cluc necessita i als quals 
tc circt. 

Iloncs 1x5, I’acci6 en tois aquests camps, quc Ibu molt impur- 
tani clurnnt cls mtcriors qtiatrc anys, serii cotitinuuda. No faré 
ara --secia molt prolix-- unii explicació delallatla de projcctcs 
ni dels cativis li introduir en la polilica de benestar soci:il en ge- 
ner;il. M’aturaré nom& en clos  unts. s. IJn d’ells fa rcfcrbnciti al 

Tltrrant els rlarr-crs anys, hi ha hagut una millora evidenl del 
nivell hospitalal-i a Cutal~tnya, tant liel cluc fa als haspitals rSc 
I’lnstitut Cln tali1 dc la Salut com a la rn&*¡a dels concert;ats. 
’liirnbk hi ha hrrgut pro~:ressos cn la Irromoció de la siilcrt; CII 

c~i  11 vi, co nii n iiern tcn i 11 1 u iiíi mala assi s tk tici a pi* i inli ri a. 
Millorar-la serk tin dels objectius priorilaris clcl Ciovct’n. N o  
puc: miipromctrc’m que en quatre anys la millora sigui sufici- 
ent. Iin quatre anys tio hi I iaurh  ni prou lcrnps ui jwoiz diners 
pcr ;i compictai* tot iiqiiest procés, pesb es p i t  fer --i cl f i i m n -  
un hon tros de camí. llls ccntres d’assistbncia primiria ac- 
tLralinent en construcció i d’oltres que es t‘arati, i la iiiiroclucCió 
dc I’assisthcin jer;iryuitzada, seran els dos elcrncnts Iirincipals 
d’iiquesta acció. 

f le &regir uila COSR en acluesí cupitol dc la sanitai, cie niés 
contingut polític: ii Catalunya tcnirn un sjslenia saniteri que no 
cs dlinsi --o que es cMna poc- a la resta de I’Estat i que es pot 
qualificar dc mixt. ’~cnim llits phblics, pcrh larnbk molts CIC 
concertats, *ja sigui rl’hospitals privats, I) cl’hospitals digucm-ne 
de patronats o de mútues. hitenc cluc ilclLiest sistema iiiixt 
rcspoii SI uix1 bo ui^ trndicili, yiic ha cstat i que 6s eficaq, cluc en- 
caixa imib cl nostrc criteri de sociciat civil i quc, per tnnl, h2-t 
d’ésser co tiscrval. 

De fet, durant els quatre anys precectcnts s ’ h  prociirat 
alhora incrementar la xifra CIC llits cle I’lnstitut Catdit de la 
Salut i millorar el seu scrvei, pet3 lambk consolidar cl sector 
concertat, al maleix temps que se l i  cxigia un  determinat nivell 
irssistcnciul. 1, com a ccmseqiikncia CIC tot aixh, SOC defensor, 
no solimcnl CIC la lliure cleccib dc tmtgc, que, sigui dit  de piis- 

saila, a Catalunya existcix cxachneni igual com ii la resta de 
E’Estat, sin6 de la lliure eleccii) del sistema. Es ii dir, crec quc 
un malalt de la Seguretat Social liauriu clc poder lriar entre anar 
a iin llit dc l’lnstiiui Catuli de la Salut o a Li11 liospjtnl conccriat, 
pcrh no prbpiamcnt de I’lnsiitut CatalA dc la Sídut. 

Aixk 110 depen dc nosallres, pcrb seri delctis;d en Ics nostres 
co~~vcrscs arnl-r el Ministeri i anib cl Govern central, i ,  en iot 

de hi tiencralitat Iza CIC perseguir cl manteiiiinciit del sisterna 
mixt q~ie tenini ci Catizlunya. 

L’altrc punt CII el qual crn vull riturar bs cl dc i’cnsenyamcnt. 
Cal introduir en aquest camp -ja ho he dit- tnés esperit de 
rnodernilat i mks exigkncia cle qualitat. Per.6, 1x1 qw I‘n r? la 
construcció c1’1ides cscolars --que cal continuar-, he CIC dit. 
que, durant els anteriors yuatrc anys, la prioritat s’hii ccntrat 
sobreiol a Mi13 - tamb6 s’ha trchallitt, pcr0 no tant, A iH 11’ i a 
Forrnacih Professional. Durant eis propers quatre anys, en 
canvi, I’acccn t s’Jia~1ri de posar d s  a Fortnació I’i*c~l’essionaI i 
a esmenar cl clkficit que hi ha de fornlaci6 perimancni d’aclul ts, 

1 iambt: aquí he dc referk-rne 211 model mix1 de l’emenya- 
ment, i el podria clefeiis:ir amb paraules moll similars a com ho 
he fet en cl cas de sanitat. Crec cluc la Generalitat ha ajudat 
molt quc el tema tan ciificil -hi ha ajudat molt- i potcncjal- 

cikinp de ILI salut. 

C R S ,  6s una cxplicacib CIC per’ qui: cccc que Iu política del G0vcl.n 
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nient conflictiu de I’enscnyamcnt jiiblic i clcl privat tingués a 
Catalunya, darrerament, un tractament sere, dialogant i con- 
structiu. En tot cas, també aquí em proposo de continuar CIC- 
fensant un  sistema mixt que respon a la nostra tradició, a I’e- 
xigencia d’efidicia i de bon servei i a l  nostre concepte de socie- 
tat civil. 

Innovació, modernitat, benestar social ... Passo ara a un 
tercer punt. 

Com els deia, el grau d’hummitat de la societat catalana 
-en darrer terme, encara que aixo sigui en un llenguatge poc 
polític, es tracta d’aixb; de salvar i de reforpr el sentit d’huma- 
nitat, que el rnixim de gent possible sigui al més feliq 
possible-, el grau d’humanitat de la socictat catalana depcn 
en homi part dc la política de benestar social, perb no és sufici- 
ent, pcryub passa - i  pmsar& que, fins i tot si es compleix el 
meu pronbstic personal que anem cap a iina certa recupcrxió 
--senyores i senyors nipuials, he fel un pronbslic, no una 
promwi-, íiixb cocxistirh amb moltes situacinris dificits. El 
procés de sortida dc la crisi i l’ilccés a una novii situació, que jo 
crec yuc serh posiliva, seti gradual. Trigarem anys ii recórrer 
tot aquest carni, perb de mica cn mica les coses aniran millo- 
rant, i, mentrestant, hem d’evitar que el canvi produeixi vícti- 
mes, és ii dir, hem de reduir tant corn es pugui les frustracions, 
les marginacions, els fracassos de persones i de colkct ius. 
Molts aturats cs trobaran en aquesta situacib, sc’ls ha d’ajudar; 
determinats seclors professionals també, se’ls ha de reciclar, i ,  
quant a determinades aclivitnts obsoletes, ca1d1-A ajudar la gent 

fer el canvi. I una de les coses que hi ha d’ajudar és no sola- 
tneiit la geiieralització del benestar social sinó també una alen- 
ció molt especinl a determinades situxirms. 

Senyores i senyors Diputats, a Cutalunya hi hu clolor, Hi ha 
gent cluc pateix. N’hi continuari hrivent, enciirii que les dades 
macroeconbmiques millorin. Mirem on és el dolor. 

Per comenqar, entre els aturats, sobretot els que 110 tenen 
stibsidi; hi ha, cntrc cls aturats, joves. Sbc pr-lrticlari d’un subsi- 
di d’atur pcrmanent, que segirrament hauriu de ser inferior a 
l’actual i que culdria complcmcnlur anib una acci6 mBs efectiva 
i exigent de I’INEM a I’hora d’oofcrir treball d s  aturats, i anih 
amplis programes de fornlaci6 i de reciclatge. 

Perb lot aixb, en bona part, no és competencia de la Genera- 
litat. Amb tol, no podem desinteresar-nas d’aquesta gent amc- 
impda de niarginltció, de frustracib, i ,  de vegides, també de 
rn i ser¡ il. 

Per hnt ,  la Generalitat es proposa rcforqar la seva colhbw-a- 
ció amb 1’iNEM mentre no ens sigui traspassat, i reclamar una 
aportació de diners que respongui a la gravetat real dei prohle- 
mil de l’atur a casa nostra. 

Cacord amb I’INEM es rnirarh cl’articular en tres punts: 
primer, els propers traspasso3 dels expedients de regulació d’o- 
cupació i de formacib ocupacional. 

Segon, la coordinació dels diversos fons, tant de la Gcnerali- 
tat corn de I’lNEM, en els respectius programes d’ajut als 
parats no subsidiats, SI fi de no frigmentar inútilment aquests 
plans contra M u r  a Catalunya. 

Tercer, en la mesura de les seves possibilitats pressupostiri- 
es, la Generalitat oferir8 a la xarxa d’oficincs dc I’INEM un 
reforq administratiu que faciliti la millor coi.laboraci6 
d’ambclw Administracions. 

D’alltra banda, és voluntat del Govern dc In Generalitat con- 

tinuar la tasca ja feta, de coordinacib institucional amb els 
Ajuntaments de Catalunya per :I endegar iniciatives que signifi- 
quin un ajut als parats no subsidiats, que es troben en les pitjors 
situacions econbmiques. 

Pel que ía més especificament a I’atur juvenil, continuarem 
¡a tasca de crcacib de cooperatives, d’acords amb eis hstituts 
de Formacib Professional amb els gremis, de cursos de perfec- 
cionament, de creació --a travks cl’iniciativcs directes de la 
Generalitat - de llocs de treball, temporals o no, per als joves. 

Pero, senyores i senyors Diputats, sobre I’atur, no ens hem 
d’cnganyar, i, sobretot, no hem d’enganyar, Vostes m’ho han 
sentit a dir molts cops. Amb el cframa dels aturats i de les seves 
famílics; dels joves que no troben la seva primera feina; dels 
pares angoixats pcls fills scnse trcbdla.., amb aixo no s’hi juga. 

Per tunt, he de dir que tot cl que farem resultiiri molt insufi- 
cient. I afegeixo que només unti accih de conjunt de la societat 
ca tal ana , sens e n r r i i w v - p m k q  13 o 1 i t j c s , 11 i t kc t ics , n i p u bl i c i t a- 
ris, sinó rcsponeiit a un autimtic senlit de Mica,  pot ajudar a 
mitigar de dehb I’alur. Només si I’emprcsariat i els sindicals, 
cls cmprcssiris, els obrers i els funcionaris i totes Ics inslituci- 
ons -ccornenc;ant, bbviainent, per la Gcnerditiit- es posen 
d’acord, I’alur es podri mitigar; si es posen d’acord cn un 
doble sentit: en el ci’alliberar un volum de diner quc es pugui 
aplicar directament -i aixb, allihcrar un volum de diner, rc- 
quereix sacrificis de tothom, quc cs pugui tiplicar directament 
a l’ajut dels aturats- i en el de crear noves formes clc treball, 
com el del treball temporal en termes menys restrictius que 
;ira, o el de l’aprenent, Peryuk és al voliant del rcpte que signi- 
fica l’atur juvenil allA on la societat ha dc cercar h consolidwib 
del seu futizc social. í és per aixo que he posat especial kmfasi al 
voltant de la figura de E’apreneni., Un país com el nostrc no pot 
suportar més la discriminricib i cl bloqucig que pateixen els 
joves en la seva cntrada al món laboral, rcspecle als qui ja 
tcnen cxperikncia professional. 

Hem de trobar uiles noves formes professionals, més igils i 
mbs flexibles. I, en aixb, ens hi juguem no solament I’aplicacib 
de nous programes polilics, sinó la nostra capacitat de donar re- 
sposta clc dehi) als problemes de fons de ia nostra societat i dels 
horncs i dones concrets de la nostra socieptat. Scnyorcs i senyors 
Diputats, els discursos politics o la prochmacib de principis no 
resolen aquest problema, ni el mitiguen. 

Confio poder comptar amb la collaboracib dc tothom II 

I’hora d’elaborar iniciatives d’aquest tipus, i, cl’wna miinera 
molt especial, cle les insti tucions socioeconorniques del país. 

U n  altre camp on el clolor es fa present és el dels disminiiits 
psíquics, fisics i sensorials, hs una satisfacci6 per a mi poder 
afirmar que, clurant els quatre anys precedents, la Generalitat 
ha incrementat i’?j.ut per a aquest concepte, especialment a les 
escoles de disminu‘its i als tallers ocupacionals. 

Perb aquest ajut ks insuficient, encara és insuficient. I, so- 
bretot, hi hn dos cl8ficits molt ncusats: el dels centres per a pro- 
funds i el de residencies per a disminu’its psíquics grans. 
Abans, aquestes persones es morien joves, avui no. T sobreviu- 
en als pares, i aixb crea un gravissim problcma i una gran an- 
goixa. Tampoc en aixo puc prometre q w  eixugarem el dcficit 
que hi ha, perb sí que hi dedicarem tota t’atenció possible. 
Caldril intensificar i amplificar la politica -ja iniciada, 
tambk- de supressib de barreres arquitectbniques i de facilitar 
l’ticces al trcbal I dels dismintiits fisics. Caldrh simplement fer 



qiic aquesta Catalunya pcr a tothom cluc proclamem sigui 
tmI+ la Catalur-tya dcls Invidents, dcls panipl&ics, ciels sords, 
dels pol iomielí tics, clcts m i  ntisvhl ids psiquics. Li1 Catal~inya, 
cn gencral, dels qui no es poclcn valcr per ells mateixos. 1-10 he 
dit  molis cops, vull repctir-ho w u i  des rlc I r i  solemnitat d’a- 
qiicst acte i cl’aquesta tributia: cl grau CIC civili tz:tciO i d’humit- 
niht ~1~~ii-1 país, cl d6nii 1;) seva capacilal cl’atcnclrc els 
<I CSVI1 lgut s. 

‘Ihtmhé les persories grans s h  una part CIC la pohlacii> cluc pot 
clucciar niar.gin;uEa. Per tant, prosscguircni 121 poti tica dc rcsi- 
dkncics ~issistidcs i dc llars pcr a jubil;its i ,  cii un altre ierrcny, 
de Ibeiierit del turisme, de l’esport de la ler*cera cdwt, i també \:I 
politica clc promourc scrvcis socids cle basc quc ajudin Ics ía- 
mílies ;i poder tcnir a cas;) Ics seves pcrsoncs gratis, c1’m)rcI 
amb aquell criieri que hem defensat CIC I’avi a ciisa. 

i)esgraciadanient, I l i  h a  un punt ilccisiu que esciipa a les co- 
rnpehcies de la Chcralilat, que és el de Ics pensions. l lo faig 
constar simplcment pcrqub sobre aixb no es clernmin respon- 
sabilitats al Govern de la Ciencralitat. 

1% ha una rilira gent qtic patcix, n’hi ha molta més. I k r b  
parlem d’un últim capítol dc gent que patcix, ci’una altra 
manera: els drogaíddictcs. Els dagra&lictes i les S C V ~ S  

famílies. 
l l r i  aquest terreny, hem d’intcnsiíicar les carnpanycs d’cxpl i -  

cacib, t a n t  cfirigidcs als joves com --més cncm- als pares. I 
hcm cl’incrcnicntar I’assistbncia -que cn f‘idtn indta- tant 
pcr a la desintoxicncib com per a la reinscrcii). 

Finalmeril, contintiarem la polílica cle convenis recentinen t 
iniciada, concretamcnt iniciaclii recetilmeni amb els lios pitals 
de Reus, de Girona i del Cíínic. Cwl cluc els digui, pcrb, qiic 
també aquí ciueciareni curts, molt i molt curts. Reconkixer-ho 
no equival, cfe tota tmanera, a rcnuiiciar a tiicreniemr I’K- 
tuacib CIC le Gciicralitat en uqucst camp. 

Quart punt del 1~rogsama: l’cconomiii. 
Jo crcc quc durant cls propers quatre iiriys assistirem a unu 

recuperaci6 cconbmica. t-li ha un primer i decisiu I‘actor II favor 
d’aixo: la reprcsa internacinnd qiic es VI-i consoliclíint, ja quc, il 
Ckiialunya mateix, si, en coinptes d’ol~scrv;~~‘ l’econoniiii ii vol 
cl’oc~ll ens hi fi~jiiciii a dintrc, resscgiiim cls scctors i Ics cni- 
preses, vciircrn que ja hi ha molts elements CIC reaccih. I i i  ha 
hmbk la clarificaci6 d’idees que hi 1x1 hagi11 II CNI tioslríi. 
‘Ihthom j:i ha eirtcs que la crisi seria llarga, cluc r i o  hi ha soluci- 
ons ttiutnatiirgiyiics, i ha comeric;;il 11 ack~iar amb mliwic, cluc 
ks condicih prhvja d’eficicia. Aixh ks impurtant, perquk --c011-1 

dcia un cst lidi econbniic franc&s reccnt - hi t w r a  represa, 
perh r q m s a  per a qui ‘! Qui ~ e ’ n  beneficiarii‘! Se’n herieficiaran 
aquells piisos que liagirr prcs Ics disposicions ticcessiries pec íi 
aproiitar I:\ nova conjunltrra. i-ls II clir, eis piisos cluc ~iagin 
rcdiiit licou la i n h c i h  i contingut el clkficit, i que hagin incre- 
meniut hi sevii competitivitat en tots els sentits. 

Aixb, en hona part, cscapa R les compelkncics dc la Generali- 
tat. Kecardern i m  vcgada més que la política nlricroceanbinica 
desborda iotalmcist ‘I O quasi, les nostres com petencies. I tain bé 
hi ha molis lxtors que incicleixen en 11-1 competitivitat empre- 
sarial: per exemple, la política de sous i de seguretat social, o 
bk la legfslacib lnhoral. 13cr tant, en tot aixo la Generalitat 
només poi mirar cl’influix. perque ei Govern de Madrid prengui 
Ics disposicions adequades per tal cl’iiprofi tat’ lu nova conjuntu- 
ra. I haig de dir --ho vull advertir- que no pretcuc des d’a- 

questa tribuna, dc cap manera, t‘cr la critica clcl Govcrn ccnlral 
cn rnatkria ecaribmica, pcrq~ii: sé que el seu margc és molt limi- 
tat. tJniaimcnt voicíríem que la política econbmica ciei (iovern 
fos menys ivlonetarisla i dones més joc a Iu politica CIC rcncles i R 
I a pot i t i CR d ’ i nceii li vac i 6 em presii r i it I, 

fis delensen més llocs de trcbídl, molts r n h  llocs de treball, 
mil) ~inil. polilica cte contencih de salaris a travks de la concerta- 
cib i d’eslímul a les enipreses i a la reincluslrialilzacii, que ac- 
hiant sobre els codicients bancaris -tot i que aixb t;imbb s’hii 
de fer. 

Per<) n o  és nonshs en el c m p  de la macroeconomia o CIC 1;) le- 
gislacii, 1;tborai o, en gcncral, d’allh que és cornpetbncia dc 
I’Aclministi-acib central en qui: cal prcpar;ir-se ;i aprofitar Iit 
t i w i  cmjiintura,  tnmhé ho 6s cn pwits que sbn cmipctcncia 
de la Generalitat o en c l u c  la Gcneralitat pot ajudar perqui: la 
matei xa societai aitalana tingui iniciatives positives. 

1.51 iiyucst scntit, lli prirnerii COSR cluc tc~ts plegais liem de fer 
és iijuclar ;i c m r  1111 clima de conliatiCa. &viament que el 
Ciovern CIC la tiencralitat és cl més directanient obligat a ajudar 
ii crear aquest clima, perb és cosa de tots; de tots els partits, 
dels sindicats, del món empresarial, dels mitjans de coiiiu nica- 
cio, de tots els qui lenen una influencia en el pais. 1 també ho 
6s -i en quina mancra! - dcl Govcrn de Miidrid. 

NQ oblidem que només el 12”/0 de la inversih que es fan Cata- 
lunya 6s piiblicn i que ei 88Ok és privada. O sigui que, per mks 
que inireni d’iiicr*enientai* la i nversih piiblica -i ho hcm dc 
fer-, Iu recuperacib rcal vilrclrh cfc la privacla. I la privada rccla- 
nia coniianp, rcclnma uni-i politiczl d’estimul i reclama lambb 
LEH entorn frivnrablc. RccI¿iinii, entre altres coses, no sentir-se 
igrcdida. 

La C;enei*alitat pot donar incentius i estímuls a I’emprcs;-l pri- 
W a .  La po I i tica tlci Ilcpa r lanie 11 t d’l n d hs t r i a 
--d’~isNessC)I’~Itrient, d’avals, d’homologacih, de suport i i  I’ex- 
porlricih, d’cstirnul a la procliictiviiat, d’ajut al disseny, de sub- 
venci6 a la innovaciO-- ha eslat ja en i~lucsla linia; continuarh 
ictit-ho i Irrocurar:j que sigui en  ti>rma incsemeiitada. 

i ,a Geiieraliint pot tatnhé ajudar a crear L ~ I I  enlorn f‘avor;itile 
R la inversih privada; ja ho he dit. 1’olilii:arnenl primer 
--perdonin que ho rcpctcixi - : donant suport moral i polític II 

tot alli) q ~ i c  cornporti :issumpció CIC riscos, capacitat d’jnnova- 
ci0 i creacih dc riquesa; fcnt quc en  el país hi hagi clima cle t i c -  
ball i de convivbncia; tcnint una actitud ct’estimul més que de 
rcpt‘cssib; hi pol ii.juclai*, després, des clcl punt de vista dc Ics in- 
fraslruci tites, i lam bé clcvaist el nivcll de Tormacih i de cultura 
del país. 

’ h i  aixb es t‘arli en cl marc cl’unii política de reconversi0 i clc 
I.einclListrialitzacib yuc  -:rllrnenys la primera- ja esth engega- 
da. Durant la passiicfa legislat ur;^ vl’lrern posar molt l’accent cn 
la reconversi6 i r lurmt un parell cl’unys virem dur  il termc, en 
col-iahoraci6 amb el Ministeri d’Inclústria, una accib eficac; en 
camps corn el tkxtil, els electrodomestics de la línia hl:inca, la 
forja pesada, ets Iransrormats cle coure, els semiconductors.. . 
Dcsprés hem trobat més obstacles que varen culminiic en el 
projecte de llei de rcconversib contra el qual vhem haver de 
prmcntar recurs cl’inconstilucioncllitat. Finalmenl, hem acon- 
seguit introduir ~ I - Q L J  esmenes en la llei per a poder-la mcptar. 
Confio que aixb ens perrnetrh tornar n actuar eíicaqncnt en 
ayucst camp, afegint-hi, pcrb, ara, una acció de 
rei ndustriali tzació. 
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En el nostre cas, no ens convh la reindustrialització CQIW en 
principi era prevista en 121 iiei. hs a dir, centrada en  irecs gco- 
grifiques molt limitades i com ti conseqiikncia de la reconver- 
s i 0  d’un sol sector industrial. 

Necessitem que la xona d’urgent reindustriaiilmciú a Catalu- 
nya sigui mcnys localitzada i m6s multisectorial. No podem 
limitar-nos a ajudar a reinclustrialiizar, per cxcmple, iiomés 
-ks un dir- Terrassa, o nomks el Baix Llobi*cgat, ni només 
atcncnt, per exemple, les conscqüencies dc la reconversió 
tkxtil. No podem limitar-nos a aixb perque soni cin pais de re- 
industrialitmció geogrificament dispersa i mul tjsectorid. I tot 
el pais, i molls sectors, estan poc o molt tocals per la crisi. Les 
esmenes que $’ha aconseguit ci’introduir en I’inicial projectc de 
llei, com ji els he dit, han tingut cn compte les nostres 
reclamacions. 

Ja que parlem de rcconversió, hi he d’afegir una cosa: a Cata- 
lunya, la rcconversib, en gran part, és fe&; cn part, amb I’ajut 
j a  esmentat de I’AclministraciÓ central i clc la Generali tat. 
Pero, en part, tambk, i ,  amb niés proporció, per I’esforq de la 
mateixa societat industrial catalana, sense gairc ,?jut de ningb. 

Acl~iesta és la veritat. I, per aixb, comencem a tenir una in- 
dústria competitiva, corn demostra i’increment molt gran de 
les exportxions industrials catalanes i que no s’explica, 
només, pel canvi del dblar. Pero el cost d’aixk ha estat molt alt. 
Molt alt empresarialment i molt alt en llocs de trebnll. Si 
durant els darrers anys I’atur ha augmentat més cle la mit,jana 
espanyola, a Catalunya és primer cle tot pcrquc sorn un país in- 
dustrial, i ,  donat que la crisi, sobrctot, 6s industrial, són sobre- 
tot els ixiisos industrials els que tenen aiur. Pcrb també és a 
a w a  CIC l’wanqat grau dc reconversib. Com ja totliom admet, 
In reconversili -i també la tccmlogia- iz curt terniini i en stn 
sector concret, és a dir, mirant u11 sol sector, crea atur. 

En canvi, amb perspectiva a mitja lerinjni i amb un planteja- 
ment rnultiscctorial, la reconversi6 i la tecnologia són creado- 
res de Ilocs cic treball. l’erb no podem Ker gaires considcracions 
sobre aixA, per‘qub no ens queda més rcrnei que anar per 
aquest camí de la reconversi6 i de In innovació tecnolbgica, 

Atbrtunaciamenl, treballar cficaqmenl en aquest sentit és al 
nostre abast, com a pais i corn a Govcrn autimom. Perque, 
abans, la productivitat i la competitivitat eren equivalents de 
mBxima productivitat per lloc dc treball i per unitat de capital; 
avui sbn wpacitat per aprofitar, i per iiprofllar també a nivell 
iniernacional les oportunihts crcadcs per l’cvolucib de la tec- 
nologia, dels preus, fins i tot d’uns gustos. 

I aixb resta, sobrctot, a l’abasl dc I’cmprcsa petita i mitjana i 
dels piisos corn el nostre, anió un bon nivell cultural, oberts 
als intercanvis, i amb vocació etnpresarial autbctona. Per tant, 
si estcm d’acord que la lluita contra la crisi i contra l’atur ha de 
ser un objectiu molt principal, hem d’cntendre que haurem de 
dedicar més recursos a aquestes iniciativcs d’ajut a i’xtivitat 
econbmica. 

De tota manera, cls he d’advertir que tenim en aquest sentit 
un gran problema, i és que les cthusules financeres de 1’Estatut 
ens donen poc marge per i\ una acció a fons en aquest sentit; 
després en parlarem amb mks detall ~ 

Dintre el tema econbmic, dedicaré una especial atenció al 
tema agrari. En aquest terreny tenim un objectiu principal: 
mantenir la població pagesa. I mantenir-la en condicions 
dignes i cada cop millors des del punt de vista econbmic, 

d’stnndng de vida i cultural, bs un objectiu que reclama la jus- 
tícia i que respon a la necessitat que tenim d’cvitar que hi hagi 
encara mks desequilibri territorial. Respon tambk a la necessi- 
tat general de crear riquesa; la societat catidana, que és una so- 
cietat molt mentalitzada cap ii la indfistria, n~ s’aciona prou dc 
la iniporthcia de la rcnda agrícola catalana. 

I ,  finalment, és un objectiu vilid, uquest, peryuk I’agricultu- 
sa, en Ics scvcs dues vessmts agrícola i ramadera, té un bon 
futiir si es fan les ciiscs b6. 

També aquí, cl clima de confinnqa és primordial. Sobretot, 
confianc;a que, r’calrnent, la societat i els poders piiblics 110 
deixaran el camp de banda en cap sentit, ni pel que fa c? les in- 
versions productives, ni en la dcfinicib de la polílica econhmica 
gencrd, ni pel que fil a la creació d’uties bones condicions de 
vida en els ambients rurals. 

De fet, cl doble objecliu -tenim ~ i n  doble objectiu- es quc 
els pagesos tinguin més bones rendes i unes bones condicions 
cte vicia, i ,  a través d’aixo, d’aquests dos objectius, cs pot acon- 
seguir no solament mantenir la població, sinó fer-ho mitjan- 
qant una estructura social que és la que mks escau a la nostra fi- 
losofia políiica i ,  sobretot, a la tradicirj del nostre camp: la de 
I’explotacib familiar agrAria. 

De cara a aixo hi ha, entre altres, algunes activitats concre- 
tes, ja iniciacfes, perh que cn el futur pensem rerorc;ar; en 
primer lloc, la t’orrnacid, professional agriria. Perquh els joves 
es qucdin en el camp, cal que hi trobin una possibilitat de Ire- 
ball, alhora remunerat i qunlitkat, un  treball que els valori en 
tols sentits, un treball que sigui important. Durant els passats 
quatre anys, hem fet o hem iirnpliat set escoles professionals 
agrhies; consolidarem aqucsta política. 

Cal tambk millorar la iecnalogia, t m t  agrícola com ramadera. 
Fa quatre anys es gastaven a Catalunya en recerca iigriria 90 
milions anuals en el sector públic, i nomes funcionava el 
centre de recerca de Cabrils; ara en filncjoncn quatre: a Mo- 
nells, a Lleida, a Reus i a Cabrils, i s’hf dediquen més de 550 
milions; és poc, encara; és poc, pcrb nsscnyala el camí ti seguir. 

Continuarem treballant tambb cn la millora de la comercia- 
litmcib incrementant la. millora i la prornoci6 de la qualitat i la 
normali tzacii, dels pmcluctes. Perb també aquí he d’arlvertir el 
perill quc per n Catalunya representa un aspecte concret de la 
politica del Govern ccntral, que ja he esmentat abans, i que bs 
la dels mcrcaís d’origen. 

La negativa del C~overn central a traspassar-nos Ics obres 
hidrliriliqucs ha clificul tat el nostre prophsit de dur a terme una 
política de regadius d’iniciiitiva pública; 110 virem poder desen- 
callar lemes com el del canal hlgcrri-Balaguer o el Xcsta-riu 
Senia; pcrb con tinucn essent objectiu nostre, com ho 6s donar 
suport a h regulaci0 del Segre, el canal Scgarm-Garrigues i la 
poriada de l’aigua dels canals de I’Ebre al Camp de Tarragona. 
Igualment, proposem estimular, com ja ho hem fet, tota una 
skrie d’obres més, de regadiu, pero d’i niciativa privada. 

Hem donat suport, i el continuarem donant, a les coopcrati-. 
ves del camp i també a Ics SAT, i continuarem lluitant per a in- 
troduir més les assegurances en el camp, tant a travks d’una 
acció d’informacib COM oferint les millorb condicions possibles. 

Pcro, també aquí topem amb una interpretacid, moll restric- 
tiva de les nostres compe th ie s  en mathria financera; el 
Govern central acaba de fer recurs contra I’Institut Catali del 
Crkdit Agrícola, que fou aprovat per Llei d’aquest Parlament. 



I)espr6s parlarem d’aquest altre perili que plana sohe la noslra 
i-iiiionclrnia, cluc ks que, en general, no disposetn ci’instrumcnts 
rlc trcball fiilrancer o cn tcnirn pocs. I, si s’irnposen els critcric; 
quc rcgcixeri ii Madrid, potser no en tindrem cap. Afortunada- 
ment, avui acabo de llegir cluc cl T r i l ~ m d  Chrislilucional eiis 
acaha de donar la rab, en  L~II d’aquesis rccu rsos. 

Senyores i senyors Iliputats, tenim ~inii agr’icul tura que va ii 

niés i una pagcsia clinhmica i amb iniciativa. Si tols plcgats ens 
ti’ocupem, més arnh ganes de servir-Iu yric dc fer polílica, c ~ i  et 
scntit pejoratiu de la paraula, tindrem una agricultura prbspcra. 
Perh et quc cls ~~agcsos 110 vden i cl que al camp 110 l i  inicresat 
i cl que jo, corn 11 c.andidiit ii Prcsicieni o corn n I”1.esiclcni, si cl 
l’iulament em dóna la confianqa, 110 voldré és introduir falsos 
dehats en d camp, divisions inncccssiirics i manipulacions que 
tw tcncn res ii V ~ L I T C  amh l’interks real CIC I;\ pagesia. EI ~ c m a  de 
les Cnmbrcs Agriries semblava, ala la q~ralrc ;zriys, cinc anys, 
sis anys, cluc era i.111 temin dc vida o rnort. Tots, poc o molt, hi 
vireni caure. J o  110 nie n’excloc. I3-2 la prkctica s’liu vist que no 
ho era iant. Els socialistcs, pcr cxemple, e11 kim ~ i n ~  cxigh~cia 
cabdal. Fil divuit mesus quc niancii :I Madrid, iirn b majoria ab- 
soluta, i no Ics hali tlissoit. ks mes, els suggurcixo quc llegeixin 
I’informc tlcl C1;rup Agrari Socitilisia i vcLir;in que no  és gens 
piubablc que les dissoig;uin, i 6s q ~ i c  el tema alc Ics Canihr-es, 
solmiol, fou unn arrua cle lluita politica. 

Volem tranquil-lilat i progrés cn el C B I I I ~ ,  n o  gnittfit;i lluila 
política. Volem, ii ink, cluc el camp estigui esliuttiral i VCIICITI 
una cíicac; nccici sindical. Per tant, el nostrc prophsit i:s conti- 
ii~iiir ajuciant, com ja hwrt f’ct, els simlicm, i crmplar amb clls 
R l’l1or:I de prcndre clccision.lt, comptant iiriih clls. E, IXI c l ~ e  fil ;i 

l’cstructriraci6 ilcl cnmp --que els sindicats, clls sols, no poden 
proporcionar- pcnsetn actuar CII la línia ja del‘ensada CIC I’:mtc- 
rior Iegislatirrn, 6s a clir, volcni unes cntitats yuc, de fe[, lin- 
guiti Ics t’uricioiis qiic tcnen Ics Ciimbrcs, itmh un incrcmerrt 
dels servcis i amb més represcnt~itivit~~~. I+YK he de clir que 
abans de prcncirc la &cisi6 definiliva, que iiatur;tlmcnt, si cal, 
prenciri fcnt ús de la scwi mí!joriu parlamcntiu+b, cl Govern CIC 
1;i Crci1ctalit:tt convocarit toies les or~:anitzaciim represcntati- 
ves del camp catali pcs. tal cle t r d m  Lina f h n u l a  vilirla per a 
totes elles. I A I  vnlunta~ de cliidcg que en tot volem aplicar serri 
especialmcrit present en eq~iest lema, pcrb tamb& hi  ser: tl I a vo- 
luntat dc no fer polític;i -en el seIrtit ptjonitiu de la parauIu.-- 
umb allo quc 110 se n’hil cle fer. 

Un discurs d’investiclura gairehk sempre cluccia, d’unit 
h n d a ,  ihrg i cari-egós i, de I’dtrii, incomplet: seniprc has 
deixut de dir alguna cosa. El d’tiviii no serA l’cxcepcii~. I A  
scssib de demh potser em serviri per completar la meva exposi- 
ció sobre alguns aspectes econimics, sobre el lurismc, per ex- 
ernplc, 011 1’~icciO dcl Govern ha eslat rcconeguda com 21 encer- 
tada i efcac; i on bisicament, per tant, mímiindrem una  línia 
d’acci¿i similal; Per. tant, conlinuarem trchallanl en ta diversiti- 
caeib de E’.c:fcria turística; fiirem promocih tenint cn cninptc els 
diversos mitjaris tic tninsport; continuarem - i confio que no 
trobarcm entrcbmcs pcr part de I’AdministraciO centra!- 
essent Ixescnis en els mercats exteriors; fomentarem el turis- 
me de I’intcrior i cle la muntanya; d o n m m  suport II les cornar- 
qucs i als pobles moll lligats, clccisivameril a vegades, lligats als 
esports cl’hivern i un llarg etcelera. I coniio poclei* tipificar ¡a 
figura del municipi turístic segons les seves caraclerístiques 
singulars. O bé us podrh: parlar dc la pesca, on, fins feia ben 

poc, no Iiem tiiigir t pricticaiiicnt cap cornpetencia, perk nn ara 
podem cotneqiir- a atacar el tcrnii dc la SCVA ortlenaci6. C) el 
ieina clcl corncrq, tan, tan, tan important, on cal conlinuar el 
procés j, i niciat de mot-leriiitzacib, que ks frenat i perjudicat per 
l’anarquia i per I’esmicolatnent en cluc el scctor es veu obligat ii 
moure’s en molts aspecics. 0 el de la prevenció i cxtincib cl’in- 
cendis, on cl gran cmvi positiu que hi ka hagut dei 1980 en@ 
no treu que encara hi hagi cikficits importants. O el tema tan 
iiiiportaiil CIC la integració ii Huropa, sobre ei qual les incvcs 
iclccs dnra tnen t i ntcgracio ni s t es per riioiis pol i iq ucs, cconi)m i- 
yucs i histbricpies s6n prou conegudes. Seguirem dc prop 
-com hem fet- Ics ncgociacions cornunitirics i fiicilitareni 
i’aproximuci6, de la ciuiat ciitaluiia a la cornunilat, i ajudr-lrem 
tant com puguem que el conjunt d’Gspanya tambb faci iiquesin 
api-oxiinachí, entre altres nimeres, ho filrem irnpulssni el Pili- 

ronut CoííiIii Pro-Ihirop;i. O podrem parlai- del iemn dc 1;i joven- 
tut, m i  hem de co~~iplcmeiitur I’nccib de scrvci H la jovcntut as- 
sociatla amb tina acci6 mcs pcnelr;iiiL CII el conjunt dcl mbn 
jovc. 0 cl de I’esport, cluc ha estat i serh ~ i i i  c m p  cl’accib priori- 
tAria i dintrc del qual no podrein deixar rlc fer. esmcnt a iiii fct 
d quul cl Govern CIC la Gencrnlital ha donat lot, absoiutarncnt 
tot, scnse condicions, el seu suport, que és el cle lli voluntat per 
part de I’hju ntarnent de 13it1+c~l01~1 d’:iconscguir els docs Olini- 
pics de I’any 92; i un elcktera rno l~  i molt llarg. 

De tot aixb, en poclen~ pui-la~-, si vosiks volen, c l e m i  
‘lkn~poc no cls lli: parlat eii delall de la polilica tcrrilorial. Kn 
aclucst ctipílol acabnreni cl desplegament cle la Llei de rniintu- 

tq’a i dc la I ,Ici dc politica territorial i prcscnhrcm ei I”r.o.jccte 
rle Llei del foris cl’xcib 1crritorid. No puc enlnzr cn cl dciiill de 
tot pcri, --ho repeteixo-- demi podrcrm precisar rnhs alguns 
punls. 

1% canvi, crec neccsuxi fer uns  corncntaris sobrc les finan- 
ces de h Cieneralitat -no de passada cc)m hc Ibi algun cop ja 
en el CLIIS d’aquest parlanicnt, sin0 mks 8 íons-, ~ i n s  comenta-. 
ris sobre les financcs dc ili C~eneralitat, ahans de p;\ssai; en la 
clnrl-cra part del meu discurs, a parlar de temes cl’A,drninistrxii, 
i ric cullul’a. 

l’m clil tornar-me 1-1 rcferir 11 aclucsi tema pcrqui: he d’udver- 
tir, hc d’advertir que, si no es ~*esoE b@ aclucst lema, alguns ilcls 
pt-o.jectes cxposats en aqucst progra~ma rcstmn a mig cami. 1 
n’hc CEC tornar ii parlar tarnbrl: pcr clucs coses m k  Primera, hi 
h a  LIIM tendcucirr ei1 part de la classe política i hurocrhtica de 
f’ot-a tic Catalunya a atribuir ~-t les autononiics la responsabilitat 
de Ics dillcullats de la 14iscnda pública cspanyola. Ajxb 6s IJIM 

deformacih de la militat. l’ensin que les autonomies rcpresen- 
ten CE 5,5% de la ciespesa pirbliai espanyola. Poc p o ~  influir 
aqucst 5,S!h en el dkficit global cspanyol. A part aixh, rzlguncs 
xifres cluc s’han fet cbrrer a través dc les habiiuals filtracions 
pci’iodisliques són falses, fiilses. Per tant, d’errtracla, rebutgem 
aqucsta interessada interpretació que constitueix un dels cle- 
nients de I’rzctual ofensiva -que hi és, des cle la dreta i des de 
l’esquci-ra- contra les autonomies. 

El segon punt a comcníar és que, rnalgriit irquestcs possiblcs 
dificultats, evitarem que l’autonomia comporti un increinent 
dc pressió fiscal ii Catalunya. Sempre he dit que no posarícm 
impostos; més cxactaiiient, yue no posaricni rcchrrecs, que és 
el que podena posar. Més exactament he dit -i 6s una precisió 
a retenir, és una precisió a retenir- quc 110 posaríem impostos 
ii les empreses i :I les rendes o patrimonis de les persones. 

~ . , - 
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Fer-ho seria contraproduent en un moment clc crisi en qul: el 
que cal és crear riquesa i en qui: el que cal ks no afeixugar ni les 
empreses ni els empresaris. Seria una sobrccirrega potser 
petita per6 psicolbgicament dolenta, negativa. Per tant, no ha 
farem. 

No he dit mai, en canvi, que no posariem taxes, i ,  de fet, 
n’hi hem posat. Ho dic per aclarir les coses. La taxa del saneja- 
ment d’aigues, per exemple; i corn que ha estat un scrvei 
eficaG, no Iia provocat critiques importants, perque de fet 
tothom sap pel seu fur intern que la moclernitzacib del país 
-posar-lo a to-, pot rcquerir actuacions quc no podrem fer 
sense l’ajut de sectors directament interessats. 

Per& corn abans els he, dit, he de parlar també dels instru- 
ments financers que la Generalitat pot tenir. Si s’jmposa el cri- 
teri que defensa cl Govern de Madrid, que ja els he dit que ha 
recorregut contra I’lnstitu t de Crkdi t Agrari, les nostres passi- 
bilitats d’acció seran limitades i ,  amb aquesta limitacih, sera di- 
lici1 fer segons quines polítiques o plantejar segons quines cx- 
igencics. De fct, ja  durant l’antcrior Legislatura cadu cop que el 
Consell Executiu va plantejar lemes relacionats amb les 
Caixes, per exemple, hi hagué una gran oposicid, i una gran 
obstrucció per part dc l’hdministració. 

Amb tot, si el Parlament em dbna la confianqa, ei Consell 
Executiu prescntarb un projecte de llei de creacii, cte l’lnstitut 
Catalii de Finances, d’acord amb les competencies que li 
donen els articles 12.1.6 i els 52 i 54 de I’Estatut. 

Parlar6 --i els demanaré el seu suport- amb tots els partits 
que en els seus programes electorals preveuen organismes d’a- 
quest tipus, perque tots ells ens han cl’qjudar, de conformitat 
amb els seus programes, a aconseguir una inflexib del que ac- 
tualment és la politica del Govern dc Madrid, 

Pel que fid a les Caixes, el Consell reprendra el desplegament 
de ies competencies previstes en I’article 10.4 i 12. I .6 de I’Esta- 
tut. En aquest sentit, enumero uns elements a tenir en compte 
i les accions a realitzar: els Decrets 303/80, que caldri comple- 
tar, i el 560/83, que entrari en aplicaci6 enguany; el Decret 
170J83, de desplegament de la Llei 4/83, de Cooperatives de 
Catalunya, regulant les compethcics en materia de cooperati- 
ves de crkdit i Caixes rurals; les riegociacions iniciacles per tal 
que el projecte de llei del Govern socialista sobre coeficients 
d’invcrsió, recursos propis i obligacions ci’inf‘ormacih d’inter- 
mediaris financers no signifiqui una greu retitllada a les cornpe- 
tbncies atitonbmiques; la plnniíicació de Ics dcclarr-lcions de co- 
rnputabilitot, el desplegament en cl seti dia del projecte dc 
I’AdministraciÓ cciitral de reforma dels brgans de govern clc 
les Caixes, llei que nosaltres entenem que tt: una orientxib 
antiautonbrnica, que entenem que ha de ser de bases i que pel 
que coneixem constitucix un moliu de preocupació molt fort 
per al Govern de la Generalitat. 

Anem ara a ui1 altre punt. Anem a un dels gr’ans temes pen- 
dents de Is1 legislat uIa anterior, que és el de la nova organitzacib 
territorial de Catalunya, que, corn vo& saben, I’article 
cinque de I’Estatul faculta que faci la Generalitat. ks un tema 
dificil lligat amb altres problemes no ben resolts de caricter in- 
stitucional, com el de les Diputacions, perb, si el solucionem 
bé, pot rcforwr molt el sentit d’unitat del nostre poble per dos 
motius: perque la nova estructura territorial ha de reforcar, ha 
de reforpr el paper de la Generalitat com a. institució de repre- 
sentacii, i de govern, i perquh ha de comportar una redistribu- 

ci6 del poder dintre de Catalunya en un sentit de reforqamcnt 
de les comarques i de les vegueries. La institucionalització d’a- 
yucsta nuva organitzacih cequerira, un pro& dc desenvolupa- 
ment legislatiu dc gran complexitat que hauri de comprendre 
la regulació cornarcai, la regulacih de les entitats supracomar- 
cals i ,  donant unitat a tot l’esquema territorial, la promulgacici 
cl’un text legal que reguli en el seu conjunt 1’Adrninistració 
local de Catalunya. La institucionalitzacib de la cornarca, al 
meu parer, resulta inqilestionable; amb tot, la nova ordenació 
territorial ha de basar-se cn primer tcrrne en la instituci6 muni- 
cipal, quc d’acord amb la legislacih vigent, constitueix la cel-Iu- 
ln bisica de l’esquema territorial. 

El procés gencral de dcmocratitxació de la vida política ha co- 
mportat la consolidació del principi d’autonomia municipal. 
La Generalitat 6s la primera a abonar i defensar aquesta auto- 
nomia, que comporta, indispensablement, un alt grau de re- 
sponsabilització. Perb les limi tacions derivades de la insufici- 
encia de i’ambit municipal per a la prestació de determinats ser- 
veis obliga a cercar hmbits territorials m@s amplis, cosa quejus- 
tifim la necessitat de la comarca, que ha de tenir la consideració 
d’entitat territorial dotada de personalitat jurídica, a part de la 
tradicional reivindicacib i l’acreht sentiment comarcal que hi 
ha ii Catalunya, 

Dins de I’apartat comarcal cal fer especial esment ai restabli- 
ment de I’organització tradicional cie la Val1 cl’kan, tal com ja 
es preveu en la Disposicib addicional primera de I’Estatut 
d ’A u ton o mia . 

Finalment, la institucionalitzacii de la vegueria o regió csth 
prevista en l’Estatut, si be sense el carkter d’institucib 
obligatbria que confereix al municipi i també a la comarca. 
Pcrb la seva necessitat es determinada pel fel que la interrelacih 
Generalitat-comarques requereix un nivel I intermedi. 

El nou esquetim [erri torial requereix lbgicarnent un planteja- 
’ ment de conjunt de tota la problemitica de delimitació de les 

competencies inherents als diferents nivells territorials. S’ha 
de superar la situació actual de miiltiples instincies político- 
administratives que creen confusió i que sovint representen 
un fre per R Ics institucions autonomiques. Sens perjudici de la 
possibilitat de dcscentralitzaci6 o delegació, a comarques o a 
municipis, de competkncies que actualrnent són atribui’des a la 
Generalitat, l’atribucib de cornpctbncics a les IIOVCS entitats 
territorials ha de resultar nccessz’lciarneiit d’una redistribuci6 
global. Aquesta fiicultat correspon a la Generalitat. En aquest 
sentit i en cl marc de la Llei reguladora de les bases de rbgim 
local, el procés legislatiu que estructurarli l’organitzaci0 territo- 
rial de Catalmya contemplasi iriott especialment el redirnensi- 
onatnent de les Diputacions en la línia de limitar el seu paper a 
aquelles competkncies que consti tueixcn cl seu nucli essencial, 
aquell nucli que fa que uniidiputacib sigui una diputacib. 

Per aconseguir aquest of?jectiu es propugnarit Ea realització 
de les oportunes trrinsferkncies de serveis a la Generalitat i i’as- 
signacih a les cornarques cl’aquelles compcthcies que siguin 
susceptibles de ser exercides a nivell comarcal. En la mateixa 
línia Iendent a l’eIirninaci6 d’aquells organismes que, per re- 
spondre a una concepcib centralista de h s t a t ,  deixen de tenir 
sentit en i’actuai Estat de les autonomies, propugnem la limita- 
ció dels actuals Governs civils. No els oculto que totes les noli- 
cies que rebem en una linia ahsotutament en contra del que 
havien estat els programes dels partits -en aquest cas del 
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PSOE- van, em sembla, a un relorqarncnt dels Governs 
civils, cosa yuc, nosaltres, (les d’un punt de vista autonbmic i 
catali, cnnsiclercm idtament ncgativa. Perb cal recordar quc, 
conlriirjanient :i Ics Iliputacions, els Governs civils no 
gaudeixcn cl’un rcconeixerncnl constitucional. En aquest 
scntit, cfcctLiarem Ics gcstions necessiries prop del Govcrn cEc 
I’Rstat per veiirc si pal actuar d’l-1~01-d amb el SCLI antic progra- 
ma i no ;imh Ics scves orientacions actuals. 

Findmenl, per cumplctar’ aquestes línies proparnktiques, 
diré qire el Gnvern clc Iu Gcneralitat s’oposiwi cnbrgicnment ii 
tol possihle intent CIC crear nous OIgans polit ics i terriloriols 
destinats ii ser un con trapodcr cic la Gcneralitat. XA’exiraordini- 
ria i rnpor thki  cl’una nova estructura [crritorial de Cíitalti nya  
;iconsclIa iiproí’undir i11 mhxiiri cl mi estudi, evitant les C I ~ C -  

y%n cies negali ves qu c potir i e 11 ctc r i va I’ d’u n R act 11 aci b prec i p i - 
taila, d’tin << I X u  110s cn guarcl, que ja esth fct )>. Aixb clcternii- 
IIR la convenikncia, aqyucsta prudenciu cletcrmina la convenibn- 
cia rl’incorpoxx ii aquest estudi Ics aportitcions de les ilisi itirci- 
ong afectades i ci’aqucllcs entitats que liei seu 81 t nivell cientiíic 
cstiguin CII condidons de contrihiiil- efic;tc;nicnt a aquesta em- 
prem. I en acluesl mateix sentit, iot i que arrilxil el cas, si c a -  
gubs, tio clcfugjriein la rcslrnnsabil itri1 cliie eiis imposa la mpjo- 
ria absoluta, entenem qiie Ics lleis que han de rclylar la nova 
orga fi i t z x i  6 territ ori B 1 rl c Cat al LI n ya  s ’ han d’c la hora I’ ;i ni b 111 

~)ar~icip;~cib i el cmseiis rlc toies les forces polítiqLies, i, CII ccm- 
scyiiknciii, manifeslo la nostm volunlzit d’cfecluar tots els es- 
íbrc;os que siguin necessurls per xonsegu i r que cl dcset-t volti- 
pament legislutiu cn ¿iqut:sta matkrja rjbti ngui el m i x i t i i  supor! 
cle la iotalilat dcls Grups I)arlumcnlxis. 

Abms de donar per acabat aquest puett, vull rcfcrir-mc al 
tema de la provincia i inica. Es ceri que aquesta scria la tniinera 
més segura CIC rcsoldre positivament el tema clc les ili p i m i -  
OIIS, que és un temi  que represcnta --i cada coli senihla que cs 
vulgui que ho representi mks- ut7 grati ohslaclc per al desen- 
vol uparnen t autonbmic. i’is cert que aquesta serin la manera 
m6s scgura dc resoldre positivament el lema dc Ics Diputnci- 
ons. 6 s  cert, tarn~ik, que iicluesla soIiiciO cntronca ai1113 una 
llarga tradició de pcnsamcnt polític catah i que, dc fet, cntron- 
ca també amb el qiie fou la situacih clurant In Cieneralilat repu- 
blicana. J és cert que hi ha clivcrscs forces politiques, les dc rc- 
coneguda sinccritzil catalanista, que ho propugneti. Tannia teix, 
cn aqucsl discurs d’investidura no puc prendre cap compromís 
formal en aquest sentit. El ienla és complcx dinire de Catalu- 
nya matcix, moli, i ja he dit q~rc en aixb hem de mirar 
seguir el miixim consens possible i actuar amb prudbncia. Seria 
millor una llei no tan satisftictbria o no tan perfcctn clcs CI’LIII de- 
terminat punt de vista -ni que fos cl nostre-,, pesb cluc co- 
mptks amb una acceptacih rn& gcncral que no pas 8 I’iinl-evks. 
’rambé cal rccorclac que la lirovincia iinica requeriria la confor- 
mitat de la majoria del Congrés de Dipulats i del Scnat. Tot 
aix6 no em pc~mct, pcr tant, de prcnclre LIII coimpromís ferm 
sobrc aquest prrnl concret; simplement puc dir, aixb si, que 
a q ~ i  est a ,wria li1 11-1 i 1 1 o r sot ~ c i  6. 

ITriré esmeni ara de trcs tcincs que, per la seva imporli‘incia, 
han prcocupat fortament aquesta Carn bra, i que també han pre- 
ocupat cls que clurant el lierioclc antcrior vl‘lrein dirigir I’Admi- 
nistrwib cle la Gcncralil;~t: son la f‘Litici6 p i ih l ia ,  l’i5Escola c l ’k l -  
ministraci6 Piibtica i la scgurctat ciutadana. 

L’actual cstat dc tramitacii, del Projcctc de 1,lei CIC ret’orma 

per a la funció piiblica obre les portes, per fi, a la possibilitat cle 
kwir uiia llei de la íuiicib pública clc la Gcneralitat. Una vcgcula 
sigui f’crrna la llci clc rcformn per a la i‘iincib piiblica, prcsenln- 
rem, ai cap d’uns sis mesos, el nostre Imjecte c k  Ilci. I ticIubla- 
lietment, la llei necessitarli un desplcgamcnt CIC disposicions re- 
&\mentiries, que Tarem al llarg cl’aquesta tegislntura, alguna 
de les quats, perb, s’hauri d’cstablir iniincdiatnrnent a I’apro- 
vnci6 de I’esmcntada llei, com és el reglament per :i I’accés R la 
funci6 piiblica catalana, que volem que es prodLicixi als trcs 
mesos ci’aprovacib de la nostra llei. 

Vull clestncar alguns punts bisics dcl contirigut de la llei CIC la 
rLlIJci6 piiblica. Primcr, ~*cguIarh les condicions en  les qurils, 
rnitjanpmt lleis cl’aqucs~ tJnrlament, es padran crear. (;ossos o 
escales administnit ives en les quals, ~’UCOI-II amb els nivells re- 
spectius, s’integrin les pcrsoncs quc cleserivolLipen les activi- 
tat s ad m i n i stra t i vo- IJU rocrit iq ues, iLtri b~iicles iic t tia 1 men 1 a 
COSSOS o escales de funcionaris transferits n ii ci1tq;ories cle la 
(;eneraliint. Segon, CIC la maleixa manera regulari‘i les conclici- 
ons pcr crear cis COSSOS f i i c ~ i l  tatius o d ’ d h  especialitzacib, 
quun la possessih cl’un títol sigui condici6 necesshria per a I’c- 
xcrcici de determinades íttncioxis, o qiiari les cluc ctilgui cxcrcir 
ncccssitin 1111 ;111 nivell d’cspeclalitxaci6, pel- bk q ~ i e  en  aixb 
darrer scrctn restrictius. I ,  icrccr, iiqtiestii integracib de tiinci- 
ons aclequacla ;i cridascuti dels nivells dels cossos o escalcs és el 
cluc cns ha cle permetre d’orerir els elements de promocib pro- 
fcssional interna, que corrcspondri aleshores a 1’13scola, CII f‘ti- 

cilitar aquest tipus cle promocii>. 
Un:i vegada ap~-ovado per aqwsl I’arlaineni la llci de la 

funci6 piiblica dc la Gcneralitat, estarem en condicions de prc- 
scntar la corrcsponen~ llci de creació deis cossos o escales d’ad- 
i11 i nis t riici 6 i ,  S L I C C ~ S S  i vamen t , la rest i\ de cossos filcu 1 tat i 11 s. 
Aprovades les llcis C I C  crcacib d’aquesls cossos o csc:zIcs, co- 
rrespondrA B I’Escola cl’A\dminislrwii> Pública, corn els deia, la 
preparncih dc les proves de sclecciii i clcls cursos de for ormacili, 
de manera que, cn el termini mbs breu possibk, puguem co- 
menGar ja In tasca d’intcgrar cn cls cossos CIC la Generalitat d 
pcrsonal que acturilmcnt hi treballa, que aciualmcnt hi prcsta 
scrvcis, i que tk expeclulives cl’iingrés com a funcionaris dc car- 
rera, aixi com la iiitcgracib en ells dels Fiincionaris procedents 
d’altres Aclministracions’. La importincia d’aquesta llei fa que 
el meu desig sigui quc aquesta norma legal tainbk sigui h i i  de 
I’acord i clcl conse~is de iotes les forccs polítiques reprcsentadcs 
en aquest 3’;iriament. 

Vull destacar. iira alguns altres aspectes quc 1’Escola ha de 
tcnir - I’Escola cl’Administ rnci6 Pública de Catal uriya. 
[)’entre clls, vull fer esment, en primer lloc, dels cursos d’ha- 
bilitaci6 pcr als IIOCS de comandament de tot niveli, de manera 
que aqticsts, quan s’hagin fel en nomhrc suficient, puguin ser 
conclició nccessiria per ocupar els llocs esmentats. En segon 
lloc, I’ampliació del seu abast formatiu en el camp clels t‘uncio- 
liaris de Ics corporacions locals, en estreta cal-laboració íimh 
cllcs, amb les corporacions. En tercer, el desenvolupament 
massi LI de cursos de pcrfc‘cccionamcnt per als funcionaris que 
acttralmcnt presten scrvcis a la Generditut, i, cn quart  itoc, les 
activitats dc dot:umentacib i cecerc8 cn el canip de les cikncics 
dc I’Aclministiaci6. Amb iiixi, no esgoto les possililitats que es 
preveuen pcr B I’Escola tl’Aclministraci6 Pirblica, pcrb, en tot 
ciis, són cls projectes immediats que cal clur :i lermc en aquesta 
legislatunl. 



En un altre ordre de coses, i pel que fk a la segurctal ciutada- 
na, amb i’aprovació pel 14irlment clc Catalunya de la Llei de la 
policia autonomica i la Lici de coordinació de les policies 
locals, es va adequar ja el marc legal necessari per donar co- 
mpliment al cluc estableix I’article 13 de 1’Estaiut d’Autonomi- 
a. Un cop creada la Policia Autonomica, és voluntat de la Ge- 
neralitat de dur li terme el seu plc desenvolupament, atorgant- 
l i  I R  totalitat de les atribucions que li  corresponcn, cl’acord anib 
I’Estatut. En aqucst sentit, espero que la Junta  de Seguretat clc 
Catalunya reprengui la seva missi6 de coordinació cle i’actuació 
de la Policia Autoribmica amb els cossos i forces de les dues 
Administracions i que actiii, al mateix tcmps, com u n  veritable 
organisme de pronioci 6 i d’impuls de la nostra policia. 

La Policiu Autonomia, per du r  a terme aquestes funcions, 
ha d’ampliar el seu iiornbre d’cf’cclius, així com els mitjans tec- 
nics i la infrastructura adequada, perb i-lixo requereix que la Ge- 
neralitat efectu‘i -i  ho farli- totes les gestions adients prop CIC 
1’Estat ccntral I? fi cf’obtcnir els recursos financers necessaris. A 
l’últim, cal recalcar que la policia de Catalunya no és solanient 
I’nutonbmica, sili6 que tarnbk ho s6n les polkics locals. La 
tasca de coordinació de policies locals que hem empres permet- 
rh i - ~  aquesles una major professionalització i I’nccés ais recursos 
tecnics necessaris iimb els quals poclrh complir rnés eficaqment 
la seva responsabilital, Ics responsabilitats que ti: assignades. 

6s olivi que ei nostre programa no s’esgota en ternes econ$- 
rnics, de benestar social, d’Administrncib. .. , sinb quc t@ -ja 
ho he dit-, tin componcnt bisic dc sigtic: nacional, et qual, en 
una parí important, es manifesta a través de la llengua i de la 
culturn. Dic en uila par1 important, no pas exclusiva, no 
només a travks de la llengua i cle la cultura, perque també cs 
construeix Catalunya it través de la convivkncia -i  molt-, de 
la crcacib i del refnrpment del teixit social, de la politica cie 
bcncstar social, de la lluita contra els clesequilihris territorials i 
a favar del reforc;ament de les comxrqucs, de t’eesf‘orq per super- 
ar la crisi i mitigar M u r ,  de l’csforc; perque ningii o el mÍnirn 
de gent possible sc senti desemparada, o també cs construeix 
Catalunya, simplement -corn més ci’un cop he dit- portant 
el melro a Suntn Coloma de Gramenet. ’També a Iravks dc tot 
aixh es consolida el cos nacional dc Catalunya. De tota 
manera, és innegable que I’acció cultural consti t w i x  un factor 
bisic de rcconstruccib nacional. Crec que les linies bhsiques de 
la política cultural dels anteriors quatre anys contiriuen essent 
vBlides; per tant, em permeto de recordar aquesles línies bisi- 
qucs: clefenm a fons de Ics competkncics de la Gelieralitat; 
suport 1-1 les iniciatives i entitats cl’ordre cultural sense dirigir- 
les; recuperacib dels grans dkficits d’infrastructura cul tural; re- 
cuperació, conservacib i reutilitzacih del patrimoni itrti’stic; 
suport a la indústria cultural; dirusió de la cultura i voluntat 
d’eslimular arreu l’ansia cultural; politica d’obertura a les 
grans cultures del món. Les conseqiiencies d’aquesta politica 
han estat i han de continuar essent, entre moltes altres --com 
uns exemples poso aquests ara: continuar avanqant cap a I’ideal 
que no hi hagi cap població --almenys cap població mitjana de 
Ciitalmya- que no tingui I~iblioteca, un pctit museu, un 
esbart i una coral, un teatre j un grup leatrril, o bé anar consoli- 
dant les nostres editorials, o bé evitar, com clra es pretén, que 
la competkncia en una activitat, tan important des d’un punt 
de vista de política cultural i de defensa de la identitat com és el 
vídeo, no eiis sigui novament presa; o bé facilitar les Iraducei- 

ons catalanes. .. Uns quants exemplcs, entre molts. Aquestes i 
moltes altres han de ser les conscqükncies de la nostra politica 
cL1ltur;ll. 

Cal remarcar com un element molt important d’aquesta pol i- 
tica cultural la concepció glohat del que 15s avui la realitat i I’ac- 
tivitat cultural a Catalunya. El sentit globalitzador clcl nostre 
nucionalisrnc vii permetre molt aviat f’er u n  plantejament 
actual i de conjuni del fet cultural a Catalunya superant I’imhit 
i cl sentit mks estrictes del mot. He dit i repetit molts cops, per 
exemple, que Harcelona ks la capital mundial de I’eclicib en cas- 
telli, i que liixb ens enorgulleix, que aixb ciis complau i que 
volem ajudar que continu’¡ essent-ho. E puc afirmar art1 quc la la 
collaboracib entre la Generalitat i Ics iniciatives i entitats cul- 
turals en llengua castellana a Catalunya és intensa i fructífera. 

I Ie de f’cr també una especial referkncia ii la polilica lingiikti- 
ca. La llengua catalana continua esseni una caractccisliea fona- 
rncnttil de la naci6 catalana. Lli llcngua és el nervi de la naci0. I 
d’altra banda, d bon coneixement de les dues llengües per part 
de tots els ciutadans catalans, que és un objcctiu obviment a 
llarg termini, constitucix un fet central cle la nova Catalunya 
de progrbs, d’equilibri i de convivencia. 

Durant aquesta legislatura caldrh clecliciir mks e s f q  1-1 l’ense- 
nyarncnt clcl catali, precisament en els ambients no caldano- 
parlants. Crec que es padr8 fcr aixo ara milior que fa tres o 
quatre anys pcrquk em penso que alguns recels i també algunes 
precipitacions estan superats, A fort u nadameni, iiv u i el peri I1 
d’cnfrontamerit comunitari ha estat superat. No dic que defini- 
tivament, perquk els perills no passen mai, perh avui ha estat 
superat. Pero no hem d’obliclar quc ha estat superat perque 
som molts, sorn molis els qui hem fet 1111 esforg: de mutu re- 
specte. I no hem volgut aprofitar els eventuals avanlatges que 
hi pogués haver dels enfrontamcnts Comunitaris. Cal que 
aquest esforq, cl continuem fcnt, perque la unitat de Catalunya 
i la bona convivhcia entre tots els seus ciutadans s6n els 
valors més importants que tenim, són els valors més impor- 
tants que  tenim. 

En la cansolidacib d’aquesta unitat i per tal de potenciar eh 
seus elements més dinimics, ens proposem facilitar una millor 
inlerrclaci6 entre el que s’rtnomena cultura d’klitc i eis ambi- 
ents populars. Per aixo, accentuarem I’oferta cultural especial- 
ment en els medis de Catalunya on n’hi ha rncnys dotació. 

1, en aquest sentit, formulo, formularé una Amplia convoca- 
thria dirigida als diversos sectors culturals de Catalunya per a 
com partir aqucsta proposta dinamitzadorn. 

Observin quc em refereixo constantment i en tots els terre- 
nys a la necessitat d’obertura. De vegadcs, aquesta voluntat de 
la Gcnerd itcrt dc projecció, de projeccii) del país, de projecció 
catalana, ha trobat obstacles per part del Govern central. Hi ha 
hagut reticencies que crec que sbn injustificades, fins i tot in- 
justes. Perque nosaltres hem defcnsat dc vegades millor que 
gent que hi tenia rnés responsabilitat directa els interessos ge- 
nerals de 1’Estat. I la Generalitat 110 ha pretks mai desbordar el 
marc de les seves competkncics. ks més, ha actuat sempre d’a- 
cord m b  Ics corresponents i mks altes instincies de I’Estat. 
Simplement ha volgut, la Generalitat ha‘volgut que Catalunya, 
en tant que cultura, en tant que llengua, en tant que economia 
i en tani que pais, fos present en el món. Som tan sovint criti- 
cats els catalans de no obrir-nos prou; de vegades pels qui no 
ens deixen obrir. Som tan sovint criticats els utalans de no 



obrir-nus jmLs,  que no haurícm de ser criticats ni obstaculitzats 
quan justament volem projectar-nos enfora i volerir obrir les 
nostres porles a les influkncics fcmnes. 

1 )’aquesta projccciij, en tcnim iicccsxitat, per‘t, H mks, hi 
tcnim &ei. Dret condicionat et1 el camp politic i en certs aspec- 
tes tamb@ en I’economic. Pa-b dret plc cn  el camp cultural i lin- 
giiistic. Pcrquc, cn nom CIC yi~i :  i en nrmi cle qui es pot impedir 
cluc la llengua catalana i la cultura calalana es projectin m b  
iota Ilihertat meu del mrjn‘! a En nom CIC que i en noni dc qui, 
ayui, a Catalunya, hom hadit, se’ns pot voler irnliedir aixh? >) 

Per tanl, aquesta poIítica de projecció enfora i d’obertura R 

I‘or.;~, I a pe me im con t i n uiir dura n t aquesla leg i s 1 a t LI ra I 

Senyorcs i senyors I I ip~ihki,  crec cluc Catalunya eslh en con- 
clicions de dur ii terme durunt els propcts mys 4111 formidable 
desplegatnent. No només un dcsplegainent iiist i~ticioniil i polí- 
íic, s in6 L i t i  clcsplegarncnt global, un desplegameni cle lu socic- 
la1 catalarra. 

La sacictnt catalana hn cstat cturament ícriclrt per ;tquests 
m y s  CIC crisi, l1t31-B tk lutnbC? uns  rccLirsos molt jinportants. Pot 
jugar unes cartes molt positivcs no solanient vistes les cnses en 
les cotii*clcnadcs esliunyoles siri0 també curopees. Catalunya 
Citi pes considerable li causa, cnlrc tnollcs altres coscs, de Iu 
scvii infmtructura, dcl scu nivell culturd, clel NW esperit em- 
prcurial, dc la scva tradicih industrial, CIC la scvii capitcitat d’o- 
berlura, de la seva creativitat, de Iu scvii constnn t vincirlacih 
amb h ropu  i ,  sobretol, de la I b r p  clcl seii lcixil social, de 1’0- 
Ixrativitat cic 121 scw socictat civil. íls per trlt aixi) qiie Catalu- 
nya tc cartes de cara al rutur, qire tk liossi bilitais i el n~orneii t es 
ho. En molts aspectes, 6s un moment de represa. 

E1 programa quc proposo i1 la SCVR apiwacih prctkn rijudar i 
potenciar ziqucsl tZespIeg;~-lment. I’crb, per ii ser cfic;lc, CA quc 
aquest programa i .jo mateix, qLic el proposo, siguem tidcls a la 
voluntat de diileg i d’cntcxcl en lot i ,  especialtnent, CII ircs 
gratis camps: el social, el cultLml, el polític. N o  és tan iiiipoi- 
tant que acpiesl dihleg i aquesta volunSal cl’cntcsli arribin a scr 
del tot rccixits com C ~ U C  siguin mnntinguts amb knacitat; que 
si 110 rdixen avui es torni ii provar a veure si reixen d e m i  

En el cainp social hi ha alguns grans problemcs, el dc I’atur 
principalmcnt, quc cup govern no rcsoldri~, ara per ara, ni aquí 
ni a Madrid. Només I’xcib cle Ili societat seiicen -ja ho he dit 
abans- pot sec eficíq, j aquesla acci0 es necessiln tmiM per 21s- 
sumir tots els costos qiie comportli la supcracici dc 1:i crisi, esla- 
cialmcrit la crisi indiistrial. 

En cl camp ciiturill vivim  LI^ momcnt de gran proliferacii, 
d’inicitivcs, de tota mena i ii tot iiivcll. S6n iniciatives i realitrits 
sovint cuntriildicthries, com correspon ii una societat com la 
iiostrii, pcrb, cn darrcr tcrrnc, positivcs i crcativcs. Sbii el con- 
junt d’iniciatives prhpies d’una sacictat viva. 

Tot aixh es produeix, ;i mbs, quan s’ha consoliciat la convi- 
vencia cn el país. Aquesta vitalitat 6s la vitalitat clc tots. 

Catalunya estk creant un rnodei de socielat civil que, per la 
seva coniplexit;ib, la seva tolerimcia, el seu equilibri i la sevii 
opcrativitat 6s rrwll positiva. hs u n  model fins i tot exporhble, 
un  moclcl que eiis deixa Eicn situals en  el con-junt d’Ihi*opa. 

Iloncs I>&, aixb reqwreix i iilholn pcrincl utiii gran tasca de 
sititesi. Una sínies¡ 110 vol dir iin sincrcíismc, vol dir trollar la 
IbrmuIaci6  capa^ dc potenciar tnt el que, tot i csscnl divcrs, 
esth Iligat per la cornuiia pcrt inenqa a aquesta societat cal;tlan:z 
qtie deix 

Aixh 6s feina dels intel.lectuals tn6s que dels polítics. Amb 
lot, la Generalihi té un papcr important a jugar en el reforva- 
rncnt cl’aytrest iiioclel cullural catali i a fitcilitar el clima de sín- 
tesi i d’integraci6. 

Finalmeni, hi ha la voluntat d’cntesa política, lanls colis cs- 
inentada en el Irmscurs d’aq~rest discurs, la qual, si bé ha de 
trobar en riquest Parlanicnt el primer lloc de manifestacib, ha 
d’ésscr prcscnt en iotes Ics nostres riccions i en Ics relacions 
amb totcs Ics institucions politiqucs catalancs. 

‘rot aixh reqiiereix la creaci6, o la recrexió, d’un clima. 
D’un clinia polític, sobretot, que no tenim prou. 

L’encletni maleix de les eleccions, jo escrivia, en una nota 
particulw meva -tot i que alguns polítics q ~ i c  no són de Con- 
vergkncia i Unih, d’aquesí J’arlament cotieixen- sobre l’ori- 
enlaci6 de la politica de la Generalitat en els propcrs iiiiys, que 
teniem i tenim u n a  hoixi convivkncin ciutadann, perh que, en 
canvi, 110 hi havia prou pacificaei6 CII la classe políticr-1. 1 cluc 
calia aconseguir-la, questa paei ficacib. No cnz puc estar de 
llegir-los iiiiii  part d’uqucsta nota, quc, d’al tw bandl-1, explica cl 
to clel incu clisciirs la nit del dia 29 d ’ i h r i l .  hqwll discurs cn cl 
qual vaig dir quc la victbria yiic iicahava cl’aconseguir Conver- 
gkncia i ütiici es posaria ¿ti servei dc tot ci pobtc CIC Catuiunya. 
Tmhé dcls qui no cris hitvvieti votat CI cluc havicn cstat els nos- 
tres ;dversaris n i i s  dirccies, i que es posaria també, o s’intenln- 
tia prisar, al servei del progrks gcncral a tot ]’Estat. do clcia: 
<<(I:aI clcsterriir I’odi, perqu6 cls he dc dir  que crec que, en cl 
n i t n  polític, ha arribat 1-1 inllltritr-s’hi, alinenys, una certa dosi 
d’odi. i així nu pc>ciem m ~ r .  )) 

ücsprbs dc les eleccions municipals de I’my 1979, vaig Ira- 
mctrc una circular a la militlincia cle Convergencia Democriiti- 
ca, en la qual els deia: {< 1 l i  hu hugui eleccions rncrnicipals, les 
clcccions niunicipals han comportat un enfrontament polític 
dircctc, de cos a cos, amb I u  gcnt d’un mateix poblc, moltes ve- 
gades petit. No heu de perineire mai que aixo trenqui la convi- 
v h c i a  et1 els vostres pobles. EI dia qLie per raons polítiques, 
quan vosaltres sortiu CIC citsa al mati i pel carrer trobeu quc ve 
un vostre adversari polític, sentiu la necessilat de passilr a 
I’altra vorera, aquell dia s’haurh trencat quelcom de molt clcci- 
siu a Catalunya, i haurem deixat d’estar en condicions dc con- 
struir un pais. T iiixb pot passar, i cadiisci~ am ha d’analitzar les 
prbpics rcsponsabilitats cn aquest fet. 1, a més, ha de veure 
corn sc supcren. 

J O  cicia, doncs: cal desterrar l’odi; cal evitar --deia-- la frac- 
turu del cos politic i cirllural, El perill --afegiajo- sobretot es 
d6na en el cos polilic, i cal evitar -deia- la h c m ~  institucio- 
nal, el divorci i I’cnírontument entre institucions, que les insti- 
tucions no serveixin per construir, sinci simplement per 
dispmr-se Ics unes contra Ics altres. 

No es pot dir que Ics coses darrcriiment vagin pel camí d’aju- 
clar el que-jo escrivia cl 30 d’ubril. Certament C ~ L J C  no hi van --i 
cm permetran que els faci ant una petita expressi6 d’ordre per- 
sonal. N o  puc deixar dc rnnnifestar-los que, aquest cliscucs, el 
filis clcs d’un doble scntiment. Un, un  sentiment trist i dolgui, 
en I’ordre personal i cti I’ordrc de país, i CII I’ordre del que cn 
podríem dir d’humanitat. 1 irn altcc scntitnent és la voluntat 
d’afirrnxib més cnksgicn, més deciclicla i més sau-ificada que 
mai CIC scrvir itqucsl nostre país contra els qui cl voieri ensorrar. 
Una voluntat t rmqui lh i serenit, en cl fons i CII la forma; els 
piisas es construeixcn a través dcl fons i dc la forma, i sempre 
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8 havés de la dignitat i de I’ctica. Uila resposta iranquilh i 
screna, per6 massissa, contundent i irrebatible. 1, 
naturi-ilmcnt, una resposta feta des de la il4usi6 clc la confianpa 
I de I’cesperanc;u, perque la tristesa és perfectarncnt compatiblc 
amb I’energia, amb la voluntat renovada i amb la i1-lusih, amb 
la confianGa i amb l’csperant;a, I nosaltres conlinucin necessit- 
ant aixo, no  podem percirc la il.lusi6, la confianqa en nosaltres 
mateixos, i l’esperanqa. No ens ho hem de deixiir robar, 

Scnyores i senyors Diputats, jo estic convenGut que sorn un 
país ple cle possibilitats, i crec que en el fons de Catalunya 
batega la convicció que les tenim, aqucstes possibilitats, que 
aixb no es perd. No cns deixem prendre ni la il-lusib ni la confi- 
a n p  en nosaltres mateixos. Tots la ncccssitem. hcabarjem 
cssent tots pobres igual, lots despullats igud, tots desvalguts 
igual, tot el país. Les necessitem tots, aqiicsta confianqa en 
nosaltres mateixos i aquesta il4usiÓ. Aixb no es iin problema 
poiÍlic, aixb 6s un problema de moral colkctiva. 

Senyores i senyors Diputats, tenim una indiistria renaixent, 
tenim una agricultura dinimica, tenim un turisrnc expansiu, 
tenim tina activitat cultural forta, tant a nivell popular com 
d’élite, tenim una convivencia ben guanyada, tenim unes insti- 
iucions prbpies que es consdiclen, tenim una societat civil 

forta, ci-lpq de servir cl’cxempie i d’inipulsor a tot Esl-lanya i :i 
molts llocs d’Europa, tenim la forp de la nostra afirrnacib com 
a poble i alhora cle la nostra capacitat de IirojeccjÓ i d’ohcrlura. 

Bs cies ci’aquesta convicció, wui,més fecrna que mai, i cic la 
volunlat de ser el president de Catalunya, és a dir, (Fe tots els 
catalans, avui niés forta que mai i és des de la fe que tinc, dc la 
fe més forta que mai que tinc no pas en uila mítica Catalunya 
abstracla, sinó en aquesta nostra Catdunyli d’avui, que els 
demano que no deixem perdre, que tots plcgats no dcixcrn 
prendre’ns per iiinglj la il.lusi6, que pensem que els tnoments 
en yuk sembla que les coses estan més malanient de vegades 
són els hons per refer-se, que no ens deixem prcndrc pes ningii 
la il-lusib, la confianqa i I’csperanGa que ens han de liermetre 
fer de Catalunya un pais de pleniíud. 

EI Sr. PRESIDENT: I l h . ~ e s  senyores i senyors, rncmbi*es 
de ta Cambra, per donar lloc a la preparacib de les intervencions 
dels ll~lust~~e?; representants dels Grups parlamentiiris, suspcn- 
clrern ara la sessib per reprendre-la derna, dia 30, a les oiizc del 
mati. 

Se susphn la sessib. 
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