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SESSlb PLENARTA Niirn. 12 

13 Sr. PRFSTDENT : Es repren la sessió. 
Passem al punt 8 de I’ordrc del dia, que és Proposta de Con- 

stitució d’una Comissió d’Estudi sobre la lguiiltat d’OOportuni- 
tats i iorne-Dona, prcsentacia per més d’una cinqiiena pari clels 
diputats, tots ells del Grup de Convergkncia i Uni6, Té Iu pa- 
ruda la Iklustre Diputada senyura R Q X ~  Bruguera. 

l’raposta de constitucib d’una Camissió 
d’Estrrdi sobre la Igualtat d’Opartunitats 

Homc- Dona 

La Sra. BRUGUERA : Senyor Presidcnt, scnyors diputats, 
senyores diputades, és per a mi un motiu de gran satisfacció 
que en prcndre la paraula per primera vcgadn en liquesta 
Carnbni sigui per tal de proposar, en nom cl’una cinquena part 
rlcis diputats de Convergkncia i Uni6 i en ln confianc;a que serii 
sensiblcrncnt ampliada, sigui per proposiir-los, tul com cls 
deia, la crcació d’una comissió d’estudi sobre la igualtat d’~por- 
tunitnl homedona. 

Tots som conscients que, tant ikqui com en d’altrcs piisos 
curopcus, encara som ben lluny dc la igualtat real d’oportuni- 
tats home-dona i quc, malgrat cluc cxisteixi iin;i Icgislacih 
bisica, pcro no exhaustiva sobre el lema, que l’ernpari hi ha  
r n ~ s s i i  rcticbncies, ens trobem amb els pbsils dc molts anys de 
discriminació, que han conformat una rncntaliiat i que mar- 
quen la gcncracih actual. 

Tot i aixo, no s’escapa ii ningú que la crcacib d’r-iqucsia Co- 
missió 6s lin símptoma de la importhncia que la nostra societat 
dbna al tema; importhncia que aquest Pa r lmen t  rccull i fii 

seva. No és d’cstranynr que Catalunya s’afegís molt tardana- 
ment a la -diguem-ne- segona onada del moviment inundial 
de defensa clels drets de la dona, ja que els periodes de dictadu- 
ra no faciliten, precisament, la participacib. Malgrat tot, Ia sen- 
sibilitzacih entorn de la situació de la dona va arribar al nostre 
país a finals dels anys 60 i a corncnqdmcnts dels J O ,  i cs va inici- 
ar des d’aleshores un procés en el qual han intcrvingut moltes i 
moltes personcs; homes i clones que han col-laborat dins el 
marc d’associacions i organismes, en aquests moments podem 
pensar que a Catalunya sobrepassen els tres-cents el nombre 
d’entitats i associacions que treballen sobre aquest terna, la 
tasca dels quals cal reconkixer, no tan sols pel rigor amb que 
han plantejat el tcma, sinó perquk ha provocat unes saludables 
reaccions i estímuls. 

Per nixb, en proposar aquesla Comissió, pensem en la possi- 
bilitat que té i quc no hauria de desaprofitar d’acollir personali- 
tats i escoltar organismes destacats en aquest tema, tat valorant 
els seus coneixements tant en ei camp del pensament com en 

cel de l’estwii i de la recerca, i és evident que, sobrc aquesta 
base, hem d’rivanGar; hem d’anar mks enlla, encarregant, si 
cal, estudis Complementaris, posant-nos al nivell de la dinkmi- 
ca europea, perb, sobretot, no podem descuidar que cl nostre 
Parlament s’alegcixi a un rnoviinent en marxa i que ho fa, bisi- 
cament, per tal de donar4  I’adeyuat suport lcgislatiu i els mit- 
jans de c ~ n t i * d  del seu grau de complimen t. 

Tot aixb amb la finalitat de participar aclivameiil en la con- 
scienciacih i en la divulgacih d’una problemiitica i de posi bili- 
tar mesures i lleis encaminades R la consecució d’uns nivells 
reals d’igualtat d’oportunilats. Arribats en aquest punt, cal rc- 
cordar que en un dels camps cn que 15s més visible la manca 
d’igualtat d’oportunitats cs en la del camp laboral i professio- 
nal; també en aquest sentit caldri tenir en compte l’expcribncia 
dels difercnts sindicats, tant pel quc fa al seguiment i dcnhncia 
dc fets i actuacions concretes com de modificacions i noves in- 
corporacions sobre Icgislacib laboral. Des d’una perspectiva in- 
stitucional cal dir que la creació d’aquesta Comissih permelrii 
mantenir contactes dircctcs i veliicular informacib i ajuts en 
aquelles comissions existents en d’altrcs parlaments, molt es- 
pecialmcnl a la del scu paraldel, a nivcll cl’EEstat espanyol, aixi 
com la del Parlament Europcu. Aquesta comissió es crea -si 
vostks hi donen cl seu vot fwornble- amb la voluntat de 
portar i deminar a les comissions legislatives d’aqucst Parla- 
ment la seva colMmxió en aquells liunts i sectors cluc cls CQ- 

rrespongui, ja que els esforps i els avenqos que uns i els altres 
poguessin fer foren debades si no s’aconseguis I’aclequat tracta- 
ment lcgislatiu. En aquest sentit 6s important de Ter notar, ja 
des ct’ara, cl paper del dret civil catalh. No podem oblidar quc, 
fins fa molt poc, la Compilació del Dret Civil Especiul de Cata- 
lunya ha estat pcr a la dona Ea més progressista i avanl;acla, so- 
bretot pel cluc fa a l ’ h b i t  patrimonial ja que n cnusa del rkgim 
de separació de héns l i  proporcionava una més gran indepen- 
dencia en compard6 del que s’aplicava ‘rl la resta de 1’Estat. 
Aquest ks un fet que no podcm ni volem ignorar, i que malgrat 
cnlcnclt-e que ara caldrien unes dctcrniinades modificacions, 
som conscients quc hcm d’anar amb molta cura pcr tal de fer 
compatibles aquesta tradició progressista de Ics nostres lleis 
amb el patrimoni juridico-hisibric del nostre pais. 

Cal rcconbixer, d’dtra banda, la tasca duta a terme per la Co- 
missi6 Xnterdepartarnental CIC Promoció de la Dona, amb la 
quid aquesta Cornissii, hauria d’cstablir unii via de dihlcg Asil i 
dinimica, corresponent d’aquesta manera a l’oferiment que, al 
seu moment, ens va fer la seva directora, senyora Jouquirna Al- 
emany, a les diputades d’aquesta Cambra, aixi com brindar-li 
en reciprocitat la cceaci6 de la nova Comissib. En resum, per 
que parlem d’una Comissib d’ecstudi i no d’una basiIda en i’arti- 
cle 47 del Reglament d’aquesta Cambra? 

Primer, perquk en un primer moment és molt important 
poder gaudir de la facultat d’cscoltar i incorporar persones es- 
pecialitzades en el tcma objecte de la Cornissib. 

Segon, per@ entenem que un cop definits els punts sobre 
els quals s’hagi d’actuar legislativament, s’hauria de seguir el 
procés normal, és a dir, que cadascuna de les iniciatives assu- 
mides anés a Ics corresponen ts comissions legislatives. Altra 
cosa seria mantenir Ia dona en una cspkcie de ghefto clc la seva 
prbpia problernitica, ben lluny, per descomptat, de la voluntat 
d’aquesta Carn hra. 

Tercer, perquk permet mantenir relacions directes amb les 



com i ssi uns homon i mes d’al t res puda men t s. 
Quart, perquk permet yuc les altres comissions puguin 

també, paralklamcnt, incidir en el mateix tema i ,  tot multipli- 
cant c s fo rp ,  avanqar més rapidarnent. 

Cinquk, perqui= les seves conclusions ptrden ser públiques i 
tots sabcm que, en aquest tcrnu, no podcm limiiar-nos a rcfor- 
i n c ~  juridiqucs, sinó quc cls plantgjanicnts han de ser més 
amplis i un  dcls factors importants és la ciifusib que, dc cleícr- 
minats aspectes, se’n pugui fer. 

Sis&, perquc liquesta comissi6 pot tenir iu cluracia que els 
seus membres considorin adien1 i nccessiria, així corn arrihat 
el moment, si calgués, canviar-la. per una altra d’acord amb les 
conclusions a que  hauria arri bat la mateixa Comissió. 

Finalment, els voldria Ter participar de la meva profunda 
conviccib, de la meva absoluta confianqa que en ~ i n  país C Q ~  cl 
noslre, que estima la llibcrtal i, per tant, rebutja qiraisevol 
rncna de discrirninacib, d’aquí utis quants m y s m i i  no Ijnioa- 
mcnt inncccsshria sinó també impensable, l’exislhcia d’una 
comissi6 que treballi 1)er In igualtat ci’oportunitats home-dona. 
Tot 6s qiiesti6 dc temps, tot cs qLiesti6 de veurc fins a quin 
punt volem riquesla igualtat. Nu dubto que ayuesla és I n  volun- 
lat CIC tots els grups palitics rcpresentais cn aquesta Cambra. hs 
iimb aqucsta segwctat i per  LI^ estricte sentit dc justíci:k clue cls 
dcmnno el qcu vol fiivorable i unhtiimc per a la crcacib cie la Co- 
missi6 ct’esludis per ii la igualtat d’nportunitats homc-dona. 

Senyor President, senyors dipulats, senyores diputacies, 
moltes grhcics. 

111 Sr, PRES1 DENT : Cirhcies, senyora I3rugucr;i. Algun 
grup vol fer íis del clrct R fer un torn cn conira? Doncs, podran 
fixar la seva posicib els grups parlamentaris pcr ordre cle nicnor 
a major: Pcl Cirup Mixt té In paraula I’ll4ustrc Diput;tt scnynr 
Martí 11. 

El Sr. MARTlN : Grkies, Molt Hmorahlc Prcsiúcnt. 
I !4ustrcs senyores i stmyors diputats, després cl’liaucr cscol tul 
la defensa de la Proposta i, sot>rclot, de la brillml i entusiasta 
defensa dcls iireis CIC les dones fctcs erz el dia d’zlhir per Ics 
11-lusircs diputades dtjzn ltosa 1:abiiin i h i i u  Kosa llarenys, 
se’m ík diticii fcr-me la scgiienl intctrclacih, Scrk vcritíit ei cluc 
diu Clerciiceau : (<si vols moldre un problemi, no1ncmi un 
responsable, pcrb si 110 vols cluc es rcsolgiii, c r w  Lina comissi0 
H .  No VQICITI dir amb kiquesta reflcxih qirc cstci-n en contra de 
iii crcacib d ’ ~ t i i z  comissió d’cstucli sobrc Iri igualtat d’oportimi- 
tats home i dona, p x l u k  ioia iniciativa, en ;iyuest seniil, tk d 
nostre suport, perb, tanmateix, nosaltt-cs crcictn que la igualtat 
ct’oportunitiits entrc I’home i la dom cs trobn en In píirticip~icib 
activa de totcs elles cn les ciiíerenls comissions, a I u  vida políli- 
ca i social, en la seva inicgnzcib plen;~ cn  el tirercai CIC trchail, 
en l’assol iriieut dc i:i seva prbpia iclen i i t at mi tjanqan t una pleria 
indcpctidkncia pcrsoiial, econi,tnica i cultural cluc l i  permeti 
decidir liiureincnt cl seu clcstí. Menírc siguin Ics dorrcs les cluc 
facin ;wgmeutar I’índex cl’aíurals a partir dels vint-i-cinc anys, 
no anem liei bon can-li. iis la sniucib la oreacib C I ’ I L I I ~ ~  comissi)‘! 
Potser hi col-labori, perb on  rau el problcma 6s en I ’cclucacib, 
la fiimília, l’cscoiiz, el m6n prot’essioniil i crnpresarial i, fins i 
tot, jo diria, sobrctoi, en i’irnbil polític. ih trebalíant (ics ci’a- 
quests limbits, en una participació activa de les tlorics en cl seu 
si i nu en un debat pi11-dk1 que podem carniiiar cap ib una plena 
integracib i la iguallat d’oportunitats. N o  caiguem en cl parany 
de crear u11 cop més una fkccib política per* doriar ;i entendre H 

Ics clones que ens preocupem, assolim la responsabilitat C Q ~  a 
politics de fer participar també les dones cl’un projecte conjunt 
de societat on ella ha cle ser part acliva. Anunciem cl nostrc 
suport a la Proposta. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIIXNT : Gricies, senyor Martín Torihio. Pel 

Grup parlamentiiri ci’Esqucrra Republicana de Caíalunyii la 
par*aiila 1’TI-lustre Diputat senyor Colom. 

El Sr. CO1,OM : Gricies, senyor Presidenl, l h s t r e s  dipuía- 
des, II+lustres diputats, el nostre Grup, en primer Iioc, vol 
deixar ben clar que donar& suport a la Proposta de Constitucib 
cl’aquesta Comissi6 per a I n  igualtat cl’oportunitats entre homc 
i dona, pcrb, abans dc tot, voldria fer -si sc’m permet- dues 
reflcxions molt Ixcus sobre ducs coscs que van succcir ahir en 
la primera part del Ple. 

En primcr lloc, constatar amb astorament que en una altra 
proposta, cn aquest cas la proposta de crcacib d’una comissi6 
per tractar o per estudiar la situació actual de la forrnaci6 pro- 
fessional i les perspectivcs del niercat de treball a Catalunya, 
que ens sembla de la rnatcixa importhncia que la que avui sc’iis 
proposa pcl Grup de la majoria, la Diputada quc va sortir en 
nom dc la majoria va refhsar la proposta de creacih cl’aquesta 
comissi6 amb uns arguments justament contraris als dc la ni- 
p u l d a  que avui, molt brillantrncnt i amb toia la rab dcl mh, 
ha defensat la creació d’aquesta Comissib. Ah¡ r sc’iis reiusilvíi, 
avui se’ns proposa. 

Aleshores, bbviarnenl nosaltres estem d’iiconl m b  la coniis- 
sib que se’ns proposa avui, i farcm unes breus consideracions 
: tamhé estivern d’acord --i ho varn mnnircstar- amb la crca- 
cib cle I’allra Comissi6 i, en canvi, es V B  refusar, Aquest Dipu- 
tat és nou en aquest J’ariatnent i cnicnia, almenys, i fins polser 
tenia una certa innockncia a pensar que cl Parlament de Catalu- 
nya assumiria Ics propostes quc eren importants per apropar 
liqucst l’arlainenl a les realitais i a les prohleditiqucs de la 
nostw sociciat i que cornplava p r ~  quin grup o quin parCit pdi- 
tic tes presentava. 

Ja  sabem -ju ho sabem, tampoc som tan iiinownts- yuc, 
cícctivainncnt, la dinimica de Ics majories i Ics minories, 
doncs, 6s ia que mana; pcrb, enlcnc que cti una  situacib -i  en- 
tenem que en una sitmcib- grcu com la quc fxissri a la forma- 
ci0 prot‘cssional en cl nostre país, era un rnonient per de- 
mostrar qirc hi havia una scnsibilital ii nivell de la Cambra, dc 
tota la (hmhcti, pcr aquesta problemilica, fos quin fos cl partit 
polític quc fes la proposta. 

1,a scgona constatacih 6s quc, ahir, la segona remarca que 
volia Ter, és cprc també ahir, en les prcguntes, cn cl 101-13 de pre- 
guntes oral, doncs, v i m  Iciiir ocasi0 de veure q.ie la I’roposta 
de Constitucih d’aquesla Comissib pcr la igualtul de les oportu- 
nitats enlrc l’honie i la dona, doiics, 6s palpable, ks cvident, és 
iieccsshriii, és un molili CIC confictc diari a tot cl pais. Vam 
vcure, :i preguntes de clucs dipuiaclcs de l’oOposici0, doncs, L I I I ~  

pmicih ric soriicla per Li  tmgent del Govern, constantmcnl, de 
prohlcrnes reals, de inanca d’oportunitats cntre la dona i 
I’hotne en cl m6n laboral, per excmple. Aixo ens ih pcnsar 
que, eíectivaiment, 6s molt ncccsshria aqucsla comissih, i 
volclrieni pcr- a aquesta com issi6 u11 funcionament; ja s a k m  
yuc, de moment, és ci’esludi, ja pensctn que pot ser per un,  
dos, Ires, quatre rncsos que es pot desenvolupar aquest estudi, 
ser8 un dels estudis mes, en principi -n’hi ha molls-; hi ha 
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hagut simpbsiurns, seminaris, tots els que vulguem; tots els se- 
nyors diputats -sobretot els senyors diputats-, doncs, haurí- 
em cf’cstar, possiblement, més iitents R tot el treball d’inves- 
tigació i de recerca sobre la problemhtica dc la dona i sobrc la 
igualtat real i fictica de la dona en el noslrc país, pcrb, pcr a 
nosaltres scrin molt important que aquesta Comissió fos, prhc- 
licament -i per aquesta via de I’articlc 49 ho vcicm clificil, tal 
com cs proposa, i ens agradaria que fos per la via de l’ariicle 
47--, una altra categoria cic comissib; perh, malgrat tot, esta- 
rem d’iicorcl amb aquesta, per un període temporal, perquk ens 
agradaria que es poguks fer un seguiment rigorós CIC I’acció del 
Govern, i de si es complcix o no es complcix el que tleLfbrtii és 
rcal en ei pais que no cs compleix, que és una situació d’igualtat 
d’oportunitats entre tes dones i els homes en aquest pais. Ales- 
hores, per voEunlat d’unanimitat i quc realment aquesta 
Cambra assumcixi amb plcnitud aquest tema candent, nos- 
aitres votarem favorablement -com ja hem anunciat- Icr Pro- 
posta cl’aquesta comissió. Pero sí que ens agradaria mbs o 
menys fer constar que hi hagués la intenció, en aquesta comis- 
sió, que a posteriori i durant tot el periode de l’actual legislatu- 
ra, d’ma nianera o d’una altra, cs trobés cl carni perqub conti- 
nués existint la Comissi6, amb facultats de vigilhncia, dc con- 
troI, de seguiment i d’incidkncia real en la probleinitica de la 
dona en el nostre país. 

M o1 t es grki cs, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Moltes grhcies, senyor Colom. Pcl 

Grup parlamcntari Popular, té la paraula la Illustrc Diputada 
senyorfiMontserrat. 

La Sra. MONTSERRAT : Senyor President, il-lustres seny- 
ores i senyors diputats, el Grup parlamentari d’Alianqi Popular 
votari a I‘avor de la Proposta prescntada per Convergencia i 
Unió. I voldria dir-li, a l’il-lustrissim senyor Angel Colom, que 
estic completameni d’acord amb les paraules quc vosti: ha dit 
referini-se a l  lrlc cl’ahir. Principis tan protcgits constitucionnl- 
ment corn la igualtat divant la ilci, la no-discriminacib per raó 
de scxc, tal com se’ns diu a I’articlc nilimero 9.2 i nhmero I4 dc 
la Constitucib i l’article nrl~rnero 9.27 de I’Estatu1 ci’Autono- 
mia, correspon als poders piiblics promoure les condicions 
cl’iigualtat. ks ben cert yuc en aquests deu anys s’hii avanq;lt i 
s’ha fet u n  gran esforq, considerable; peri, no ha estat suficient. 
I vivim avui dia ~inii  situaci0 de desigualtal real eiitre I’home i 
la dona. 

Existeix desigualtat en I’accés al inón laboral, en ei camp de 
la cultura, en el dc I’educacib, cn el de la formació, per poder 
accedir als llocs dc rcspoiisabilitat, cn la prcscncia als llocs rfc 
decisió política -si no, vegin ses scnyories quantes dones 
estern en aquesta Cambra, o bé quantcs dones s’asseuen en el 
Consell Executiu. Existeixen di ferhncies rcds en Ics remune- 
racions, que perjudiquen substancialment la dona, i que hi ha 
casosquc han arribat, fins i tot, a una cliferkncia d’un 30%; cíi fe- 
rkncics en el m6n rural, a la pagesia i a l’empresa agriria. La 
taxa de l’atur afecta moit més Ics doncs que cls Iionics, i princi- 
palment la dona jove, i cns trobem que bs la dona q u i  mijorilh- 
riamcnl treballa a l’economia submergida. En dehiliva, hem 
de rcconeixcr que la donit viu e n c m  una situacib cle desigualtat 
i de marginacib, que s’intensifica en les zones de Catalunya 
menys desenvolupades. Per aconseguir, a la prictica, la igualtat 
d’oportunitats amb í’homc, hi estem compromesos a col-labo- 
mr els poders públics, nosaltres, el Parlament, el Govern de la 

Generalitat, tant els homes com les mateixes dones, la societat 
sencera; perque el benefici que representa obtenir la iguaítat 
d’aqucst percentatge majoritari en la pohlacib de Catalunya sig- 
nifica riquesa i benestar per a tots. Hi estern compromesos pel 
sol fet d’estar integrats a la Comunitat Europea, la qual va ela- 
borar un pia d’accib comunitari, que va dei 1986 al 1990, per al 
foment de la igualtat d’oportunitats. Si bs aquesta la responsa- 
bilitat que tenim, ens cal sensibilitzar I’opinib piblica, que 
negar o limitar els drcts d’igualtat de la domi és totalment 
injust i constitueix una ofensa a la dignitat humana. 

Ens cal millorar la imatge de la dona, perque, ni sorn inferi- 
ors ni sorn superiors, scnziliamcnt som diferents. Ens cal pro- 
moure utla imatge d’acord amb la realitat actual. En definitiva, 
el que ens cal fer és desenvolupar una política per a la dona, 
tant en I’ordre civil, en el dei matrimoni, en l’ambicnt familiar, 
en el del món del treball, professional, cfcctera. Per tot aixb, 
considerem oportuna la Proposta. Per6 millor cncara hauria 
estat que aquesta comissib, amb quk estern d’acord, fos intro- 
duida per I’article número 47 del Reglament, i no el número 
49. Crec que cl Parlament catalh no pot quedar enrere en 
aquest carni per aconseguir la igualtat d’oportunitats ciitrc els 
homes i les dones, i que cap partit polític pot quedar de simple 
espectador, silici molt al contrari, aquesta comissi6 Eia cl’wvan- 
c;ar conjuntament. 

Em resta dir-los -pperquP: sempre és bo recordar-ho- que, 
quan Minoria Catalana prescnth al Congrés dels Diputats la 
Proposicib no dc Llei per la Constitucih d’una comissió parla- 
mentiria dels drcts de la dona, i el Grup Socialista introduí l’es- 
mena per la iguallat d’oportunitats entre homes i dones, fa 
més d’un any, Alinnqa Popular va votar Fworablement. A ben 
scgur que aqucsta Proposiu que avui ens ocupa arriba tard, 
perb, senyories, més val tard que mai. 

Moltes gracies, senyorcs i senyors diputats. Moltes grhcies, 
senyor President. 

El Sr. PRESIDENT ; Grhcics, senyorli Montserrat. Pel 
G r u p  parlamentari d’Iniciativa per Catalunya, té la paraula ... 
(Pms.cl.) La scnyora Fabián 16 la paraula. 

La Sra. FAHIÁN : Molles grkies, senyor Prcsidcnl. Senyo- 
res diputades, senyors diputats, que al G r u p  d’lniciativa per 
Catalunya i ;.1 aquesta Diputada ens ocupa i ens preocupa el 
tema de la igualtat de la dona em sembla que no haig ric pcrdre 
massa temps a convencer-los. Per tant, quan vam cornenqar ii 
estudiar el tema de la Proposta de constitució d’una comissió 
d’estudi, ens varn preguntar si era, aquesta comissió, la neccs- 
saria, i hem estat dubtant del nostre posicionamcnt de vot fins 
fa pocs segons; perquk estern canvenpiis que no és aquest, 
l’urticlc 49, no és I’iarticle 49 el que s’hhiivia cl’ulili tzar per intro- 
duir aquesta comissió i estem absolutament d’aconi amb Irt po- 
sicih de la Diputada que ha parlat abans meu i del Diputat 
senyor Colom, que hauria hagut de ser I’aarticle 47 el que 
hagués introdu’it unii comissi6 parlamentliria dotarla dc compe- 
tencics per arribar a fer, a aconseguir cfccks més importants, 
que és el que ha de fer una comissió cl’esi cidi .  Perb m’ha preo- 
cupat rnoltíssim com ha defensat la senyora Bruguera la consti- 
tució d’aquesta comissió d’estudi, perque ha dit que, en un 
primer moment, és millor escollar, i a mi em sembla que en la 
lluita per la igualtat de les dones no estem, en absolut, en un 
primer moment; que la lluita feminista a Catalunya és unli 
lluita antiga, consolidada i de la qual formem part una gran 
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quantitat de dones. Per tant, no estic, cn absolut, d’acord que 
estern en un primer moment. Hi hu moltes dones que han estu- 
diat la problematica de Iu dona i hi ha mol tes dones que lluiten 
per la igualtal dc la dona, i Sa molts anys. Per tant, si les hem 
volgut escoitar, si hem volgut llegir el que han escrit, ens 
sembla que tenim multíssima inf’ormacih; que hem de conti- 
nuur estudiant, em sembla que ningú ho pot negar, 

Les altrcs argumentacions que ha donal la senyora buguera, 
em scmbla que cap d’clles, ni que aqucstu coniissih liugcri man- 
tenir relacions amb altrcs comissions cl’d tres I’arlarnents, ni Iu 
seva durada, cm sembla. que, per la via cle i’wticlc 47, aqucsts 
o bjeclius s’haurien pogut aconsegti ir igualment. 

Per tant, i perqui: estem també d’acosd amb el que deia el 
senyor Colom, que ens sembla estranyissini que avui es dcfcn- 
si aquesta constitució d’aqucsla comissi6 i ahir cs rebutgés la 
dc la f‘orrnacib prol‘essional, hem estat -hi insisteixo- molt 
dubtosos de q u i m  havia dc scr la nostra. posicib. f tem decidit, 
per li, donar suport il la scvii iniciativa, i hem pensat que potscr 
serh bo cluc el Grup de la imioria, en la mesura que itqucsta co- 
missió d’estudi b5 la possibilitat d’obrir Ics portes d’ayuesta in- 
stitucih ii part de la societat que s6n [ora; a mi m’agnidaria molt 
convidar, quan ;quesia comissió es crki, clones que, corn l i  
deia abans, ih molts anys que pertanycn i) la lluita feminisia, i 
així, rn’agrsclarin quc cn aqiicsta coiiiissih d’estudi poguéssim 
escoltar Ics dolies quc formen part de la secretaria rlc la dona 
dels sinciicikts mrijjoritaris -Comissions Obreres i tJG‘l‘-, si 
mks 110 perquk han cstudist de mancrI-i p r h ~ i c a ,  de m:meru 
quotidiana i dc manera real quina es la discriminacicj de la dona 
cn Isr societat i en el mbn del treball; m’agntclaria convidar la CA- 
tcdrri de sociologia de la Universitat Autbnorna dc 13arcelana, 
on un grup clc dones fa indis unys yiie Lm uns estudis molt sc- 
riosos de la socictat catalana i dc la clesigualtat de la dona cn el 
nostre món. 

Pcr aquesta ra6, entre cl’altrcs -perque tnrnhé la scnyora I l i -  
putada clc Chnvergcncia i IJni6 pugui veure que realment lh 
molts anys que estern estudiant aquesh temes-, direm quc 
{(sí H a la creucih d’aquesta Comissió. 

De tota manera, amb el que no estcm d’acord ks quc \’altre, 
la dc Iu via del 47, sigui una cosa que ja vcurem, i que dintrc 
d’un temps ja vcurem que fa, ja veurem quc Tem, Em sembla 
que és important la crencib, cle manera immediata, ri’una co- 
missió parlanientliria per la via de l’article 47; E aixi, rn’agrada- 
ria quc :I curt tcrrniiii - - i  així ho proposarcm--, diferents grups 
parlamentaris prengucssi n, de rnancra iriiiiiecliah, I u  cr*cacih 
de la Comissió per a la igualtat de la dona, via article 47, que 
Tos conscnsuada i cluc el Grup de la miljoria mostrés, quan la 
votem, e l  mateix enhisiasme que avui -per una que entencrn 
que ks petiteta, ncccsshia, i espcrcm que no sigui nom& una 
cosa cle rktoí i pcr quedar bk-, doncs, expressin igualment cl 
niatcix entusiasrne per evitar ut1 fet que, cvirlenlment, 6s rcd 
: quc la dona i I’home .a la sociciat catalans no tcnen Ics nia- 
tcixes oportunitats. 

Moltes grhcics. 
El Sr. PRESIDBNT : GrBcies, senyora fi’abiin. Pel Grup 

parlnincntari Socialista, th la paraula la II.lustre Diputada seny- 
ora J3e Madre. 

La Sra. DE MADKB : Sefior President, señorh, el reconoci- 
miento de que las mu+jcrcs dehemos lener 10s mismos derechos 
que Eos liomhrcs para educarnus, trabajar, formar iina Fdrnilia y 

participar de fas decisiones políticas cs un hecho social reciente 
que se ha ido conquistando :i lo largo clcl siglo XX gracias a 10s 
principios democraticos de libertad, justicia e Íguqlclad, y tam- 
bi6n q u i m  decir a la lucha de las propias mujcrcs. Esle recono- 
cimiento forma parte CIC 10s rasgos quc dífcrencian a las socie- 
dades desarrolladas de las su bdcarrolladas o atrusaclas y, desdc 
lucgo, siemprc va uniúo al avancc de las filerzas cleinocrciticas 
y progrcsistas. 

Creo, scfiorias, que coincidirh coninigo en que, pesc al 
enorme csfuerzo real izado por adaptar cl ordcnamiento jurídi- 
co espafiol ai principio consiitucional dc no discriminación 1301- 
razón de sexo, todwvirl hoy la reulidaci deja mucho que desear, 
y lodavía hoy las miinicres, cn pilerlas del siglo XXI, cstamos 
cn sitmción de una gran desigualdad en relación con 10s 
liom bres, 

Es verdnd tambibn que la moclificacih de las leyes civilcs, 
laborales y pcnalcs han veniclo a ofrecer a Iss mujeres disfrutar 
de una situacibn y de unos dereclios que no Eiabíamos disfruta- 
do nuncs. 

Pero la desigualdad en cl acceso a la cultura, a la cducacibn, 
al írabajo, a la politica, a pcsar del wancc, sigue siendo todwía 
hoy un problcina cnornie que padecemos y sentinios las rnuje- 
res, en Catalufia, en Espafia, en i h r o p a  y en rnuchas partcs dcl 
rn un do I 

E1 G r u p o  parlamentaria Socialista va II estar de aciicrdo y va 
H votar afirniativaimente En creacihn de la cornisihi de estudio, 
a pesur de que hubiéramas preferido cluc iios huhiéranios 
puesto ayer de acuercio todrjs 10s grupos par1anient:irios - y así 
10 ofrccimos- liara que esla comisihn no fucra una cotnisibn 
dc cst~idio. iPor quk decimos esto? AI i’artido Socialista y a mi 
Grupo parlmncn tario nos parecc que la Imblem&tica de la 
mujcr, la si tuaci6n dc desigualdad que la rnujcs totiavia padccc 
esti 10 suíicicntcmcnlc estudiada, es 10 sutkicnlemente com- 
cida para que ya no tuviésemos que estudiar mhs, sino para que 
csta CArnara sc pusiera a impulsar, controlar, hacer un scguimi- 
ento, desarrollar y aplicar normalivas quc Savorccieran la no 
cliscriminación y la igualdad cntre 10s scxos. Es posible que a 
10s scñores diputados que soportan al Gobierno les venga bien 
liacer rcpaso de deberes y estudiar para que tengan en cuenín o 
tengan mayor conocimiento de esta situacihn cluc en Catdiiñfi 
- voy a concretiume a Cat nluña, este es el Parlamento sohcra- 
no de Cataliiña- padecemos todavia las mujcrcs. I le dicfio 10s 
scñores diputados, que no las señoras diputadas, porquc consi- 
dero que las seiiioras diputaclas ticncn miiy clclro tmbién cuhl 
es la situacibn de desigualdad que padccen las mujercs, unas 
por razbn de clasc, otras t~rn l i ikn  p(ri* ruón dc sexo. 

A pesar de que, como ciccía anteriormente, nos hubicra gus- 
luda tnhs que esla comisibn no fucra de esliiclio, la vamos a 
votiir favorablemelite porque mcis valc phjaro cn mano que 
ciento voliindo, y, aclcmAs, aclemhs, y n  anuncio aqui que 
vamos a presenlas, junto con 10s d e m k  grupos quc así se han 
mziniiesiacla anieriornienle a mi intervencibn, la crcación de 
una cornisihi permanentc dc legislatura que irnpulse, pro- 
mueva, desarrde, haga con~rol dic las políticas del Consell Ex- 
ecutiu, si es que las ticne, en relaciim a la promocihn dc la 
igualdad entre las mujercs y 10s hombres cn Catalufia y7 
adcmiis, ademhs, nos parecia inncccsaria la cornisibn de estu- 
dio, ya yuc la Comissi6 Intcrdeparlamental de la Dona, creada 
hacc dos años en cste m i m o  Parlamento, ticnc funciones 
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- cornpetencias y funciones - coino para haber est udiado, 
desarollado y, en mi opinión y cn opinión de mi Grupo parla- 
rncntario, haber hecho posible que esta Chmara ya hubicra ie- 
gislado inedidas de accibn positiva, como han hecho ya olros 
parlamentos autonómicos, cl Congrcso clc 10s Uiputados y el 
Senado, y tarnbih la Comunidacl Europca, pero, corno clccíri, 
10 vamos a aceptar como mal mcnor. 

Y hablando de la Comisibn 1nterdep;irtamental de la Mujer, 
quiero hacer leciura porque el lenguaje, el iéxico, la palabra es- 
crita también forma scnsibilización en la poblacibn y también 
entre 10s ilustres sefiorcs dipuludos. Dicc en su articulo tres 
que <(la Comisibn hterdepartamental estará conipuesta por : 
el Prcsidente de Ia Generalitat n, nada de guibn-Presidenta --a 
10 mejor en alguna ocasión Iiay cambio de scxo en la Presiden- 
cia de la Generalitat-, ~ c 1  Director de Asuntos Generales 
Interdepartamentales>), pone Director-Directora, ({un Di- 
rector Executiu)), no pom una Directora Ejeculivn, {<un re- 
presentant de cadascun dels departamcnts i un secrctari >), ni 
tali siquiera. en esta ocasión la Cornisibn interdepartamenlal se 
dota de secretaria, podria ser positivo ademris, teniendo en 
cuenta la connotación que tiene la palabra, pero, señorias -y 
10 digo niuy seriarnente-, creo que iios habremos de habituar 
a cambiar tarnbikn la palabra escrita, a cmhiar  lambi6n o 
poner o añadi r (< di pu tado-diputacla; director-directora )), 
porque es una buena manera tambikn de sensibilizar I? la 
po blacibn. 

Rcpito : la vainos a votiu afirnxitivamente, pero por un 
tiempo -y 10 pido desdc aquí - que sea no superior a 10s tres- 
cuatro meses, porque nos parece que durante este periodo es 
tiempo suficiente como pari1 ~ L I G  las personas que yuieran 
venir al Parlamento ii informar, a tenor de la pcticibn cic la 
rnisma comisi6n o porque se nos solicite o se le solicite a laco- 
misión, tengan tiempo de informar, se p u d a  estudiar, pero 
que ~ i n a  vez esto eslé hecho -y no creo que se tenga que 
tardar demasiado tiempo en hacer esto- podamos ponernos a 
lrabajiir ctexie esta Gitmara en i r a s  ii conseguir la iguaidacl entre 
10s hombres y las myjeres, y, adcmlts, también me gustaria 
que esta comisibn no hubierii tenido que introdwcir la palabra 
<( igualdad de oportunidades )) porque nos parece que en si- 
tuxión de desigualdaci no se puede tratar igual n quienes son 
desiguala cnirc sí. I’sta comisibn de estudio, o la futura que se 
cree, debería de scr una comisión para la igualdad, no de opor- 
tunidades, señorías, porque todwía en esta Ccimara el Consell 
Executiu no ha aprobado ningún plan de accibn posilivo para 
Izaccr que las mujeres se coloqueli en situación de igual, para 
ya, a partir de aquí, tcner igualdaci dc oportunidades. Rcpito : 
queremos que esa comisión sea una comisibn que trahaje no 
por la igunldad de opoftunidrtdes, sino por la posihihdad de 
crear incdidas de acción positivii qirc coloqucn a las mujcres cn 
situación dc podcr disfrutar desjx.uk, junto con 10s hombres, 
de igualdad de oportunidiides. 

Además también, señorías, quiero añadir aquí -porque cs 
bueno decirlo- que las mujcres no sólo querenios acccder al 
mundo de 10 público, no sólo queremos tener accem a la edu- 
caciún, al trabajo, a la cultura, al depork, a la política. Las mu- 
j e m  queremos tambiéii que s e m  ustecles, 10s hombres, quie- 
nes vengan al mundo de 10 dornbstico, porquc, si no, sefiorías, 
las mujeres siempre tendremos una doble o triple carga. Seria 
bueno que la sociedad democrhtica, que la sociedad fuera m6s 

participativa en iodos 10s árnbitos de la vida. No se traia s610 de 
que las niujcrcs corramos a acccder a puestos a 10s que todavía 
hoy tenemos muchas dificultades, sino que nos encantaria 
poder ir de la mano de 10s hombres al mundo de 1~ dornéstico, 
a1 mundo de 10 privado, al mundo dc 10s afcctos. 

Seííor Presiclente, se ñorías, rnuchas gracim. 
El Sr. PRESIDENT Gracics, senyorii Dc Madre. S’ha 

acabat e l  torn d’intervencions dels grups per fixar posició; 
podem procedir a la votació. 

EIS senyors diputats que estiguin d’acord amb la constitucih 
d’aqucsta comissió d’cstudi, que es posin drets. 

La consti tueió d’aquesta coinissió ha quedat aprovada pcr 
unanim i tai. 

Proposta de constihicib d’ima 
Comissi& rl’Inrestigacih sobre els Jocs 

dependents dc l’lhtitat huthnoma 
de Jocs i Apostes 

Passem, senyories, al novk punt de I’ordre del dia, que és 
Proposta de constitucib d’una comissi6 d’invest igació -faig 
notar aqui que en la convocatbria, en l’orclre del dia, íigurwa 
H estudi H, va ser un error merament tipogrAfic- sobre els jocs 
dependents de 1’Entital Autbnoma de Jocs i Apostes, presenta- 
da pch Grups parlamcntaris d’lnicialive per Catalunya, Mixt, 
Esquerra Republicana dc Catalunya, i Social isla. 

Per defensar aquesta Proposta, té la par;& 1’Tl.iustre Dipu- 
tat senyor Saia (Rrmor de v e z d  

Ei Sr. SALA : Senyor President, senyores i senyors diputats, 
el 23 de desembre de l’any passat ~ i n a  decisi6 del Grup inajori- 
tari, Iraduicia en una votacih del Ple de I’ankrior legislatura, va 
decidir liquidar les tasques de la Comissi6 d’lnvcstigació del 
Joc, creada dos mesos abans. 

Nou mesos després d’aquella data, aproximadarnen t un any, 
a l’any de ¡’aniversari que cs va comcnqar a parlar dei joc en 
aquest Ple del Prirlnmenl, q~ia t re  grups cl’aquesta Cambra 
tornen ii demanar la constitucih tl’aqiicsta Comissib 
d’hvcstigacib. 

La rab principal per l’er aixb j o  crec que és obvia, la raó princi- 
pal 6s que com a conseqükncia de les condicions imposades pel 
Grup de la majoria R I  funcionament de la Comissib (Unves- 
tigació del Joc de l’anterior legislatura, aquesta no va, ni de 
molt, assolir els objectius que van justificar la seva creació i, 
per tant, 6s Iogic que en una nova legislat~ica es torni a plantejar 
aquesta creació. i-ian quedat clíircs rnoltcs coses, durrint els 
mesos que la Comissió va funcionar i després dels mesos que la 
Comissib va funcionar, Va quedar clar, per exemple, que s’ha- 
via donat a una empresa privada un contracte abusiu, escanda- 
losament privilegiat. per a aquesta cmprcsa, quc li garantia uns 
beneficis absolutament injustificats, de milers de milions de 
pessetes -nosaltres ho valorhem en rnh de 30.000 milions. 
Va qucdar clar que aquesta empresa no reunia, aquesta empre- 
sa Luditec, no reunia cap de les condicions econhmiques, em- 
presarials ni juridiqcres, que justificaven aquesta conccssi6; 
que els socis d’ayuesta empresa --encara 110 coneguts de veri- 
tat fins al final- presentaven perfiis claramcnl obscurs -els 
socis catalans, els socis espanyols, els socis internacionals, 
molt especialment els socis internacionals. Van quedar clares 
molles coses, perb en van quedar encara moltes per aclarir i, 
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sobretot -molls detalls per aclarir-, i ,  sobretot, van qucdar 
per aclarir les grans qücstions : van quedar per aclarir ei qui i cl 
perque; va queclar per xliirir --i qucdii encara per ackirir- qui 
de veritat es bcrieficia del negoci del joc a Catalunya, qui de ve- 
ritat se’n beneficia, qui hi ha  darrere de tot el (( t ingludo~ cl’em- 
preses instrumentals, i, sobrctoi tarnbc, el pcrquk, per yul: el 
Govern cle Catalunya va fer cessió a una empresa privada cl’un 
contracte tan escandalosametit negatiu. 

VostCs han hagut dc rcconkixer dcsprks quc el que I’oposicib 
deia a la legislatura passncla era veritat, I Iaii canviat cl Conseller 
responsable --el senyor Bassols j a  no 6s cl Conseller- 
respomhle-; el Dircotor del Joc en aquests momcnts j a  no & 
el Ilireclor Gcncral del Joc quc era; senibla que tnolt :viat cl 
Dircctor General de I’EAJR, el scnyor Vi lmubÍ ,  deixarh de 
ser Director tieneral dc I’EAJA, i amb aquest intent, jo diria 
utia mica desesperat, infantil, de tapar els ciistrcs, d’intcntar 
tapar-se la conscihcia, fins i tot prelcrien canviar I’ Bniitut 
hutbnoma de docs i Apostes de Conselleria i es pensen 
- infintilment- que intentant protegir-la sotil cl nom de Ben- 
estar Social, seran cnpaqos de tapar lot el que hi ha darrere d’n- 
qucstu cliiesli0. Vostks mateixos ho rccuneixcn, pcrb també el 
poble de Catdunya ho reconeix : ho reconcixcn les enquestes, 
Ics seves, les nostres, les dcis mitjans iniormatius, que deicn i 
con tinucn dient que el poble de Catalunya molt mjoritAka- 
ment esli en contra dc la política del joc del Consell Executiu. 
I ho diu, a més, arnb l’ccnqiiesta mks clara, més evident, que cs 
I’enyuesta del ciutcidii que cada dia compra o deixa de comprar 
la seva buIlieta. 

El senyor Jordi Pujol en un i’lc cl’aquest Parlament ens vii 

dir que aqucst uny s’ingrcssuricn al Trcsor de la Cicnernlitat 
8.000 milions dc pessetes liel joc. El senyor BasAilcz va ser més 
prudeni --sensatament més prudent-- i ja CIIS va presentar 
~itlii xifra CIC 6.000 milions CIC pessetes, Ixxb es va qucdar curt 
pcrqd, de vcritat, el quc scrnbla que ingrcssarcm aqucst any 
s e m  4.000 milions, 1;i meitat dei que el Presirlcnt de la Gene- 
ralitat deia. El pobie de  Catalunya ha deixal de comprar aqueski 
loteria perquti no es fia ni dels seus rcsultats ni de la scva 
dcst i naci6. 

I amb aixo jo crcc que n’hi hauria prou pcr coixiituir la Cu- 
missib. Perb jo crec que dcs quc l i ~  Cornissib cs va liquidar fins 
avui han mat  passant coses, més coses, perquk la veritat del 
joc, que no va podcr ulloriir durant Ics tasques de la Comissió, 
ha  continuat aflorant. Ahir ens uss;lhentlivem qiie el senyor 
Carpataux, soci del senyor Toulorgc i soci del senyor I3arrett a 
I’empresa Imperial Traclfng, quc, quan aquí es va plantejar cn 
el seu imomenl, sembliiva que era una persona d’impecable co- 
mportamen t, resulta que ha estat processat, ha estat processat 
per I’afcr de la Caixa I-iipoiechria dc Friburg. El soci d’ayucstes 
persones a les quals cl Govern de C;ital~iiiya els ha cedit una  
part molt important del joc ii Catalunya, ha cslai processat R 

Su’issa -potser no seri conclemnal, perb Iia cstat processat, 
cosii que es va deswmlir al seu moment-, per 1;k justicia 
su’issa, per I’afer de la Caixa Hipoteciria cic Priburg. 

Ens hem continuat assabentant de la xarxa cl’emprcses in- 
strurnentals al voltmt cle la Imperial Trading, s’hii m i t  ampli- 
ant aquesta xarxa, encara no ha acabat, s’ha mat  ampliant. 
Durant la Comissi0 -- vosiks se’n rccorclcri - vam comenpu 
amb la Imperial ‘I’rading. De 1;i Imperial Trading, cns vain assa- 
bcntar que darrere de la lnilierial ‘I’racling estava la Mantcllctta, 

propictat deix mateixos; que darrcre de la Mantellettu, prhctica- 
ment al final de les tasques de la Comissi6 ens vam trobar amb 
la Mosctta, i aquí varn acabar, pmq& la Comissió va ser 
liquidada. 

LTcspsks de la Mosetta, quc cra la pantalla de la pantalla de la 
pantalla, desprks de la iiquidaciij de la Comissió F i r i  aparegut 
una altra empresa la Denteeh, quc, a més, sesulla que ha cntrat 
amb un joc curibs de canvi dc noms amb Ili Mosetta, quc jii no 
est& instalMa a Friburg ni I? 13~1fi-Is1, que crcn les dues locali- 
tats que coneixíem; en aqucsts moments ja esth instal.lada a Ics 
Illes Jcrsey, a les illes anglonormandes; hem canviat, ja hem 
saltat el niar --encara no hcm arribat a I’altra banda del mar; 
que hi arribarem, a l’altra Ixuicla clel mac, amb comissi6 d’iitl- 
vestigaci6 o sense, ii i’allra banda de l’oceh, vull dir, a I’altra 
banda, perb encara ens hem cyuedai a Ics illes anglonormandes. 
.la tenim la Dcntcch, una altra empresa instrumcnlal, ja tenim 
la pantalla de la pantalla de la pantaliadc la pantalla, que hmb6 
és propietat dcl senyor Bsrrell, i aquesta emprcsa Dentcch, al 
murge de fer de pantalla de pantalles, fa uiiii altra CQSL? -bimbt5: 
I J O V ~ ,  tampoc nu ho sabíem en el moment de Iu Comissi6 d’ln- 
vesiignci6 del Joc- : &s I’empresa que ractura les Z)ulllelcs dc 
la Loto Rapicl al dohlc del preu dcl SCU cost. Lcs butlletes 
valien, segons ciis vil dir aquí el Conseller Bassols, 5 , J S  pesse- 
tes - segoris cll - , es pagiren a 5,75 pesseics, hi ha clacles abso- 
lutament adap,zradores, com riosdtrcs vain llegir, que s’han 
conegut desprks, scgoris les quals no  hi ha pricticarnent cap 10- 
teria cn el món yuc pag~ii les mateixes hutlletcs quc vostes 
estan pagant aquí B 5,75 pessetes, pcr* sobre de les 3 pessetes, 
totes costen per sota de les 3 pessctcs; s’esta pagant un prcu ad- 
dicional, extra, de 2,75 pessetes per huilleta, i no estem parlant 
cl’una miniicia, perquk aquí s’estan movent 200 milions de h t -  
llctcs I’any en aqucst any passill; aixb estem parlant d’uns ben- 
eficis, beneficis, injustificats sobre preu de quasi 600 milions 
dc pessetes. Doncs aquest sobrepreu, que va ii parar a butxa- 
ques que sabcniquincs s h ,  resulta quc iio els cobra la fiihci- 
ca del Canarili que les fabrica, sinó quc els cobra 2qucsta crnpre- 
sii Dentcch, instal*lacla a Ien illes anglonormanclcs. Beneficis 
extraordinaris, beneficis ahsolutament injustificats que V R ~  a 
parar les htiíxaqiies d’unn pantalla de la puntalla de la pantalla 
d’un dels socis CIC Lmditec. D’aixb, ens n’hem czssabcnkit des- 
prhs. I ens n’hern msabcntat que un allrc dels socis de la Ludi- 
tec, no I A  ímpcrial Trading7 Inversions Ponent també apareix 
barrejacl:i amb empreses-pan talla, i apareix, per exemple, bar- 
rejada -ens n’hern assabentat després- amb una empresa pa- 
namenya -CC;~-~S~~QS Consul- que tarnbk té riimificacions a Li- 
echtenstein, B Vxluz, i :I d’altrcs paradisos Fiscals europeus, 
pcrque esth radicada al Pnnamh. I ens hcm assabentai Clhtia 
al tri-1 emprcsa i xiirxii d’etiiprcscs i nsínunentals rissociacla i vin- 
culada als Cminos i a Inversions Ponenl, la segona de Ics potes 
de la Luclitcc : el grup Trébol. 
I4 grup Tr&bol, el grup Trébol, instatlat a Lausanne, tina 

altra ciutat Su’issn --estern recorrent la geografia dels pm‘adisos 
fiscals, senyores i scuyors diputats, com vostks poclcn 
vcurc-, el SCLI secretari és cl scnyor Ponset, vinculat al senyor 
Rarreít; el scu vicc-presidení 6s ~ i n  princep xrncni, del qual 
tornarem a parlar en aquesta Cambra avial, el senyor Kuluc- 
~ L M ,  y ~ i c  resulta que és cl mcrnhre del consell cl’aclministraeió 
d’lnversions Ponent i 6s cl marit de la propietiria d’Invcrsioiis 
Ponent ( r iu l td,  tnrnbb vinculats cntrc si.. . ihncs, dóna la 
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causalitat que aquesta empresa Trebol, vinculclcla a l’altra pola, 
aquesta xarxa cl’cmpreses instrumentals Trebol, vinculada a 
I’altra pota de la Luditcc, resulta que és I’empresa on se’ns diu 
que el senyor Viíarrubí, fins ara director generat de l’entiht, hi 
anira a treballar. I és I’empresa de la qual sc’ns diu lamhk, se’iis 
diu tambk als mitjans d’informacib, que, cl’alguna forma, esth 
vinculadii o esti participant en el procbs de concessió dels parcs 
d’at raccions. Una al  tra pota, senyores i senyors diputats, vincu- 
lada a cmprcses instrumentals. 

I m’estic deixant, pcr no passar-me del temps, i cstic parlant 
dels macronegocis, dels macrotcines, dels grans negocis i rn’es- 
tic deixant les minúcies, els petits negocis, m’estic deixant les 
impremtes de diputats d’ayuesta Cambra, per exemple, com el 
senyor Paül Gonzklei! o del primer tincnt d’alcalde de 1’Ajunta- 
meni de Mollerussa, el senyar Cuheres, que s6n subministra- 
dors del material grific de Luditcc, sense cap tipus d’explicació 
i sense cap tipis de m6, i quan es demanen explicacions en 
aquesta Cambra amb preguntes aquestes explicacions no cs 
donen. i podria parlar de moltes d’aquestes coses, pero no vull 
passx-rne del lernps. 

I tenim una última raó per parlar d’aixo i per tornar a derna- 
nar la constitució de la Comissió d’Iiivestigaci6 del Joc, que fa 
rcfcrknciii n la tercera de les potes, hem parlat dc clucs, n’hi ha  
una de tercera. 

La tercera de les potes 6s Casinos de CataEunyn, 6s el senyor 
S U Q U ~ .  El scnyor Suqué, senyores i senyors diputats, pel-sona 
clau en tota aqucsta historin, persona molt important cn tota 
aquesta histbriii, president d’Invcrama, de Casinos de Calalu- 
nya, persona titular del hvldtnRde casinos rl’nqucst palis, presi- 
dent de Luditcc, vii cnganyar, va dir nientida a la Comissib 
ci’Investigucib del Joc; va dir menlidn cn Lili tema extraordini- 
r i ament important. 

El senyor Suqué, en una pregunta ri’;aquesi Dipiitat sobre les 
seves vinculacions amb ei senyor Paul Baron a l’emprcsa Ludi- 
tec, va iifirmiir taxativamcnt : {< Riul 13aron va ser el t6cnic que 
varn coniractar nosaltres, Cxiiios, I’my 78. El senyor Pau1 
13aroii va ser qui vil agafar un conlracte de quatre anysnmb nos- 
altres i que després va dcsqxir.&ixcr clcl mipa i no I’he vist mai 
més>>, cn aquell rnorncnl era el Director C;encral del Joc, I’any 
78, quatrc anys, l’any 82 : H no I’he vist mai mes>). 

En un escrit que em dirigeix I’xivocat del senyor Suquc, el 
senyor I%ii Molins i Amat -ssuposo que gcrmi del Conseller 
d’Ordcnacib del Territori i Obrcs Pitbliques--, una cnrtu com 
totes, molles d’aquestes carles que aqucsts scnyors dc Luditcc, 
de la Imperial Trading acostumen a utilitzar, cartes amenaca- 
dores, amb urnagos de qucrcllcs, s’han l e l  molts uinuxos de 
querella en iot itquest tcmn, curiosament aquesta carta diu quc 
el senyor Baron 6s un mafiós, qualifiqucn ells -1’advocat del 
senyor Suqué i ,  per tant, el scnyor Suqué- c l  senyor Baron 
com u11 rnafibs perque diu : (( cn tractar de la connexib de Casi- 
nos amb el mafiós Pau1 Raron >), aixb no ho diti entre cometes, 
ho diu taxativament, toriia a reafirmar quc el scnyor Rwon no 
va tenir contactes amb ei senyor Suquk a partir de l’any 81. 

JO tinc un certificat emes per la Direccib General de Jocs f 
Espectacles, segons la qual es modifica la cliusula tercera de la 
llicencia d’obertura i de funcionament del Casino dc Lloret de 
Mar, propietat de1 senyor Suqué, corn tothom sap, que es mo- 
difica cl5 de gener del 87 i ,  en aquest escrit, la cliusula tercera 
modificada i per tant actual, diu que : {{L’messor general de 

joc dcl Casino de Lloret és el senyor Paul Raron)), I’any 87. El 
senyor Suquc, senyores i senyors diputats, va dir mentida en 
aquesta Cambra, va faltar R la veritat cn aquesta Cambra, va 
íaltar al rcspectc a una Comissib del Parlament, i d Parlament, 
per totes Ics raons que hc dit, pcro també per aclarir si aixb és 
cert, si un ciutadh d’aqucst país poc anar a una comissib dcl Par- 
lament a dir mentides davant d’aqucsta i quedar absolutament 
impune, té l’ohligació, per restablir la seva dignitat i per trans- 
metre al poble de Catalunya la veritat sobrc la situaci6 del joc a 
Catalunya, de tornar a constituir la Cornissicj del Joc i poder 
presentar definitivament la veritat sobre cl que esta passant, 
quk esta succeint amb els dincrs del joc dels ciutadans d’aqucst 
país. 

Moltes grhcies, senyor President. 
EI Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Sala. Per ii un torn en 

contra, té la paraula 1’Il;lustre Diputat senyor Subiri. 
El Sr. SUBlRk : Senyor Presiclciit, senyores i senyors dipu- 

tats, pujo a aquesta tribuna amb cansament, molkstiu, bas- 
queig, basca, nhusea, sacielal i avorriment ( r m w  c / ~  vt?us) i 
dcsprés de sentir la indigna alh,ii> que s’ha fet a un diputat del 
mcu Grup parlamentari hi hauria d’afegir que hi pujo amb in- 
dignació, perque el quc s’ha fet ha estat una barburitat i un (ciri- 
fundi>> el que s’ha dit, que, per cert, la traducci6 al catnlii 
d’<< infundi M és kdbrnia. 

Dit aixb, deixin-me analitzar cxactarnent de quc cs tracta, 
senyor Sala. l i s  tracta c) hé d’un rebolcar-se en el que he dit 
abans que provoca en mi la molkstia, el basqueig, 1:1 bascu, Iu 
iihiisca i la sacietat, es tracta, potscr cn la interpreiacih més 
benkvola, qiic vostk és l’instrummt de divcrscs coses 
-algunes van sortir tarnbk en els mitjans de comunicació- 
pero, en la mks benkvola 6s I’inslrurnent d’una lluita per tin 
mercat en la qual l’entitat que ens ocupa deté el  3%. 1’1 3°/0. I 
vostk, suposo, que esta dcfensant la resta de percentatge, alme- 
nys lu  liart pirblica de la resta de Irercent;itge. I l i  demostraré 
aixb que dic, eh! Vostks, a bombo i platerets van anunciar que 
havien aconseguit que el Congr6s del PSOlI passes una resolu- 
cib -aquí tinc les actes del Congrés, els documents editats 
dcsprk- que diu, concretament, ii la jikgina 93, diu : <{ L a  f is- 
calidari sobrc el j u c g o ~  -rccnneix obertament quc el joc 
piiblic és un fcl fiscal- {{debe pcrseguir fines clesincentivado- 
res>>, mall bé, H no exclusivainentc rccaudalorias, por ello 10s 
social istas consideramos necesario rcgu lar el fonien to del 
hihito del juego asi como su publicidad en 10s medios cfe coniu- 
nicacihn. )> Perfixte, racional. Nosaltres ho vam proposar des 
cl’aqucstn tribuna en aquell hm6s debat sobre cl joc. I nosaltrcs 
ho vam proposar al Congrbs dcls Diputais, vostcs hi van votar 
en contra desprcs d’aprovar aquesta resol uci6 del Corigrés. 
Perb aixb sbn pímulcs, fins aqui, nom& s6n paraules i votaci- 
ons. hi li dir& les xifres, senyor Sala. Lcs xifrcs sbn que  la in- 
vcrsih -o despesa- en publicitat de Ics activitats de jnc de- 
pendents tlc I’ONI.,AL (Organisrno Nicional de Lnterías y 
hpuestas del Eslado) ha evolucionat des de l’any Rb fins :i 
i’any 88, fins al nies de juliol del 88, de la següent manem 
1,000 milions l’any 86, 1.468 milions fins al juliol del 88. Si co- 
mparem mcsos similars en3 trobarem amb un augment d’un 
127%. La despesa conjunta en publicitat de I’ONLAE i de 
I’ONCE puja, fins al mes de juliol del 88, 2.687 milions clc pes- 
setes, cn sct mesos, 2.687 milions de pessetes. La despesa en 
publicitat de les activitats dc joc gestionades per I’EAJA, com 



C~LIC nosaltres si yuc cns creiem cluc s’ha de desinccntivq 
ayucsta ternlitica, sbn 150 milions de pessetes cn cls mateixos 

I% clar, liixi), segLirament, que cs unit ])rova ci’ingeniiitat, 
d’innockncia, rviolt més grossa cluc acluella quc iibans cns cleia 
ei senyor Colom, perque nixb el que fa 6s perjudicar, no fer que 
hi Ixigi menys joc, ei joc ks cl matcix i Ics xifres ho comprovcn, 
ics xií‘rcs clcl joc es pol comprovar pcrfcctament, sin0, simplc- 
meni, quc amb més pxticipcib dcl joc, clcls ingressos f’iscais 
del joc vagin a g,r-trar als jocs gcsiionnts per I’ONX,AIJ. 1 nos- 
altres, creient-nos, linnraclamcnt, que els socialistcs fhriicn allb 
i i  yuk es van compramctrc :i fer CII el seu Congrks, rcsultn cluc 
110 feni publicitiil clcls noskccs jocs i llavors sorn sotmesos ii la 
prcssib del cupunim, i11 cap de pocs dies dei debat dcl joc en 
aquest Parlamcn t, vostks vim 1lanr;ac.. , vosiks no, el seu 
Ciovern van i i a n y ; ~  ei cupnriuzo. ( k w i o ~ .  dc VPUS.) 

Escolii’m, liixi, 6s una peria rfeliciosa. Ja se sap qile I ’ C L I ~ O -  
pcisme del PSOE 6s objecte avui cl’iin acudit que té, prh-lica- 
mcnt, cl valor  d’editoriíd -dc vegades cls acudit?; dels diaris 
tenen valnr d’eciitorid- d’un concgut humorista que diu : 
europcisme, cl tren riipicí Miidricl-Sevilla i dcsprh, d’rqui uns 
clLmls anys ihrem, em sembla que proposa I’Alacafit-Palriia dc 
MalIorca, o Milaga-l’alma de Mallorca. Molt E, perb, 6s quc, 
és clar, I’wropeisnic cs concreta en Li l i t i  tzar la iilca d’liuropa 
per pronioure cl joc. ]-i1 Govern del PSOX1 cslh decidit, setnhla, 
YUC a pr*opost;i dc I’ONLAU es procluirh de fornia immccliala cl 
priiner sorteig d ’ma  iotcria c~iropcil, R Madrid. bis 1-1 dir, I’euro- 
peismc ;i vostks els porta a fer servir aquesta idea per lirnmourc 
cl joc, el SCLI joc, el joc que gestiona 1’ONLA17, i ,  llavcm, eiis 
acusen it nosaltres de no si: quines coses, 6s a clii; la foscn clare- 
dat, en  rcluci6 amb un joc cluc representa el 3?h. Iserb, miri, 
desyrks cicl cupcinuzo, (teslirés de la loteria europea que, per pri- 
rncrii vegada se celebra ii Madrid, rcsulta que, íinalmcnt, passa 
allb que jo vaig pronosticar clcs d’aqucstrt tribuna, quc vostks 
instal-len miquines pcr vcnclre més ficilmcnt, ami> mks pcnet- 
racib e n  el mercat, les seves loteries primitives i aquestes coses 
i que, concrelament, es comencen a instatiar ii Castell6. Aixh 
sbn dades coucretes i comprovables, es comcnccn a i nstd rl kt aC cl 

Cmtci16 amb la idea d’eslendrc-ho a iot el piiis, tal com es va 
anunciar des d’aqucsta tribuna. 

l3&% senyores i senyors diputnts : caiisiimcnt, liasqueig, 
basca, iihusca, sacietat (remor. dc veus), vostcs promocionen el 
joc, a vostks no els fkr) cas, ii vosics els diuen sí, sí, ja cls apro- 
varem uquesta resolLici0.. . I’enclcniB d’apr*ovaI les rcsolucib, 
Ics clccisions del Govern sbn exxtameni contriirics ii la deciiib 
que vostbs vim vendrc com iiii g i m  aveiiq. 

PcrO, entrem en el krna cle si es crea o no la comissi0 d’in- 
vestigxió. .. (R~/nmr d~ v w x )  I-lnrne, no, escolli, es molt sciizjll 
sap, ara, iicii ... 12s scnziliíssim, pequi: I’únic quc lla liagut de 
fcr per buscar modcls ha estat buscar les respostes a les pelici- 
ons de comissions ct’invesligació quc vostks donen quan sc’lls 
h n  a Madrid (\h*/u r m o r  ~ L J  vcws). Miri, ja ho veurA, és clivcrti- 
ciíssim, escoltin, escoltin ... ~rr rnor  dc. v w d ,  n’hi ha  poquetes, 
aquí, perquk ks una simple sclccci6, 6s allb q ~ i e  en deien <<un 
florilegi 2 ) .  

Miri, el senyor,.., rt:sposla que d6na el Iliputal senyor Moya 
ii la proposta clcl senyor Ramalla per crear LUXL comissib d’in- 
vcstigacib sobre l<urnam -també hi ha nio1 tcs complicacions 
empresfirials, 21 11 umasa, tarnbk, tnrnbk.. I Diu : <( F,sa pctici6n 

mesos. 

de la eomisión dc investigacibn niiicho iios tcmcrnos quc no 
ticric nada que ver con las solicitucles de ciariíicacibn, sin6 con 
el dcseo mis bien cncuhicrto de tcncr una oierta plataforiixi po- 
lítica cfondc tio sacar las iclens claras, sirib saiir mtis confuso, 
porque, en definitiva, teiigo la impresibri de cluc a cso dirige 
uskd la estriitcgia cuando sube :i csta tribuna. )> 6s a dir, 110 es 
tracta cle clarificar res, diu cl senyor Moya, no es tracta de clari- 
íiair I’CR, es tracta, simplemcnt, dc fer gt-lrbuix. 

Iiesposla dcl Diputat senyor Cucsta MLirLínex a la pctició de 
creui* una comissiri cl’invcstigacii, sobre ei cas Nani, diu : 
<( I i ay  prececienles muy claros en 10s cualcs de liis coinisioiics 
cic investigación 10 Único que ha declucido ha sido mayor con- 
hrsibn a la opini611 pública porquc, cn ociisioncs, ha habirio u n  
dcslcal comportarnicnto a través cie la filtracibn permanento>. 
Aixo s’iiplica, Iwfectatnenl, a la liassacla Comi ssib d’lnves- 
tigació. I nn solamcnt la liltracib permanent, sinó la filtraci0 
permar> en t ral sa, escancialosatncn t falsn. 

Rcspostii clel senyor Garcia Plaza li la petició dc crear tina co- 
missió d’invcstigacih sobre el vaixcll Cason i ens diu --aquesta 
6s merwellosa-, cns diu : (< Una cornisibn como la propuesta 
no busal li1 verdacl de 10s hcchow, diu : <miiis parcce yuc sc 
busyue salpicar a quien piieda. Por otru partc, a la visln de las 
cxpcrieiicias en esta CIBrnara, aeeptar la proposición seria L imi  

ingcnuidad y 10s socialisias lencmos, en este miomento, la 
cuola dc ingenuidad cubicrla. N Nosaltres tarnbk. (Riuiles.) 

Diu, rcspostii ii la Proliosla d’una comissilj d’iiivcstigacih 
sobre el GAL, i diu : ( < h i  clefinitiva, sefior Sarlorius>> --la 
propost;i et‘a del scnyor Sartorius- i(sc cluc n o  te voy :I con- 
vencer tiuiicii, pero hay unii cosa que lc quiem dccir y en la que 
usteci jcrega con ventaja -como juega con vcntaja siempre la 
opusicih- : ustedes chutan a ba1h parudo y chutan a bnlón 
parado porque si nieien gol cs un golam, dc primera clivisibn; 
ahora, si salc Tuera no pasa nada, dgo ha desgastado u1 tiobier- 
no, nlgo liabrim conscguido ustedes, pcro no pasa nada)>. I%r 
tant, vinga, comissions d’investigació, aquí. Es clar, vostes 
diuen aixo. 

i ,  finalment -i  jii no els en llegeixo més-, iina cornissih dc 
segurctat sobre les arnbaixaclcs --acabo, scnyor I’resident, 
només ilcgcjxo una cila curiíssima- : (< El Grupo parlaincnta- 
rio Socialista estima que su pcticibn de creación cie iina coinisi- 
i>n cspcciiil no esth justificada, porque la Cimara tienc meca- 
nisinos suf‘icienlcs paca tranquilizar la preocupacibn de sus se- 

Acabo, senyor Prcsiclcnt, dient quc la Camhra tk mccanis- 
tries sulicicnts per demanar la itiformaci6 quc calgui sobre cls 
lemes dcl joc ii través dels mecanismes ordinaris. Per tant, cotn 
yuc tots els objtietius que vostks diucn a Madrid sobrc comissi- 
ons d’invesligacib s’apliyucn exactarncizt en el cas quc cns pro- 
posen, nosaltres hi votarem en contra. 

E1 Sr. PRESIDENT : <;ricics, senyar SubirB. Torn de fixa-. 
ci6 de posicions per part ctcls grups parlamentaris. Pcl Grup 
Mixt, tc ln parauliz I’Il*luslre Diputat senyor Lalorre. 

El Sr. IATOKKE : Senyor Presidcnt, moltes grikics i molt 
brcurnenl. Jo fare la meva intervenció cles de l’escó, no fos cas 
quc :quest Dipuiat fos afectat per tol aquest seguit de scnsaci- 
ons quc afecten kialles) el Porlaveu del Grup dc la mijoria d’a- 
questa Cambra; deixem cOrrer ~ i n i i  mica i’aire, corn cluc cies- 
prés si que hi haig CIC p~ijnr, aquesta intcrvencib la íark des 
cl’aquí. 

Í í Q S Í W  )). 
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IE, jo només dirk dues coses : jo crec cluc estern critrant cn 
una dinamica que no 6s convcnient per a aqucsta Cambra --si 
que convk, obviament, als interessos de Grup cle la majoria. 
Senyor Subirii, les barbaritats que fii el PSO1’ ai Parlament de 
Madrid, coimetament Ics barbaritats quc fa el Govern del 
PSOE en la qiicstib del joc -que les fa, i grosses-, 110 legiti- 
men, de cap de les maneres, Ics barbaritats que fan vostes, 
tambb, i grosses, cn el joc a Catalunya. 

Vost&s diuen --els socialisles i vosics- quc tcncn, scmbla 
ser, les colcs d’ingcnu’itat coberles, i algunes al tres. Vc~ste, 
senyor Subirh, diu que hi ha mecanismes reglamentaris en 
aqucsta Cambra per tal d’assolic la informacib quc els parla- 
mentaris necessitem sobre aquesta i sobre d’altres materies. I 
aixo sap, senyor Subirh, que és inexacte. 

Nosaltres, el grup de parlamcntaris del CIX, home!, estern 
donant constatació que tenim una certa mania a fer preguntes, 
i cada dia rebem, senyor Suhirh, respostes quc res tenen n 
vcu re amb les preguntes que nosal tres fem. Li posaré un exem- 
ple : nosaltres, fa un mes, vam fer dues preguntes sobre la qü- 
est5 dels liarcs d’atramions a Catalunya. La resposta que hem 
rebut dcl Govern, del Conscll Executiu de la Generalitat, 6s 
cap concrccib, senyor Rlegrc, cap concreció i tota una  filosofia 
del lleure --una filosofia del lleure--, cap dada. I tres dies des- 
prés, scnyor Alegre, voste ha comparegut clavanl de la premsa, 
que li  interessa molt més que aqucsla Cambra -molt mks que 
aquesta Cambra-, I li ha donat pels i senyals d’un clcterminat 
projecte CIC llei, que suposem quc no far& res més que lcgitimar 
unes actuacionsja consolidades. Pcr aixb, scnyor President, se- 
nyores dipukadcs, senyors diputats, perque creiem -com creu 
tot el poble de Catalunya- que, en la malecia del joc, no tot és 
precisament clar -no lot és precisamcnt clar, i, per izquesta 
vegada vull scr moderai-; per aixb, nosaltres heni signat 
aquesta Proposta de comissi6 d’i nvestigacih a la qual donarem 
suport a I’hora de volar. 

GrAcies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Latorre, encara. que 

em veig obligat a recorclar-li que vostbs 110 són el Grup parla- 
meniari del CDS, sin6 del Mixt, que són dcl partit del CDS. 
Grkics. 

Pcl Grup parlamentari d’íisquerra Republicana de Catalu- 
nya, t6 la pucaula I’Il4ustre Diputat senyor Colom, 

El SI-, COLOM : Gricies, senyor President. Senyors dipu- 
tats, scnyores dipulades, també seré molt brcu i des de i’escó, 
perque la filosofia quc sobre el lema de la política del joc tk el 
nostrc partit, em penso que va quedar prou clara, prou precisa, 
en l’mtcrior legislatura. 1 que cucgi el terna, doncs, és impor- 
tant, i pcr aixo nosaltres voldríem que es constituís aquesta co- 
missió, aqucstes dues comissions -lla que tractem m i la que 
tractarem cn cl punt següent-, doncs, és molt important. 
Pcrb nosaltres també, efectivament, comencem - i de 
veritat- a estar molt cansats que s’estableixi un joc de despro- 
pbsits entre el Govern de Caíalunya, que carrega autornitica- 
ment quan hi ha una  proposta que vc dcl Grup Socialista totcs 
les culpes al que, efectivament, de barbari tats fh el PSOE en el 
Govern d’Espanya, i que es faci el mateix des del partit dels So- 
cialistes en relació amb el que fa el Govern de Catalunya. I ho 
dic perque --coincideixo arnl:, 1Ulustre Diputat senyor 
Latorrc- em senibla que es unli dinhrnica que no es bona per it 
aquesta Cambra, en absolut. 

Aquí estcni cn el Parhment de Catalunya que, alguna Dipu- 
tada ha dit abans que era sobirA; no, no es sobirii, per desgracia, 
aquest Parlameni de Catalunya -sobirh en cl bon sentit de ili 
paniul:i, malgrat que en l’altre senti1 també ho és, eh? Dic aixb 
pcrq~ik em senibla que en aclucst Parlament convé que cs tin- 
guin clarcs quines s6n les cornpetencies cluc tenim -i se’ns rc- 
corda permmentment-, i estem parlant del joc B Catalunya. I 
en parlar del joc a Catalunya -per aixh nosaltrcs liem signat la 
petició d’aquestes ducs comissions-, ciis scrnbia que hi ha 
tina sensació, cn cl conjunt de la poblaci6 de Catalunya, que 
les coses no s6n clares; i ,  de fet, no són clares; pcrque hi hi vel*- 
siotis d’un color i d’un altre. Aleshores ens sembla absoluta- 
ment prudent i absolutament responsable i rigorós quc cs con- 
stitu’issin aquestes ducs comissions. Ja hcrn vist que per part de 
la majoria aixB se’ns denega i, doncs, no aconseguirem que 
siguin un fet, perb la nostra intencih era clara cspccíficainent 
en dues qüestions : per que dernanhvcm i per quk demanem 
aquesta comissió? En primer lloc, perque hem volgut intuir 
-i jo, ja que parlem d’innockncia, no voldria que avui s’adjudi- 
qués aquesta benigna innockncia al nostre Grup 
parlamentari-, pcrb altra vegada hem volgut intuir un canvi 
de filosofia en el Govern, en donar la intenció, cn dir que totes 
les compelhies  dei joc --almenys I’EAJA- passaven a la 
Conselleria dc Rcnestar Social. Voldria dir, o implica aixh, que 
hi ha un8 visi6 o hi ha una intenció correctora de la politicii del 
joc del Govcrn? Es iina pregunta que ens fem i ens agradaria 
que fos positiva; o sigui que indiqués que hi ha una intencih co- 
rrectora; mai és tard per corregir, scmpre és bo i és de savis rc- 
ctificar; i ens agradaria quc, efectivament, aixo represcnth un 
inici d’un carni diferent en la política del +iot a Critalunya. Per 
aixb cns semblava que era important cluc hi hagués dues co- 
missions quc fessin el seguiment esliccÍfic d’aquest tema. 

i I’altce tema, l’altra ra6 és -que, corn he dit abans, hi Ixivia 
una posicih dc desconfianc;i-i que delectem ;i nivell popular-, 
doncs, prccisament la transparencia. El tema del joc i descon fi- 
anqa en la política de joc per I I  nosaltres implicaria qLic hi 
hagués ~ i n a  transparencia i nforrnaliw per aclarir, durant 
aqucsta lcgislatura, quines s6n les polítiques coticrctes, on van 
destinats els beneficis, si, per. excmplc, els minusvAlids -que 
se’ns han dirigit a tots els grups d’aqucsta Cambra, moltes ve- 
gades, diferents coíkctius- entraran o no entraran, secim 
beneficiaris o no scran beneficiaris, o altres colkctius quc d’al- 
g u n a  manera hauria d’atendre cl Govern de la Generalitat. 
Doncs, totcs aquestes qüestions, ens sembla quc serien prou 
importants perquk es creés aquesta primcra i l’altni comissi6 
d’investigacib i d’estudi sobre la temilica dcl joc a Catalunya. 
Per aixb nosaltres expressarem ei nostrc vot afirmatiu a I’hora 
de la votació d’aquesta i cle i’altra proposta. 

Grhcies, senyor Presidcnt. tiricies, il.ltistrcs senyores di  LI- 
tades i diputats, 

El Sr. PRESIDENT : Moltes gricics, senyor Colom. Pel 
Grup parlamentari Popular, té la paraula I’1l~lusir.c Diputat 
senyor Vidal-quid ras. (Puus~,) 

El Sr. V1 13AId-QUADKAS : Senyor President, senyores i 
senyors diputats, el nostre Grup ha manifcstat reiteradament 
ei seu interks perquc cEs jocs i apostes de ta Generalitat i la seva 
gcstió siguin informades per la més clara i absoluta Iransparkn- 
cia, i que els beneficis ci’aquests jocs i apostes siguin destinats, 
cn la seva totalitat, a benestar social a Catalunya. 



En aquest sentit, coincidim amb els oljectius, les intcncions 
i i’esperit de Li Proposta del Grup Socialista, i, la passada legis- 
latura, en l’amplíssim debat que es va produir en aquesta 
Cambra sobrc el tema del joc, que va tenir, sens dubte, un 
re& sense precedenis en els mitjans dc coinunicacib, i quc va 
donar lloc tambk a una sensibilització i a una hf‘ormacib del 
piiblic, que jo diria tamb6 sense precedents :i Catalunya, al 
llarg d’iiquest debat el nostre Grup vii fer contribucions signili- 
catives a l’anldki i a la investigacib de la problemalica del joc, i 
ja en aquell moment varn manifestar les nostres fortes rcser- 
ves, tant en aspectes jurídics com financers, tambk respecte a 
la prolifcracih de jocs i apiisles. Nosaltres, evidentment, ens ra- 
tifiquem totalmelit en tot, tots i cadascun dels punts que wirn 
presentar i deíensar en la Comissió cl’invcstigació que en 
aquell rnorncnt es va crear, i aixi ho vam manifestar en aquest 
Ple pcr boca de l’nnterior portaveu d’aqucst Grup d’Alianqa 
Popular. 

La situacii, actual podria ser --pcrb no ho 6s- la calma (Ics- 
prés de la tempesta. Després dc sentir 1’1 1.1iistre Diputat del 
G I U ~  Socialista, el Portaveu de la majoria, és obvi que la si- 
tuacib no 6s aquesba. I el nostre punt dc vista és quc aqwsta  qii- 
esti0, aquest terna, s’ha d’asscreiiar. Noval tres -com altres 
grups minoritaris han mmifestat- no eskm dircctament im- 
plicats en Ics qüestions que aqui, tant el G r u p  dc la majoria 
com el Grup Socialista, han sortit a la Cambra amb aquesta ar- 
gumentacib Madrid-Chislunya que sempre es perillmr2. I en 
aquest sentit, CII el sentit que no hi csteni directameni impli- 
cats, volem adoptm una actitud que crcierii constructiva i 
eficaq, i cxercir d’aquesta mancrn la nostra responsabilitat. En 
aqucst context, nosaltres hem presentul a la Cambra una Pro- 
posició no de Llei quc propugna una compareixenva peribdica, 
regular, dei Conseller responsable del tema del joc a Catalunya, 
acompanyat dcls c h m c s  clcl seu Dcpartament, i CII particular 
del senyor Director de L’EAJA, pcrquk doni informacib detalla- 
da sobre tots els aspectes relacionats amb la geslici dels jocs i 
apostes quc depenen de la Gencralilat. Crcicrn qiic ques ta  
I’roposici6 no de Llei, tol i respectar i coincidir amb cls objec- 
tius, les finalitats i Ics intencions de la I’r~posta del Grup Socia- 
lista, 6s mks cficaq, mks constructiva i contribueix millor a 
acpiesi clima de serenitat que, indubiablcrnent, despr6s del 
quc s’ha sentit avui, aquest mati, sembla molt necessari. D’a- 
questa manera, crcicm que el principal beneficiut serh ei poble 
dc Catalunya i, en particular -i ayucst, jo crec que és el punt 
clau-, els seus sectors més úcsfworits. 

Mol tes gricies. 
El Sr. PMSIDENT : Grhcies, senyor Vidal-Quadras. Pel 

Gr~ip piirlamentari d’Inicintiva per Catalunya, té in paraula 
1’Il.Iustre Diputat senyor S aura, 

El Sr. SAURA : Moltes &cies, senyor President. Senyores 
i senyors diputats, jo, en la meva intervencib, íixnré la posicih 
del nostre Grup, tant en aquesta comissi0 COM en la segiicnt. 
Crec que seré breu, perqub crec que el scnyor Sala ha clonal su- 
ficients argumcnts no pcr a consliluir-ne clucs comissions, 
sinb possiblement catorze, i en tot cas no vull repetir aquests 
arguments, pero si que tinc la templació, en primer lloc, de dir 
que possiblement si al nostre Grup ens haguks ioCczt dd’ensar 
les dues iniciatives pariarnenlhries, jo hauria estat en un co- 
mpromís, perquk possiblcment el senyor Subirii ens haguks 
parlat de la loteria a la Unió Sovietica i del Gorbatxov, i jo no 

en sé gaire d’aquests temes. En tot cas, cstic segur que ci 
senyor Sala sap molt mbs de la lotcria de 1’Eslat Espanyol. 

Dic aixb perque jo estic com sorprks i modecadament indig- 
nat, diria, per cortcsiu parlarnen thria, per i ’cxposicib deí 
senyor Subirk. El senyor Subirh ens ha parlat de Mdricl i cns 
ha parlat clc tol, menys del que és objecte de la Proposta que 
fcm aquí. Crec que en tot cas fbra bo que Minorin Catalana 
plantegés els tcmes que el senyor Subiri ha tret aqui, algun 
tipus d’iniciativa parlamentaria a Madrid; 6s a dir, en un 
moment m’ha semblat, m’ha semblat quc estavcm cn un altrc 
Parlamcnt. 

No puc estar-me de cornenqar aqucslii intcrvencih on 
vostes, aquest Parlament, la van deixar fa un  any, amb el que 
van ser, jo crcc, les dues grans conclusions de I u  rnqjoria dc 
forces polítiques i d’una gran part de íu societat, no cle tota, 
pero d’una gran part. X quines van scr aquestcs conclusions? 

Primcra conclusió : Convergkncia ;a bloquejar el funciona- 
ment de la comissió; primera conclusió que li: un sector impor- 
tant de la societal, no  tol, pero un gran seclor de la societat. 
Segona conclusió : aqucst Parlament, per aquesta rab, no va 
estar en condicions d’oferir una explicació rigorosa, acurada de 
molls interrogants que grwitwcn i que graviten encara sobre 
el terna del joc. 

Crec, cn definitiva, que els ritmes, que cls metodes, que la 
dur;icta que aqucsta comissi6 ya tenir en f‘uncib dcl que Con- 
vergencia en cuda inornent va (( rnanaw --entre cometes- no 
va scrvir per a I’objecte de la Comissió ci’hvestigacib. Una cu- 
missió d’invesiigació ha de fer desaparkixer dubtes, lis d’inves- 
tigar. JO diria que després dc la Comissió d’Invcstigrici6 aqucsts 
dubtes es van incrementar, i es van incrementar corn H conse- 
qücncia -hi insisteixo- de i’obstruceió de Converghcia i 
Unió. Crec -i ahir algun senyor diputat parlava en aquesta tri- 
buna d’assignatura pendent -, crec que una cle les grans mig- 
nattires pcndents d’aquesta Cambra, dc tota la Cambra, 6s el 
tema del joc. Avui ei tema del joc ks un dels temes que gravila i 
gravitarh sobre la vida política catalana. 

Perb també vull dcixar clar quc cl nostre Grup, com a part 
proposant d’aqucstes dues iniciatives, no tk corn ii voluntat cx- 
ercir un dcterminat t w j v d  del passat. Aqucsta no és la nostra 
voluntal; en tot cus, pensem que aquest 6s un reptc ii superar 
cn aquesta nova legislatura. Nosaltres venim a fer aquestes 
ducs propostes amb una voiaintat que cs pot resumir en dues 
idees : primera idea, cn aquest tema volem cxercir el nostrc 
deure, controlar pxlamenthriamcnt un  terna, si més no, no 
clar. Jo crec que en aquest Parlament una CIC les coses que cal 
Bs que la majoria del Govern faciliti el control parlamentari; ks 
a dir, un govern 13s molt m6s for1 quan racilita mks e1 control 
parlamentari i un govern és molt mks fcble, malgrat que 
guanyi totes les voíacions, quan impedeix exercir el control 
parlamentari, I la meva poca experikncia en aquesta Cambra 
m’cst8 dient que vosies guanyen quasi totes les voíncions, 
per¿) crec quc sota posicions de feblesa política. 

I el segon gran criteri amb quk vcnirn a proposar aquestcs 
proposicions : volem fer una aportiició positiva en ei tema del 
joc. Volem Ter una aportacib positiva i la votcm fer --i no vull 
insistir en alguns deis argiirncnts que cl scnyor Sala ha dit- 
perque el mateix funcionament de la Lotto catalana, dels jocs 
catalans demostra que és possible millorar la gcstib, i’organit- 
zacib, la imatge de la lotcria catalana; que aixh 6s possible i que 



aixh ciil fer-ho lots plegats, scnse perdre CIC vista cl cluc per nos- 
altres continuen essent dos ob-jectius irrcuunciables del tcmu 
del joc : aquesta Cambra no ha de fomentar el joc, El ((joc)) 
entre cornetes, per nosaltres, és un  riial social, HO és un  valor, 
no  6s un valor ii promocionac 

1 cl segon objectiu : que en cap cas, que en cap cas els benefi- 
cis del joc poden anar fonamentalment ;i mans privadcs; c i ~  tot 
cas, els beneficis del joc han dc servir per incrementar cls recur- 
sos públics, i crcc yuc vostks, senyors de Ia majori>\, poden 
pensar que aquest és un assumpte de t r h i t  avui, de trirnit en 
el sentit que aixb avui amb una votixi6 s’arreglark Tjo crec que 
la intervencib dei senyor Subirh cns venia a dic que : bé, es 
tractava dc passar cl dia; qui dia passa any empeny, se sortia 
d’aquí amb una votaci6 de <<no)> i aquest tema estava resolt, 
pcrque aquest tema -com ell deia- li provocava niusees, 
vomits, elcbtcra. 

Miri, senyor Subira, quan un tc niusecs i vbrnits el millor no 
és tancar els ulls. Jo tinc ta sensacib, jo tinc la sensació que cal 
posnr remei a aquestes nkusees i vbrnits, quejo no li desitjo i 
que en cap moment l i  vull proporcionar, perb tinc li\ sensacib 
que amb una posició tancada, defensiva, d’intentar oblidar 
aquest problema, el scnyor Subirh -insisteixo que li  ho 
desitjo- continuarii tenint niusees i vomits. 

Perb en tot cas -i amb aixo voldria acabar-, quines s6n les 
dues gratis mons, per a nosaltres, independentment de totes 
Ics que el senyor S ~ l a  ha dit, cluc Litistif?yucn la crcacib (Va- 
qucstcs dues comissions? 

La primera rab el tema dei joc és sufjcientment important 
per la seva incidencia social, cconomica, cultural, ~icr Fer una  
comissió a quulsevol lloc, moli m k s  ii Cahlunya, amb la histh- 
ria de Catalunya; el teinri clci joc 6s un tenia suficientincnt im- 
portunt pcr tenir uns mecanisnies d’esludi, de 
perfeccionament. 

Aquesta seria una suficient MÓ, pcrb hi ha una rai i  més de 
fons, yuc tinc la sensació, per la resposta que el Grup majorilari 
ha donat, que no ser6 positiva : la rai) més important per a ini 
és com en aquesta legislatura el Grup dc la majoria del Govern 
aborclu tcines importantissinis, temcs dclicats, amb quin taran- 
ni1 els aborda, si els aborda amb ~ i n  larandi de dihleg, amb un 
taratinh obert, de participacib o si els aborda amb cl larannii 
-per dir-ho d’alguna manera- que en cl debat de política ge- 
neral vostks van expressar, que és cl tarannh de w m n b s  CQ- 

mptcn els vots H. 

Aixb, aquest tipus de Iarannh crec yuc 110 és bo per al Parla- 
ment ni per a la societat catalana. 

Crec que aquest Parlament t6 un deute amb ell mateix cn cl 
tema del joc, perb crec qvc aquest Parlament té u n  deute amb 
la societat en el tcina del joc, Espero i desitjo la rcconsidcracib 
del Grup de la mqjoria en aquest terna, per a intentar aclarir i 
esclarir oqucst tema. 

Moltcs gricies. 
El Sr. PRES1 DENT : Gshcics, senyor Saura. I-iavenl inler- 

Les senyores i els senyors diliutals que esliguin d’acord amb 

Els senyors diputats quc hi estiguin en contra? 
Abstencions‘? 
La I’roposta de conslituci6 d’aquesta comissi6 ha estat rebut- 

vingui tots els grups de la Cambra, es pol passar a la. votació. 

la constitució d’aquesta comissib, es poden posar drets. 

jada per 41 vots a f‘wor, 66 vots en contra i 6 abstencions. 

Proposta de Constitucib d’una Comissiii 
d’Estridi sabre la Clancessih per a la 

Gcsti6 i Explatacih dels Jocs i 
Apostes qrie dcyencri de I’hutoritzacii) 

Administrativa dc la Generalitat 

Pwcm a coiitinuació al punt 1 O de I’ordre del dia, Proposta 
de Constitucih d’una Comissi6 d’Estudi sobrc la Concessió pcr 
a la Gestió i Explotacih dels Jocs i Apostcs quc depenen de 
I’hUtOritEdCih Administrativa de !a Generalitat, presentada 
pels Grups parlamentaris d’lniciativa per Catalunya, Mixt, Es- 
querra liepublicana de Catalunya i Socialistii. Per clct’ensar 
aquesta proposta, té ki paraula l’II;1ustrc Diputat senyor 
Madueño. 

EI Sr. MRDIJEÑO : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, continuem parlant del joc i continuarem parlant.. . 
(Rcrnor U‘C V P U S , )  

Et Sr. PRESIDENT : Scnyor Subiri, no tb la paraula ... 
(Riallí?s.) 

El Sr. MADUEÑO : Molles grhcies, senyor President. I con- 
tinuarem parlant d’aquest senyor que es troba a tots els llocs on 
es parla del joc --i que consti que aixh no és un joc cle 
paraules-, parlem dcl senyor que té a les seves mans la majjo- 
ria del joc que depkn de la Generalitat, el senyor Artur Suqué, 
adjudicatari de les lolos, corn s’ha cxplicat abans B bastiment, i 
president del monopoli del Casinos de Catalunya, com ara 
cxpiimrctn. 

Fem una mica ci’historia. A Catalunya cs va auloritziir la crc- 
x i b  de tres casinos el febrer de 1978 i (las mesos després cs 
constitu’ia, el 6 d’abril de 1978, I’ctnpreya Casinos de Catalu- 
nya, SA. ks a dir, abans d’obrir les portes cap clcls casinos dc 
Catalunyii, j a  comcnpvu ui1 procés monopol istic en aquest as- 
pecte dels casinos de Catal u nya. Fins i tot * abans de la scva con- 
stilució, cinc dies abans cl’questa constitucii), I d’abril dc 
1978, se signava un contracte cabdal per i1 la histbria i el desen- 
volupament dcls casines i del joc u Catalunya. D’una p ~ r t  el sig- 
nitvcn els representants dels tres casinos, encapcalats pel 
senyor Artur Suqui: i ,  de I’altra, un tal Pau1 13aron -fillasire 
d’un conegut rnaf’ibs anomenat Marcel Francischi, que  va 
acabar icigicarnent a h  carrers de Paris; el senyor Pn~il Bacon 
cra el cap d’un grill) de professionals que la brigada dcl joc ano- 
nienava Grupo Corso, per la procedencia dc In miijoriu d’aquest 
grup. Aquest contracte, signat per un periocle cle cinc anys -el 
scnyor Suqub ens va dir que era per ii qualre anys, com recorda- 
va el senyor Sala; sembla que va scr un lapsus dels molts que 
va tenir durant la comissió d’invcsligacib del jnc--, per cinc 
anys, deixava a mans del Grupo Corso --i sobretot al cap d’a- 
qucst grup- qüestions lan importants dels casinos com la di- 
recció general i supcrvisib dc Ics sales de joc; proporcionar el 
personal; seleccionar i proporcionar els crupiers espanyols i 
cstrangcrs; organitzar l’escola de crupiers de la << q i h n  cntnlunu 
H ,  ho diu el contracte; potlii-1, ii més, contractar sis persones (li- 
rectes de crupicrs i alts chrrecs, tot aixo pagal amb sis milions 
anuals i a un 1,75% d’unes recaptacions brutes que calculaven 
entre 2.500 i 4.000 milions de pessetes. A mks dels trcs casi- 
nos, es comprometien a proposar-lo pel Consell d’Adminis!m- 
cib, i segons ens recordaven abans, encara avui, pcrdó, cncara 
I’any 87 apareixia corn ii assessor general de jocs dels casinos. 

Aquest senyor dcsconcgirt per nosaltres, perh suposem que 



conegut perque 61 van contractar, va fer ús de Ics scvcs prct’ro- 
gativcs. Veiem  LI& diu l’inlbrme de la brigada especial del joc 
rlc I h r d o n a  -1legIrk en castella- : ({ Desdc 1979, y durante 
dos años y rncdio, 10s cmpleaclos de origen francés quc consti- 
tuían el 40% de la plantilla, y inuy concretarnente 10s inlegritn- 
tes del Grupo Corso, asi clciiominado por $11 procedencia, en 
10s cluc recaían !ori puestos ric responsíibilidad de las mesas dc 
juego, realizaron iina rnuy activa actuacibn delictiva consistcn- 
tc en la stistraccibn continuada dc fichas y placos directarnente 
o con la mcdiaci6n de determinados clicntcs. H Ln Ixigada vil 
haver dc treballar a fons per fer fora el Grup cors, que havia in- 
Iroduit el senyor h r o n .  Així, van passar per Catalunya homes 
del joc d’aqucst grup c m  que, pels mitjans de comunicacih, 
ciis assabcntcin quc cs deien Michel Tomi, Pau1 Pondcpeyrc, 
Pierre Lafranche, Jcan-Haptisk Mondoioiii, Patrick Genossio, 
F iem Pinell¡, Kcnb Elonela, Jacyires Baron --deu ser gerini 
de l’altrc-, entre d’al~rcs citats pels mitjans de cornunicacih. 

El licriode del grup cors va motivar unes cinquanla-vuit 
actes d’in fracci6, i l’escoia del senyor Raron, I’cscola que deia 
que s’havia dc creu tatnbb v ~ i  deixar alurniles al país. 

l l i u  la Brigndr\ : << La iictuación defraudatoria de 10s ernplca- 
dos esliafiolcs, [ras cl aprendimjc dc 18 actuacicjn de los corsos, 
SUFUSO, y el arnbienk dc deii.audación qcre con éstos existia.., 
)) va durar  fins ;)I 19x2. Les irregLilaritals directes de les umpre- 
ses tarnlk es cita a l’inforrne de la brigada 1 concessi6 de prés- 
tecs per ;tl casino, acceptació de paliers dc deutc, cobniment 
ii mh coaccions i :I tiicnaccs ii morosos, manca de crd4abofiici6 
arn b Iu policia, atribuci6 de pbrducs en taules que no funciona- 
ven, cieclaracih d’ingt-essos en divises inferiors als rcgistrrits. 
La brigxda insisteix que la direcci6 no col.labonwa i posava un 
exeinplc : << Tnsislente y descarada protcccih del grupo corso 
H ,  per part de la clireccil> <{ neglinclosc ¿i reconocer su actividaci 
derraudatoria, ocullando las aclividadcs delicti v ~ s  de 10s i nte- 
grantes cle dicho grupo, que cran denmciados por ctnpleados 
cspañoles, y quc imtnediatamente caían en clcsgracia H -els 
espanyols, no els corsos. <<Uc esta falta de cohboracibn, la 
superioridad h e  debidamente infor*mada n, quan aixB s’escri- 
via, la <{ supcrioritat H era ja la Direcció General de Jocs i Espec- 
tacles de la Conselleria de Govcciiacib, era I’any 1984. 

A partir del 82 el grup cocs, prhcticament cn la seva majoria, 
es fora del país. Els problemes han continuat cn aquest mono- 
poli dels casinos. Els problemes labords, fruit d’una politica 
plcnn d’irregularitats, que van esclatar amb una vaga molt dura 
l’any 84 al casino cle Lloret; innexistkncia cle conveni, pcrsecu- 
ci6 dcls cornit& d’cnipresti, acomiadaments; una iictuacib ini- 
prhpia d’unii ernprcsa quc t6 Ics concessions, j a  sigui dc I’Estat 
-les del 82-, ja sigui de la Gencralitat, ciespres del 82. I, re- 
centment, etis bem assabentat que hi ha hagut problemes dels 
cinplc;its amb tcincs relacionats amb la droga, Tot aixb .¡a seria 
suticicnt com pcr cicmanr-lr la formació d’unc? comissi6 cl’cestu- 
di, perque cls rcsponsabies dels casinos cic Catalunya, d’aqucst 
monopoli, ens exp1iqur:ssin : d’un va sortir aquest personalge 
cors, al qual s’obrcn Ics portes perque ens ompli Catalunya del 
Grupo Corso‘! Com és ~ M C  la direccih no va detectar les activi- 
tats delictives d’aquest grup i per quk no vii col4ahorar amb la 
policia? TiltnbC: ens hauria d’cxplicar les seves irregularilwts de- 
nunciades per la Iwigada del .joc; punts foscos que s’haurien 
d’aclarir. 

Una persona molt vinculada i molt ben relacionada amb el 

mbn del joc va dir : <c El joc sempre té connotacions especials, i 
nosaltrcs sabem que el joc té unes certcs connotacions i uns 
certs riscos de ser criticats moli fortamcnl>>. Aquestes declara- 
cions les feia el senyor Artur  Suqué el dia 27 dc novcmbrc del 
87 a la Comissió d’Invesligaci6. I no és perque ho digui una 
persona espccialitzadi\ en els jocs de la Gcncralilat, sinh que 
lots nosaltres hcm adquirit una cultura cinematografica. 1 pre- 
cisament ahir -suposo quc prcvcient la discussió en aquest 
Parlament-, TV3 ens va jl-lustrar anib una gran pel-licula, 
cluc es deia (< El Padrí H,  on sorlia ei lema del joc. 1 precisament 
no associavcn el joc i els casinos amb bcncstar sociiil -com 
ens vol ler aparkixer el nou Conseller-, sini, que, precisa- 
ment, relacionaven, i rclacionen, aquesta cultura cinematogrk- 
fica, el joc i cls casinos, amb el gangsterismc, amb la mhfia, 
amb el diner ncgrc, amb coses que realmcnt no són el benestar 
social. 

Té ra6 el senyor Suqué quan diu yuc el joc sempre li: conno- 
tacions espccials. I és precisament per uixb que s’ha d’anar amb 
molta cura en els lemes relacionats amb el joc. Penso que es 
podria resumir en tres punts bisics cotn veiem nosaltres com 
s’hauria de porlar I’actuació respecte al joc. Prirncr : cscollir 
cmpreses i personcs lliurcs de tota sospita per trajectoria i per 
gcsti6. Segon cstablir UII control estricte per part de I’Exccu- 
tiu. 1, tercer : claredat, informació i transparencií-l de lots els as- 
pectes vinculats amb la gestió. 

Pcr tot el que he dit fins ara, aqucstcs picmisses fan aigua es 
miri per on es miri. I’rimcr : empreses i persencs Iliures de 
b t a  sospita. Ens haurien d’explicar molt bé la. prcsencia i ac- 
tuació del senyor Baron, Tomi, Lafranclw, Pirelli, GenossEo, 
la manca dc col.laboracib, la polílica laboral, el paper dei 
senyer Artur Suqué en la introducció del Grupo Corso, en  la 
conslitucib del monopoli del joc i Ics seves rctacions internaci- 
onals en aquests tcrries del joc. 

Segon : control estricte de I’Exccutiu. S’hauria d’explicar 
I’actuacih dc la Direccii, General de Jocs en tots aquests temcs 
: en la resolució de les acles d’infracció; els nomenaments dels 
directors gcncrals, que signen documcnts cstranys desprks de 
scr destitiiits; direciors generals que dimiteixen per estar impli- 
cats en irregularitats un xic rares, estranyes. t-lauran d’estar d’a- 
cord anib mi que no han estat uns notnenaments afortunats i 
que aixb abona que dernancm unH intervencib mks estricta del 
Parlament cn cl control ric l’.Executiu. 

Tercer, i per iiltim : la claredat, inibrmació i transparkncia. 
Mirin, aqui, pcr II mi, si que tenen un suspcns o u n  insuficient, 
corn cs diu ara. Aquest Diputat Ixi patit en la seva carn --abans 
s’ha dit jii- les dificultats per obtcnir informació, aqucsta in- 
formació yuc el senyor SubirB cns rccordava que podcm obte- 
nir tan I3ciImeni -el scnyor Laiorre abnns s’ha rererit a Ics 
seves diíicultats i 6s nou, els que sorn una mica mks antics hem 
patit molt ibrtanient cn les nostres c m s  aqucsta dificultat 
d’obtcnir la iiiformacii> de les autoritats competents-; pt’eguti- 
tes del joc que, després de rnks cle sis mesos, no han estat con- 
testades; demanda dc clocurneiits que no s’hun donat; informa- 
ció aconseguida [ora dels canals oficials, la majoria. Un cxern- 
pie : el senyor Suqué ens va i uformar que Casinos havia tingut 
un deute per taxes amb la Gencralital de més de 1 .O00 milions 
cle pessetes. Quan es va preguntar al Conseller clc Finances, 
aquest --a la Comissi6 d’lnvcstigacib del Joc- va conleslar 
que no sabia ni rlc que es parlava. Se li va dcmanar per escrit, i 
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va contestar que no hi havia cap deute d’Inverama; I .O00 mili- 
ons de pessetes i no en tenia ni idea; 1.000 milions CIC pessetcs 
i em contesta que no hi havia deute. Qui tenia raó? El senyor 
Suquc que cra el deutor o el senyor Conseller, scnyor Bashficz, 
que era el cobrador? Possiblcmcnt tots dos tenien raó. Perquh 
el scnyor Suqub parlava de Casinos de C‘ital unya i el senyor lh- 
siñex em contestava sobre Inverama. Possiblement, e1 que 
passa és que aixh dei joc mareja qualsevol; és dificil seguir la 
pista cl’cmprcses, noms interposats, catalms, andorrans, suis- 
sos, francesos, corsos; s’ha de ser un especialista; quan ni el 
Conseller de Finances pot recordar el nom dels morosos del 
joc, imagini’s els pobres diputats que no disposem ni de la in- 
forrnucib que ens haurien de facilitar. 

Nosaltres creiem que aquesta comissió quc demana prhctica- 
ment tothom hauria de comptar amb el sirport de tothom. e s  
evident que el Conscll Executiu es va trobar amb utics conces- 
sions abans de 1982, fetes abans de 1982, pero també és evi- 
dent que hi ha hagut unes actuacions fo rp  irregulars d’aquest 
monopoli del joc. El proper any finalitzen aquestes concessions 
i podríem, després d’un estudi aclaridor, sere, arribar a un 
acord per fer una proposta que permeti que el joc deixi de tenir 
connotacions especials i comenci a normalitzar-se ic?. siluxi6 
en aquest convulsionat sector. 

No rcsoldrem el problema 1lant;ant sorra sobre el mort 
-mort que cada vegada fa rnbs pudor-, sinó traient-nos el 
mort de sobre. Si no tk res it amagar, cl millor quc pot Ter cs fa- 
cilitar tota la informació, per tal clc clonnr suport a aquesta co- 
missió d’estudi sobre el joc de la Generalilat proposada pels 
quatre grups de I’oposici6. 

Moltes gricies, senyor President. 
Ei Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Mariucño. Hi hn torn 

en contra? (Pmsa.) Entrem, en no haver-hi torn en contra, en 
el trimit de fixar posició per part dels grups. El Grup Mixt? Tb 
la paraula 1’Il.lustre Diputat scnyor 1,utorrc. 

El Sr, LATORRE : Senyor President, nosdttres res més a 
afegir que el que ja hem fet abans. Hem donat la nostra signatu- 
ra a la proposta dels altres grups de i’oposició per ii la constitu- 
ci6 d’una comissió d’estudi. Jo no sé si la no-intervenció del 
Grup majoritari s’haura d’entendre corn quc doniirh suport u 
clonari el vot afirmatiu a la constitucih d’ayuesta comissió d’es- 
tudi. ks ben cert que aquest any, en aquesta legislatura, es 
dbna una situació diferenciada de la passada legislaturn. Jo vaig 
tenir la paciencia de llegir-me les actes dcrivadcs de la proposta 
d’una comissi6 d’estudi que es va plantejar la passada legislatu- 
ra després de la constitució de la Comissi6 d’Investigaci6, i 
l’llhstre Portaveu del Grup de la majoria deia, aleshores, quc 
no donarien suport a la constitució d’uncz comissió d’estudi 
pcrquc em una qüestió de caire electoral. Deia ell qirc com que 
les eleccions estaven properes, doncs, no era adicnt la constitu- 
ció d’una comissió d’estudi. Home!, ara no cstem tan 11 prop 
d’unes elcccions; tindrem cap al juny unes cleccions europees; 
jo, m’agradaria donar una intbrmacib complementiria per si 
aquesta P Q ~ U C S  ajudar una mica a fixar la posició del Grup  ma- 
joritari. Jo he tingut la sort, aquests dies, de visitar el Parlament 
d’Estrasburg i,  vaja, jo no he vist aquella gent gaire prcocupada 
per la qüestió del joc a Catalunya com a materia decisiva de la 
histbria futum europea. O sigui que jo crec que la majoria 
podria cstar tranquilh per& aquesta qüestió, jo crcc, rnodcs- 
tamcnt, que no incidirh bisicament en l’avenir d’Europa, vaja. 

ks pcr uixb, senyor President, que els diputats del Centre De- 
mocrhtic i Social, integrats al Grup Mixt, donarem suport a la 
constitució d’aquesta comissib d’esludi. 

Grhcics. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Catorre. Entenc quc 

per Esquerra Republicana el senyor Coloni ja ha fet. ,. en I’ante- 
rior intervcncib ha parlat de Ics dues proposicions. Pero, vol 
parlar? Doncs, 16 la paraula. 

El Sr. COLOM ; Només ducs paraules -aprofitant I’ocasió 
del torn- per expressar que efectivament mantenim el que 
hem dit en I’anterior oportunitat, perb sí per expressar que cns 
dol la posició de la majoria, de tancament en aquesta qüestió 
de la constitucib d’aquestes dues comissions, cosa que no 
havia dit específicament abans, i que aixo ens posa el dubte -i  
realment, ara us dic que per a mi k s  un dubte important- que 
hi hagi -que volíem entendre que hi era - un canvi de filoso- 
fia en la present legislatura ei? tota la política deljoc per part del 
Govern. Aquest tancament ens f’a pensar, molt pensar, que, 
efectivament, aquest canvi tampoc es d h a .  E aixb 6s el motiu 
del dolor per aquest tancament. 

Gracies, senyor President. 
EE Sr, PRESIDENT : De tota manera, IZO faci presumpcions 

d’intencions, perquh encara no s’ha pronunciat el Grup de la 
majoriii, senyor Colom, en aquesta proposta. 

El Sr. COLOM : Si em permet, no hs cap presumpcii, d’iin- 
tencions, sirnpiement, em penso -o pel que s’ha. .. encara que 
no s’hligi pronunciat, pel que es veu- cn l’anterior proposta 
dc constitució de comissió quedava clara tambb quina seria la 
seva actitud en aquesta segona. Tmt de bo, perb, senyor Presi- 
dent, que hi hagués una variacib, ens n’alegrariem moltissim. 

Grlicies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Colom. Pel Grup par- 

lamentari Popular, té la paraula I’Il.lustre Diputat scnyor 
Vidal-Quadras. 

El Sr. VIDAL-QUADRAS : Gracies, senyor President, 
molt brcumcnt, cl nostre Grup es rcitera en el que ha dit en 
i’anterior intervenció. 1 respccte a la proposta que en aquest 
moment estem considerant, volciriem recordar que un dels 
principis bisics dei funcionament de les democracies parla- 
mentaries, és que cadascun dels diferents poders -legislatiu, 
executiu, judicial- tinguin les seves funcions i les seves re- 
sponsabilitats molt clarcs i molt ben definides. I ,  en aquest cas, 
creiem que és la responsabilitat de 1’Rxccutiu les concessions 
administratives; ai x?, és responsabilitiat de I’Executiu. i la re- 
sponsabilitat del Parlament, dintre de les seves funcions ct’im- 
puls i control dei Govern és tenir cura que aquestes concessi- 
ons i la seva gcstib es faci en Ics mhximes condicions de tmns- 
parencia, objectivitat, efickcia i en el mks absolut respecte a 
l’interks phhlic. Ates que la nostra Proposta creiem que és més 
efimq per complir aquestes finalitats del Parlament, i nosaltres 
manifestem la intenció de ser molt exigents en aquest control, 
crciem, doncs, quc la Proposta dcls grups signants, tot i coinci- 
dir una vegada més amb I’esperil, esta millor garantida per la 
nostra iniciativa parlamenthria a quk ahans m’he rcferil. En 
aquest sentit, la nostra posicib tornara a ser, doncs, 
d’abstencih 

Gricies. 
El Sr. PRESIDENT : Mol tes gricies, senyar Vidal-Quadras. 

Fel Grup parlamentari d’lniciativa per Catalunya, té la paraula 
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I ’II4ustre Diputat senyor Saura‘? (r-’nusa.) Que vol ren unciar? 
1’1 Sr. SAURA : Si, simplement per dir cluc vohrcrn que sí, 

que ens ratifiqLrem en la intervencih quc hem fet an teriorinent. 
111 SI: PI3ESIDENT : Moltes grhcies, Pel Grup parlamentari 

de Convergkncia i Unió, tc la paraula l’I1.lustrc Diputat sciiyor 
S 11 bisi. 

Li Sr. SUIHKA : Moltes gricies, senyor I’residenl, i molles 
grkics per dir que jo encara no m’liavia pronunciat, pero la in- 
tiiició del senyor Colom és podcrosa. do tio sb si cl scnyor 
Colom hagués tingut més dolor sabcnl o suliosi~nt que diríem 
que no, que si hagucs tingut mks dolor en el cas que hz-lgubssirn 
cii t yuc si, perquc s’haurii~ qucdal scnsc argurnentacib. (Remor 
dl! VPUS.) 

Senyor Colom, senyor Colom..,, senyor Colom i senyor La- 
lorre, si ci Rcglamcnt d’ayucsta Cambra, a més de preveure 
les comissions d’investigacib i les comissions d’cstudi, prcvei- 
6s Ics comissions cl’invcstigacib, Ics comissions d’estudj, les 
comissions tlc recerca, les comissions de hrhqut~h, les comissi- 
ons.. . Nu tiriguiti angiinia, vosl&s hauricn í‘ct una  proposta per 
carlu una ci’elles, pcrquk l’intcrbs real ks el que jo explicava 
iibans : cs a dir, I’iiiCel*&; real és sirnplcmcnl cl garbuix, embru- 
tar qui es pugui, i com que nosaltres n’cstem convcnCuts -i  
vostcs n o  poden iicgiir-me, 1-1 mi, cl dret que tinc d’eshr con- 
verqu1 ct’aiub, ni negar al nosh-e t i r u p  pitr1aincritiir.i el dret cluc 
t& d’estar C O I I V C ~ ( ; L I ~  d’aixk-, per aixb cls ho explico (‘tes 
d ’aqv i .  

1% poden buscar totm les connexions qtie es vulguin, es 
~ O C ~ C D  buscar totes les conncxions cluc es vulgui. Per exemple, 
es podcn buscicar les connexions entrc el scnyor M ; d w i i o  i el 
senyor Vila IScgarcl ( r m t j t -  ( i i ~  v w s ) ,  Ics cunncxions entre el 
senyor Madueíio i cl scnyor Vila Rcjgrd, per cxernplc, cs 
podcn buscar, i llavors cl senyor Vila t<egard cstarii connectat 
amb no sé qui i amb no sé qui altre, tindri u11 cosí, u n  cosí i ~ i i i  

parent, i u i i  IIC) sk que,., fis poden buscar les connexions del 
senyo I‘ Miirl uefio nm b el S H I ~ Q I +  Vi la Regmi, F,s poctcn buscar, 
per exemple, les connexions de l’ONC:U, de I’ONCE, am‘t~ cl 
PSOl?,; si no, m’explicaran V ~ S ~ & N  per quin m o t i u ,  per quin 
rno t i u de bona i nvcrsi O, cle re 1x1 i I9 i 1 i t al .I ri ’ ut i i i t zaci b cor rccta 
dels rccucsos que tk I’ONCE, I’ONCI3 es dedica H finanqir el 
Diari dc Rurcoloum i ara es rurnoreja que E/ Mhn pcrytil: torni ii 

sortir. lis podria buscar aquesta coniiexió, es poclria huscar 
aqucsta connexió, tanilk ( J h w  Urc. ~lc.us.) 

Mirin, no es Iracla, no cs tracta, senyor Saura, no es tractu ... 
EI SI*. PRESIiXN‘l‘ : Silenci! 
El Sr. SUl3IItA : ... dc la polemica Madrid-Barcelona, no es 

tracta de Ihrcelona i Madrid, es Iracla del 3% i cl 97%. 90 cu- 
menc;aria ii cstur convengui de la scvii sinceritat si ens propo- 
sessin una cornissih pcr cstudiar ei 97?h del joc, no pcr csluciiar 
el 3% clcl joc, llavors seria un motiu per eslar cotiven~ut de la 
seva sinccrjtat. I ,  w niés a més, dcixin-me dir-los ~ i n a  cosa : 
vostk, ei SCU Gtiip (i-rwmr ú~ VPUS), cI senyor Saura i el seu 
Grup, i el de vostes, knen expericncia de creacii).. . 

El Sr. PRIiS1 DENT : Perdoni. Senyor Soto, si vol la paraula 
demani-la. (Remor. dtl vtius.) 

1~x1 Sr. SUBLKA : . .. tcncn expcriimcia, ei ~ r u p  Socialista i ei 
Grup d’Iniciativa per Catalunya -ai aquells moments, em 
sembla recordar que era el PSUC-, tenen experikncia de crear 
i descrear comissions : el dia 13 de novembre, formant part 
del Govern de la Diputaci6 de Barcelona, van crear una comis- 

si0 cl’inves@xió sobre les irregularitats en la secaptacili d’irn- 
poslos a l’Hospitalct, al seu poble. Sap quk van acordar, el 
Govern de la Diputacii, de Rarcclona, el dia 25 dc febrer de 
I’any 1988? ..., --cl 13 de novembre era cle l ’ m y  anterior, del 
87. Van acordar : prirncr, deixar sense efecte, pcls motius que 
s’cxpliqucn en la part expositiva, la resolució del Decret de la 
t’resid&nci:l de data 13 de novcrnbre passat, pel qual cs creava 
la Comissió dc Scgujmcnt i Investigadora CIC la Gestió Rccapta- 
tbria a I’I-Tospitalct. Dc mancra que. .. (Rcmrir de v c ~ i r s . )  No! 
Home, no!, lots tenim, probablcmcnt, el cirpo d’ingenu’itat 
co be rí.  

Mol tes griicies, senyar- President. 
E1 Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Subirik. (Puirsa.) 

El SI: ARMET (de I’I.sch cstunt) : Senyor President, moll 

El Sr. PRES113rlNT : Vol cxpressar per qub dcmana la 

El Sr. ARMET : Sí, si, per ahsions. 
El Sr. PI<P3lllENT : Pcr al-lusions‘? 
El Sr. AKMfiT : Per dlusions a un cliliuta!, sobre iitics prc- 

icscs connexions, o hi ha un previ.. . 
171 SI-. PRESIDENT : Nc), jo no lic scntit que I’al?ud¡ssin ii 

vostk ... 3 ioi-ue! Jo he sentit I’cxprcssib de <<senyor Maduciin 
>), no {(senyor Arrnct N. 

14 SI: AKMI3’ : No, no, per<) ho raig corn a portaveu del 
Gru 11. 

El Sr. PRI.:Sl D-3T’NT : No, tw, les al-lusions han dc scr pciw- 
nals, eh‘! 

151 SI-. MADLEÑO (dí! ~’escti cJsiunt) : N, pcr al.lusions, 
senyor President. Miri, el senyor Subirh diu que hauria dc 
cercar-se les relacions del senyor Vila Regmi i el senyor Mu- 
clueiio. Jo vull dir, davant d’aquesh Cambra, que l : ~  primera 
vegada cluc vaig scntir cl nom dcl senyor Vila Regur*ti, e! vaig 
scntir en !a boca del senyor Subirii, quc li  conienlava al senyor 
Sala : <(No LIS poscu cn contacle amb iiqucsl senyor, que 
aquest senyor esth una mica malament )). Va scr Irz pri meix 
vcgada que vaig sentir parlar d’aqucst senyor Vila Kegard, CII 

boca del senyor Subiri. .la sal’, ei senyor SubirB que .¡o, en 
aquestes coses del joc, conienqo cercun t i trobo documcnts, cio- 
cuments que el Grup de la majoria no em proporciona, moltcs 
vcgarlcs, per0 no es preocupi que, a la millor, cercant, cercant, 
amb el scriyor Vila Kegard, trobarem les rclacions entre cl 
senyor Vila ICegarcl i cl sciiyor Subirii, possiblcmncnt, pero jo, 
encara -ja l i  vaig dir un dia, públicament, al senyor Subiri-, 
que buscant, buscant coses del joc, cncura no havia trobat les 
celacions dcl senyor Subirh. 

(LX S: Sirbira demana pc~pur.I~: l  
El Sr. PRESIDENT : Sí? 
El Sr. SUl3lliA ( d ~  I ’ w h  ostunt) : Miri, scnyor MaducAo, no 

tiiic cap rclacib, gricics a Déu, amb el scnyor Vila Rcgacd, i 
tinc lan poca rclació amb el joc que, fa u n  moment, LIII diputat 
dei meu Grup parlarnentari em deia que aqucll sorteig europeu 
que voslcs han promocioniit i que jo deia que passaria, cs veu 
que fa quinze dies que es va fer. imagini’s si hi tinc lioc interks, 
en aquest tema. (liernordtl veus.) 

(lAY-l Sr, Armc:’t &mam pwpmiai:$ t’:l senyor hrrnet. 

breument.. 

paraula‘? 

1-;,I Sr. PRESIDENT : Es pol passar a la votació. 
Les scnyorcs diputades i eis senyors diputats que estiguin 

d’acord amb la constitucih d’aquesta comissió d’cstudi, que es 
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posin drets. 

en contra? 
LCS senyores dipulades i els scnyors diputats que hi estiguin 

Abstencions? 
La Proposta de constitucih d’aqucsta coinissit5 ha espat rcbw t- 

jada per 34 vots II fwor, 65 vots en conlra i 6 abstcnciotis. 

I n tcrpeklacions tramitades 
pel procediment d’urg:Encia 

Ara passem al punt 11 clc I’erdre del dia, intcrpellacions tra- 
mitades pcl proccdiment d’urgkncia. L’única que hi havia, quc 
e m  del Grup Popular, ha estat posposada, de manera que 
podem passar al punt niimero 12. ([>’I. SE: Cwto ck.mana per 
purlu~;) Senyor Curto? 

Ei Sr. CURT0 : Senyor President, si rn’ho permet, efeclivu- 
ment ha estal posposada per al lirbxim PIC, pcrQ est Diputat del 
Grup parlamentari d’Aliiinqn Popular desi(ia que sigui tramita- 
da tambb pcl procediment d’urgencin, que sigui considerada 
aixi al prbxirn Ple. 

E1 Sr. PRESIDENT : D’acord. 
InterpeHacib al Conscll Executiu sobrc el sector dcl petit co- 

merciant, que fbrmulclrh el Diputat IHustrc senyor Víctor 
Colomé, del Grup Popular. 

XnterpeHacih al Conscll Execiitlii 
sobre ei seetor del petit comerciant 

El Sr. COLOMk : Moltes grhcies, senyor Prcsidcnt. Senyo- 
res i scnyors diputats, el pelit corner$ ii Catalunya, com saben 
iots els cliputals d’aquesta Cambril, 16 cnfrotit seu ur1 repte im- 
portant de modernitzacib, i aquest rcptc no ha estat wui ni 
ahir que s’ha posat dc manifest : fa ja alguns nnys que CE 
mateix sector 6s totalment conscient d’aquestes limiiacions 
quc avui eslan incidint en ell mateix, i fa ja bastants anys que el 
scctor eslh sorri nt el fct dc no poder portar ;I terme aquesta mo- 
dernitzacih amb la celeritat i seguretat que vo ld r i~  

El petit cornerc; és ~ i n  sector clc sempre limilal licr la falti1 de 
capit4 propi sufjciciit per portar a terme u n ~ i  poli tica curnercid 
de creixeiiicnt. Fins i lot la voluntat economica de moltes de 
tes persones que han anal engruixint cl sector del petit comert; 
és la voluntat d’aquells yuc diuen : <<anar f’cnl>>, anar f’cni i 
prou. Pcrh aquesta voluntat d k a n a r  fent i prou>> 110 és 
deguda, n’eslic convenc;ut, a una rncntalilat poc ambiciosa o 
falta de scntit empresarial, sinó a aquestcs limitacions que co- 
mcntivem abans, de capital propi suficient, que I’cstan impos- 
si bililant, U I  botiguer, perquk tingui aspiracions més impor- 
tants que les d k a n a r  fent D. 1 aquestes limitacions inicials, cn  
un scctor que dia a dia s’csth tornani més i més competitiu, Fd 
que la pcrsona que estl’i dins d’aquesl sector, s’hi trobi mks 
com si cstigués en una trampa que corn si cxercís una proíessió. 
I com més home de lluita sigui cl pctit comerciant, el botiguer, 
com rnés home cle lluita sigui, més se ri’adona, més 6s consci- 
ent de la sevil prbpia equivocacih en romandre en aquesia si- 
tuaci6, no canviant, en aquest sector. 

13s aquesta, precisament ci’ajudar a aqucst sector ii miiiorac ei 
seu finanpment, la via d’ajut que nosaltres creiem rnés impor- 
tant, que ha d’usar en aquests moments de crisi l’executiu clc 
la Generalitat de Catalunya. El nostre Grup no esta en contru, 

* 

gens ni mica, ans tot al contrari, d’accions del tipus de creació 
de la infrastructura colkctiva necesshria de donar suport al 
petit corner$ de les ciutats, ni tampoc csth en contra cluc t’Ad- 
ministració fomenti un procés d’assaciacionisrne comercial o 
professional. Entén el nostre Grup que aquestes accions, igual- 
ment com qurilsevol altra que es prcngui de carlicter rorinatiu o 
d’assessoramcnt envers el petit comerciant, són accions impor- 
tants i que han de scr incrementades, peryue el comerciant nc- 
ccssita qllclcom més que paraulcs, quelcom més que consells 
per sortir de la crisi en qui: s’esti trobant en aquesls moments. 
No hi ha cap dubte que es un scctor que nccessita, ara com ara, 
una ordcnaci6, pcro no una ordenació com la que des ri’aqircsta 
mateixa tribuna ens prometia l’anterior Conseller de Corner$ 
amb m ~ t i ~ i  de la presentacib del Projecte de Llei d’Equipu- 
ments Comercials -ara fa un any i mig. Ens deia cl Conseller 
en aquella ocasió que la Llei d’Equiparnents Comercials hauria 
de servir per ordenar el corner$ i per qjudar-lo ciavan t el Iepte 
del 92, amb l’exislkncia del mercat Únic europeu. Avui, vint 
mesos dcsprcs i a vint MCSQS menys de distincia de I’any 92, cl 
que sí que esti demostrat és que la Llei d’lzquipamenls Corner- 
cids no ha servit ni serveix per al que es deia que serviria; es 
varen crear llavors una scrie d’cxpcctatives que, ara com ara, 
s’han demostrat falses i inexistents. Si algun petit comerciant 
va pensar Ilwors que la Llei d’Equipamcnis Comercials li seria 
Glil,  avui cstB totalment descnganyal. Alianqa Popular va recla- 
mar en aquetla ocasi6, amb motiu de la presentacib d’iiqucst 
Projecte de Llei al qual cns estem rcficrint, una llei geiicrd d’or- 
dcnació dei comcq d’im bit estatal, donal que seria I’Única 
forma de no trencar la unitat dc rncrcat i ,  al mateix fcrnps -lla 

unitat de mercat protegida per la Constitucib-, i, al mateix 
tcrnps, aconscguir una ordenació del sector. Pcro ayuesta llei 
gcncral no m i h a ,  cosa que em fil pcnsar, fins i tat, CII la dificul- 
tat que ilclliestfi reconvcrsih comcrcial -de la qual tant s’ha 
parlat des d’aquesta matcixa tribuna, amb motiu de I’últim 
debat d’invcstidura- sigui mni un fet, perquk si tanta diíicultat 
veli el Govcrn central en aprovar una llei gcncral cl’ordenacih 
del cornerr;, moltes més dificdtiits ermira vcui*i --ens sembla 
a nosdtrcs- en I’aprovacii, cl’un pla cle I*econversib del sector 
del  corner^. 1 van passant els dies, i a nosaltres ens clbiia la im- 
pressib que l’executiu CIC la Generalitat esta ciefuginl unes re- 
sponsabilitats irnporlaiitíssimcs quc té, per molt qiie reco- 
nei xem 4 H e al t res res po nsabi 1 i tats que t e 1 ’hdmi  n i s t rac¡ 6 
ccntral iatnbé estan essent derugides cn aquests morncn ts. 

M’hc referit al comcnqamcnt a la importincia que i6 per al 
scctor poder comptar amb el íinanqament apropiat pcr anar en- 
davant, i és cn aquest punt on voldriem fer nosaltres un 
csmcnt especial, i posar-hi un especial accent. Si volem que els 
programcs d’ajut a un scctor miijanqunt subvencions per pagar 
interessos de crbdits per inversions funcionin, CES diferencials 
dels tipus d’intecks quc l’hdministració ha d’assumir als seus 
pressupostos, l iati de ser realment signiticatius; del contrari, 
les línies d’ajjut no sOn usades per ics pcrsones a les quals van 
dirigiclcs. 

L’hdrninistració, en cas de tenir veritable voluntat poiíiica 
d’ajut, hauria de portar els tipus d’interes a nivcll similar a1 de 
I’índcx del creixement dels preus, I’IPC. T k l  contrari, la incer- 
tesa que té el petit comerciant fa que adopti una posicib passiva 
i no urrisqui en un canvi, en unii modernització del seu propi 
cstabliment, per exemple, que, en molts casos, seria la seva 
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salvació. Si volem mantenir al miixim aqucst teixit social tan 
implicit a Catalunya, yi.ie es el pelit comcq, hem d’anar a ac- 
tuacions cn aquest sentit; dcl contrari, les novcs implantacioris 
coniercinls - pcr nocmíi estrangeres a I u  nostra terra- acaba- 
ran amb ell. 

D’acord quc no cs pot atiar cn contra de la direcci6 que ens 
ii i i irc~ el progrbs, perA sí que cs pot xonscguir, i vostc, scnyor 
Conseller, té aquesla abligacii), que els canvis siguin tncnys 
traumiitics i mds profitosos per al pctit cornert;, per al batigucr 
CSC Catalunya, Vosti: segurriment coneix I’cxperikncia de la coo- 
perativa Eroski al País Basc, una cooperativa formada per 
petits comerciants bascos, quc, ajudais pel scu Govern autb- 
nom, mui tk dos hipermercats, cinquanta-sis supcrniercats, 
setze autoservcis, dos C’ush & C:lrr.cy, vint-i-cinc eshbliments 
generals cxplotats directament i ccnt seixanta-quatre cn col-la- 
boraci6 m b  aíjliats. 

Els bcncficis rlc l’any 86 van superar de llarg els 1 .O00 mili- 
ons ~ l c  pessetes. i<s ben ciar que la supervivkncia ci’una gran 
part d d  petit comcr~ ciepkn del grau de consciench cokct iva 
dels comcrciants i de la voluntat d’integrar-se en un context 
econbtnic, quc, com a mínim, s’ha CIC recoukixer irscversiblc. 
Kin aquest seniit, per exemple, la í‘ranyuic;ia és una de Ics socli- 
des per aconseguir que el botiguer no resti aillal, peri, l’cxecu- 
i iu cle la Gcncralilat no ha  CIC limilar-sc a clnnar consclis, sin0 
que lia d’arribiir allh on no arriba el pctil corncrq, rlct contrari, 
cl cotncrv catuli ~ i c l  futur el creitran ets eshmgcrs. 

ljsscnt així, i essent conscient com sbc cluc tols vostks lamhi: 
pensen que el prob1em;i 6s rcalmcnt greu en iiqircsts moments 
a Catalunya, ;i1 scctor del petit comeq, pcr acabar voldria citar 
cxpcribncics d’altrcs comuniluts autbnomcs on cn cl nioment 
que s’imp1aiIt;i un hipermercat, per exemple, se li f i t  cedir 
--perh a prcus inolt txiixos- iin pxxntatgc de la seva supcrii- 
cie als petits comcrcianls del barri o de la ciutat on s’esth esta- 
blint I’hipcrmercat, o clue, corn una altra cxperibncia, cn el 
moment cluc F’hipcrmcrcat lxi  dc contnictar cl personal, ié pri- 
oritat per entrar-hi ;z treballar el sector det petit cornerq afcctat 
del barri o cle In ciutat on s’estii establint l’hipcrmerclzt, Mesu- 
res com aquestes i molles més, moltes més, s6n les que hauria 
ct’inclourc una llci gciicrd de comcrq, dc lu mateixa manera 
que hauria d’ac;ihdr d’una vegada per totes amb la competkncia 
deslleial i amb I’intrusisme. Perb si ens centrem en el que el 
nostre Grup crcu quc és responsabilitat directa de 1’Exccutiu 
de la Generalitat, i resumint una mica cl contingut cl’aquesta 
intcrpeWaci6, l i  diré que nosaltres creiem que efa programes 
d’ajut que tk establerts la Generalitat en aquests moments al 
petit cornerG ens donen mks Ia irnprcssió de scr com un punt a 
ilicloure en un programa elcctoral, cluc tw com u n a  manifesta- 
cih real d’ajul a aqiicst scctor, i precivament pcr un c r i c  i basic 
iiiotiu : pcr la limitacib de les dispcmibilitals de les diferents 
tínics d’qyjut cxistents als pressupostos de la Generalitat. 

Mollcs grhcics, senyor Presidcnt, senyores i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor ColoIne. U I  Ionorable 
Conseller senyor Alegre té la paraula. 

El Sr. CONSELLER DE COMERC, CONSUM I TURISME 
(Lluís Alegre) : Senyor Prcsidcnt, senyores i senyors clipu tats, 
per a mi és una satisfiicció pujar a la tribuna del Parlament, 
molt recentment desprks d’haver-se efectuat el de bat de pol ili- 
ca general, a fi i efecte de poder aprofuiidir en el  que van ser els 

grans trcts que va mencionar el Molt I-lonorablc Presidenl de 
ía Generalitat pel que feia a la inodernitzacih, agililiicib, dina- 
mitmció, reconversi6 -diguem-li corn creiciii més adequat - 
del corner%, Crec que en aquest moment estem en un moment 
important i que l’objectiu clar ks vcucc quc el comcrq, la nostra 
xarxa de comerq interior, que durant tants anys ha fet un 
servei positiu al país dia a dia donant a tots els ciutadans de Ca- 
talunya, a tots cls consumidors un servci important, es troba 
en uns moments que neccssita un suport a fi i cfccte d’assumir 
aquesta necessitat de canvi que comporta la mobilitat, la dina- 
rnitzacib dc l’cconomiii rnodcrnu. 

Crec larnbé que 6s bo veure yuc ho hem tlc fer en un marc 
e11 el qual cada vegacia. les fronteres, sobretot despres de la 
nostra integracib a la Cornunital Economica Europca i veient 
I’horitzó de 1’1 de gener dei 93, les fi-ontcres, Ics barreres, de 
tot tipus - tbcniyucs, fiscals, de tot-tipus-, aniran quedant 
aixecades, q ~ i e  la nostra xarxa, corn dic, de comncrG interior cs- 
tigui en uncs circumsthcies de poder assumir amb eficBcia 
aquest rcptc, i tio d’cntrar si la prcsbncia d’invcrsions estrange- 
res o no, al repte de la competitivitat; crec que és cl moll de 
1’0s. Ilern d’anar que la nostra xarxa sigui compctitiva, i si és 
cornpctitiva no haurcni de tlemanar bar‘rcrcs de cap tipus. 

Evidentmcnt, coi-icixem i s’ha parlat suficientment de quin 
és el perfil c i d  nostre comcrr;. No em vofdria allargar cn aquest 
lcrna, pcrb si quc nornks manifcst;u. quc entenc quc té? pcr una 
part, una atoinitzacib important -i aquesta és una qiiestió quc 
cal que considerem- i que estli fotiarnentacla, principalment, 
cn una estructura de tipiis familiar. Yatomització i aquesta 
estructura familiar sbn dues qüestions quc crcc que hem CIC 
tenir CII compte pcrqiik ha fct que aqtrcsla estructuix ramiliar 
Ics faci en algun rnomcnt resistents a la necesshria modernitza. 
ció que aixb comporta. Dit d’una altra manera : cn determina- 
des ocasions, es mks f k i 1  anar per l’urgent que no pas per l’im- 
portant, i cn el coincrq, en dctcrininadcs ocasiotis crec que l?u 
cstat mks ficil cstrknyer-se el cinturb que no pas VCUK qui: 
hem de Ter per modernitzar el nostre establiment. J aquest es el 
perfil sociolhgic que crec que té fonamentalment la nostra 
xarxa, i uqui és on crec que nosaltres hem d’esrnerqar tota l’ac- 
tivitat, a fi i cfcctc cl’aconscguir que rcalmcnt cs faci planer, es 
faci possible aquesta acturilitat. 

Per altra banda, ens trobem que fonamentalment en els nos- 
tres punts ric corner$ interior, que, aproximadament, els 
podem estimar en uns 123.000 a Catalunya, un 50% correspo- 
nen .a I’alimcntació, i 6s potser el scctor que en aqucst rnorncnt 
passa més dificultats. 

L‘objcctiu que nosaltres tenim fonamentalment, pel cluc fa 
al fons de la interpetlacib que vosti: ha plmtejat, és veure com 
ens podem posar a l  costat, tots, d’aquest comerq interior, a fi i 
cfccte de YCLII’C yuc cl repic quc CHS ve de I’any 93 els sigui pla- 
ner, I nosaltrcs cntcnein que fonamcnlalmenl ha d’snar per ~ i i i  

canti> --colli vostk també i nd iwva en la seva i ntergeI~laci0 - , 
miljanqant una inforniaci6-formació important, a fi i efecte 
que vegin que realrncnt 6s necessari critrar en una via cl’orga- 
nitrar els seus establiments, que és ncccssari utilitzar noves 
tccniqucs de venda, que és necessari gaudir de la mecanització, 
de la inrormatitzacih que en tota activitat cmpresarial hi ha -i 
el repte nostre 6s saber esmicolar-la, a fi i efecte de fer-la acccs- 
sible al petit comcrc-, veure que tambb han de tenir un ves- 
sant de tipus ~na~kc~titi:, de saber posar c] seu producte a I’abast. 



Per tant, nosaltres creiem que tots els recursos que dcdi- 
quem a formació o a informacih sbn importants. Dic informa- 
ci6 pcrquk tot sovint -i  aquest es un dels criteris que pcnso 
que hem de desplegar, i el Departament així hi estB 
treballant- hem dc fer fonamentalment quc la gent vegi 
quina és la millor manera d’oordcnar-se, més que no pas la for- 
mació enfocar-la des d’una bptica teorica, sobretot informar, 
perquk darrere de la informació vindrh I’autkntica formació, el 
canvi i adaptar-se a aqueils moments. 

Aquest 6s un ternli al qual jo cspcro i canfio quc els pressu- 
postos que properament el Parlament aprovar8 ens permetin 
donar recursos suficients a aquest capítol, pcrb aixb hn d’anar i 
crec quc ha d’anar fonamentalment dcl braq que aquesta activi- 
lat sigui desplegada fonamentalment per les associacions secto- 
rials que hi ha en el sector, que sbn les que són més a la vora 
del petit comerq, pcr tant, coneixen amb més detall quines sbn 
les seves preocupacions, quines són les seves inquietuds, 
quines són les dificultats que han d’aplanar. 

Pcr tant, també --i aquest és un dels trets que va anunciar el 
Molt Honorable President en cl seu debat de politicagencral- 
hem d’estj mular encara més !’associacionisme des d’una 
bptica de pluralitat, i aquest, juntament amb la informació, 
han de ser dos pilans hisics. Nosaltres, des del Departament, i 
en la mesura que quedin aprovats els pressupostos amb les va- 
riacions que cl Parlament vulgui inlrocluir, crec que han de ser 
les segijents : Nosaltres veiem, com dic, quc es molt important 
informatitzar els punts de venda, i ,  alcshores, volem que Iu 
mecanització, des de tota l’bptica, permeti que a aixb realment 
el petit corner$ hi sigui accessible. Pcr tant, hi hauria una part 
de les línies de sosteniment i d’ajut, a fi i cfecte de facilitar que 
hi pogués haver una autkntica mecanització del petit cornerG. 
La nostra xarxa, corn dkiern, esti atomitzada. En parlar d’ato- 
mitzada vol dir que tot sovint veiem que el nombre de metres 
que ocupen els nostres establiments són petits en comparaci6 
amb el que hi ha en cls pa’isos amb els quals nosaltres tenim 
mes contactc, Creiem, doncs, en conseqükncia, que hem de fa- 
cilitar que es puguin ampliar, i en la mesura que s’arnpliin i 
gaudeixin d’uns metres que els pugui ser factihle donar un bon 
servei, estarem també en aquesta línia d’aquesta 
modern itzaci 6. 

S’han d’eespecial¡t7~r; tol sovint hem vist que es vol establir 
la prublemitica que té el sector corn si fos una lluita aferrissada 
entre el petit comerq i la gran superficic, i, evidentment, 
ambdós sectors tenen unes inotivacions diferenls. Fer4 jo crec 
que mes que buscar l’enfrontamcnt, mks que buscar, com dic, 
aquesta lluita aferrissada, nosaltres el quc hem de cercar és la 
cornplemcntarietat dels dos sectors perque, a més, veiem que 
a fora aixi es funciona, i que en la mesura que han sabut 
complementar-se el petit corner$ s’ha vist dinamitzat. Estic 
d’acord, i en aquesta linia fins i tot em demostra el que li acabo 
de manifestar que en aquesta Iínia hem actuat; un cis concret 
ha estat en la gran superficie que va preocupar els ciutadans de 
Tarragona, en aquesta linia estem, que 6s nccessari que aquesta 
complementarietai que es vegi concretada amb aquesta cobla- 
boració, i que les grans superiicies tinguin en compte el petit 
comert;, a fi i efecte de projectes conjunts, 

Per tant, aixb comporta, en eonseqiihcia, que el petit 
comerg s’ha d’especialitzar, i en la mesura que s’especialitzi i 
doni un servei, te una funcib de ser que realment fa que quedi 

més incardinat, més integrat en els serveis de la societat en la 
qual s6n irnmersos. 

En parlar d’associacionisrne, fonamentalment crec que ha 
d h a r  a fi i efecte que problemes i rcptes que un a un són difi- 
ciis de resoldre, en conjunt és més ficil aplanar aquestes difi- 
cultats. Aleshores, nosaltres creiem que 6s bo facilitar que el 
petit cornerc pugui crear cadenes voluntiries de tot tipus, de 
prestacih de determinats serveis, de centrals dc compra, de 
centrals de distribució, a fi i efecte que, corn dic, quan un r? un 
ii vegades és dificil de fer, en conjunt aixb es pugui portar a 
lerrne. 

Les instal-Iacions també, com dic, a part de la informatitza- 
ci6 i de la mecanització, s’han de modernitzar pel seu interior. 
Tot aixb comporta que entenc que hi ha d’haver un canvi im- 
portant en endavant en la línia d’accib dcl Departament‘ Fins 
ara, fonamentalment, la iinia anava a ajudar, dintre de l’escas- 
sesa que comportaven els pressupostos aprovats, el financa- 
ment de les inversions de les cstructures comercials a través de 
I’aju t a les associacions perquk poguessin donar aquesta tasca 
de formaci6 i en coWaboraci6 amb els municipis perqui: entrc 
els tres estaments donessin el millor servei. 

En enclavant, corn dic, crec que canviark si, corn confio i 
espero amb les esmenes que siguin acceptades per part del 
Grup de lu majoria, els pressupostos de l’any proper qucclin 
aprovats, per poder desplegar aquestes accions. 

En aquest moment penso que I’important, I’immcdiat per a 
aquest any 89 és, fonamentalment, treballar cn aquestes línies 
i estic convenpit que si aconseguim que hi hagi aquesta co- 
rnplementarietat i aquest equilibri, la nostra xarxa de comerq 
interior serh modernitzada, ser9 dinamitzada i ,  sens dubte, 
donari un millor servei a tots els ciutadans de Catalunya. 

Res més i moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcies, senyor Conseller. El senyor 

El Sr. COLOM8 : Sí, sí m’ho permet, senyor President, de 

El Sr. PKESIDENT : Té la paraula. 
El Sr. COLOMÉ : Moll breument. Grkies, senyor Con- 

seller, per la seva resposta. Jo entenc que m’ha demostrat, bé, 
demostrat no, perqub ja n’era conscient rrhans que voste, com 
a Conseller de Comerq ha eslat carregat de bona voluntat 
envers el sector del Iietit cornerc, que fins i tut té un nivell de 
coneixement del sector important, perb el que aixb no em diu 
és que 1’Executiu dc la Generalitat tingui voluntat política im- 
portant i autkntica d’ajut per al sector del petit cornerc;. Perquk 
jo entenc que aquestes voluntats politiques normalment es 
veuen als Pressupostos, i jo li vull fer rnencih d’un parell de 
partides -una partida de I’any 87 i repetida l’any 88 - que pre- 
cisament es refereix a la modernització dels petits establiments 
comercials, on els pressupostos de i’any i988 -i li ho 
llegeixo- <<a empreses privades per a la realització del progra- 
ma de reforma de les estructures comercials, ajut a les inversi- 
ons de PYME comercials)) existeixen 250 milions de pessetes 
i ,  l’any 87, s’hi havien destinat 264 milions de pessetes. Han 
baixat poc, pcrb han baixat, han baixat, senyor Conseller. 1 em 
penso que la situacib clel sector no és que hagi millorat com per 
permctre’ns rebaixar ajuts en aquest sector. I, mentrestant, els 
mateixos pressupostos del 88. El que sí que he vist és la creació 
dhna  nova partida d’ajut a un consorci de promoció comercial 

Diputat vol replicar? 

l’escó estant. 



cle Catalunya, crcnt l’any 8’7 i quc wui ja no clepkn de la seva 
Conselleria, perh sí que cn clepetiia a cornenprncnt ti’any, dc 
500 milions de pessetes de suhvencib, cl~11-m lots sabem q ~ ~ e  el 
nostre Grup,  en ahsolut, és contrari iil rotncnt del comerr; cxte- 
rior o deis productes catalans, cn absolut, perb tots sabem cluc 
cxisteix al Govern cle l’i3sh~ un orgariismc cpe es diu XCT.:,,S, 
que abans es deia INFE, quc 16 unit missi6 úc foment cl’expor- 
txi6 i que, normalrncnt, no esgota eis scus pressupos~os i cluc 
en cap momcnt ha nqy t  l’ajut a unii empresa cxpostadorik 
cataiana. 

6s per aixo que iiosaltrcs voidríem cntrar, un aitrc cop, en 
un sentit de prioritmcih, i és per aquest motiu qucjo, senyor 
Conseller, he dc dir-li qiic aqucsts milions, seguramcnt, hauri- 
en estat mks interessanis si la seva despesa s’hagués cnfocitt ;i1 

sector del petit corner&. 
Molles grhcies. 
E1 Sr. PRESIDENT El scnyor Conscller v d  intcrvcnir? 

Té la paraula. 
El Sr. CONSELLER DE CDMl<R(;, CONSUM I ’I’IJl<TSME 

: Griicies, senyor Presiclenk. Scnyores i senyors diputats, crec 
que no és proccdcnt per part  I~CVU, ni per part, cn squest 
moment, cn aquest t r h i t  pr-lrlarnent;u-i, reobrir un debiit CIC 
Prcssupostos quc es vil cfcctuar I’any 8h i l’any 87. C h c c  per- 
f‘ectamen t quina ha estat l’evol ucib dels Pressupostos, com en  
iiri detcrminat moment el Consell Executi u va f‘cr i i i i i i  proposta 
j el Pnrlament vil aprovar i va creure que era convenient irnpul- 
siir la promocii) cxterim-, és clebai quc, segurament, podcm 
licgir i vcure (pins van ser cis oritcris en pro i en contra i 
quines van ser les posicions dels di ferenis Grups piuíatncntu- 
ris, per8 crec que ai no 6s el niomcnl ni prciccdeix. 

Jo, m’agrartaria, senyor Dipuíat, que I%ssim ... 1h primer 
lloc li agraeixo les paraules quc ha lingut vers la hsca q ~ i c  
esteni portant i gaircbt: <( emplavar H que poguéssitn fer una an- 
iilisi aprofundicla de quin Bs, en aqucst ~nr)ment, la propostn tlc 
pressupostos per a I’any 89 i veurh carn aquellcs paraules que, 
oportunament, va dir el Molt I-Ionorable Prcsidcnt tic la<’ Jenc- 
ralitai en ei moment de debat de política gcnci-a1 s’hm conver- 
tit en niimcros, cn números, crec jo, importants, és un terna 
-i no voldria ser rciteratiu, i disculpi- important i ,  pcr imt, 
corn més rccursos tinguem, bbviarnent, millor, pt:rB tariipoc 
no se’ns escapa que ens movem en unii limitxi6 coonomica, 
guc és la que 6s. 

Per tant, jo inimifes~~o i cscc que, en cl  nioinent que unalit- 
zern la proposta actual de pressupostos, veurii ccm hi ha unii 

voluntat ferma, que no sOn paruules, yuc s6n fets, i quc, iilrne- 
nys, podem ja cotncnqar amb energiii i amb dinamisme a esta- 
blir un pia concret per. a facilitar que ia noslra X ~ I - X H  de coinerC 
interior i10 perdi ci tren, tcnim por: temps, els haurcm de sensi- 
bilitmr perquk dic quc aquest grau cl’atnmiixacib, aquesta 
cstruclura de tipus kimiliar la quc, en algun moment, sigui diíi- 
cil que hi hagi uii procks d’wumir  aqwst  repte, per6 crec que, 
entre tots, la societat civil, cis polítics, des de les diferenls cc- 
sponsabilitats que lcnen els municipis, que cstan molt al costat 
del cornerc; i ,  bhviarnont, des del Consell I!xccutiu, crcc que 
podrem, quim debaten1 els prcssupustos, corn dic, \mire que ei 
pla 6s concret i que, rcalment, comenccm ima marxa que, scns 
dubte, permetrA que la nostrii xarxa s’actualitzi i es dinatnitzi. 

Rcs mes, moltes gracies, i tot ei que sigui per part meva apro- 
fundir en el que 6s la problcmiitioa del conicrq, cspero i dcsitjo 

la caHaboraci6 de tots els grups parlamentaris. 
Moltes gr;tcies. 
El Sr. PRESIDENT : Grhcics, Honorable Conseller. La 

interpellacib que Iigura cn el punt tretze de I’orclre dci dia ha 
estat posposada. Dc rniiiieril que passem :i1 punt catnrzk, intcr- 
1wl.lxib al Consell Exccutiu sobrc I’atur, quc formulark cl IX-  
p u h t  scnyor Javier Latorre, dcl Grtrp Mixt. El Diputat senyor 
I, at o r r e t 6 1 a pa rau I a, 

Interpeklacib a1 Conscll Executiu 
sobre !’atur 

El Sr. LATORRE : Senyor Presidcnt, senyores diputadcs, 
senyors clipuials, pcrineii’ns cl ue insistim, en comenc;ar 
aquesta intervenció, cn ei que nosaltres entenem quc defineix 
clarament el posicionament dc les diferents forces polítiques, 
que no s6n alka cosa que í’ordre de prioritats en qui: s’aborden 
les qüestions que afecten avui el poble de Catalunya. Des d’a- 
questa posicib, des d’ayucsta definició, nosaltres vam presen- 
tar un segui1 de cinc interpd~lacions parlamcntiirks que fan re- 
fcrhcia, respcctivarnent, a I’atur, a la droga, ii la Segtrrctat 
Social, a la problemiilica ric1 lietil i niiljB coincrq a C;ttdunya i a 
la p o l i h  de medi arnbicnt. 

Doncs h6, ks  en l’ordcnacih d’aquesles prioritats, dins cie 
1 ’ordenacio d ’aq u es tcs prioritats, que nosal tres som espcci nl- 
mcni sensibles al problcma de l’atur i és aquest un objectiu 
coiistant a combatre des del Centre Democrhtic i Social, lluita 
en la qual ciis agrodaria involucar totes tes forces políticpics ct’a- 
questa Cambra. 

Compartim -110 virem dir al debat de política general- i 
estcm satisfcts del fel quc l’cconomia millora cn termes gene- 
rals i quc alguns indicadors així ho confirmen. S’hm incrcmen- 
la1 les tuxes cí’invcrsió i d’estalvi, ha crcscut la demanda iníer- 
na i la capxitat productiva, pcrh, en iiqucsts punts no hi insisti- 
reim pas perquk, ti’aixb, ja s’ocupa cl Grup de li1 majoria. 

‘rarnbb ks cert quc des del partit que governa s’ha apeilat ii la 
prudkncia rcspeck ii un excessiu optimismc sobre I’evolucib 
econt)rnica. Fa pocs dies, cl President dc la Cieneralitat, en una 
conferencia que va donur ai Cercle d’Economia, ens recordava 
que 11.1 situacib a hures c2’al.a cra bona, perh que no semprc Ics 
coscs han d’anar bk, que 110 podia sorprcndre’ns una possible 
inflexió de la nostra situacib econbrnica i quc calin, doncs, 
aprofitar la bona situacici e11 ytk  cns trobem ara per consolidar- 
In, cnfortir-la, en definitiva, aprofitar el moment per lluitar 
tambk contra l’atur. 

Aquest 110 és, perh, l’objcctc de la nostra interpcl.lc?ció, la 
nostra pregunta és, senyors dei Govern, vostks que tant ens 
manifesten la scva sensibilitat respecte al  sofriment dels altres, 
d’aquelis que, en paraulcs del Presidcnt (<no podcn seguir N, 
qu8 ens podcn dir de quina bs I’asslgnnció pressuposthria espe- 
cifica per a la Iluitci contra l’atur. Nosaltrcs llem quedut una 
mica ensopits avui quan heni vist R la premsa que, justament, 
el Ilepartameiit dc ‘Treball és el que assoleix el menor incre- 
ment pressupostari din trc del Projecte de Pressupostos CIC hi 
Generalital. Només un incrcrncnt del 4%). Ja sé que se’ns dirk 
quc contra l’atur es lluita des de tots eis departamcnts de la Gc- 
ncralitat, perb, obviament, ens ha de preocupar, com no pot 
ser d’una altra manera, que justament el Departament de Tre- 
ball, si és que aquest Dcpartamenl, scnyor Conscller, no ks 
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només un 13cpartament burocritic i iidtninistratiu, si 6s que 6s 
així ens prcocupa profundanient que I’increment de ía partida 
pressuposthria assignada al scu Ikpiirtamen t sigui noniés del 
4%, quan la mitjana estil, sembla scr al vollani del 21 %O. Quin 
6s el scgriimcn t que fili1 vostks ci’aquesla probleniatica? 
Quirics sbn Ics mesures coiicrctcs quc avalen la preocupacib 
que i& el Govern pes la problembtica dc l’atur? 

Sempre voslks 1,arlexi dc problemes, en gencra1, perh no 
acaben mai de concretar les mesurcs. Cap on ha de tenir I’es- 
foq prcssupostari? A nosaltres cns prcocupa corn s’integren 
els joves al mbn del treball, cns preocupa la situació csiructural 
de l’atur a Calnlunya, la. pi*oblcrnhlica dels alurats grans, ri’a- 
quests aturats que, molt possiblement, tnalauradamcnt, mai 
es reincorporaran al mercat clcl treball. I volem concrccions, 
no ens servcix que se’ns digui que cal abordar Fa reconvcrsió, 
com Teia el Prcsident en el clebat dc politica general i corn el 
Conseller de Cornerq feia ara, client que cal abordar la recon- 
versih del sector del petit comerciant per tal de reduir I’atur. 
Aixo és vcritat, perb s’ha de concretar. 

Plantegen vosles, potscr, la creació cl’una comissi6 d’estudi, 
un institut o cap altre organisme burocrhlic per tal de tcnir la 
conscihcia tranquibla i donar a enlenilrc quc fan moltes 
coses, que cs preocupen malt d’aqucstn qüestió? 

Senyors del Govern, no podem planteiar-nos la pro blemitica 
de I’atur només des d’una perspectiva numerica i sentir-nos sli- 
tisfcts alhora del que expressen les nostres xifres, sobrelot si 
agafem les xifres que ens interessen. 13 scnyor AgLzirre Gonza- 
10 acosturniiva a dir que els governs són com els borl~itxos i que 
fan cl mateix que els borratxos envers els fanals. Vostks saben 
que els borratxos s’apropcn als í‘anals i no ho fan, justament, 
pcr il.lumi nar-se, ho frln per estintolar-se. Doncs, cle vcgades, 
moltes vcgades, massa vegades, els ~ Q V W I I S  filn cl mateix m b  
la qüestib cstadística. No s’hi apropcn, no les utilitzen per 
informar-sc, per il-luminar-sc, les aprofiten per rcforr;ar posici- 
ons interessades, i aixh es Ta massa vegades, polser, fins i lot, 
tols ho fem. Perh nosaltres no hem d’enganyar qui ens escolta, 
eiis hem dc sentir salisfels perqui: nosaltres tinguem una imitja- 
n~ d’atur el 15% per sota dc la mitjana d’atur espanyola? Per 
cluk no diem també yuc Imi ha, almenys, sembla quc se[ coniii- 
nilats ;iulhnomcs --aixb ho he agafa[ cl’uti informe de la Caixa 
d’wui niateix- hi ha, almenys, set cornunilats autbnotnes : 
Aragó, Balears, Castella-la Manxa, Castella-Lleh, la Cornuni- 
lat Valenciana, Galicia, Madrid, Múrcia, Navarra i la ICiqja que 
tenen xifres d’atur per sotu CIC la de Catalunya, perb hi ha més, 
hi ha més. 

Nosaltres crec que cns hem de posar. com a objectiu la co- 
mparació amb els pdisos d’Europa. Aquest és el nostre ob.iectiu 
i vostks saben, perfectament, que la mitjana d’atur als priisos 
europeus amb els quals ens haurícrn dc comparar és del 9- I I O h ,  
perb també hi ha més. 

L‘kxit cl’una determinada politica en contra de l’atur d e p h ,  
bisicament, de quines siguin Ics fonts de referencia. fis que 
hem d’agafar Ics xifres que ens dbna I’INRM? ks que hem d’a- 
gaf’ar les xil‘res que cns donen les enquestes de poblacib activa? 
Unes i altres vostks saben quc parteixen de criteris diferents i 
arribcn, bbviarnent, ii resultats diferents. El que passa és que 
fóra bo que els mateixos partits, aquí i a Madrid --avui tenim 
un dia especialment referenciant amb qüestions il Madrid i 8 

Barcelona-, cls mateixos partits, el purtit del Chvcrn, propia- 

tnciit en aquest cas, emprés les dades de I’INEM o AEPA aquí 
a Barcelona, aquí a Calalunya i les inateixes dades tambh a 
Madrid, i uixb no ho fa. 

Justament el senyor Roca manifestava a Madrid cls scus 
dubtes sobre la fiabilitat de Ics cnqucstes cfe I’INEM, també 
nosaltres ho manifestem, corn manifestem també cls dubtes 
lbgics sobre Ics dades que proporcionen l’enyuesta de poblacib 
activa. El que passa és que questa,  aquesta scgona, dhna mes 
dades per a Cutalunya que, segu ramcnt, 1 ’Honorable Consellcr 
coneix molt milIor que jo que no s6n tan cspectiiculars, que no 
són tan positives per a Catalunya i que sap vostk que aquesta 
enquesta de població activa, doncs, ens dbna unes taxes d’atur 
lleugerament superiors a la mitjana espanyola, també a 
Calalunya. 

Perb aixb són xifres, aixo són percentatges, i ens passaríem 
la vida discutint sobre quina és la millor clxia. E1 que passa és 
que els aturats són persones i darrcre d’aqnestcs persones hi ha 
famílies que pateixen problemes fins i tol de subsistkncia R Ca- 
talunya. I ks en aqucst punt on nosaltres volem centrar l’analisi 
de quins són els principals afectats per iai d’cstablir el 
problema. 

El primer problema, un dels més importants, és I’atur de 
llarga durada, ja m’hi he refcrit, és l’aiur estructural que afecta 
persones mes aviat grans, amb mancances de formació, qualifi- 
cació o amb prohlcmes de reciclatge, aquesta geni que, segura- 
ment, mai no tornar9 al mercat del treball. També cls joves 
tenen problemes d’atur, i ks greu, senyors del Govern, es molt 
greu, perquk els joves, els nostrcs joves, sbn el futur, són 
aquells que hauran d’afronlar el repte del mercat irnic, i a hores 
d’ara, trenta, [renta-cinc, quiiranta, segons siguin les dades, de 
cada cent joves cntrc setze i vint-i-cinc anys no tenen fcina, no 
poden accedir ~1 la seva independkncia, anih cls problemes I x i -  
colbgics i sociologics que aixb comporta, i són joves quc es con- 
verteixen en una chrrcga per a les seves famílies, i són m6s, 
s h  projcctcs dc marginiits, scnyor Conseller, i aixb és el més 
greu de tol. S’hm dc recórrer zones com Ics de Sant Adrih, Co- 
rnellrj, Esplugues, el  barri del Pont, cl harri de Sant Josep 
Ubrcr cie Keus, ctcktera, n’hi ha massa, i aixo explica els pro- 
blemes de marginació, els problcmcs de degradaci6 quc patim 
a Catalunya amb tota aquesta joventut nostra quc molta d’eila 
no trobarh mai un lloc de trcball. 

I avui, avui que parlcrn de dones, doncs continuarem piirhnt 
de doncs. d i e m  donat suport a la creacib d’una igualtat d’o- 
portunitats)} Home!, avui, corn scmprc, Ics dones han de tenir 
la igualtat no d’oportunitats, la igualtat de drels. Que fan 
vostes en positiu pcr a la integració dc la dona en el mercal del 
trcbdl? Crear comissions com la que hem crcat aquest matí, 
quan arreu del món s’estan prenent iniciatives per lai dc racili- 
tar la consolidaci6 tic I’activitats de Ics doncs sobre el inbn pro- 
fessional i fins i tot empresarial, per tal d’incentivar les capes 
de desenvolupament de Ics seves idees? Les dones kncn  moll 
ii aportar a aquesta societat i no htwicn de caure en una posició 
cínica, com han fel alguns sindicals, segons els quals M u r  és 
conseqiiencia, cn bona part, de la incorporacih de la dona al 
món laboral. 6s ccrt que I’atur a partir dels vint-i-cinc anys tk 
un gran component d’atur femení, pcrb aquesta dada mai no 
pot portar-nos a dir que les dones s6n les culpables dc l’atur i, 
per tant, deduir cluc és millor cluc es quedin a casa. Aquest 
punt ens ha de fer reflexionar en les dificultats amb quB es 



lrohcn les clones per incorporar-sc al tnbn dc trcbrzll, i, sobre- 
tot, per continunr-hi. Ha CIC passar. temps e~iairn pcr tal que 
s’assimili plenariieiit que tn dona t6 els iilatcixos drets u1 rrebilll 
i al progrcs profcssional que els liotiw, i ,  per tant, ii dedicar-hi 
cls esforips necessaris per aconseguir-ho. 

ks per aixo, senyors LM (;overti, que Iurmuicm la nostra 
interpeblacih per tal quc cns expliquin els seus propbsils sobre 
aquest important tema de l’iihiro 

Grhcics, senyor Prcsidcnt , senyores i senyors diputats. 
El Sr. PI3ESIDEN‘T : Gricics, senyor Latorre. I.,’I-Ionorablc 

Conseller senyor l7arrcthcis té la paraula, 
El Sr. CONSELLER DE TIIE13ALL (Ignasi fiwcms) : 

Senyor President, scnyorcs i senyors diputats, iwpecte a la 
intcrpel-laci6 quc fa CE senyor Xavicr Latorre, jo tenia aquí pre- 
parades, com cluc era cl tenia de I’atur i per escrii hi havia ja 
una skric dc dades, jo tcnia una skrie de (ladcs prcparudcs, pero 
jo els f‘ark la tnercc dc rosumir-les almeriys per no cansar-10s. 

I,u dada que SC’IIS donava era cl m s  dc r n q ,  que hi liavia 
4 I 4.000 at urats ii Cu tal u nya; ai x h  era en la inlcrpel.taci6 
escrita. 

En acluest tnorneni, ii Catalunya, a fi riuls de se teinbre -que 
shn les irltimes tlades que hi ha- en tetiiin 366.000. Resumint 
: que hi ha 63.998, 64.000 aturats tncnys CIJ sis tticsos, consoli- 
dant una tcndkncia que ja ve des dc finals de l’any passat, de 
Icndcncia progressiva de dccrcixemcnt cle I’atuc a Catalunya. 

Vull dir per errclavanl que esiic cl’ucord amb vosti: en el 
sentit yiic la d1.a d’alur quc tenim, R Catalunya i ii Espanya, 6s 
excessiva, pcrquc c1Li;ilsevol xirril cl’atur -- yuc passi cle la pura- 
ment lkcnica, per e~~tc~idrc’ns- Cs no desitjable, és un mal per 
;i UIIB socictal. 

En tcrrnes cotnparalius, COM il. niiirxit -pcI-yuh heni de 
veure I’acciO dc govern corn L I Z I ~  marxa, producte de l’acci6 del 
dia a dia-, a Chta1uny:i tenim en aquest inorncnl el 15,07%/r,. A 
Espaizya, en la seva totalitat, el 3 8,7B%, i ii la rcslii iic l’Est:ii, el 
J 9,52%; o sigui, que estern 3,7 1 punts per’ sota del conjunl 
d’Espanya i 4,45, quatre litints i mig, quasi, respectc a la resta 
dc l’llstat, i aixb, comparant-ho amh les xifres que sc’ns doncn 
dcl mes de marc diu, no sols que hem millorat --Li qcral cosa és 
bona, hem millorat aquí i hem rnilloriit i i  Espnnya-, sin0 que 
hcm millorat a Catalunya amb bastant major proporció o ami) 
niaior ritme, i aixb crec que val la pena constalar-ho. 

Qui: f‘cm davant ei problezna dc l’atur’! , perqui: davant el 
problcrna de l’atur mai ens liaureni de donar per satisfcts, 
haurem de lluilar conira ell. 1 k r  clesgriicia, ies iiirmules no sbn 
rnagistrds; i10 hi ha país, no hi ha  economia -sigui dcl sistema 
que sigui ccmomic- quc 110 hi hagi a ~ u r ,  a menys quc l’alur 
sigui encobert. L’accib f’miamental piissii, per tanl, per ~fo~iir 
suport i cioniir impuls i enfortiment ii la iniciariva privada 
perqui: 6s cl rnoior essencial dc I’economia, i l’atur es redueix 
ronamcritalinetit quan l’ccotiomia rutlla, quan hi ha crcixc- 
ment, cl~iaii hi ha dcsctrvolupamcnt. Les admitiislr~~ions el 
que poden fcr són accions coatljuvunh, col-l:itct‘iils, pcr :ikjudar 
que I’atur disminueixi, perb sempre cstiiiiulant o coinplemen- 
tant l’acció dc la societat, crcant llocs de treball, No ctis enga- 
nybssim, per tant, que el terna de I’alur no és rcspoiisahilital 
Únicamcnt, diguem-ric, de I’Aciniinistraci6 -cvidcnEmenl, 
quc hi tk responsabilitats-, sin6 ~ L I C  l’Ar2clministraciÓ.. . 
- mitjanqant accions clircctcs, em reíeria-, sinó que I’Adrni- 
nistració ha CIC c o ~ ~ l j u v ~ c  amb iota una sct-ie cle mesurcs que co- 

rnplerneiitin l’inipuls de l : ~  iniciativa, la privada i tamhb la in- 
versi6 piiblica, evidentment. 

Quines accions penscm prcndrc per aturar cl problema de 
l’atur, o pcr ataciir el prohlemn dc I’atuc? Doncs les nccions 
que pensem emprendre van cn aquest scntit, viui en les segü-. 
cnts línics. 

i Ii ha una linia mestra o fonamenlal, que 6s la de posar l’ac- 
cent fonamentalment en la rormicib. L;i rormaciij ocupacional, 
la ro~.rnació profcssiond és la pedra filosofd i també és l’eina 
més podcrosa que hi ha, per eficaq, per poder combatre l’atur. 
hs it dir, més quc crear llocs de lreball temporals, artificiosos 
per quan puguin ser només durant un pcríodc de temps limitat, 
és, diguem-ne, ajornar cl problema i, a més, no donar-hi re- 
sposta Iierquk, normahent , mitjanqaizt subvencions només 
pols arribar a cobrir durant un període determinat. El que liem 
dc fer ks prcparac la poblaci0 aturada per& cstigui en condici- 
ons que cstigui preparacia, especialitzada, anib CES coneixe- 
ineriis i requisits necessaris pcrqul: es produeixi l’encaix cnlrc 
les oí‘crtcs que el mercat i les empreses gcncrcn de llocs de tre- 
ball que hi ha, i les capacitats que les persones aturades tinguin; 
aquesta és la pedra fonamcntal, i ,  per tant, nosdtres posarem 
I’uccent fonarnentalmeni en la Ibrinaci6 i eliminem, clirnincni 
-i és HIIR innovaci6 important del projecte ycie tenim 
iiimediat - les subvencions dircctes a les emprcscs, pet’quk 
les subvencions dircctcs pcr a empreses es justifiquen en mo- 
nients dc decliu cconornic, perb en moments que Ics crnprcses 
e n  principi hi ha activitat, hi ha gas, hi ha rendibilitat ei que cal 
fcr és que les empreses tinguin cls treballadors, trobin els tre- 
balhdors que dcniancii perqmk aqiiests trcbulladors trobin lloc 
i Ics cmprascs puguin donar resposta a Ics scvcs necessitats. 

hqucsta ks la linia fonamental; posarem i’acccnt cn la forma- 
cio, cl’una mt?nem prkticamcnt total, amb difcrcnts moctali-. 
tats. Per tan[, dins d’aquesta linia, fornentimm el cooperalivis- 
tnc i l’cconomiii social, amb el que puguin scr creacih de llocs 
de tre bal I, coopcrativcs especialment cle treball associat 11 

tamhb societats anhni mes laborals; a al tres tipus de cooperati- 
ves també eis ajudarem, perh ayucstcs incideixen més en el 
mercat dc trcbdl. 

Geslionarem larnbé els ajuts del Fons Social Europeu 
- hcm cicrnanat programes, heni presentat trenta-un progra- 
rncs pcr valor de 6.700 milions dc pessetes; sabem que no 
se’ns aprovaran tots, pcrb aquí pot venir una quantitat tambi: 
molt important del Fons Social Europeu. Posarem en marxa 
les accions CIC xoc -ho denominarcm així, <<accions de xoc 
)) -, que shn unes accions cn sectors determinats que estan es- 
pecialment estudiats corn a possibles creadors de generar, o 
amb possibilitut rlc generar ocupació cn quantitat important, 
concretament ja s’esti en contacte amb alguns riiins de la con- 
struccii), amb cl metall, quc eiis diuen, ens diucn ells ma- 
teixos, que tcnen ticccssitat de ferrallistes, de paletes, de 
guixaircs, etc&tcm, d’cspccidistes, i ,  en canvi, cn el mercat no 
n’hi ha. O sigui, per. tant, es presenta la paradoxa que l’econo- 
mia crea llacs de treball i ,  en canvi, hi ha ceries professions en 
qui= no existcix gcnt prcptiraria en quantitat suficient. Procura- 
rem, lici* ínnt, incidir, d’acord amb Ics forces socials --amb cni- 
prcsaris i amh sindicats-, perquh es doni aquesta formació i 
aq ucs ta resposta. 

Acluarcm lam bC: sobre les zones en circumsthncies adver- 
ses; procurarem, pcr tant, cn les mncs que cstiguin en dese- 
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quilibri ierritorial o que estiguin en crisi, iamhé posar-hi mi- 
ons especi li ques de for rnaci 6. 

Treballarem larnb6, amb t’orinacih, cls treballadors de les pe- 
lites i de Ics mitjanes cmpreses, que s6n d’un sector que pol 
quedar marginat --segons les perspccli ves de futur - dels 
ajuts previstos dcl Fons Social Europeu. 

Una altra de les activiiais scrA l’orientacih professional, que 
és molt important, cíc cara als aturats o fins i tot els mateixos 
jovcs qiie s’incorporaran al nicrcai de trchall aixi que acabin els 
seus estudis, a mesura que vagin acabant els seus estudis, i 
aixo mi tja1ic;m t cls centres d’informacib professional i els pro- 
grames d’infor rnaci6 professional. 

Sobre l’alur de llarga duradu, que em dcia el senyor intcr- 
pci.lant : aquest és un tema clificil, aquest es un tema difícil. 
Jo llegia l’altre dia les declaracions del senyor Marín, conformc 
I u  seva solució era nn bon sistema de previsi6 social, per en- 
tendre’ns; O sigui, implícitament, dcic? que no hi havia rcs i1 
pelar, no hi havia res a fer. Jo no perdo I’csperanGa, jo no perdo 
l’esperanva, 6s un problema molt clificil, que hi actuem d’una 
manera mks eficaq com fins ara i no dic -perquk hi ha mals 
rcsultats-, tant a Europa, corn a Espanya, com a la mateixa 
Catalunya, o sigui, hi ha uns resultats de poca proporci6 dc Ire- 
balladors de majors de 45 anys, que, normalment vénen identi- 
ficats amb l’rrtur de llarga durada, que trobin una reinserció en 
el món del ireball. Hi ha una serie de causes, que en tot cas les 
padriem explicar, 6s un problema complex, jo crec quc rc- 
quereix una metodologia especifica. Segurament que requereix 
uns terminis de formació més allargats i uila psicologia 
particular. 

Continuarem, per tant també, les accions ric la incorporacib 
de la dona al treball, mitjanqant accions en les quals participin 
en igualtat de condicions amb els homes. Les cstadísliqucs que 
k n i m  dels cursos que estern fent nosaltres és que eslan prhcb 
cament ai 50%; diria 48 al 55?h, els alumnes dc lats els cursos 
quc s’estan fcnt corn a forniacib ocupiwioiial pcr part de la Ge- 
neraliht - tiwcstadístiqucs que els Ics puc donar. 

Treballarem també els col-lectius amb especials dificultats 
d’inscrcih al mbn del trehal!, com puguin ser els clrogsaaddicles 
i els ex-presos, i tambk els minusvilids, tant lisics com psíquics 
o sensorials. 
Continuarem fent els plans cl’ocui,acii>juvcnil, d’iicord amb 

els ajuntaments. 
Trcballarem i i titensificarern tarnbk el ‘Totir d’Europa dels 

Joves, yuc consisteix en l’interciznvi de jovcs amb nosaltres, i 
enviar nosaltres joves a I’estrunger,.. --acabo lot seguit, senyor 
Presidcnt. 

Continuarcm també la contractacib amb les cniihts sense 
hnim de lucre i t’observacib constant i peribdica del mercat del 
t rc ball. 

Grkies, senyar President. 
El Sr. PRESIDENT : Gricics, senyor Conseller. L’IEtustrc 

senyor Diputat vol replicar? 
El Sr. LATORRE : Senyor President, no he tingut gaire sort 

quan jo í‘eh aquella referencia als borratxos i als fanals, perque 
1’1-lonorable Conseller s’ha ficat novament arn b les xifres esta- 
dístiques que li convenen. 

Vostk agafa, Úniciimenl i exclusivament, senyor Conseller, 
les xifres -ho fa ii Catalunya, el senyor Roca fa a Madrid unes 
altres apreciacions, ja ho he dit abans-, voste empra única- 

. ,  meni i exclusivament les xifres dc I’INEM a Catalunya, i, iiixI, 

eiis parla que avui tcnim a Catalunya unu xifra d’aturnts del 
I5?4 quan fa resta de 1’Estat csth ai voliant del 19% 

136, i aixo jo dic que altres enquestes, que segurament, segu- 
rament, vostk sap que tenen una mica 1116s de fiabilitat -em 
refereixo a l’cnquesta dc població activa-, doncs no doncn 
aquesta referencia; justament el contrari, -iustarnent el contrari. 
Miri, mentrc que el segon seniestre del 88 l’cnquesla de pobla- 
cih activr-1 d6na una taxa d’atur pcl conjunt cie 1’Estat del 
19,8O/O, aquesta mateixa xifra referida a Catalunya és del 
19,9O/o. Aixh nu ho dic jo, senyor Conseiler; (r~rnou de v r m r )  
deu estar malament, corn diu el senyor Sesmilo, perque, és 
clar, totcs les xifres que no donen la rab al grup de la majoria, 
6s clar que són dolentes; aixo és per definicib. ( R i d l ~ s . ~  

Bé, i els informes, els informes diuen que el ritme dc recupe- 
ració. .. (Remor d~ veus.) Quan acabi el senyor Sesmilo jo crec 
que podré continuar, eh?, senyor President.. . Doncs, diu que 
el ritme de recuperacih de l’ocupació i de I’atur és més lent del 
que parhem.  Vosti: em parlava d’una skrie d’intencions que 
jo he denunciat abans; o sigui, l’atur no es combat nomes amb 
una política d’intencions, i voste ho srip perfectament. 

Ja que parlem de dones -que avui 6s el tema <<cstreIla>> de 
la Cambra, i fóra bo que ho fos molts més dics-, els llegir6 un 
informe que s’ha distribuit fa dos dies als senyors diputats : 
{{És signififiitiw, diu aquest informe, q u c  el segon trimestre 
d’enguany el nombre de dones que han decidit cercar un lloc 
de treball s6n 26.500~.  Es extremament inferior al nombre de 
dones que tingueren idcntic comportament el segon trirnestrc 
CIC 1987 : 259.900; és a dir, 225.000 dones no han cercat un 
lloc clc treball. Em queda el dubte, senyor Conseller, si és que 
s’hm apiintat a aquests cursets d’ocupaci6 que f‘an vostks. 

Gr Aci es. 
El 5r. PRESTDENT : Senyor Conseller, vol intervenir? 

EI Sr. CONSELLER DE ‘TREBALL : Mirin, les discussions 
metodolbgiques sbn altament enutjoses, sobretol per a qui ha- 
bitualment no estigui avcsat a les xifres, i Ics xifrcs normal- 
ment p~ se ja sbn pcsactes, si hem d’entrar a discutir si Ics 
estadistiqties., . 

Jo agafo unes estadístiqiies que són oficials, que Ih mil  de 
temps qiic cs publiquen, quc fins ara no les havia replicat, que 
estan basades cn les xifres que publica l’lnstitut Nacional d’Es- 
iadistica i que les dóna I’INEM. Escolti, són oficiuls, Que 
poden ser corrcgides? Iiauríem de comparar llavors també Ics 
altes amb les altes, c) sigui homogenies; el que no vnl és compa- 
rar unes estadístiques, on siguin positius, amb unes d’uns 
al trcs. 

Jo no voldria entrar, crec, ni un sol moment, en Irt veracitat 
dc les estiidístiques. Durant molts de mesos ..., jo els mesos 
que fa que sóc a la Conselleria tota la prcrnsa, tots cls mitjans 
de comunicació es refereixen a ziquestes xifres i el seu grup par- 
lamentari, o el seu partit, no hc vist pas que hagi dit que 
nyuestes eren falses o canviades, ctcktera. Perb no és major 
terna. 

I, per altra banda, vostk, jo la vcritat és que procuro ser re- 
spectu6s amb el que pensa que es la intenció de l’interpelkmt, 
i que vostc a la inierpelhcih escrita que va enviar va dir : 
((quins shn els propbsits del Consell Executiu. .. >>? els propbsits 
sbn les intencions. Jo no l i  puc parlar, per tant -parlant de 

(Pauscr.) 



%Interpelt.lació sobrc la políticn 
d'ocupaeih 

tados conocen, 10 que si sé es quc no 10 conoce la socierlacl c;ita- 
lana, y los qtrc 10 conoccmos toclavíii 110s prcguntarnos cuhl es 
la finalidnd i lc l  Consell de Treball, porque descSc cl punto tlc 
vista de elicacia, desdc el pu i~to de vista de vcrkbrador dc 10 
qiie es o 10 cluc hn de ser este marco dc rclaciones lilhosales 
para discutir !os problcmas, sefioras y señores di pul;idos, dc 
mornento no se ha puesto cn funcionamiento. 

Por 10 tatilo yo 10 que creo es que c1 Gobierno cle la C;encrali- 
lat, aunque el sefior Conseller est& muy dispuesto a apoyar la 
economia social --como ha dicho q u i  - a iniroducir medidas 
j nceniivacloi-iis para ta í'ormacihn profcsional o ac~ipacional 
-como tarnbién lla dicho aquí-, que por otra partc YIE creo 
que ésa es su voluutacl, no creo que sea la del Gobierno, ln vc- 
rcmos mis adel;inte, porque hasta aliora eso no ha sido mi, y, 
por consiguicntc, creo que nos encontramos en estos inorvien- 
tos ante una situacihn paraclójiczl : Caialtiña, que en el aiio 32 
crcb (:i prii-rier Consell de Treball, el primer hrgano de en- 
wcntro entre 10s inkrlocutores sociales y la administmci6n, 
eri I.iuropa; NC crca antes de que se cree en la Lornbardia, cn la 
rcgiim de Lorena, etcétera, c incluso mucho antes que se CI'CC 

en I I L ~ C S ~ ~ Q  entorno, aquí cerca de nosotros, cn el Midi- 
Syréiiées, cn cl Langucdoc- Iiossel lh7 de Fmncia, este órguno 
quc se crea no ticnc iiinguna eficacia en cuanto a la ncgociaci- 
On, cn cuanto al dihlogo, en cuanto a poder discutir con el Go- 
bierno CIC la Generalitat, con la Administracibn, con 10s empre- 
sarios !os verchderos problemas que tiene planteada mestra 
socicdad. h t r e  oiros, el problema t'mdarncnlalmente m6s im- 
portante, quc es el problema del paro, que, wmo ustcd hieri ha 
clicho, estamos en iina lasa ligcrarnente inferior a la del resto 
del Rstado, lo quc sin niiiguna ctud;~ siguc siendo un problema 
grlive y tnrnbién --como dccia mtes- clesde el punto de vista 
no exclusivo, porque naclie prctende --COITIO ustcd dccia- d- 
judicar la responsí-lbiliclacl exclusivamente al Gobicrno tic In 
Chmerdidiid, porque es LIII p r o b h i i i ~  CIC 10 sociedad -- y es 
verdaci--, sobrc cl tema clci cmpleo, pero, en cudyuicr caso, si 
qiic son usledes 10s quc tioncn que motivar, 10s que ticmi que 
cogcr el prolagonisino CIC CSM situacihn, porque, íidcrnAs, t i m -  

bién son 10s que ticrzcn 10s rccursos, desde el punto dc vista 
presupuest ario, pani complcincntar, y cligo complcnrcri tar 
porquc IIO cs una tiirea de ~rs~c t lcs  exclusivn --como clecia- 
cotmplemcn tar uiiii políticn sobrc la creacihn clc cmpleo en (la- 
taluíía. l,o hxen  otras iiistitjicioncs : 10 Jiacen las allministraci- 
OIIW Iocales; a ~ e a n  las administr;~ciones locales i>rgmos dc par- 
ticipacihn, ci i?, y los riinamiz:.ln, y se participa CII dlo, y ixitu- 
r;ilincn~c irtvierkn i*ccLirsos con este objctivo. 

í'ci-o corm el tema vil de ctinccrtaciim sat:iul y conic~ en ios 
iilliims (lias, scñor Conseller; irsted sahc cluc por enksima vcx 
-*INI pur cnhirna ver ii ustccl, que cs la prirriera vc% cluc t c w  
mus scxiim de liaccr1o, pcro por cnési ma vcx cn cl EII~I'CO dc 
SLI (;obicrtio-- twrios planteado, hcmos ofcrtado, htmos --si 
tnc 10 pt'retiitc- cxigido, poiqLic :  crco yul: iienc que ser así, 
L i i i a  politica dc cniplco, uiia polilica dc cfkilogo, inqjor dicho, 
ilna poliiicii CIC cc~ncci~acihri en cl marct, de la Gcawiililiit, y dc 
momcnto no se iios hn rcspc~ndirlo. 1l)igr) ({ tlo sc iios ha rcspoii- 
il¡rki>> dcstle cl piinlci de vistn ~briii;i1; yo yri sk quc ha hihido 
iina rcuni6n ~ i n  lan~o  cxtriifiii, cotivociiiuii de i~riii tnnncr;i, i10 

sb, ~roco clara ---por 10 iiiciios yo no IIC ~ w d i t l o  avcrigiiar ~ : n  
club tkriminos se ha ticchoh--, ~1ero que cn cunlquiur caso i10 h;i 
liabido Inilaviu esii respuesta. formal cluc dcscle el dia 4 de actu- 
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bre solicitamos al Presidenl de la (;eneralitai para ernpezar ii 
ncgociar o pnn~,  por 10 mcnos -y yo no digo quc la política dc 
concertacicin o liis reglas del jucgo que se cstahlcccn en un 
inarco c1c conccrtación al finul tengan que terminar con un 
itcuercl~-., pero sí, por 10 menos, mrdizar 10s problemas con- 
juntamente, discutir y vcr en qué tim ponenios de acuerclo o 
en quk no nos poncmos de íuwrlo.  Y csto todr-ivia no se ha 
producido; 10 hicirnos en 61 afio 1 987, to liici mos de inanera ge- 
neral, me reíiero, luego ha hahidn otrns o f c m  parciales, pero 
de manera general 10 hicimos en cl aiio 84, tatnbién, y el Gobi- 
erm de la Geiieraliht de iilguna forma no ha rcspondido de 
mancca positj va, es decir, a que podamos establecer mecanis- 
mos tkcnicos, mecmismos de diklogo para lrodcr discutir la po- 
lítica de concertacihn. 

Yo creo que, señor Consellcr,. . . espermims su rcspucsta, 
cvidenlemenk, para ver club cs \O que succdc con csto, yicro 10 
que yo si que Ic pucdo asegiirar cs yuc la política CIC pucrtas cer- 
raclas, es dccir, cl muro cluc ustedes hm pucsto, que e1 gobier- 
no de la Gcrieralital 113 puesto al iiccesu de 10s trabajaclores -y 
tam bién de 10s crnpresnrios, porquc en cleíinitjva ahi t m b i k n  
se ven afeciados 10s empresarios- para poder accedcr :i dis- 
cutir conjnjuntamcnlc 10s rccursos CIC la Gcncrditat en aqucllos 
temas mhs de carAcier social que pueclan fíivorecer a una  políti- 
czz social y no una polílica de beneficiencia --como se anunciii 
CII función de iiigunas rnedidas-, scñor Cunseller, crco cluc 
esa muriilla que uslcdes han pueslo de alguna lbcina divide y 
ademlis dirige siis acluaciones hz-icia uila sociedad desequilibra- 
da, hacia una sociedacf dual en el conjunt0 clc nucstra eomuni- 
d ad a ulb n (1 rn a * 

Scííor Consellcr, teiigo la imprcsibn que en el ininio de usto- 
cies no esli1 tumpoccj CQIICW~N, por las cteclariicioncs que hc es- 
cuchado hace rnuy poeo, heclicas por pmle de ustcd esta mafia- 
na. ‘Tcngo la iml-lresibn qiie I n  oferta que hemos hecho 10s dos 
sindicalos, la cua1 ustedes clcbieran aprovechlir. .. , en mi 
opinión- dcbicnin aprovechar corno planleamierito uriitario 
p;ua intentar Ilcgar a acuerdos c intentar generar contianm, 
poryuc esc cs cl juego funclamcntalmc~~te de Ea coiicertacih, 
ese es ut10 de Eos objelivos de la concertacibn, generar confian- 
za, naturalnientc clisiri buir las recursos de manera, corno 
tlecía, imís justa y mhs equilitirada y gcncrar confianza ala  soci- 
crlacl. Tcngo la irnpresión -rreilcro- yue esto no va ii ser posi- 
ble, ii rai;! de cstas declaraciones que listeci ha liecho esta 
maíianii íi in agencia EFE. 

I?n cualquier caso, 10 yitc si cluc quicro exprcsar ii la Cimiira, 
ii iw sciioras y scñores clipuiados, es lluc quede claro que no so- 
lamentc en Espaíka, sino cn cl cnnjunto dc Ewopa, nic atrcve- 
ria a decis. qui: es casi exclusivnmcntc Chtíiluhi --aígo 
i nshlito- la Srnica comunidatl aulOrzomíi, ciiiitidn, ademis, ha- 
blumos de que es la p r i r n m  polencia industrial, ctiltural de 
nuestro pitis --tlel Eslado cspi~tliol, mejor dichcl.. . Y vamm por’ 
alií vcndiendr) a CalaIu ha como u n  proyeuto de e.jeimplo de Eo 
que ha de set. la Europ;i dc Ins rcgioncs. Pues, ciiriosaiiicii tc, a 
pesar cle cso, iistede?; consirlcrati ii la clnsc Irilbqjíiclora --y pcr- 
clonen si me salc :iigún tintc dcl t-nuticlo siridical, pnrquc cs 
que, L K ~ ~ I Y I I N ,  10 vivo, no? -_, pcm ustcdcs, CIC alguna rnanera, 
consideran la clasc tIabqjadora --como aycr cli-jo aquí algiin 
jovcn dipuiíidn- como algo a bstraclo, corno dgo extrafio, 
quc, ctescte lucgo, tarnhién 10 dcrnciestra el hecho de que en 
cste Piwlament, y sohre todo el Presidcnt de la C;eneralit;it, 

casi nunca dcdica un minuto ;i hnblar de 10s trabajadores. Y, 
por 10 tanto, esa es unii grm prcocupacih. Yo, 10 que sí que 
desearía es que, despuks dc esta I lmada CIC atención -que de 
alguna manera me imagino que las sciiorus y sciiores diputados 
estarim enterados-, si que desearia que esta interpretacibn sir- 
v i m ,  como rnínirno, para poner en marcha una política CIC: con- 
cerlacihn en el marco de nucstra comunidad que pudiera 
--corno decia- hwer fiente conjuntamimte a 10s problemas 
quc aquí se han venicfo sefialaiicio a 10 largo de esie debaie. 

Gracias, señor Presidente. 
Ei Sr. PRESIDENT : Griicias, señor Justo Dominguez. 

L’Honorable senyor Conseller 1é la parau1;i. 
El Sr. CONSELLER DE TKERALL : Moll Honorable 

senyor President, il4ustres senyores i senyors diputats, el I l i -  
pulal inlerpelht m’ha IlanGat, crn sembla quc el que en 
diuen en termes taurins, una <( larxli cumbiuh>>, perque jo 
m’havia més o menys preparat --pcrquk no es tracta 
d’improvisar- unit intervenció sobrc la política d’ocupaci6 i 
t m b k  sohrc concertacih social. Entenc, a pesnr de tot ... i ho 
dic perqui: jo m’hr, havia pres com que no era un erm, perquh 
atiava signat per cinc senyors diputats; vull dir, que no és allb 
que, un senyor. .. , cinc senyors diputats havien flrrnat, diguem- 
nc, pcr cscrit, que volien parlar de la politica d’ocupacih ric la 
General i tat. 

Bk, com que, a pesar de tot, el que els diria sobre política d’o- 
cvpacib seria bastant coincident --en linics gcnerds- sobre el 
que l ic dit a l’interpetlant anterior; perque I’atur i la politica 
d’ocupaciir sbii termes complementaris, pcrquk si agumenta 
I’ocupacib disminueix ¡’atur -per dir-ho així- i, per tant, les 
eines per atacar I’atwr en principi passen per la política cl’ocupn- 
ci6; II sigui, en deu minuts no els podia dir unit polilica gaire di- 
ferent del que hauria dit antcriormcnt. Sí que, a pesar. dc tot, 
passaré del terna, pero faré una certa pmtualitmi6, pcrquc 
m’ha semblat cluc el senyor Dominguez ha dit en cert moment 
--i encani que sigui uti avenq &:I que serh debat 
pressupostari-, jo sí que l i  vull dir que no hem fet iiniciimcnl 
paraules a l’hora de preparar el nostre pressuposi, sinG que hi 
ha xifres clar-rere d’aqucstes parriules, i aqiiestcs xifres són molt 
qumtioscs, pcl que he dit abans que, cntre altres coses, a part 
de Iota lli pari formativa quc fcicm ribans, hi hem abocat 1.1 O0 
milions que abans cs dcclicavcn a subvencions clircctcs a les 
cmprcses amb contractes de formació i cn prjctiques i que ara 
s’entraran, priicticamenl en la seva totalitat, amb activitat for- 
mativa ocupacional. 1 tingui prcscnl també que I’activital de 
forrnacii, ocupacional, la Generalitat la fil S C ~ N C  tcnir-la trrlnst’c- 
ricla; liixi, q w ,  segons l’articlc 15 de I’Lstatut, 6s de plcna co- 
mpetkncia de la  Generalitat. I ii pesar C I C  tat, des cie i’any 84, 
que aquesla competkncia ha estrit ;i punt de ser-nos transi‘crida, 
no ens l i n  cutut timferida fins íw, s’ha clemorat pel Govern 
central. 1 mi no im’agradn aixh de parlar del Govern central, 
pcrb, en aqucst cas, ho halli$: dc dir pcrque cl tema tne !’hil Ircl, 

Sembla quc els últims coiimtes que hi ha hagut a m b  el Mi- 
nistre, y~ia11 el mcs de juliol et vaig :mar ii veure, i ,  I’alire dia, 
amb I’Álvaro Espina, cluc es creavil novament una comissió 
per fcI els trcballs indagatoris per veure s i  es traspassa aixb. M, 
i i ix0, en cl que pugui ser indici de dcshlaqueigjo ho veig molt 
positivarncnt, i ,  pcr tant, vull obrir un ~iaikntcsi a l’esperant;a, 

O sigui quc Iot aixb ho Tem, digtrem-iie, sense tcnir cornpc- 
tkncies i, per [ant, sctisc tcnir el traspiis dr:ls mitjans, tant mate- 
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rials corn cconomics que aixb comporta; per tant, vol dir que 
h o  hem dc treure d’altrcs partides q w  podricn ser més 
g r LI i x LI des, 

Al seti: pla d’ocupacib juvenil, tciiim una previsi0 de 250 
milions de pcssctcs; cn convenis cl’scupacib amb els consclIs 
comarcals, a eí‘wles dc prqjcclcs que gelicrin major ocupució 
mitjanqant la formacib i altres instrutnenls, 7 milions de pesse- 
tes -és Lina linili nova cn aquest aspecte-; 1.300 mitions CIC 
pessctes als programes cofinanvats amb cl Fons Social Euro- 
peu, tcnint en compk els scgiicnts crileris d’efichcia ocupacio- 
lial, cluc sbn aquells yuc garanteixin previsiblement un mínim 
d’ocupwib dcl 60% clcls alumiies que reben aquests cursos; cri- 
teris cle prioritat tcrritorial quan sigui cn zones menys clesenvo- 
iupadcs o sectors en crisi, i ,  llavors, també ei criteri de comple- 
mentarietal de no repctir, o allres accions que t i ~  siguin del 
Fons Social Europeu. Continuo : cn programes d’integracid, la- 
boral dels parals amb especials dificul tals de cl>l*locacib; aquí 
hi entrarien els coHectius de disminuits Fisics i psiquics, els 
drogaaddictes i penats, els mltjors de quaranta-cinc anys i els 
jovcs en procés dc inarginacih -en aquest cas cn col4aboraci6 
amb benestar socisll-, fiqui hi ciedicariem, hi ha una prcvisib, 
una partida presentacia dc 250 milions dc pessetes; als progra- 
mes de forrnacih cle trebal1:iclors en detcrrninats sectors CIC la 
prochiccii) -el cluc abans he batejat com a accions de xoc-, 
733  milions dc pesseles; i11 programa ({Tour d’ELiropa dels 
JOVCSH, 55 milions dc pessetes, i al programa d’orientwib pro- 
fessional, 60 milions de pcssctcs, i els ajuts als conti’iictcs, a 
cmtractació dc jovcs en enlitats sense {mim clc lucre, 241 mili- 
ons de pcssetcs. Aixb totalitza 2.989 milions de Iicssetcs 
només amb aquests capilols forrnxionals, Deixo aquí cl tcma 
aquest. Pesb vostk ha rei un npiriit cluc aixh 110 es cmcrct;iva.., 
Aixb es coricretu. 

Sobrc la conccrhcib social, li \raig dc dir el següent.. . I’erclb, 
com vaig de icmps? 

1x1 Sr. PRESIDT=,N?’ : I?xaclaimcnl la nicitat. 
El Sr. CONSEI.,LI7R L9R 7’KE13AII,I., : Grhcies, senyor Prcsi- 

dent, Sobre li1 cancerliicii) s o c i d  li I I C  de dir cl scgücnt : un 
Govern que corn el nostre no  lé a Ics seves I I ~ S ,  pel-quk t i c )  

sbn cornpcthcia scm --estatutririumciit i per la 
Constitució-, Ics eines fonamentats CIC la politica cconbrnica, 
la política liscal, lri polilica moncthria, la legislacib de la potítica 
laboral, jo crec que ks iinii paraula grr-lndiloqiien t -.ja ho dcia, 
no avui, a I’agkncia El:I<, avui no hc fet cap declaruci6, tol ho 
he dit aquí, cn tol cas, deuria ser. abms~cl’alir-, sOn paraules 
grandiloqüents o segurameni desproporcionades pel que cs 
pugui entcndrc pcr conccrlacib social. Concertació social vol 
dir aixb, norinalmenl s’entén com poder concertar les grans 
imagniLirds econOmiyues, les bandes salariids, cl nivcll de diner 
en circulació, elchteri-l, influir sobrc la inflacib.. . Tot aixb, 
vostk sap perfectament que el C;overn de la Generalitat no ho 
té -pot tenir algun punt  concret-, i10 pot modificar el sistema 
fiscd, etcktera. Per lani, conccrtació sociul pot portar a confu- 
si6 tota li1 ciutadania en cl sentit de dir yuc vestim LIH gall molt 
més important del que pugui ser. Per tant, en principi, no. 

Hk, aixo i10 exclou que, clins de Ics cirics qiie sí que tinguem 
accks i possi hilitat d’actuar-hi, puguem tenir diileg sociiil, 
puguem parlai; puguem establir negociacions. do rn’haig ric re- 
metre en aqucst inomcnt a la visita quc i’organilzació sindical 
va fer fi1 pocs dies al President parlant-li cl’íquest niateix tema, 

i com que van manifestar que parlaven també intcrpretant l’es- 
crit d’UG?’ -i aixb era Comissions, de qui parlo-, van fer 
una visita al President -jo hi era present- i van dir quc inler- 
psetz-lvcn tamb8, perquk estavcn en convcrscs sobre.. . , prepa- 
rant un programa de concertacih, Lin possible programa de con- 
cerpació -pparlaven lambk en nom d’UGT, cn aquest 
aspcctc-, inkrpretant -ho dic 1iteralmenb--, li van plmtcjar 
els ternes que vostk més o menys m’ha plantejat. I, llavors, jo li 
puc dir, pcr tant, en aquest moment, la resposta que el Prcsi- 
dent va donar, i que segurament ja liauran estat informats els 
represcntnnls de Comissions Obreres. 

Sobrc que hi hagi clihleg i convcrscs sobre la malkria d’cnsc- 
nyamcnt. En pari ja estan existint, i es van remetre en conver- 
ses directament al Conseller Laporte. Que n’hi hagi sobrc la 
yiiestih dc funcionaris, via Conselleria de Governacib, Con- 
seller Gomis; que n’hi hagi -i jo s& de la seva disposició, 
també- sobre el tema de benestar social, via Conscllcr 
Comas; he parlat jo posteriorment amb ell i va dir que tenia re- 
servat preskncia sindical i ganes de diileg, dins &un  organisme 
determinat, 6s el qui s’encarrih el dialeg social dins de la sevil 
conselleria. 

Específicamen t cn el camp cornpetencial dc l r i  Conselleria 
dc Treball, jo ja els ho havia dit cn el seii nionent i, en tot cas, 
ho reafirmo aquí, en públic, quc eslem disposats ii negociar i 
actuar a fons sobre el tema que sigui scgurctat, higiene i si- 
nistralitat cn e1 treball, amb el bcnentcs que aixb hnuria de ser 
també amb cls empresaris i ,  per tant, dins del Consell dc Trc- 
ball. Peryuk si parlctii dc sinislralitat i scgiirctat i higiene en el 
trcball i cls empresaris no hi sbn i , per tant, IIQ estan també co- 
mpromesos amb les accions, haurem fet volar coloms, pcryuc, 
cnirc altres coses, els empresaris lciicn una acci6 molt impor- 
tant en prenclre les mesurcs corresponents. 1 ~ I I ~ V O I ’ S ,  al darrer 
punt, que és el rlc la participació institucional, cs vaclir - - i  amh 
aixb vuig tenir una saMacci6, pcrque es va ratificar el que era 
In rnevii k s i  - : <<potcnc‘iin ;LI mhxirn, clinainilzin cl Consell 
de ‘Trehdl)>. El Coiiscll de Treball, vostb sap que jo vaig 
prcndrc possessió a primers dc juliol, i als pocs dies vaig 
convocar-lo, jo crcc que dins de la setmana segiicnt, i aril estli 
convocat pcr al dia 3 per ser inlbrmal de les linies, directrius, 
hhsjqires i rollamcntals -no de Ics xifres iinicmnent, sinó de 
Ics línies i tispiriidores-, per scr informats dels Pressupostos 
CIC la Gcncralital, per pnrt del niateix Conseller d’Economia i 
13nanccv i per mi mateix dins del Consell de Treball. Aixo ks 
el qtrc li puc dir fins al moment sohre el tema de la concerlaci6 
soci al, 

Molles grhcies, senyor Presidcnt. 
El Sr. PRES1 DENT : Chricies, Honorable Conseller. 

L’IHustre Diputat scnyor Jiisto Domiiiguex té cinc minuta cic 
rb p 1 i ctz . 

El Sr. I)OMiNGUW. : Sí, scnyor 13rcsident. Señor Can- 
seller, yo !e igradezco ese esfuerzo que ha hecho, al habcr 
habido el Iupwscn la convocatoria del orden del dia y no estar 
pr*eparado, según ustcd, para poder conlestar R la oferta que se 
hacc dc concertacihn, pcro si quc lc yuicro rcsponder un poc0 
en funci6n cle su respuesta. A mi ... YQ no voy a entrar cn 10s 
prophsitos del Gobicrno de la Generalital sobre las acciones 
que parccc ser que, según ustcd -porquc por la prensa sola- 
mente conocemos la cuanlilicacihi de 10s Presupuestos de la 
Generalitat, por encima de 800.000 millones dc pesetas-, 
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según las acciones yuc ustctlcs van ;i llevar a cabo en cstc ejcrci- 
cio de carn a la lucha contra el clesempleo y la forrnación profe- 
sional. Pern, desde luego, si que Ic pucdo justificar quc tampo- 
co es de SLI responsabilidad lo que ha vcniclo sucediendu rz 10 
liirgo de eslos Últimos ejercicios. Ya me alegro de quc se hayan 
dado cucnla de que, dc la manera que venim ustedes cmplean- 
do 10s recursos en cuanto al cinplco juvcnil, cra un tremendo 
error, pcro, de todris maneras, a su vez, una gran preocupación; 
porque, evidentemente, yo Veo quc de aqui se detraen 2.400 
milloncs de pcsctas que se dedicaban r2 este menester, 10 cua1 
me imagino que tambicn va a generar problcmas; problemas, 
porque es verdad que uno de 10s problemas con que nos en- 
contramos es el problema de Ia formación, de la capacitacibn 
de 10s trabajadores, cso es cierto; pero tampoco es rnenm 
cierto que hoy, en muchos sectorcs dc la socicdarl, en niuchos 
scctorcs empresariales tampoco cs eso 10 que interesa, sino 
que 10 que interesa es como se llcva a cabo una supesexptolaci- 
ón, qué es 10 que ha sucedido con estos contratos. Por eso la se- 
gunda park de 10s contratos de cmplco juvenil no se ha cumpli- 
do, que cs la de la km-nación profesional. Y hoy nos cncontra- 
mos con la paradoja de cluc 10 que miis inlercsa en muchos 
casos es quicn miis lacirillos aporta, quien mhs platos distribuye 
o quien mhs camas hace, por ejernplo, en el sector CIC la hoslc- 
lería. Esto es 10 quc está suucdicndo hoy, por falta de haber ob- 
viado una política agresiva sobre la formacibn profesional. 
Pero, dicho esio, sefior Consellcr, mirc, nosotros no queremos 
negociar la ci fra macroeconbmica del Gobicrno de la Gcnerali- 
tul, nosotros no queremos negociar 10s gastos o l a  particlas 
que el Gobierno, y concretamente SLL Presidente, se gasta en 
viaics al Japón en busca de empresas multinacionales, cuando 
otras quc e s t b  aquí --dicho seii de paso- se estim muriendo, 
com es la Maquinista, o ENHASA o Pegtiso, y otras así; no 
vamos a entrar en esto, esto no la tenemos porque discutir; 
nosotros solo queremos discutir aquellos aspcctos -1e hc 
dicho en mi intervencibn- de caricter social, aquellos aspec- 
tos que afectan directarnente a la vidu de \os trabajadores. Pur 
10 tanto, sefior Conseller, yo creo que si aquí hay ftlerza de VQ- 

lunhd,  si hay voluntad politicu para IIevarlo a cabo, todavía es- 
tamos en condiciones. Le he dicho : motivo de la concerlaci- 
bn, corrección de 10s equilibrios sociales con objeto de fortale- 
cer el colicepto redistributivo. Flombre!, naturalmente que us- 
tedes todwía, a. través de la via parlamentaria y a través de des- 
viaciones presupucstlzrias, pueden dedicar hacia donde I levan 
detcrminadas parlidas pura haccr frentc ii csto. Peso no es sola- 
mcnte eso, la concertación; a mi me alegra que usteci diga que 
el dia 3 se va a reunir el Consell de Treball, pero, Lpara qué? El 
Consell dc 'Treball se lleva reuniendo lzace rfiez afios, señor 
Conseller, y todavía no ha habido ninguna iniciativa discutida 
y analirada en el Consell de Trcball que hiya pcrmitido conten- 
tar a nadie, entre otras cazones porque ustedes no ilevan 10s 
problemas, no Hevan las iniciativas al Consell dc Treball para 
ser discutidas allí, sino sirnplenicntc para ser Informadas en la 
mayor partc de 10s casos, 

Por 10 tanto, señor Conseller, yo reitero que no hay voluritad 
CIC concerlwibn en el Gobierno de la Generalitat, y reitero que 
es el Único tiobicmo de las regiones eurepeas -fijese bien, 
que me salgo del tcrritorio espi-IAol-, no hay ningiin gobierno 
--y cs mils, no hay ni siquiera ningún gobierno municipal en 
pucblos de 5.000 habitantes para arriba- que no estén dis- 

puestos a discutir y a dialogar con 10s agcntes sociales o con el 
movimiento asociativo, cosa que usledes no hacen, y tarnpoco 
hay ningún gobierno que est& de espaldas a 10 que cs el papel 
de 10s sindicatos, que est6 de espaldas a 10 que es, en estos mo- 
mentos, la participacihn, o debe ser, la participacibn institucio- 
nal del rnundo sindical. Este cs el problema que nosotros 
queremos traer aquí, que lamentablementc ha venido al Parln- 
ment, que no tenia que habcr venido al Parlament, porque 
creo que hay íos suficientes cauces para haberlo resuclto antes 
de llegar aquí. 

Gracias, señor Presidentc. 
El Sr. PRESIDENT : Gracias, sefior llornínguez. L’I-Iono- 

rable Conseller? 
El Sr. CONSELLER DE TREBALL : GrBcies, senyor Presi- 

dent. Voldria puntualitzar només que jo, quan he dit que venia 
preparat per al tema de la política d’ocupacib, també havia 
llegit que hi havia {ci eonccrtació socialn, i ,  per tant, si no ho 
havia dit, en tot cas ho dic ara, pero ho portíva preparat perque 
havia llegit, evidentment, la seva interpellació. I ,  per tant, la 
resposta que l i  he donat, l i  he donat desprks que jo hagués me- 
ditat sobrc cl terna, evidentment. 

Sobre el tema de la formacib, l i  diré que fonamentalment 
-no exclusivament, per@ no sempre es pot fer així-, pcr 
garantir fil mhxirn la qualitat i la seva cfichcia, s’inknti fer, so- 
bretot aquestes liccions de xoc, fonamentalment a través de 
scctors, que segurament tcnen més estructura format iva que 
no pas alguna crnpresa individualitzada. 

Nosaltres, evidentment, no podem fer politica de rcndes, 
aixh 6s política ..., aixb esth en mans de 1’l;stat. Sobre cl Consell 
de Treball, jo li puc dir que moltes d’aquestes questions que 
voslk m’ha dit poden tenir causa perfectament dins del Consell 
dc Treball, perquk cl Consell de Treball bs un organ de consul- 
ta, 6s un brgan d’opinib, perb també és un brgan perquk les 
parts components, tant patronals corn sindicats, puguin fcr 
propostes. Pcr tant, COM a marc, existeix un marc perfectament 
perque hi hagin o hi puguin haver iniciatives sobrc malcries dc 
tipus social. Jo no prejutjo, per tant, el resultat del futur, 
perqui: el futur, en tot cas, ja el veurem. I, per tant, hi ha vo- 
luntat de diiileg, i jo, d’aquesta voluntat de diileg, demanaria, 
per tant, quc s c h  faci hs. 

Res més. GrAcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Consellcr. Passem a 

continuació al punt nljrnero 16, que es podria acumular amb el 
17, perquk són dues interpelhcions sobre el mateix afer, 
sobre politica general de viatges a I’estranger per part del Molt 
Honorable scnyor President de la Generalitat. Un, 6s una 
interpel.Iaci0 que és de diputats del Grup SociaIista, i, una 
altra, del Grup Popular, En primer lloc, el Grup Socialista de- 
fensara ..., fiira la interpel-lació el senyor Clotas, que t k  la 
parau la. 

Interpeklacib a1 Consell Itxecntiu sabre 
la política general de viatges a I’estranger 
del M. H. Sr. President Be la Generalitat 

El Sr. CLOTAS : GrBcies, senyor Prcsident. Senyores i se- 
nyors diputats, el Grup  Socialista presenta una interpeElaciÓ 
absolutament necessari a sobre la política general i els criteris 
que empra el Govern en la política de viatges de la Prcsidkncia 
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de la Genertili tai, totalment necessiria, et1 primer lloc, perqui: 
hi ha un compromís del President de la Gciieralitut, el senyor 
Pujol, de vcnir al Parlament a explicar els afers del darrer 
viatgc a Uruguai i a Brasil, compromis que ha sortit publicat a 
tots els mitjans de cornunicaci0 i cluc no s’ha proclu’it. I ,  per 
altra banda, perque nosallres tenim comptabilitxiits ja cin- 
quanta viatges 1-1 I’exterinr, dc la Presid&ncia de la Ckmerolitai 
-no complo, diguem, el d’abans-d’ahir a Saragossa, o els simi- 
lars a I’inlerior d’Espanya, no compto aquesls viatges-, cin- 
quanta viatgcs a l’cxicrior, i se’ns diu que la intenci6 --i ho diu 
el Govern, ho hit dit cl Prcsident Pujol - es, a partir cl’ara, cl’in- 
tensi ficar aquesta activitat, d’i nct’cinen tar aquests viatges. 61)- 
v i m e n  t ,  aixb constitueix unii activitat important, molt impor- 
tant, del Govern dc la Generalitat, d’un govern, la seva wtivi- 
tat en quelcom que nosaltres volem participar, perquk creiem 
també que és molt important, que és la projecció cxterior. 
Se5ns diu que cs volen incrementar --se’ns ha ariunciat ja-- vi- 
atges a Xina, als Estats Units -repetició d’alguns altres 
viatges-, al h p b ,  ctcktera. I és evident que aquests viatges 
han aixecat polkmica, per molts motius diferents, per moltes 
raons, han provocat moltes piigincs als mitjans de comunica- 
cib, han provoc:ii moltes declarucions - en mol tcs ocasions re- 
ctificacioiis clcl mateix Prcsiclcnt dc la Gmmlitat-, han aixc- 
cat diverses editorials dels mitjans de comunicació, i resulta 
que en  el P;u*larnenl de Catalunya no es veli I’hmbit cstrictc pcr 
fes. aqucst tipus CIC dchat, a no ser que sigui cl mateix Govern 
dc lu t ie i iera l ih t  que impulsi aqucsta cliiiiimica -i tenim, repc- 
tcixo,  LI^ comprmiís, pero jncornplerl. 

Per tant, ens sctitiin obligais a presenlar una interpel-laci6 
en cl si dcl PIC del Parlament, perque nosaltrcs volein parlar se- 
riosuriicnt d’una políticu de pryiccci6 c x  tcrior. Volem pnrlur 
d’objectiur;, volem parlar de prioritats, volem parlar de la rela- 
cib entre ct cost i el reiidiincnt r1’;iqucsla progrr-ltnacih i de la re- 
irliixitció d’iaquests viatges. Volcni parlar, bhviament, clcls re- 
sirllats d’aqucsts viulgcs, voletw parlar clc quins critcris tb ci 
Ciovern de la Generalilat en l’organitzacib d’aques ts viatges, 
en l’eieccih cjeis piisos que cs va a visitar, en i’eiecció dels 
mcmbres dc la coinitiva, del seguici, cle la clclcgació quc ncom- 
panyen la Presidbnciii del Govcrn en aqucsLs vialges. Volem 
parlar del rencfitncnt dc comptes, del resullal ci’aquests viatges 
cn cl si d’aquest Parlament, Volem parlar, tamhk, del rencli- 
ment clcls comptes o de les despeses que generen aquests viat- 
ges, dcls criteris de distribucih de les subvencions d’ayuesls vi- 
atgcs, dels renuttiits econbmics per a les empreses que acompa- 
iiycn la ddegacii> del Govern de la C?eneralitat, ctcetcra. 
Volem parlar dc totcs riqucstcs coscs; CI’CC ywc wvui podrcm cn- 
cetar una mica aquesta diniunica. 110 repeteixo : aixb és impor- 
tant des d’un plint de vista de sensibilitzar el Govern de la Ge- 
neralitrit. Si aixb wui CN produeix inínirnamcnt ii lravcs dels 
mccanisincs d’una interpel~lacib, de dues ititerpel.lacions, és 
perque ho gcnera la iniciaiiva dcls grizps de I’oposició, i10 

perquk ho generii cl Govern, i aqucst és el primer error i el 
primer dkficit il acumular o alrit)uir al Govern de la Gelieralitat. 

Volcm parlar de tot quest  seguit dc temcs importants que 
caracleritzen la necessitat i el rendiment d’un viatge cle projcc- 
cih cxtcrior, i volem parlar tarnbk i evitar quc es produeixin 
-probablement per prccipitacib, per improvisacib, per faltn ctc 
planificacih, per hl la  CIC debai intern en el Pariamcnt sobre 
q u e  es pretén acoiiseguii- a través cl’aquesls viatges- declaraci- 

ons desaforlunades, que posteriormcnt requereixen rectificaci- 
ons dcl mateix President de la Generalitat, que sovinl també 
s6n desafortunades, Recordaré que el Conseller Alwedra va 
scr I ’encarregat cle replicar l’deshores Portaveu del Grup Soci- 
alista, avui Vice-president del t i rup i company meu, scnyor 
Armet, sobre aquestes desafortunades declaracions en relació 
amb unes declaracions sobre I’OTAN, els avions F-16, ctcbtc- 
ra. En el darrer viatge trim bé s’lian produit aquestes con traclic- 
tbries i precipitacies declaracions per part dc1 senyo; PLI~OI, 
quan 1-1 Montcvideo va caracteritzar 1’Uruguai com Catalunya 
envoltat de dues grans -com dos petits ixiisos-, envoltats de 
dos grans colossos. Naturalment, I’endemh havia d’anar i-t Kio 
de Janeiro o a Sib Paulo, i tothom pensava : <<i quk els dicii, 
dFh? Vostks slin iin colbs que envolta.. . )) No, alíh ja va dir una 
altra cosa, va dir : <<NO, no, aleracih, jo parlava aixo des cl’un 
punt de vista tan sols lingüístic i cultural, perb no politio>. ‘ICC- 
ctificat. 136, ni aixb 6s encertat, és desafortunat, perquB no cal 
ser massa cspavilat per considerar que les caracteristiques lin- 
güístiques i culturals -que les tcncn, naturalincnt- de I’Uru- 
guai en relació amb I’Argentina sbn ben clifcrents CIC les que li: 
Catalunya, diferkncies lingüisliques i culturals. Per tant, ni des 
d’aqucst punt de vista de la rectifimció vil ser afortunat, va ser 
iicsafor tuna t. 

Volem, per lant, parlar per intentar evitar que es prodmixin 
aqiiesies cleclaraeions con t radictbrics que rniissii sovint co- 
inportcn rectificacions constants per part del mateix President 
de la Generalitat. 

I volem parlar de Ir-i caracteritzacib dels viatges institucionals, 
viatges institucionals. Ja diria quc es produeixen, com R 
tninim, quatre característiques diíerents L I ~ S  viatges que són 
cancrcts, que vun íi CCI’CBT u11 objcctiu cuncrct i yuc normal- 
nicnt provoca un viatge relativament rripid en la seva realitza- 
ci6 i la sevil trajcctoriu; pcr exemple, a Hrussclks, cn relaci6 
amb temes d’observador dc la Comunitat Econbmica T-;uropea, 
;i Estrasburg, en rclacib amb els tcmcs de la Ilcngua, ctc&tcra, 
cluc provoquen, aixb, atiar i tornar de seguida. Uns viatges ge- 
t-ikrics, dc projecció exterior, ccoIis)mica, cultural, que sbn 
iiiolts dels que s’lian produ’it. I li  ha uns viatges cl’inlerbs perso- 
nal del senyor Pujol, en tot cas, del seu partit, personal, rcvcs- 
t i ts  d’iinstitucionatjtc?t, que són els vintgcs que ha provocat i tia 
realitzat el senyor President de la C;eneralitnt, amb vistes a una 
possible candidatura. personal a I’Assemblca de Ics Regions 
Europccs, viatges que cs proclucixcn a Vcnecia, a Tdorrninii, 
algun ricls viatges quc s’ha produ’it a algun dels I,Ündwaleiiia- 
nys COM 13aden-WÜrttemberg, o al Ithhne- Alps, per excmplc, 
o a Llonibarclia, etckteri-1, Per tant, viatges que sota la investi- 
dura CIC carhctcr institucional obecixcn a u11 objecti u personal, 
quc més tard cs pot valorar la utilitat que pot tenir institucio- 
nillment per a Catalunya, Iwrb sens duhie que obeeixen a una 
aspiraci6 cstrictarnent personal i partidista. 

I-li ha ja després, conjuntament amb tot aixo, els viatges yuc 
obeeixen, enlenc .jo, a unii iinica característica de fer turisme, 
de fer turisme, i aquí parlariem de la composició cl’aqucsts viat- 
ges, del scguici d’aquests viatgcs, de les dclcgacions d’aquests 
vialgcs i dels acoinpianyants dc les delegacions d’aquests viat- 
ges. tI%m parlant sovint - i  ha aparegut en mitjans de 
co1nunicxih- cl’un darrer viatgc que va produir un seguici 
entre cent i cent cinquanta persones, del món emprcsnrial, del 
mbn polític, cicl món polític perb ja no [ant institucional, des 
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dei punt de vista dei Govern de la Gcncralilat, per exemple. 
Anava en aquest viatge -i ha sortit també publicat en prcgun- 
tes del Grup Socialistsl al respectc, cl’inforrnació i 
d’adariment - cl Presidenl de la Diputacih de Lleida, acompa- 
nyat de la seva esposa; en qualitat de CILI&?, de President de la 
Diputacib?, per vani no ks institucional; cti qualitat de viatge 
privat, de viatge turistic? I cl President de lli Diputacib de 
Girona, convidats directament pel Govern de la Cieneralitat, 
directament pel Govern de la Generalitat. Per tant, l’aprofita- 
ment d’uii viatge jnstitucional per tot un scguici de gent que va 
a fer turisme, i un seguici que provoca aquesta cspectacul~ 
mobilikació en cls pa’isos cl’origen -quc sens diu : <<Oli!, és 
que és el govern amtitrib qui ens el posa.c< -, que dóna uns 
deu, quinze, divuit cotxes circulant pels carrers de Montevideo 
o circulant pels carrers de STIO Paulo, que, des del meu punt de 
vista, senyores i senyors diputats, d6na un iispcctc poc airbs, 
una mica ierccrrnundista. Hi ha uns viatges quc es Tan, serio- 
sos, de govern a govern en representació, que tan sols hi va la 
delegacicj exacta, neccssiria per fcr gestih, i aquesta poden ser 
deu, quinze, vint, trenta persanes, pero no sbn normalincnt ni 
de cent ni de ccnl cinquanta personcs, quc ks el que s’ha de fer. 
són unes accions concretes, vciiir aquí, presentar resultats, i sf! 
ucabb. 
M, dc tots riquests temes, són dcls que volctn parlar. Obvia- 

ment, avui, probahlcment el Conseller Alwxira  cns dirh que a 
ell també el satisfh la idea de parlar cl’aquests tenies -110 ho 
dubto gens ni mica, repeteixo que és a inicialiva nostra, que 
hem portal aquest terna aquí nl Ple, no seva, incomplint o ai- 
menys retarclant molt u n  compromís del senyor Pujol -, perb 
ks necessari que el Parlamcnt sigui present en una activilat tan 
tbnamcntai com és ‘la cie projeccib exterior; no que sigui prc- 
scnt perquk es convida uns quants diputats a anar-hi, o perquk 
després es ve aquí i cs clonen comptes; de cap de Ics mancrcs! 
Per planificar. perfeciament b6 qul: es va aconseguir d’aquesis 
viatges, quins resultats, quins objectius, amb quins mitjans, 
amb quin cost, amb quin temps. Per tant, el que desitgem és 
que avui se’ns doni ja U ~ A  explicacib sobre aquesta manca, a 
priori, cl’organització dels viatges prociuits, aquesta disbauxa 
quant a les delegacions quc componen aquests viatges, i que 
se’ns expliqui fonamentadarnent quins propbsits té cl Govern 
de la Gcrieralitat per, des del Parlament, endegar 111 tlinhmica 
que permcti un debat, que 6s l’únic terna --o, diria, que hi ha 
poc debat en aquesta Cambra, pero un debat- que ni tan sols 
té el marc parlamentari per desenvolupar-se. En tol cas, senyor 
President, de la rkplica del senyor Conscller farcm Ú s  de la pa- 
raula per scguir insistint sobre aquests lemes. 

El Sr. PKESTDENT : Grhcies, senyor Clotas. Aru, el Diputat 
senyor Vidal-Quadras pot Ter la scvc? inlerpeilació. 

Interpeklacii, al Consell Kxecutiu 
sohrc els viatges oficials del M, L-1. Sr. 

President de la Generalitat 
fora de Catalunya 

El Sr. V1 T) AL-QUADR AS : Senyor President, senyores i 
senyors diputats, a la dkcada dels anys vint, poc abans de la 
gran depressió, el President dels Estats Units de Nord- 
America, Caivin Coolidgc, va dir una frase que després va es- 
devenir, amb tota justicia, celebre, V B  dir, amb la solemnitat 

que una declaracib d’aquest tipus requereix : ({Quan un 
nombre molt gran de persones perd la seva feina el resultat 15s 
l’atur)). (Remor. de veus.) Tots tenim dret r2 esperar (tels nostrcs 
primers responsables de la vidR poli tica graus de clarividencia 
similar. En el recent viatge dcl President de la Generalital a 
Ainerica del Sud, no diré j o  que aixb se superés, pcro sí que es 
va igualar quan es va afirmar (lavant d’un auditori, previsible- 
ment bocabadat : ((Catalunya és un pais molt més petit que 
Brasil H. (Remor de vcus.) Aquesta, evidentment, no 6s l’única 
iliqb a cxtrcure d’aquest viatge. Tambi: es va dir que no s’havia 
anat al Brasil i a I’Uruguai a buscar inversions. Rd, un país amb 
un deute extern dc 120.000 milions de dblars i una inflació de 
tres xifres, és clar, dir quc n l l i  no es va a buscar inversions 6s 
una mostra indubtable de realismc econbmic que s’afegeix aixi 
i1 la clnrividkncia geogrfifica abans esrnmtada. 

Per tant, si no es va a buscar inversions, com que aquí no es 
viatja per viatjar, s’ha d’anar a invertir. I es va parlar d’una in- 
versió al Brasil -una inversió catalana- de 150 milions de 
dhlars; E50 milions de dblnrs en un país 011 hi ha 120.000 mili- 
ons de deute extern ... bb, aixb és com t i i x  una moneda a la 
fon tuna de Trcvi, sempre queda el consol de formuhr un desig 
i esperar que es tingui sort. D’aqucsta manera, senyores i seny- 
ors diputats, s’afegeix a la clarividhcia gcogrhfica i al realisme 
econbmic la generositat lilantrbpica. 

‘[kmbc es va dir que a l l i  no  s’anaw ningú a posar-sc mc- 
dalles. i%, clixb esth bé, perque cls grans homes s6n més grans 
COM mks modestos. Pero, d’acord amb preocupacions expres- 
sades pel President de la Cambra de Comerq sobre la mida del 
mercat a I’Uruguai i Ics cariicteristiques proieccionistcs d’a- 
quest mercat, evidentment els que haurien de posar-se me- 
dalics 1-11 valor són els empresaris que esliguin decidits a invertir 
allh. 

Un Conseller dels que acompanyaven el President es va ma- 
nifestar poc favorable a firmar acords, vii dir : ((és millor la co- 
incidbncia clc voluntats)}. Bé, hi estem d’acord; fora paperassa, 
dcsburocratitzem; la Generalitat és un exemple paradigmatic 
de desburocratització. Pero, 6s ciar, aixb pot tenir diverses ICC- 
tures, perquk si un se situa en el punt de vista dels piisos visi- 
lats, 6s corn dir-li : <<Miri, vostbs el que firmen, paper mullat; 
aquí no fi rmern res )), no és una visió massa afalagadora de llat i -  
noambrica. Hem d’anar amb comptc, psrquk, fins ara, no 
tcnim competkncies plenes en política exterior, només les 
tenim subreptícies. Perb en cleclaracions d’aquest tipus 6s cvi- 
dent quc el dia q ~ i e  tinguem i’escola diplomhtica de Catalunya 
-que tot arribari-, tal corn parlhvem ahir, per als Mossos 
d’Esquadra, hi haura d’haver un curs selectiu per a consellers, 
i que s’hi matriculin, per hvor! (Riullcs.) 

Aquest mateix Conseller va dir ; <<l?s més EAcil posar-nos 
d’acord en el mbn de les idees>r. Home!, tant de bo que fos 
així, jo ja hi estic totalment d’acord; ningiz més que aquest 
liurnií dipuiat pol subscriure aquesta opinib. Ahir, en la rcspos- 
ta quc vam rebre del Grup de la majoria, ens va semblar detec- 
tar una certa prevenció contra el món dc Ics idees, perb és evi- 
dent quc amb 1’AtIhntic pel mig les coses es veuen amb una 
altra perspectiva, i la disthncia aclareix conceptes. 

Aquest Conseller tambk va dir : (< I-Iem de fer intercanvis es- 
tables, intercanvis culturals estables amb Brasil H .  Si un recorda 
les series televisives de la cadena O Globo -1’Eschva Isaura o 
Guerra cio sexcs-, doncs, aixb ks una perspectiva inquietant. 
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(Riulies.) Com que sobre aquests viatges i, en particular, 
aquest iiltim viatge, s’han fet moltes critiques, el nostre Grup 
cs vol desmarcar de determinar les crítiques que ens semblen 
poc adients, i dcixar ben clara la nostra posicib, pcrqui? les con- 
fusions en aquests temes podcn ser perilloses. Es vim fer criti- 
ques sobre deterrninadcs substitucions del President cie la Ge- 
ncralitat quan 6s absent. IIcni de dir, amb tota claredat que 
aquesta crítica ens sembla de mal gust, i ens desinarqucin total- 
ment d’ella. També es va criticar que hi Ira coses que es podcn 
resoldre des d’un deqxitx. Aixo no 6s veritat. ks a dir, tots els 
que tenim una modestissima -cn cl meu a s -  experiencia a 
nivell de relacions internacionals -en el incu cas el camp 
chtífic- sabem que no hi ha res que pugui substituir el con- 
tacte personal. Per tant, unil crítica Q’aqucst tipus revela una 
visió estrela que nosaltres no compartim. 

Després han estat les crítiques sobre els metres quadrats dc 
suitc; el nombrc de cotxes, I’excés d’escolia policial, que si 
I’ambaixador dormia en lina habita& m6s petita que la. dels 
consellers. .. Mirin, als ambaixadors una cura d’htimilitat no 
els va malamcnt. I, a més, els diré una cosa : es poden fer crili- 
qucs d’aquesles nom6s en un cas, quc ks el CRS del Grup que 
les fh, no es el nostsc cw. Es podcn fer critiques d’aquest tipus 
quan es 115 el monopoli de I’btica; si es té el rnonopdi de l’etica 
es poden fer aquestes crítiques. Nosaltrcs no el tenim, ho con- 
fessem : nosaltres no cl tcnim. 1 els dir6 rnbs : la gcnt massa 
viriuosa cns inspira una certa desconfianqa, (Remor. dc. v u s . )  

Aqui, ahir, un  il-lustre diputat del Grup de la majoria ens va 
fer una distincih una mica perillosa sobre la cultura de1 cos i li1 

cul turs de I’espcrit. La nostru experikncia pcrsonal no és 
aquesta -no sé quina scria l’experihcia liersonal d’aquest 
dipiitat-; la nostra cxpcriencia personal és que la frontera 
entrc la cani i I’espcrit és imprecisa. I, en aquest sentit, cstem 
més a prop dc Ics febleses dcl Grup de lii majoria que dels cx- 
cesm de virtut clcl Grup que Seia aqucstes crítiqucs. 

També s’ha criticat -s’ha criticat- que el President va dir 
allh dels {<dos coEossos~. Rb, cscoliin, Ciitdunya estA entre cls 
Estats Units i I’UKSS. ~lh,wr. dc VC~LS.) Pcr tant, 15s evident 
que Catalunya  est^ entre <<dos colossos>>. Es va criticar la pre- 
skncia de les distingidcs esposes de consellers i presidents cle 
diputació a 1 ’expedició. Nosaltres cslcm absol u tirinent d’aacord 
que hi siguin. Els rninistrcs dcl Govern de Madrid s6n un bé 
d’Estat; bé, escolti, els consellcrs són u n  bé au tonh ic .  Ales- 
hores, la presencia de Ics esposes a I3rasil jo ho crec absoluta- 
ment adient (ridlt!s i remor ,+ veus) -absolutament adient. A 
part d’aixb, en el cas dc presidents de diputació, encara la pro- 
tecció és més necessiria, pcrquk, corn vostes Saben, els presi- 
clcnts de diputació s h  una espkcie en perill d’cxtinció. (Ferm 
rialles.) 

Tinguin també en compte - i  afxb ho dic al Grup de la rnabjo- 
ria i al Govern, amb tota cordialitat i amb afany constructiu, 
corn és- la nostra tbnim- que a vegades es fan defenses de Ics 
crítiques que poden ser una mica perilloses, perquk vostks van 
dir : <(No, miri, fins i tot la scnyora Rosa Conde ha dit que ho 
hem fet b b ~ .  Home!, aixb vol dir que el Govern és capac; d k n -  
tendre el que diu la senyora Rosa Concte. Nosaltres tenim 
cquips de descodificaci0 investigani el quc diu la senyora Rosa 
Conde i encara no sabem el que ha dit. (Forie~ rici1lcs.I Scnyor 
Conseller, prepotkncia governameniai sí, (< farols r) nu. (/<rmoi* 
tic vc~zrs.) 

I, senyores i senyors diputats, ja amb un altre to, és cvident 
que els viatges del President han d’estar presidits per criteris 
d’oportunitat, de rendibilitat i d’austcrital compatiblc amb la 
dignitat de la institució, Nosaltres volem dir, amb tota clarcdat, 
que els viatgcs del President sbn imprcscindibles, i que si ei 
President viatgés POC nosaltres criticaríem que viatgés poc i 
I’impulsc?ríem a viatjar més. La projecció internacional de Cata- 
lunylz ks necesshria; haig de clir --i riixo ho dic sense cap inten- 
ci0 afalagadora, pcrquk ei Presidcnt no ks aquí i ja  sé que ningú 
li repetira ~riul1c.~)- que el President I k j d  -i aixo ho dic amb 
toia claredat- és un producte cxportable, pel seu poliglotisme, 
la scva experiencia pol i tim, pcr com sap desenvolupar-se fora 
de Catalunya. Per tant, en aquest sentit, estern ben represen- 
tats, cosa que, malauradament, en aquest país no tothom pot 
dir quan hi ha viatges a I’estrmger. 

I-Ii ha viatges que han estat molt positius : el viatgc al Japh 
-que el President sernprc reilera amb rab com un bit- vil 
ser un viatge molt positiu, va aportar moltcs inversions, va 
crear llocs de treball, va enriquir el leixit social i cconomic clc 
Catalunya; exemple pariidigmitic ci’un viatge cncertat. hixb 
no vol dir que tols ho siguin -com IIC demostrat abans. 

1 tarnbb s’ha de tcnir molt cura en certes coses quc es diuen 
arran dels viatges, perque hi va haver un altrc consetler, quc 
hmbé acompanyava el President, que va fer unes declaracions, 
que aqucstcs sí que ens preocupen de veritat. Va clir : {(Els ca- 
talans, al Cinque Cenienari, miri, no commemorcm res. Nos- 
altres el que commemorem 6s el Mil-lenari, pcro el Cinquk 
Centenari, els calalansn, va dir? H no commeniarem resw 
I-Iomc!, .jo li  podriu dir I-L aqucst conseller, ja quc cstem en pian 
i riternacional : << spi!ak Jor yoiarsdfb, pcrqub, evidentment hi 
ha molts caialans que sí que commemoren cl Cinque Centena- 
ri; un fet histbric quc va canviar la histbria del mhn, dir que els 
catnlans no el commemorem, que sorn indifcrents a aqucst 
gran, aqucst grandiós ret historic, aixo em sembla perill&. 
Perqui: una cosa és ser una nació sense Estat, i una altra --amb 
declaracions d’aquest tipus corria bastant perill - és ser una 
nació scnse prestigi. 

Nosaltres crcicm en la bona intenci6 dels viatges; eis viatges 
no shn un plaer, són extraordiniiriament fatigosos; aquest 
tipus de viatges, enfocar-ho frívulamcnt com u n  plaer és un 
error, són viatges on la gent es cansa i es cansa molt, hi ha 
molta tensió en aquests viatges. I voldria acabar amb Lina qiics- 
tió que em scmbla, jo diria, la central de I’hltim viatge. I-li ha 
coses que es veuen més clares des de fora, i, curiosament, per- 
sones de fora ens les Fan veure. El President de la Casa de 
España a Rio, el senyor Daniel Loureiro, va dir, va convidar el 
President Pujol a participar en la política espanyola, a integrar- 
se en un projecte nacional que ja es vi,dumbra. I el senyor Gil- 
berto Rodríguez dc: Castro, President del Parlament de 1’Estal 
de Rio, va dir, del President Pujol, que sobre ell gravitaven re- 
sponwbilitats més altes que les que tenia un cap &Estat. Jo, 
sobre aquestes dues declaracions, que em semblen importants, 
d’aqucstes dues autoritats brasilenycs, voldria dir que aixb, en 
cert aspecte, és veritat, i que si el President Pujol, en un futur, 
ks receptiu a aquest tipus de consideracions, sera quelcom m@s 
que un cap $Estat, entraci en una categoria molt m6s alta que 
la de cap d’Estat, la categoria d’horne d’lstat. 

Mol tes gricies. 
El Sr. PRESIDENT : CHonorable Conscllcr d’lndústria tc 



la paruula. 
El Sr. CONSELLER D’I NDÚSTRIA I ENERGIA (Macik 

hlavcdra) : Sciiyor Prcsitlenl, senyores i seiiyors diputats, 
agraeixo si nccramcn i la lor triti laci0 cl’aqu r:stcs dues i n terpc1.h- 
cions --cluc cm sembla que scztisf‘an ln Cambra cu cl seu 
conjunt-, en primer lloc perqui: l’oposici6 així exerceix la 
sevu missi0 dc control i cí’impuls, i perqui: a nosaltres ens 
pcriiiet confirmar la nostra política dc projcccih exterior i a 
través d’un instrument tan important com s6n els viatges a 
l’cstrangcr. I ,  en segon lloc, percluc m’ha semblat eiileiidrc clcl 
que han dit cls illustres senyors cliputals que m’han precedit 
en I’i is cle la paraula, que hi h v i a  un  consens hhsic CII la ticces- 
si tat d’aqucsta projccció intcrnacional de Catalunya i de la poli- 
tica dc viatgcs; un altre terna és ciisculible, cl com, el quan, on, 
ctchtera, que aquí, pcr aixo, són opcions polítiques diferents. 

Jo voldria primer establir alguris criteris de tipus gcncrai i 
després entrar en uns temes més concrets --no cornp1et:iment 
detallats, per@ hi ha hagut molles preguntes cfc tots els grups 
parlanienlaris que s’han respost per escrit i que tlonen un detall 
de persones, ric cicspcses, ctcbtcru-, pcrb sí entrar cn alguns 
i letalls o cn alguncs linics dei viatgc quc, cn definitiva, ks oh- 
jcctc d’aquestcs inlcrpel-laciuns, que ks el viatge íi 1’Uruguai i 
el Brasil. 

En prirmcr lloc, coiisidcracions gcncrals so brc els viatges a 
l’exterior. Els primers viatges -i precisament el viatgc del 
13rasil i 1’Uruguai marca una clil‘erkncia que ju volclrin dcstacar; 
hi ha dues grans diferencies en e1 viatge de I’Uruguai i el Brasil 
que potser no han estat prou enteses i aquesta ocasi6 
d’cxplicr-lr-ho em sembla molt opor~uiia-, els viatges aiilcriors 
tenien un objectiu clar : polític --de donar ¿i conkixcr 
Catalunya-, cultural -CIC donar a coneixcr la seva cultura, la 
sevii llengua, la seva identitat, el que ks Cataluiiyii, país que 
convé cluc aprofiti l’autonomiu i la dernocrhcia pcr projectar-sc 
i doriar-se a conkixcr-, i I’objcctiu cconomic era, bl‘rsjcarnent, 
la captacib d’i nversions estrangcrcs. Caphci6 d’i nvcrsions 
cstraogercs que continua i que fan altrcs adminisiracions. Jo 
voldria recordar que en el viatge del Presidcnt del Govern 1-1 

Su’issa --i hi cstcm cl’ucorcl- Últimamcnt, va dir que I’chjccctiu 
brisic era captar inversions stiisscs en tcrritori de t’lislat espany- 
RI. 

Nosal trcs, cn aquells moments, com vostks recordaran, 
tenim una taxa del 22% d’atur, era necessari que hi hagués in- 
versions en el nostrc país, en aquell moment no es discutia, 
avui ja hi tia una mica de discussi6 sobre aquest tema, si Ics in- 
versions hrwicn de ser del mateix pais, espanyoles o cstrangc- 
rcs, cl q ~ i c  era important 6s que s’invertís, que es consolidés el 
leixit industrial i quc es crcessin llocs de treball. 

Pcr tant, es van fer una serie de viatges qiic jo crec quc han 
tingut cxil en aquest aspecte, pcrqub hi han conlrCbLiil; evi- 
dentment no htin estat I’clcrncnt determinant, no ens podcin 
enganyar aquí, un viatgc és un instrument més que ajuda i cs 
inott dificil de mesurar cn que r-ljucla. Per6 és cvidcnl que la 
captació d’invcrsib cstrangcra al nostre país -invcrsid, cl’altres 
pdisos cLiropcus, invcrsib japonesa i ci’inversi0 dels Estats 
Units- ha estat molt remaccablc. 

L’iiltim dia llcgíem unes estadisiiques quc del total de ta in- 
versi6 cstrangcra a I’Estat espanyol, doncs, hi ha, aproximada- 
menl, u11 32% que va a Madrid i un 33% que ve a Catalunya. Si 
tenim en compte que a Madrid hi va tnol ta inversió dc tipus fi- 

nanccr, de tipus comcrcial i de tipus CIC sciwcis, dorics arribari- 
cin a la concIusi6 que la inversi6 industrial, S C ~ Q I W  Ics nostres 
xifres, en u11 48% ve bhsicament a Catalunya i algun kxit espcc- 
[acular i potscr per a dguns criticable, és un tema tic clebat, en 
tot cas, la invcrsih japonesa, i1 Critalunya, en tin 95% 

Per tant, cm scmbla que aquests viaiges crcn bAsicamentjus- 
titicats. do no nego quc algun poguks ser. mks htil que I’altre 
--hi podríem entriir amb tot el detall- perh ha estat, almenys 
clcs del nostre punt de vista, una política molt cnccriada i que 
creiem que ha estat molt valorada pel pnblc cie Catalunya, 

En aqucsts moments hi ha un canvi que em sembla jrnpor- 
tant, que nosalires hem introchiit, i que convé quc t’Admi- 
nistracib central també vagi introduint i hi ha indicis que s’ani- 
ran introduint. Molt sovint es parla --i perdonin que obri un 
p d n  tesi sobre aquest tcma, polser s’aparta una mica de la 
interpel-lació, pero té un lligam almenys polític, pcrqiil: corn 
que els viatges tenen tina Einalital de captació d’invcrsions 
estrangeres convk que ho diguem-, molt sovint es parla il’uti 
excés d’invcrsions estrangeres a Catalunya i de si el país esti 
en venda. Aquest seria un tenia ric llarg dcbal, jo no vull 
estendre-m’hi, perh si que vull dir que csicnr abocats a una si- 
tuacii, legislativa cn qui3 qualsevol oposicib per part dei 
Govern 15s eslkril, és inútil. Estem anunt cap a la lliurc circula- 
cib de capit& I’any 90, per a Espanya l’any 92 i ,  per tant, la 
lliure circulació de capitals vol dir aixh. Si no  hi ha la Iliurc cir- 
culaci6 dc capitals, hi ha la lliure circulacib cle mercaclerics, i 
vol dir que una empresa quc s’instal4 en qualsevol lloc 
d’lhropa, a Baviera o a Escbcia, a cfcctes de producte i de 
mer& tambb csth present en el noslre territori. 

El que cal ks contrapesar aquesta situaciú ri’invcrsió cstran- 
gera al nostrc pais amb una pro.jecci6 de les nostres emprescs 
ciip enfora, i que també estiguin prcscnts cn el mercat intcrnn- 
cional, és el quc se’n diu la inlern~~ionalilzaci6. Closa dificil 
perquk Ics nosircs cmprcses han viscul cn un niercat tancat, 
pcnsanl bisicament en cl mercat espanyol, no hi ha hagut 
grups iiiu1tinacionals a casa noslra ni cn cap altra comunitat 
autbnoma de I’Estat espanyol, hi ha hagut a casa n o s h  algun 
petit cxcmplc que tots tenim en la nient, perh convé fomentar 
aixo. I ,  per’ tant, la política dels nostres viatges en el futur --i 
aquí sí que lligo amb la pregunta- m i r i ,  biisicamcnt, conti- 
nuant la caplació d’invcrsions, perque I’utur cncara és dcl 15% 
i perquc creiem que 6s necessari, i ,  ii m k  a mds, fent unit politi- 
ca d’introclucci6 dels nostres productes, de les nostres crnprc- 
ses, iimb delegacions comercials pcrrnanents, amb implanlaci- 
uns industrinis i de les marques de preskncia inteimcional que 
siguem capaqos de crear en el nostrc país. La marca també és 
u n  instrument dc preskncia iiitcrnaciorial molt important. 

Pcr tant, ekctivamcnt, com .ja prcveia el Iliputat senyor 
Clotas, nosaltres intensificarem aquesta política dc viatgcs, 
perb amb una connolaci6 que es vil iniciar en cl viutgc dc I’Uru- 
guai i el Brasil, que és que els nostres empresaris vagin també a 
vendre, vagin a fer acords de cooperació, vagin a intentar ~rans- 
ferir tecnologia, vagin a intentar implatrtar-sc a I’cxterior. I 
aixo ho potenciarem molt i les oficines que tcnirn a fora tenen 
iiqucstc? missió i els promotors de ncgocis dcl COPCA i el 
COPCA en si tc també aquesta missió. 

Efectivamcnl, en el futur -ho deia cl scnyor Clotas-, nus- 
altres tenim previstos diversos viatges : la Xina, els Estats 
Units, perqui: pretenem obrir clucs oficines, una a ia costa est i 
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una altra a la costa oest -0aficines del CIDEM-, 13cr a joint 
vmlurrs, per a transferkncia de tccnologia, tnmbc per a suport n 
la penetracib en aquests priisos; el Japó, on hctn dc tornar i 011 

varn obrir una oíicina, com vostks saben, l’any passat; tenim 
prcvist un viatge molt mks de prospcccib, i amb molt poca 
gent, al sud-est asiiitic, que 6s iina zona emergent; el President 
;miri tambk a Hongria, país molt interessant, que estB canviant 
la seva situucih cconbmica sense quc sc’n parli massa.. ., pcnsin 
que a Hongria avui dia hi ha llibertat d’implantxió per a em- 
preses de fins a cinc-cents Ireballadors, hi ha llibertat d’inversió 
estrangera i llibertat de repatriacib clels dividends, és un canvi 
importantissim; i després, Portugal, Portugal, 011 hi ha molta 
invcrsib d’emprescs catalanes i quc convb, crcc, cstablir uns 
lligams molt forts amb Porkgal. Per lant, s h  molts viatges, 
són niolts viatges, ef‘ectivurncnt, i pciiscm continuar, com els 
deia, aquesta poiítica i dir-ho. 

Quins s6n els criieris? Bé, els criteris em scmblc? que xbn 
clars. 131s criteris sbn bhsicament quant a tr:insferencia dc tec- 
nologia i mercats importaiits al mbn hi ha tres &rees que cada 
vegada --es pot lamentar o no- es van destacant més, quc 15s 
1 ’Arca CanacIB- Lktats I J ni ts, 1 ’ h e a  13uropii occi dc n t al i l’krca 
Jap6 i sud-est asihtic, i ,  per tant, les nostres preferkncies, corn 
s’ha vist pels viatges passats i pels viritges futurs, van a aquestes 
irees. Perb, cvi~lcntmcnt, amb una iiitensi ficaci6 dels contac- 
tes m b  Etrropa, que sbn mks rkils i més freqüents, perquk 
liquest és el nostre liriricipal mercat. 1.3 60% de Ics nostres cx- 
porixions van a Europa. T3c totes Ics crnprcscs cxportadores, 
per exemple, n’hi ha un  45?h qiie venen u Franpi, és cl percen- 
latge més clcvat, 6s a dir, aixb 6s normal, 6s logic; per tant, iots 
aquests contacles amb aqucsts pdisos són, cviclcntrncnt, 
1) re fc re n 1 s. 

J-Iongri;i bs ~ina obertura cap 3 I’esf, aquest 6s u n  món en el 
qual s’interesscii molts piisos europeus, probablenient ens hi 
haurem cl’i ntcrcssar i huurem de prcparar i plani licar cuses 
rnBs intenses. 

l’crb és evident que no podem dmclonar - i  aril 1 ligo amb cl 
viatge al R k i  I i a I’Uruguni -, no ~iuileiii ; i h ~ ~ l ~ n ~  cl nibri lla- 
linoamerici, per m a  skrie cfe motius que aquí seria excessiu i l i -  

tentar explicar, i ,  per tant, em sctiibla cluc aquest viaige cs.jus- 
tifica per tots els lligams, per’ ics colhies catalatics yiic h i  ha 
allk, pcr tots els llatps cluc s’hm anat creant cn cl  curs de la liis- 
toria, encara que 110 sigui una histbria prbpiament catalana, 
sini, que és més una histbria --diguem- cie I’Estat espanyol. 

131 viatgc a I’Uruguai i al 13rasiI ti: ducs di ferimcies amb els vi- 
atges anteriors; en primer lloc hi iinern amb empresaris, amb 
molls cmprcxaris, amh quaranla-vuit crnpresaris i ,  per tant, 
tots el que es digui de I’excés de comitiw ja per si sol quedajus- 
ti ficat, amb cmpresaris yuc desitgen mar-hi, quc volen antir- 
hi, quc s’cscuIICti els sectors i les cimprcscs d’acorrl amb el 
mbn ernpresarial, d’acord amb les necessitats de I’Uruguui i el 
Brasil, amb uns contucles previs. Per cluc? Perqui= 110 es va a 
captar iiivcrsions, tot i que no es rcfusen -el Brasil csti inver- 
tint i-l E~iropa, estA itivertinl a liuropa, senyor Vidíil-Quadras, 
esth invcrtint molt cl Portugal, pcr exemple-, tic) cs refusen in- 
versions, pcrb, sobrctot, al quc es va és a intentar que eis nos- 
tres empresaris puguin crear alli associacions, participar en em- 
preses, fcr acords dc cooperació, introduir cls SCUS productes, 
pensant en el Brasil, en aquestes Arees que es van creant sobre- 
tot dins de la LADI, que es va configurant una h a  que ks : 

Ar~cntina-1Jruguai-Trasi1, i d’aquí ve, si I R  traiem del context, 
I’obscrvacib del President de la Generalitat sobre l’Uruguai, 
enmig de dues grans potkncies, que, pcr altrii banda, és ut7 fet 
pcrfcct amen t cxact e. 

Per tant té aqucsta connotacib de pcnctració de projeccih 
nostra cap enfora i en t6 una altra, que és la que explica la 
quanlilat de gent que hi havia, que és yue sbn unes setmanes 
catalanes B I’Uruguai, a %o Pa~rIo, a Rio de Janeiro i u Brasília 
i, per tant, ja no únicament cl  contacte cconbmic, empresarial, 
de les quarmta-vuit empreses, sinb que hi ha uns conlactes 
culturals que comportcn molts ~icompanyants. 

I li ha un homenatge a Margaricfa Xirgu, a Montevideo, amb 
la preskncia d’un gran actor catala, gran dcixeble de Margarida 
Xirgu, que és 1’Nbert Closas, per exemple. I-li ha utia exposi- 
ci6 i un homenatge a Torres-Garcia, pintor vinculat amb I’Uru- 
güili i amb Catalunya. HI ha confcrkncies sobre art del Daniel 
Giralt Miracle i ci’altres. Hi ha una skrie de conferkncies cienti- 
fiques, hi Iia moltes pcrsoncs del món universitari i cientific 
que ens acompanyen, rectors d’univcrsitat, hi ha una serie 
-lligat amb la visita a Brasília- de conl‘erhcies d’arquitcctura 
i d’urbanismc del scnyor Solans, pero també del Ricard Bofill, 
hi ha unes grans exposicions Gaudí i Miró a S5o I’aulo i n Ric, 
de Janeiro, amb gran kxit, corn ks normal, i l’kxi t és de G u i í  i 
de Miró, hbviament, perB amb unes grans cucs al carrcr, una 
gran preskncia catalana; jo crec que a ixo  és molt important i 
aixo comporta molta gent per muntar-ha, per administrar-ho. 
JJi hn unes jornades gltslronhmiques, una prcskncia gustronb- 
mica en aquestes ciutats, amb restaurants d’ayuí que es despla- 
cen, i hi ha, doncs, uns concerts, uncs jornades musicals arn[-, 
uns concerts que es donen en aquestes ciutiits. Tot aixo repre- 
senta una llista dc gent, eiis acompanyen gent del món cultural 
C Q ~  1’Enric Jardi, com en Joscp Maria Rotey, com en Ricard 
13ot’ill, com el IhnicI tiirall Miracle, etcetera. Tota la llista esch 
a la seva disposici6. 

En aqucrst viatge hi 1x1 uns contactes polítics --ftixb forma 
part scrnprc dcl contingut dels nostres viatges, el President 
Pujol veu el Prcsiclcnt de I’Uruguai, Sanguinetti, i el President 
del Brasil, Sarnei, es veuen miiiist rcs, evidentmen t, priictica- 
ment tot cl Govern de l’Uruguai, el senyor Da Nobrega, Mi- 
nistre de Finmces d d  Brasil, amb un intercanvi d’opinions 
sobrc cl canvi cle la política brasilera, que tk moltcs dificultals 
sobre la S C V ~  posició respecte a les inversions estrangeres, 
sobrc la seva posició sobre la Ilibcrrilitzacib tic productes, un 
país que tk una balanqa comercial amb Espanya amb la qual ex- 
liorta molt mcs que no importa, per tant és un país interessant 
de traclar-hi aquests temes i hi ha grans possibilitats d’cxporta- 
cili, encnra que només sigui per reequilibrar o intentar recquili- 
b ca r 1 a ha1 anq a corn erc i al. 

Es visiten els gcwernxclors de %o Paulo, Gumia,  i el Gover- 
nador dc Rio de Janeiro, Moreira, que són els dos estats més 
importants, també cn l’aspecte economic i industrial dcl Brasil 
. Vestat dc SZo Paulo j a  no cal insistir-hi, i I’eslat dc Rio dc Ja- 
neiro, que malgrat Ics seves connotacions turístiques, és el 
segon estat industrial del Brasil. 

Aquests contactes polítics sbn del inkxim interes; que el h e -  
sident de la Generalitat s’ccntrevisti amb totes aquestes perso- 
nes crn sembla que bs rnolt interessant. X, per cert, lligo amb 
les cfeclaracions políliques cluc fa el President de la Generalitat 
ii l’cxterior, que aquí han estat al-ludides i cni sembla que triti- 

- 
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cadcs. Jo voldria dir que el lema dels F-16 -que s’ha retret 
aquí, i jo vaig contestar aquí-, em sernbiii que el tema és clar i 
que els escleveniizients posteriors han donat totiittmcn t la ra6, 
J > C I - ~ L I ~  cls F-16 s’instal-len a ItAlia, i aixii 6s cl que es va co- 
me n tar a l l h. 

13x3, 6s quc, n més, .jo no voldria fer rel‘erencia a les declara- 
cions -iintel~ligihles o 110- de I n  Rosa Conrle, sin6 que 
voldria Ter referencia a unes dcclariicions pcrf‘cctment in- 
telligiblcs dcl Ministre cl’hssumpks Exteriors, que ks qui 
millor pol parlar d’aqucsts tcmcs, el senyor Fernindez Ordb- 
ñez -quc w n  sortir, em sembla que fa uiis quinze dies, a Lcí 

J’mgiimdio-5 i que doncs. .. hauria pogut portar aquí  cl rctdl, 
en Ics quals deia cluc el senyor Jordi Pujol feia un gran paper a 
i’eskmger, quc 110 feia total tncnt d’iicord rimli el Ministeri 
d’Assutn~rtes Exteriors, i que feia clucdar moll b& I’Estat cspa- 
nyol, i que obria una scrie de vies enormement interessants; 
unes cleclaracions realment contundciits i que crec que respo- 
nen cxactment a la realitat, Que, a part d’aixb, cs puguin fer 
crítiques sobre una frasc o L I ~ R  altra, sovint, evideniment, 
tretes de context? Molt bé, aixb forma part del joc polític 
normal, E hi hcm tic doilar la importiincia que hi Ciem de donar 
-jo no contestaré aquí a coses puntuals. Et que queda clar ks 
que el Minislrc d’tlssumples Exteriors fil aquesta afirrnikció 
desprks del viatge a I’Uruguai i el I3rasil, i aixh em sembla cluc 
és moll coiitundcnt i quc tio hi haig d’entrnr, i, jo diria, qiie el 
Ministre fa aquesla afirtnacib després dc rehrc Ics inforimcions 
dch seus ambaixadors; que, evidentmcnt, iiixb funciona aixi, i 
jo voldria dir que em sernbta yiie els arnbaixxlors cl’T%panya a 
I’UrLigiiai i al Jhsil, i repetir cluc, una vcgada mks, el I’rcsidcnt 
CIC la Gcncralitat, carn a liome politic de 1’Estai espanyol es va 
allotjar a I’hmbaixr;lrla rl’lispanya ii I’Uruguai i il I’Arnbnixada 
d’Espanya a I<io de Jmciro, i n o m h  va anar a l’holel, en les fíi- 
inoses suites, a Rio de Janciro i a Yio F+iuh, pcrquk la rcsta dei 
temps es vii adrecar a I’Arnbaixada, doiics les opinions dels mi- 
baixadors -sobretol jo citaria aquí l’opinib de I’Amhaixador 
d’Espanya iil Brasil desprks d’utia reunió que varen tenir amb 
la FIESP, que ks la ITederacih Industrial de I’lZstat de SRo 
Paulo, quc és el grup empresari més podcrbs i rnhiitlucn t de 
tot el Rrasil - 7  doncs, va scr ~ i n a  reunió cl’i titercanvi d’opi nions 
econbmiques, a la qual van assislir cls empresaris que eiis 
acompanyaven i molts empresaris irnportantíssims de SGo 
Paulo, i que l’Ambaixador, en acrihar la reunió, va dir que 
uqucst era el tipus de contactes que s’havien de fer quan s’ana- 
va a I’eestranger, i que era un contuclc realment positiu, i 
suposo que la seva informaci6 deu haver determinat el Mi- 
nistre Fesninclez Ordbñez a fcr aquestes dcclarncions tan con- 
tundents, malgrat la ubicació política difcrcnt que tenim. 

S’liii dit cluc el President CIC la Generalitrit utilitzava aqucsts 
viatgcs, alguns, per motius personals. Jo sí que voldria sortir al 
pas d’aquest lema. En primer lloc, per scr Prcsjdciit a 1’Assem- 
blca de Regions d’Europa, la condició prkvia és ser President 
de la tcvu comunitat autonoma; és a dir, només pot ser Presi- 
dent cl President Pujol en funció que ks President dc Cataluny- 
a. Per tant, és un terna dcl President de Catalunya, no és un 
terna dcl scnyor Jordi Pujol; i si el senyor Jordi PLi.iol hagués 
estat -que ha renunciat a plantejar la seva candidatura-, 
haguks cstat President de l’hscmblca de les Regions ~’EuTo- 
pa, cni sembla que era una cosa positiva, no si: si per al senyor 
Jordi Pujol, pero, en tot cas, per a Catalunya. 

Eh  viatgcs I? Llornbardia, Baden-Württembcrg, Kh6ne- 
hlpes shn viatges importanlissirns. A Vcnkciu i a Xiosrninrl 6s 
Iligat amb I’Asseinbica de Regions, (ICrmor. v(?EI,s.) A Vcnccia 
hi havia el senyor Lcguitia, cl senyor Roclríguez de la 13orbolla, 
que estic scgur que no hi anaven per motius pecsonals, jo mai 
ho vaig pensar; vaig pensar que hi anaven com i1 Prcsidcnts 
yuc són d’Andalusia i de la Comunitat Authnoma de Madrid. I 
dic aqucsis clos perquk cls recordo cn aquests moments, pcro 
n’hi havia molts mks; hi hwia el President d’Arrag6, el de I R  Ki-  
oja..,, en fi, hi vim tots, eh!, senyor Clotas. I, per tant, crcc que 
a i x o  no són viatges pcrsonals. Perh, per altra banda, sí que 
volia insistir que, per :I Catalunya -o almcnys nosaltres així 
ho condcrcm-, 6s important aquest contacte que s’ha f’ct 
entre quatre zones --yuatrc regions, cntrc cornetes, en sentit 
cconbiiiic- , cluc són Llomhardia, Radei7-Wiirttcmber~, 
Rhane-Alpes i Catalunya; Llombardia no cal descriure-la, 
Raden-W~r1tember.g és la zona més progressiva ci’Alcmanyii 
cn aquests moments, junt  amli Baviera, en aplicació de noves 
tecnologies, etcktera, lihfine-al pes, dcsprk dc la mna de 
París, és la zona cluc creix mbs a Franqa, i jo crec que poder fcr, 
com cs diu ja cii el m6n dc I’Asscmblea de Regions, aquesta 
banda clels quatre, doncs, 6s cnorniemeiil important, i 
tindrem una prcljccci0 exterior conjunta, Per excmple, s’havia 
parlat cle ícr con-juntament LI ixi  exposició d’aqucstcs quatrc rc- 
gions -ho repeteixo, entre cometes- a la Xina. Em scrnbla 
quc aixo no és intcrcs pcrsonal d d  President de la GeiicrdiM7 
sinb quc, ilcs clcl nostre punt  rlc vista, és interks de Cataliinya. 
Utla altra C Q S ~  ks cluc cs pugui opinar cl’unn mrinera difcrent, 
des clcls barics de l’oposicih, cosa cluc rcspeclo perfectanient. 

%, he parlat dcls contactes economics, culturals, politks, 
tecnolbgics; tecnolbgics perque hi ha hagut contactcs entrc ci 
nostre laboratori d’assfiigs --i n’hi haurh molts més- i cl labo- 
ratori de I’XJruguai, el de S9o Paiilo i cl dc I l i 0  de Janeiro - L ~ S  

contacles intercsrmts- ; contactes i~nivcrsilat-empresa, jorna- 
des. Pcri>jo voldria dir que ayui, en aquest viatge, també hi ha 
hagut clucs coses : hi ha hagut la pres&ncia dcl Govcrn i Iota 
ayucsta presencia catalana qrre ha estal organ itznda. per la Co- 
missi0 Cinquk Centenari, i cl’ayuí ve la presidhcia cicl Con- 
seller Com~s,  perque el Conseller Comas, ~ibans de ser nomc- 
rial Conseller, era i és --continua cssent-- president ci’aquesia 
Comissi6 Cinyuc Centenari, que b5 un pressupost en el qual 
participcn rnoltcs altres institucions, que l l a  rebut una sCric de 
suport cl’aitres institucions piihliqucs i privades; ha rebut 
diners cl’i nsti tucions financeres, d’empreses, d’i nstit ucions es- 
portives, 16 un pressupost aprovat per aquest Parlament i ,  a 
més a més, que l’ha multiplicat amb el que ara sc’n diu I’ms- 
ponsoritzacib >). I, aleshores, aquest Cinque Centenari va invi- 
tar totes aquestes persones que no formen part del seguici o de 
la cornitiva propiament presidencial, que shn el President, els 
scus Consellers i algunes Iicrsoncs di rcctamenl colhhrado- 
res. Pero és evident que la presencia, he dit, dei Ricard 13ofill o 
del Girall Miracle, podria afegir - - i  se m’acut ara- el doctor 
Barraquer, que va donar csplendides conferencies, arnh un 
gran prestigi, pcrquk tots sabem el prestigi que t6 en el món ci- 
entífic i medic; tot aixo és Cinqub Ccntcnuri. Per tant, jo diria 
que aquest és un viatge atípic -és un viatge rltípic. Primer, 
per& vénen empresaris, i desprh perquh hi ha la Cornissib 
Cinquk Ccntenari i hi ha una presencia cultural, cconbrnica, 
musical, gastronomica, en totes aquestes ciutats. 
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Resullals de les empreses : els resultats de les ernprcses, 
vull dir, si cls ponderern molt, se’ns dirh que sorn triomfalistes; 
si els ponderem poc, se’m dirB que hem kacassal CII aquesta 
missih empremiul. .i0 inientaria, sobre eis resultats de les em- 
preses, ser molt objectiu. ks evicieni quc no es f‘a un viatge i es 
canvia el sentit anterior dc Ics rclacions, el que es pot 6s millo- 
rar i influir una mica sobre el sentit posterior de les relacions. 
ks evident que tothom que conegui minimament ei n i h  em- 
presarial, sap que no s’arriba a Lm lloc i s’ohté una comanda o 
es fa un acord meravellhs. Precisament l’importani d’aquests 
viatges 6s que els contactes hagin cstat preparats prkviament; 
que cada empresari shpiga qui ha d’anar a veure -i aixb s’havia 
fel d’una manera molt meticulosa-, i que cada empresari des- 
prés continu’i els seus contactes i se’n pugui fer ei scguiment. 
El que passa 6s que en els viatges es concreten coses que 
havien estat prbviamcnt preparades, i no dic cluc alguna d’elles 
no sorgeixi arran dels contactes, que, ii mks a més, els contac- 
tes es fan per aixb; aixb, els contactes en el món de la indústria 
i del corner$, aixo és més vell que l’atiar a peu; aixi, ha forniat 
part de totes Ics migracions, de tots els viatges, de tots els con- 
tactes, de tota la barreja de cultures; en aquests moments, sor- 
prcndre’ns dc per yuk els empresaris viatgen, reealment 6s 
posar en qüestió uncs coses que crec que no mereixen rcsposta. 
Si aquests “iatgcs, a niés a més, es podcn fcr pcis empresaris 
-i aixo sí que és irnportmt- en un clima en cl qual hi hagi 
~inii presentacih global de Catalunya, una prcsentiicib en I’as- 
pecte cultural de realitat nacional, dei que represcnta, de la 
seva imporbcia  cconomica, tot aixo per ilis empresaris és 
molt més positiu, perque tenen els contactes moll mes facils i 
tcncn infosrnacib del que passa al Brasil molt més directa. fis a 
dir, poder informar cls empresaris, per exernplc, del que ens 
havia dit el Ministre de Finances, el senyor Da Nobrega, sobre 
I’evolució de Brasil rcspccte a les inversions cstrangcres, i 
haver-ho conegut de primera mi, per part dcl senyor I)a No- 
brega, i poder-ne informar cls nostres empresaris quc estaven 
a punt de lligar operacions dc.joini ventum, és enortneinciit im- 
portant. i jo, subrc si els empresaris estan contents o no, no s6c 
jo qui ho haig cle dir, ho han de d i r  els emprcsaris; i sobre 
tiquest tema sí quc hi ha dubte; a la vista de les crítiques que 
el viatge va despertar a Catalunya, en els mitjans CIC coinimica- 
ció molts d’ells van fcr unes dcclarxkms oficials dient que e1 
viatge havia anat molt bé, i que els havia anat molt bé a ells per- 
sonalment. Efectivament, iillh es van concretar vuit,jriin/ vtwtu- 
rt’s -que, per altra banda, ja veurem el rcsultat que tindran, 
perque, ks clar, quan s’crnpren un negoci, va bé o va 
malament- i tola una shic dc contactes de vcnd;i, quc, si ho 
volen, tinc totes les dades per repassar-los emprcsii per empre- 
sa, amb els resultats específics, i f ins i tot les ciiiprcses ens han 
donat el permís per donar els seus noms, cosa que no 6s frcqü- 
ent, perque normalment els empresaris preíereixen que no cs 
divulgui massii ayucsta inforrnació. Pero, jo, en tat cas, la tinc 
aquí perfcctament clctaliaccia 8 la seva disposició. 

Parlar dc xifres d’inversib, parlar de xifres dc venda -jo s@ 
que sc n’ha parlat, que s’ha dit- a mi cm sembla que no scria 
oporth cn aquests moments; jo diria quc cls wntnctes econb- 
mics i comercials vari anar hé i quc, en tot cas, han iniciat unii 

linia quc, per excmple, nosaltrcs, probablement, seguirem en 
61 viatge a la Xina; en el viatge a la Xina hi anirem, evi- 
dentment, acompanyats d’crnpresaris que ja tenen contactes 

amb Xina, molts d’ells estan muntant enipr-eses, i crcc que 
aixo 6s enormement positiu. Pcrquk un dels objectius priorita- 
ris del Govern dc la Generalitat en aquesta elapa és la projecció 
exterior de Catalunya en l’aspccte cultural I lingüístic, cvi- 
dentment, pcrb també, i d’una manem molt clara, en el seu as- 
pecte econbmic, industrial i comercial. 

Moltes grkcies, senyor President. 
EE Sr. PRESIDENT ; Grhcies, senyar Conseller. El Diputat 

senyor Clotas, per cinc minuts. 
El Sr. CLOTAS : Grhcies, senyor President. Senyorcs i se- 

nyors diputats, senyor Conseller, adjudicar-sc, atri buir-se 
vast&, ii través d’aqucsts viatges, l’hxit o el conjunt d’invcrsih 
econbmica exterior estrangera que ve a Catalunya, em sembla 
que és perdre una mica el món de vista. Diguem-ne que la in- 
versi6 a Catalunya es produeix no per aquests viatgcs; com a 
mínim, reconeguin que no exclusivument per aquests viatges; 
es produeix per unes característiques generals a Es t a t ,  per 
una politica fiscal, etcktera. Pero 6s que, al mateix temps, 
senyor Alavedra, vostl: o des del mes d’octubre fins ara l’kxit 
del darrer viatge ha estat espectacular, des del punt de vista 
d’inversions, o Ics xifres estan exagerades. Voste el mes d’oc- 
tubre ens deia que les xifres de la inversió estrangera a Caffilu- 
riya --a través ci’una confcrkncia al cercle cl’ecmomia- c r ~ n  
dc123%, avui ens diu dei 33%; diguem, hi ha un 10°/o aqui quc 
o es l’exit de I’Uruguai i Buenos Aires o estan inflades -23O%. 
Les inversions estrangeres a Catalunya representen un 23% 
cke l  total de les inversions cstrangeres ii Espanya. (Remor de 
vcus.) En tot cas, anem ai fons unii mica de !a qüestib, scnyor 
Conseller, per& vostk sap perfcctilment que ei íons cic la qij- 
estih cs un altre. El fons de 1~ qüestió és, en primer lloc, la 
rigosositat escrupolosa en la utilització dels fons públics de la 
Generalitat en ¡’organització d’aqucsts tipus de viatges, i cluc 
serveixin efcctivmcnt per it les gestions de projcccib exterior 
de recaptació d’inversió estrangera, el que sigui, pcrb que no 
serveixi per a constituir uns seguicis tercemundistes; aquests 
seguicis dc quinze catxes circulant pels carrers, cent cinquantii 
persones acompanyant el Presicient de la Generalitat és gairebi: 
tercermundista, scnyor Conseller. JO li posaré un exemple, 
senyor Alavcclra : per exernljle, vostb ha citat dues activitats 
-sens dublc importants- que s’han prodiiit en ei darrer 
viatge a Buenos Aires i :i Montevideo del Govern de la Genera- 
litat. Li he fet un paral*lclisme, fixi-s’hi bb : l’any 1985, i’R- 
juntament de Barcelona va anar a Rucnos Aires; l’any 87, la 
tieneralitat, el Govern de la Generalitat ha anat a Buenos 
Aires i el 88 a S5o Pau10 i Montcvideo; el nombre de pcrsones 
quc anaven a lu cielegacib de l’Ajuntament de Rarcelona eren 
quatre, el nombre clc persones d’aqucsts vitliges superen les 
cent cinquanta, entre els dos viatges. L’itincrari dc la dclegacib 
de I’Ajuntarnent dc Barcelona, senyor Conscllcr, va ser : 
visita al monument Companys, ii lu delegació dcl Govern de la 
Getieralilat, tarnbb; visita al casal cat& 21 la deiegacib dcl 
Govern cie la Generalitat, també; visita ii la Cambra i al Senat, 
el Govern de la Genei*alilat, també; visita al senyor Sanguinct- 
ti, el Govern de la Cieneralitat, tarnbb; visita 1-1 l’alcaldc i dona- 
cih de les claus de la ciutat, cl Govern dc la Generalitat, no; sig- 
natura dc l’agerrnnnament Barcelona. .. , etcetera; obviament, 
el Govcrn de la Generalitat, no. Visita -voste ha citat dues 
visites- a la vídua del pintor Torres-Garcia, la senyora Dofia 
Manolita Pina : el Govern de la Generalitat, també, i hemc- 
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natge iz Margaridii Xirgu, i el Govern de la Gcncralitat, també. 
E&, tot aixb, que és absolutament coincident --aquest 

paralklismc- entre les dues delcgacio~is, I’Ajuntament de 
Rarccloiia les va realitzar arn b una dclcgacih de quatre pccso- 
ncs, quatre persones. El Govern de la tiencralitat, quc 6s’ 
diguem-nc, ei tret substancid dcl viatgc que ens ha explicat el 
senyor Conscller, vil necessitar entrc eis dos viatges mks de 
cent cinquanta persones, 

Rcsultals : escolti’m, contractes d’un milió de dolars c? 1’A- 
juntament de Barcelona, per RI port de 13arcelona, etcktera. 
(KiUllP,S..) 

El Sr, PRFJIDENT : Silenci! 
El Sr, CLUMS : Contracte per a I’avantpro-jeiecte del port de 

Montcvideo, contracte d’un milió dc pessetcs licr al port tic 
Barcelona; contrxte amb una empresa barceloni tia del sistema 
semafbric (remor d~ w~ds), per a un programa dcl sistcma sema- 
foric de tota la ciutat de Montevicleo ... Escolti’m, són rcsultats; 
aqui encara n o  els hem vist. Ets resultats cncarn no cls hem 
vist. 

Per tant, el que denunciem és nqucsta nmmccfAlia, aquesta 
delegació farabnica, aquesta mala utilització dels fons pfi bl ics 
de la Generalital per muntar una política que desconeixem en 
el Parlament dc Catalunya -i aquest és cl segon terna, senyor 
Conseller-, que desconeixem en cl Piirlamcnt dc Catulunya, 
de política de projecció exterior. Ja abans li hc fct algunes pre- 
guntes i l i  n’acabaré fcnt d’altres, altres qLie jo estic convencut, 
pcrquk he llegit les declaracions i Ics opinions cle tots cls grups 
parlamentaris de I’oposició cl’aquesla Cambra, reclamant del 
Govern de la Generalitat. 1 ic parlat dels criteris d’organització, 
dels criteris de l’eleccib dels priisos visitats i dels que s’han CIC 
visitar, Criteris d’eleccib dels membres dc la comitiva que s’a- 
justin a la rcpresen tació institucional necesshria per a aquests 
tipus de viatge, i per als restiElais que s’han d’ohtenir, no que 
servcixin pcr a portar, soia aquest fons de la Generalitat, tot un 
reguitzell d’esposes i d’acompanyanls. Retiment de comptes 
de les despeses que gencren aqucsts viatgcs; criteris pcr a la 
dislribucih de subvencions, ajuts, crkciits als empresaris i resta 
de pcrsoncs que formen part de la cornitiva oficiat. Empreses 
en que participa la Generalitat o els SCUS organismes autbnorns 
i que han decidit invertir en cadasctin dcls pa‘isos que es visiten. 
A quins acords comercials s’arribn; amb quines empreses, et&- 
tem Subvcncions per a Ics empreses calalanes que inverteixen 
ii l’estranger. Tat aixo és un conjunt d’elements que s’han de 
disculir aquí, cn cl Parlament, que s’hnn cle discutir, senyor 
Conseller, aquí en el Parlament. Almenys, iiixb és cl que l i  se- 
clamem. Keclamem : rigarositilt escrupolosa en la utilització 
d’aqucsts fons públics i un  debat seriós sobre el que signiiica la 
política exlcrior d’imatgc a Catalunya, que tots els grups estern 
d’acord que s’ha de dur a termc, que s’hu d’intensificar si 6s nc- 
cessari inlensi ficar-la, perb sempre sobre la base de la racionali- 
Lat, la seriositat i la rigorositat. 

Grhcies, scnyor President. 
El Sr. PRESiDBNT : Griicies, senyor Clotas. &I. 5”): Vidd- 

Quadrus ilrmuna per padut:) E1 senyor Vidal-Quadras; cinc 
minuts, 

El Sr. VIDAL-QUADR AS : Senyor President, senyorcs i 
senyors diputais, el senyor Clolcls ens preguntava pels critcris 
amb que  s’escullen els viatges. i.)esprks de saber que Cataiunya 
forma part de la banda dels quatre, almenys e s t i  clac el crileri 

per al viatge a la Xina (Rjalles.). 
Senyor Alavedra, jo he escoltat amb molta atenci6 les seves 

respostes. Hi ha alguns ternes que ens preocupen especialmen t. 
Jo m’alegro molt que la coordinació amb el Ministeri d’Afers 
Estrangers sigui tan perí‘ecta i quasi iditlicn. Vostc sap que a vc- 
gndes surten problcmcs : aquestes antenes que té la Generali- 
tat en altres p;fisos, les cambres de corner$ iimb les umhaixa- 
cies, .. , cn algunes visites s’ha prodLiit alguna petita fricci6.. .; jo 
tn’alegro que existeixi aquesta voluntat de coordinacib amb el 
Govern ccntral perquc no hem d’oblidar que el qui te compe- 
tencies exclusives en tcmes dc politica exterior, sense que aixh 
vulgui dir que les comunitats auibnomes no hagin de tcnir una 
presencia i un Ixiper, et qui t& compethcies exclusivcs és cl 
Govern 66 I’Estat. 

Voste diu : <<ei Brasil estB invertint molt a Portugal. H Miri, 
ei 13rasil té un deute extern enormc, jo amb els diners de vostk 
em torno un inversor frcnetic. Vosti: em dóna els diners a mi i 
jo els inverteixo alli. Aixo no 6s així, aixb no funciona així. Si 
el Fons Monetari Internacional et c l h a  diners, hi els inver- 
teixes d I A ?  Aixo ks fer ic? pilota, 170. hs :i dir, que aquesta inver- 
si6, pretesa inversi6, grati inversili del Brasil a Furopa a través 
de Portugal, doncs no és un exemple ben escollit. 

Voste diu que fins i tot han porlat reciors d’tinivcrsitiit. 
klorne! , quins rectors‘! Jo l i  pregunto : quins rectors, quins 
reciors? 

I, per l’últim, scnyor Alwcdm, hi ha un  tema que ens preo- 
cupava molt i que vostk no ctis h a  contestat, i jo entenc, 
entenc, que no ens hagi contestat, perquk és iin ktna delicat i 
vostk, que té unu experienciii parlamcnthria dilatada i, evi- 
dentment, infinitament superior a la meva, doncs cl que ha fel 
és simplement oblidar el tema, perb era un tema que a mi crn 
sembla que no és minim. Vosth diu : << preskncia del Conseller 
de Benestar Social en el viatge H ,  amb raó, i crn sem bla molt le- 
gitim, en la scva qualitat de president de la Comissi6 de Coope- 
racih del Cinquk Centenari; perkclc. H tlatinoamcrica per n 
nosaltres 6s importantissima>>, totalment d’acord. 1, iz conti- 
nuacib, declaracions del senyor Comns, dient : << Els catalans 
no cornmemorcm el Cinque Centenari H, estrictament, ((del 
Cinque Centenari els catalans no commemorem res>>. Aixo 
que vostb ha obviat 6s un temi que a nosaltres ens preocupa 
molt, sobretot pel prestigi dc Cr-rtnlunya, sobretot pel prestigi 
de Catalunya, perque, per a nosaltres ks importantíssim, per a 
mi 6s importantissim, per íi tots cls membres d’aqucsta 
Cambra que a Ea rodalia de I’any 1000 un comte calalh va refu- 
sar trobar-se amb un dkbil rei franci% ..., a ixo  pcr a nosaltres és 
importantíssirn perquk és un cicls moments de la nostra histbria 
on es comenp a dibuixar la nostra idcntitat diferencial, de la 
qual estem, tots els membres ci’aquesta Cambra, legítimament 
orgullosos, perh, és clar, que voste em digui que comparat 
amb aixb, el fet que es descobreixi America ens deixa indife- 
rents, home!, és una mica fort. 

Per lant, jo li  agrairia algun comentari en aquest sentit, Jo 
li’n faré un, si m’ho permet : vostcs, dc vcgades -i aixb a 110s- 
altres ens causa particular pertorbacil>--, vostes viuen in- 
staiiats, a vegades, en determinades contradiccions, i aixb no 
6s bo per i1 Catalunya i tampoc no és bo per a Espanya, i jo crec 
que ja seria hora, senyor Alavedra --i jo reconec que en aquest 
sentit vostks van fent progressos i nosaltres ens n’alegrem-, 
pero ja seria hora que s’acabés amb aquestes contradiccions, i 



declaracions d’nyucst tipus no es proclu‘issin. 
Mol tes grkies. 
E1 Sr. PlIlZSIDI.:NT : El senyor Cotiseller Macih Alavcdra, 

pcr dim minuts, corn a mixirn, 
El Sr. UONSRI,IUK II’INDÚS’l’tCIR I ENERGIA : M, 

senyor Prcsidcnt, scnyores i senyors diputats, intentar& contes- 
tar dins del temps que m’cs assignat, o, si és possible, més 
tircument --a causa de l’liorii- als dipututs intcrpcl-(ants. 

En primcr lloc, crn sembla que el senyor Clotas no rn’ha es- 
coltat -cosa que lamento, esli en ci seu dret i l i  indico que, si 
ho vol, cs pugui llcgir al Diwi dp Scs0siom--, perqub jo he co- 
rnenqat dicnt yizc tot [’kxit dc Ics invcrsions estrangeres, evi- 
dentment era degut a rnirltiplcs factors, :&uns molt mks im- 
portants que els viatges, i que cls viatges eren simpleinent un 
instrument m6s; aquestes sbn frases meves a I’inici que alguns 
diputats, almenys els de la rna-joria rccordaran, perh per als 
altres estan cn ei Diari C/P ~esxions. ks a rlir, no surti aquí fent- 
me dir coses que jo no hc dit; estic totalment d’acord amb 
vostk, pero vostk havia dit abans que els viatges eren un instru- 
ment important, hi cstern d’acord, en aquest tcma; per qu& dis- 
cutir sobre un tcma en c¡ qual estem cl’acord’? 

Una attni ohscrvxib : quan vostks, iegitimament, des de 
i’oposicih ataquen ei Govern de la Generalitat i surt un cliputut 
nostre i parh de Madrid o paria dc la Diputaci6 CIC Rarcclona o 
prirla dc I’Ajuntiirnenl, vostks diucn : <<Estern pet- par lx  
del Govern de Catalunya)). Per quk em cita l’A.iuntarnenl de 
Barcelona? Ter que ern cita un  vialge que tenia ~ines connotaci- 
ons totalment dífercnts? Que li parlo jo dels viatge ciel COOB a 
Seiil? Oi que 110 li’n parlo? Oi que no m’hi íico? Oi que no 
m’intercssa la quantitat dc gent que hi havia? Segurament hi 
I - I ~ W C I I  pcrque hi havia una reina especifica. do l i  he dit cluc la 
quantitat de gent que hi iiniiva estavíi lligada amb iines preskn- 
cies culturals, cicntífiyucs, universiihrics, tecnolbgiqties -el 
rcctor era cl senyor tiabricl Fcrrater; potser hc dit (mctiirw, 
disculpo la cssii, pcrb 1x1 clic de pwsxla-, i cIii iitiii visita clifc- 
rent CIC li! quc devia fcr el senyor Maragall, cl senyor Muragall 
era nioli legítim, m, quc voste cns digui : {{No cal que hi 
vagin, perqui: el scnyor Maragall tot aixb ja ho havia fet )>, 

1di1ii semblat que era el senlit del seti discurs. (f-iuitLJs i t m w  
dí) VPUS.)  IIomc, miri, cscolti, cl Prcsicient de la Generalitat hi 
va, rcpetcix alguns x k s ,  perb em sembla que 16 un valor sim- 
bolic molt important que cl President de li1 Gcneraiitat faci uli 

homenatge al Prcsidont Companys il I’Uruguai, diferent, difc- 
rent del quc f x i  i’hlcaicle de Rarcelona, perquk el senyor Co- 
mpanys era antecessor cti el cikm dcl senyor Pujol, hi ha un 
seguit institucional i aixb tb un significRt polític i m i t  impor- 
tant. Jo li  diria -que no n’he parlat abdns- quc iiquest fet sol, 
políticament, justifica c l  viatge, perquk 1’Uruguai va tenir un 
comporlament csplbndid amb els exilats catalans, i, per tant, 
quan s’ha criticat a vcgadcs l’bxit ecoiiomic pmsi ble del viatge 
a 1’Uruguai -que també n’ha tingut-, doncs hi ha vistges que 
cs fan tamhk per una scrie CIC motius, i I’Uruguai ha estat 
també un pais excmplar cn el scu comportament amb els exi- 
lats catalans i amb el Presidetii Companys. 

Per tant, no cni tregui que el senyor Maragall ja vil portar 
uila corona al monument quc hi ha i-i Lluís Companys, perqui: 
ii mi em sembla fanthstic que aixb ho hagi í‘ct el senyor Mara- 
gall, perb és que no em servcix absolutament dc cap rncna d’ar- 
gumenl, ni aconsegucixo entendre quk m’ha volgut dir. 

Qualrc, perquc CI-I iiecessilava yuatrc, i nnsaltres aquests 
pcrque els iiecessilhvcm (retnota vrus.) I hc cxplicat ci 
perque. 

Diu : (<liesultats : L i t i  rnilih de ciblars,), miri, els rcsultatsjo 
l i  he parlat de vuit joirit vm/um,  cl’invcrsions importants, dc 
contractes de vendes que pujarm 8.000 milions dc pessetes, 
perb que segurament tindran unti continu’itat; d’uns acords sig- 
nats ja atnb ci Governaclor cle Rio de Janeiro, que ja ha vingut 
aquí, després d’aquest viatge, sobre la part icipaci6 d’emprcses 
de maquiniria tkxtil catisllanes en I a  reconversib tkxtil de I’estai 
de S2t.1 XJaulo i de I’cstat dc Rio de Janciro, yire pot scr una p x -  
iicipaci0 nmli important, dc molts milers de milions de pessc- 
tes, i aixb són resultats prktics. Ara, si voslh només valora els 
resultats de I’Ajuntament de Rarcclona i no vol ni escoltar ni 
valorar els resultats dels altres, estern en un rlihleg de sards, 
que vostk ha practicat molt en la seva rkplica, molt diferent de 
la seva primera intervenci6, senyor Clotas, aquesta és la meva 
opinió i li ho clic amb tota la cordialitat : vosii: ha sortit a la rb- 
plica d’uiia manera moli diferent de corn havia plantejat el 
terna a ¡’inici; segurament és un sistema parlamentari molt adc- 
quat, perb jo l i  vull dir que aquest no és I’espcrit per parlar dels 
viatges, eh? No és l’csperit per parlar dels viatges aquests aB- 
jcctius, aquestes ctcsqualificacians, sense tenir tota I u  informa- 
ció, aquest no ks I’csperit per debatrc una cora sobrc la qual, 
aparentmeni, voste diu que esiem d’acord, Jo crec cltrc, ct’ccti- 
vamcnt, cl E’arlament ha cl’utilitztur tols cls seus mecanisincs 
per obtenir la rnixima informacih, per controlar, pcr impulsar, 
que ks la scva tasca. Arq vostb ha dit  Ltnii cosa ahzns -qucjo 
no li he rcplicat -, pcro corn que m’ha semblat que lu rcpetia, 
vostk S U ~ O S O  qiic ho ha dit clins del contcxt, 1 la dit : c<lI;,I i%rh- 
ment 6s qui ha de planificar quins s6n aquests viatges>>, doncs, 
no. Aixoja li dic d’cntrada que no. No scri aqucsk la nostra po- 
sicib. Nosallres som el Chvcrn dc Catalunyu, i no podcm rc- 
nunciar al que és la tasca ric govern, i liem de respectar la tasca 
dcl Parlament, pcrb planificar. eis viatges, aixb ho Gir i  el 
Govern i ,  aleshores, aixh no ho decidiri el IJarlament. 171 Parla- 
ment ens controlack, cns impulsiui\, cosa cluc voste molt Icgíti- 
niarncril csth J’cnl ara i jo, la mcvii ohligacih ks contestar-li i 
donar-li Ics iníormacinns que tinc a la tnA o altres informacions 
que vosti: em torni a demanar. 

1 4  scnyor Vidal-Quadras s’cnganxa cn el terna de si el I3rasii 
invcrteix o no ii Porhigal. Crec que ks un tema mcnor. Podem 
comprovar les xil‘rcs, aixb no és letna de deht pzlrlamcnkzri, 
sobretot perquc el tema és més important quc ~ in i i  simple xifra 
ci’iiivcrsi6 ;i Portugal, 

Hi lla un tcrna que sí quc li  volia conlcstar. Vostk ens vol co- 
l-locar en IR posici6 que nosaltres digucm H el Citi@ Ccntcna- 
ri 110 6s u11 lema dels catalans, i nosaltres no cl celebremu. Jo ,  
cn la mpmta ,  no s& si vosti: ha notrit cluc he dil que tot ei icrnn 
de Eiatinoamerica cra molt important per ii nosaltres per tota 
imít seric de relacions, malgrat quc el terna de L1atinoamcric;i 
no estava directarncnt lligal amb Catal~inya, sinó amb l ’ h t u i  
espanyul i, per tant, amb Catalunya com a Eoi*m;~~t pari de I’Es- 
tat espanyol. Rixb lliga una mica amb el quc va dir  ci senyor 
Comas. Ilc tota tnancrii, una frase clcl senyor Comíis no pot 
desvirhm el fet que nnsaltres haguem creat una Comissi0 del 
Cinqub Centenari -que és molt més important que una ii.ase 
treta de context -, ni pot desvirtuar cl fet que el Cinyuc Gcntc- 
nari hngi organitzut tota questa  prcsbncia, que vostk eiis critica 



per tan impliii com &, a I’üruguai i al Britsil, perqui= tot aixo 
forma part de la polilica cluc Catalunya vol fer amb Lhtino- 
america i vit lligach, evidentment, corn diu el nom de 1aComis- 
si6, amb cl CincIu& Centenari. 6s molt més important quc una 
frase treta de context. 

Gracies, senyor Presidcnt. 
El Sr. PRESIDENT : Grkies, senyor Conseller. 
Rcprendrem la sessió a trcs quwrts de cinc. 
Se suspkn la sessió. 
(Sh tres quaris dt. t i m  de la Iarda E un minut.) 

El Sr. PKES1 DENT : Es reprkn la sessib. 

Interpeklació al Consell Executiu 
sohrc la problernitica dc Ics drogadependkncics 

Passem al punt divuit de l’ordrc del dia, que és interpei-lacib 
al Consell Executiu sobre la problemilica de les drogadepen- 
dencics, que formulari el Diputat TI.lustre senyor Xavier Soto, 
del Grup Socialista. Té deu minuts. 

(Ei M. I!. SI: President s’nhsontu LICI sclib de sessims i I %  Sr. 
Yiceiwsidmt Primer e/ suhstitwix en la direccili dei debat.) 

El Sr. SOT0 : Molt iionorahlc senyor President, senyores i 
senyors diputats, se’rnpre que pujo it aquesta tribuna faig un 
esforq -no sé si reeixit o no- per intervenir amb un rnhxim 
de cura, de moderació i de responsabilitat. Jo voldria avui ex- 
tremar al mixim la necessiria prudkncia politica que cal per af- 
rontar un problema com el de les drogaciependcncies, que es 
un problema cluc genera tanta i tanta descspcracib, tant i tant 
sofriment, j que configura un autbntic drama social. 

Sóc conscient que és un lema que es presta, dc vegades, a 
grans afirmacions rctoriques i ;i grans desqualificacions. No 
seri aquesta la meva intencib; defugiré aquesta temptació. De 
tota manera, no ens cridem a engany, jo vull fer una intervcn- 
ció d’oposici6 i denunciar les mancances, els errors, les insufi- 
ciencies de la gestih del Consell Exccutiu de la Generalitat. I 
ho faré amb l’energia i amb la contunclkncia que shpiga, perh 
miraré dc fer-ho amb sentit de la responsabilitat, perquk 
creiem que la crítica, si s’exerceix amb rcsponsabilitat, és una 
de les millors formes de col4aboraciÓ. 

.To voldria traclar en aquests escassos deu minuts de que dis- 
poso, en primer lloc, dc les més de cinquanta morts que es van 
produir aquest esli u a Catalunya pcr presumptes sobredosis 
d’herdina, sobre el complinlent de la Llei 20/1985, del 28 de 
juliol, coneguda popularment carn ~ r ?  ((Lici lcic drogues),, de la 
politica de prevenció, i de la reconversió i reordenació del 
sector assistencial. 

Entrant ja en Ics morts que es van produir aquest estiu, és 
obvi i és conegut per tots que hem assistit a una situació inusual 
i a un augment importantissirn del nombre del morts. Valguin 
corn a exernplc les dades refecricles solament a la ciutat de Rar- 
cclona, en que els mesos de juliol, agost i setembre d’aquest 

any el nombre de morts ?ha cicvat ii trenta-set, mentre que en 
els mateixos mesos de l’any 88 es van produir deu morts o, 
l’any 86, set morts. 6 s  s i  dir, s’ha més quc triplicat el nombre 
de morts. 

La situació ha estat, doncs, una situació realment inusual. 
Així ho ha percebut la societat, així ho han percebut els mitjans 
de comunicació. Podríem posar exemples diversos, i parlar 
dels centenars i centenars de pagines que han publicat els di- 
versos mitjans de carnunicaci6 sobre aquesta situacib. Davant 
d’aquesta, el dia 2 d’agost el Grup Socialista al Parlament de 
Catalunya va asscnyalar la seva preocupació pel nombre de 
morts, que estava arribant ja a uns nivells dificilinent accepta- 
bles, i davant la inquietud i l’alarma social que s’estava pro- 
duint en el nostre país, varn demanar que el Departament de 
Sanitat, o el Departament de Sanitat conjuntarncnt amb altres 
institucions, oferís a la societat una inforrnacib sobre Ics causes 
per Ics quals s’estnven produint aquestes morts, si ens trobh- 
vern davant una epidemia o no, i que, en qualsevol cas, es po- 
sessin les mesures necesshries per mirar ci’evitar un major 
nombre de morts. I demanivern especialment un esforc en cl 
camp de la coordinació entre les diferents j nstitucions. 

Fins i tot jo, aquell mateix dia, paratlelamcnt al comunicat 
dcl Grup Socialista ai Parlament de Catalunya, vaig parlar amb 
cl senyor Conseller per transmetre-li la nostra prcocu pacib. 
Desgraciadament, la nostra posicib no vil ser escollada, i les 
mesures Qc coordinació i d’informacib que nosaltres varn recla- 
mar van trigar molt a arribar. Estem parlant del 2 d’agost, i la 
primera reunió, que es va celebrar entre les diverscs Admi- 
nistracions implicades, es va cclebrar el dia 7 de setembre. Es 
van deixar passar més de quaranta dies, que són clics impor- 
tants en els quals cl nombre cle morts es va duplicar. Fins i tot 
en aquella reuni6 que es va celebrar el dia 7 de setembrc -tinc 
aqui retalls periodístics- parla que es va decidir d’cmprendrc 
una serie d’estudis i que conjuntament totes les institucions 
van decidir donnr una primera explicició, necesshriamenl pro- 
visional perqui: no tenien dades cncara concretes sobre la taulu. 

Jo li voldria preguntar, molt concretament, senyor Con- 
seller, a quk cs deu aquest retard? Voldria que hi hagués una 
resposta clara i cxplícita. Per quk es va deixar passiir tant de 
temps entre la nostra pcticib -ja podriem parlar d’abnns, 
pcrquk aquest terna ja estava cn els mitjans dc comunicació i 
en la conscihcia social abans que nosaltres Céssim aquest 
posicionament -, perb podriem parlar d ~ l s  dies 2 , 3 , 4  d’agost , 
en tot ciis, l’evident és que es va produir un retard, com a 
minirn, d’un mes a prendre les primeres mesures i a donar una 
primera informació, molt provisional, que es liodia haver 
donat perfectament un mes (i b ans. 

Jo li  voldria recordar, en aquest sentit, perqui: nosaltres, 
durant aquests tres mesos, no hem eSCQlti11 la seva veu, no 
hem escoltat la veu del Conseller de Sanitat, més ben dit, hem 
escoltat que en resposta al nostre comunicat, el senyor Con- 
seller deia que no era un problcma sanitari, que era un proble- 
ma, el del consum i el tshfic de drogues, mcrnmcnt policia1 i 
d’ordre públic. 

Nosslltres creiem, senyor Conseller, que quan es produeixen 
en aquest pais més de cinquanta morts per presumpta sobredo- 
si d’heroina, estem, probablement, davant d’un problema de 
seguretat ciutadana, perb estarem tarnbk davant d’un problema 
de salut pública, h icament  vam escoltar la seva veu per a 



aixb, no hi va Ixiver cap xlarinient, cap inforrnnuib, arp Ixisic¡- 
onarnent clcl Cmseller. 

Jo em perrnctr6 recordar-li, seriyor- Conscllcr, les aíirmaci- 
ons que feia, des d’aquesla mateixa trhinzi,  dcmA kiri un i m y ,  
el Uiputal socialista scnyor Josep Maria Salu, cn motiu d ’ i i i i i i  

interpcHació que va fcr :I;&rc l’npagada que es va produir ;-I Ca-- 
talunya el mes de setembrc de I’any passat, deia : ~ c n s  intercs- 
sa deslacar, perquc és politicamcnt signifimtiu davant ú’uquesl 
fet, davant de l’avarim -(deia cl senyor Sala-, <<com ha 
actuat el Govern dc Catalunya i si vil aotLuir com havia d’wtuar. 
I’erquk, scnyores i senyors diputats>r --deia ei scnyor Sala-, 
(<en cap moment c s  més riccessari un govern, cn cap inornent 
6s mks tiecesshria I’actuacih d’un govern que quan cs produeix 
una situacib rl’emergbncia. En cap moment cls ciutaclaris d’un 
país nccessitcn mks del seu govern que quan es trenquen les 
condicions normals de vida d’aquests ciutaúans, quan cs 
trenca la normalitat. Un govern, sobretot, s’iifirma en eis 1110- 

ments difcils, un  govern que no aclun en els rnomcnts dificils 
deixa de ser LIII govern, cs converteix>> -deia el scnyor Sala- 
<< CII una caricatura clel que hauria de SCI un ~ O V W J I  )) --deia ei 
senyor Saia- {<no van estar voslks 8 I’aal~ada de Ics responsabi- 
litats, van iibdicar dc ics seves responsabilitats. Jo cccc que cn 
aquest scnlit van fer un flac servei als ciutadans de Catalunya i 
a I’autogovcrn de C:r-ltalunya. H Aixo que fil un any deia des cI’R- 
questa tribunal cl senyor Joscp Maria Srzla, rcferint-se a una 
altra situacib, jo avui ho he de repetir, mimkticamcnt, i em 
sembla quc 6s pcrkctarncnt aplicable. 

Perb passant als altrcs kmcs que voldria plantejar, per no cs- 
gntar cl meu temps, voldria piantcjar també la política gencral 
imks enlih cie Ses morts yiic s’han proclu‘il aquest eskiu en mat& 
ria dc drogaaddiccib. 

1.h primer lloc voldria parlar d’un tema en qui: tots els pro- 
fessionals, tots cls sectors socials i polítics coincideixen que és 
cl tema prioritari en uhordar aquest tcina : 6s la política tic prc- 
vcncib. I lii veritiit 15s que la politica de prevcnci6 cl’ucliicst 
gnvcrn 11a brillat pcr la seva absenciii. 1’1 mixini que han ret 
vostCs han estat alguncs grans carnpanycs publiciliiries i alg~ii~s 
cursos de fnrmacici per a algzines persones i l’edici6 c1’alg:u t i  mn- 
terial d i vulgirt iu. 

.Jo tio vull entrar en la discussió cl’aixo, pcrquk probablement 
tots estaicrn d’acorcl que aixa &s necessari i yuc iiixb s’ha CIC 
íkr; voldria centrar la discussió en un altre aspecte, que jo crec 
que ks el mes relícvane, el que cns pot pcrmetrc dir si, CIC veri- 
tat, CN fa una política de prcvcnci6 correcta i actequacla i1 Catnlu- 
nya, que és veurc yub és el que decliqueli vostbs dels seus pres- 
suposios totals, cn maíkria tle droguadciicci6, a prevenció, i 
vostk em carrcgirli si \cs meves dades no són exactes, perh el 
cluc dediqucn vostbs a prcvencih és un 1 1, I I ?h del pressupost 
total dc toxicornanics. í si vostk compiara aixi, amb els pressu- 
postos d’aitrcs comunitats autbiiomcs, vcuri que 6s un pcrcen- 
tatge petit. Podriem parlar cicl 34% que hi dedica el País Basc; 
vostk em d ¡ ~ i  : <( home, ks quc 61 País Ikisu no 6s hOlndog¿ibk 
perriu& la situació C:s molt mes prcocupant i hi ha un  altrc sistc- 
mil clc ílnanprncní>>, pcrh poriricm parlar d’altrcs cornunilats 
quc iencn el mateix sistema de finanqanient que la Generalilat, 
com ara Casiella i LleO, per excmple, que dediquen el 29% del 
pressupost H prcverició; Extremadura, u n  2 I (k ;  nalears, ~ i n  
24%; Castclla-la Manxa, el 33%; la Rioj21, el 35O/0, I-Ii ha una  
mitjana total de les comunitats autbnorncs tl’un 1 9,2°/0. El pcr- 

ccntatgc del t iovcrn de la Gcneraiitat ks un liercentatgc moll 
baix, cluc caldria rcctificar cn succcssilis exercicis 
pressupostaris. 

Voldria parlar í;tmbc del cornplimcnt de la Llei 20/1985, de 
25 de juliol, de prcvenci6 i assistkncia en matkria de siibstinci- 
es que pocicn generar clepenclkncia, la vulgarment coneguda 
corn il llei clc drogues. Jo crec, senyor Conscller, quc liauri 
d’estiir forqosametit rl’acurd anih mi quc cn aquestii Llei es pro- 
ducixen molts incomplimcnts, cpic hi ha molts wticlcs d’a- 
clticstri Llci que s6n aulkntic paper niullat. l’oclrícm parlar de 
I’articlc 14, que diu que el Departamenl de Sanitat i Seguretat 
Social i el de Justícia han ci’implantar prograrncs de dcsinloxi- 
caci6 i deshabituaci0 dels reclusos quc presentin clependkncies 
CIC drogues 110 instilucioHalitzadcs, i quc ii aquest fi cal dotar 
eis establiments penitenciaris amb els mitjans adequats, Crec 
que, bbviament, en aquest punt, no hcm avanqat. Podríem 
parlar c l d  Títol TV, del Títol V o del Titol VI, que fan referhncia 
a les mesures de control de la promoci6 de begudes alcohbli- 
qucs, del tabac, s’asscnyala en aquests articles, en molts d’dls, 
la prohibicih de fumar en  cls centres d’ensenyamcnt, o cn els 
centres sanitaris, o a les oficines dc 1’hdministr;icib pública 
destinades a I’atenció directa al públic. do puc reconkixer, 
scnyor Conseller, que haurem fct un avenG en alguiis camps, 
pero hem cic coincidir qiic l’incompliinent cl’aqucsls articles 
no ks un fet iiilliit d’un institut, d’un centre sanitciri o d’una oli- 
cina, sin0 que 6s un  incompiimenl, clesgraciarlamenl, moll 
geric ral iímt . 

I em volciria rcferir a un altrc incornplimcnt que a mi em 
sembla molt preocupant, que bs el que fa rcfcrkncia al‘Sitol VI, 
el que parla d’altres clcpcndkncics i, concrelamcnt, ¡’article 3 1 . 
Diu i’articlc 3 1 : ((no és pcrmcsa la venda directa als mcnors 
de i 6 anys de coles i al tres productes industrials inlialablcs, 
amb efcctes euforitzants o cleprcssius. El Consell Executiu ha 
dc detcrminar, pci’ Reglmctit, la relacib de producles :i yuf: es 
refereix cl punt I . >> N o  es compleix ni cn la lletra 11; en l’csperit 
aquest article. 

El Sr. VICH-PKESlDI:JT\IT PKTMEK : Senyor Diputat, l i  
voldria i.ccorrlar que cl temps s’hii exhaurit. No s’cstrmyi cluc 
Ics bombetes no s’kagin cncks, per0 rn’indica 1’11-lustre Secre- 
tari que hi ha tina aivaria cluc ho impedeix. 

El 9. SOT0 : Molt bk. Acabark de scguida, sciiyor Presi- 
clcnt. Hi ha molts iiparlats que haut% de deixar forqosamcnt pcr 
1-1 la segona i ntervcncib. XlerS, dejxi’m posar-li l’cxcmple, cn 
concret, de Ics coles, que, corn vostk sabri, cl dia 20 d’octubrc 
molts mitjans drs cornunicacib assenyalfiven que I’Adrni nislra- 
ci0 central impedia I u  venda dc I9 coles il.legds. El dia segiicnt, 
tots els mitjans dc cnmunicacih destacavcn sota titiilars : c( 111 
Departamerit de Gomer$ cle la Generalitat vit i liientar amagar 
c’ls ”pegaments‘ ‘ toxics), i ,  concretameni, més eiillh del tilu- 
lar, que ks una responsabi1jt;it bbvia del periodista, una cxpres- 
si6 concreta cicl scnyor Consellcr de CornerG : ((Con la dirusi- 
6n de 10s noml~es se puedcn altenir las nomas que iinpcran 
e11 el rnuncio coriicrcial y creo que se tcndría que habcr actuado 
con mucha miis cautda>>, Crec cluc, probablamcnt per sobre 
clcls inlcrcssos corncrcials d’unes empreses, s’ha ri’estar per 
I’intcrks cic la salut pública dels ciutadans i ciutadatics de Cata- 
lunya i, molt especialmeni, dels menors. Després continuar&. 

t31 SI: VíCJ!-I’KESIDliNT PICTMER : Mollcs grhcies, 
T1.luslre scnyor Diputat. Té la paraula pcr contestar aclucsla 
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iizierpel.lacib I’l-Ion~thle Conseller de Sani tul, senyor Tritis. 
111 SI-. CONSELLER I X  SANITAT I SEGURETAT 

SOCIAL (Xavier Trias) : Scnyorcs i senyors diputats, conside- 
ro que ks bo iniciar la resposta a aquesh iriter’pel~lació fent 
unes consideracioiis generals sobre el fenninen de la droga que 
ajudin a centrar i intentin explicar d’una forma global i realista 
aquesta problcrnhtica. S’lia parlat de les morts per sobredosi, i 
jo voldria que aqucst f’ct no fos considerat d’crna manera liilla- 
cia, perquk aixb podria induir a una greu conrusi6, sinó quc es 
tingui en compte aquest fet com u n ~ i  dcrnostrczcili més de la ve- 
rilablc dirnensi6 del problema de la drogaaddiccib. 

l31-1 sembla bb quc, com dcia el senyor Diputat, no fem as- 
pectes d’cfcctismcs o de demaghgies sobre cl tema ric la droga 
--i jo tampoc en faré-, crcc que 6s bo explicar quina ks la si- 
iuacib rcal de Ja clrogti 2-1 Calalunya i que 6s cl quc fcm nosaltres, 
;-i nivell de la Generalitat, per combatre-ho, 

Existeix dins de la noslra societat Lini3 legitima preocupació 
per I’anorncnat problema de la droga. Catulunya, corn tots els 
piisos del món occidental, s’ha vist irnniers també en aqucsta 
vcritable plaga, que representa ]’Ús de cli verses subslincies cap- 
accs de crclir greus conflictes pcrsonuls i sociuls. Indcpcn- 
ckntment cle l’alcohol, la rcsh  de drogues s’han introdiiit dins 
la nostra societat en els últims anys. Entrc aqucstcs drogues 
modcmcs, n’hi ha algunes que teiieri una grm tolerhncia i 
creen una forh i rhpida depencl&ncia com l’hcrdina i la codina. 

La capacitat de crear dcpcndkncia íisica o psíquica cn et con- 
sumidor &, precisarnenl, una dc Ics carackrístiques mks im- 
portants a l’hora de defjiiir una substincia corn a droga. Pcro la 
depenckncia no vc determinada excltisivament per la inlerac- 
ci6 entre la substhncia i el sistema nervi6s central, és una si- 
tuació més complexa en qub tambk inlervk I’estructura social 
on actua el subjecte, les S C V ~ S  relacions dins el grup humit i la 
for$:\ dels mecanismes dcl mercat del producte. El proces 
passa, doncs, per I’cxistencia mateixa de la droga, pcr la pre- 
sencia cl’uns mecanismes socials que, direckumnt o indirecla- 
ment, permeten - i  en ocwions inciten- el seu consum i per 
l’existcncia dc grups de població o dc tipus de personalitats es- 
pecialmcnt scnsibles. Sbn, per tant, molts els íactors que inter- 
venen en la demanda dc consum de drogues, EI més preocu- 
pant de tot 6s que el primer contacte amb la droga es produeix, 
gairebé scmpre, en i’etapa juvenil; aquest jo crec que es un fet 
gravissim. 

Segons les dades de les enquestes encomanades pel nostre 
Departament, els anys 82 i CIM, un 40,4?h de la poblacib gene- 
ral gencral f~ ima tabac; entre u n  3 i ei 3,7 cl’aqucsta població 
consumeix alco ho1 excessivament, amb risc de malaltia alco- 
hblica, i un 5 O / 0  de la poblacib filma dcrivats ric1 chcm,  un 1,2 
consumeix cocaina, 0,4% psicotrops i un 0,2% hcro’ina. 

Aquest estiu pmssat s’ha produit a Catalunya -i especial- 
ment a l’hrea de Bmelona- tot un scguit de morts relaciona- 
des amb el consum dcls opiacis. Ahms d’entixr-hi, pero, 
voldria inscriure aquests morts dins del seu contcxt real, scnsc 
treure: la iinporthncia que t& aquest fet; és í t  dir, no m’agradarii? 
que el que diré ara servís per frivolitzar les xifres deis marts 
que s’han donat, pero, realment, s’ha d’inscriure dintre d’un 
context global. 

El tabac provoca anual ment a Catalunya 6,000 defuncions, 
ho rcpctcixo : 6.000 persones moren cada any, al nostre país, 
per causi del tabac, ii mks dels elevacfíssims costos sanitaris i 

economics que es deriven d’aquesta irca. O bé per posar un 
altre exemple, l’ínclex de rnortalitut associiil al consum de be- 
gudes alcoholiques, tenint cn compte quc la cirrosi hepktica 
configura una de les priiicipals causes de mort, és del 3°h, 

Després d’ayucsta reflexi6, i que n a m h  I’hc dit de passada 
perh que crcc que dóna el context en que ens trobem, ajuda a 
marcar la dimensió, crec que puc tractar ii fons el lema del pro- 
blema quc s’ha prndLiil amb les morts aquest estiu. 

El fenomen de I’acldicció de I’heroina va comcnqar als Estats 
Units als inicis dels anys 70 i va urribar a Barcelona cap R princi- 
pis deis anys 80. Per tant, és un fet relativainent noli i recent il 
casa. nostra. A Calal~rnya s’estima que, aclualmcnl, hi ha uns 
14,000 hcroinbmans. El nombre de morts per consum d’hcrdi- 
na registrat durant els nou primers mesos dc I’any 1988 ha 
estat cl’un ioid de 103; dels quals 74 han tingut lloc a kircclona 
ciutat i 29 a la resta de Catalunya. Compartint aquestes dades 
amb les dels anys anteriors, veiem que n Barcelona ciutat s’lia- 
vien produ’ii I’any 83,22 morts; I’any 84,30; I’any 85,48; i’any 
86, 42 i I’any 87, 55; segons fonts dc I’Institut Anathrnic 
Forcnsc. 

Per tant, ens trobcm que, iimb diverses nscilhicions, 
augmenten progressivanien 1 aquestes xifres al I larg d’nquests 
darrers anys, La majoria de morts n Barceloni-i han succe‘it a l’c- 
tapa estival, de juliol 8 sctembre, s’han proctu’it 39 morts, 
mentre que de gencr a juny varen ser 35. Per6 aqucstcs morts 
no s’han prodLiit exclusivament a nivell de Barcelona, aquest 
fenomen, a Madrid, a Saragossa, a Jaen, ii Almeria i R Miircia, 
tarnbh s’ha delectat aquest fenomen durant i’kpoca cstival. A 
Iialia la droga hu provocat la mort de 500 joves cntre 1’1 de 
gener i el 18 de sctcmbre d’enguany. Diversos són cls factors 
relacionats amb aquest increment de morts, per una part 
I’edat, es perfila un eiivellimcnt gradual de la poblacih heroino- 
mana, la mitjana d’inici al consum es situa al voltant dels vint 
anys i, pcr tant, la majoria porta vuit o deu anys de consum 
continuat, amb una mitjana. d’edat de 27,J anys. 

En segon lloc, hi ha un altre facior que ks  la politoxicamania, 
per la ingesta d’ailres drogues com I’alcohol, deriwts del wn-  
nabis, psicofirmacs, cociina, Canvis en la puresa : és ccrt, pro- 
bablement hi ha canvis en la purcsa tant a través de la proce- 
dencia d’on ve aquesta herciina o bé per variacions dels canals 
de distribwcib d’aquesta, que cs dóna aquest factor cspecial- 
ment en els mesos de I’estiu. 1 factors individuals : la manca 
de condicions higikniques personals, tant en In scvd rutina 
ciiiria com en aspectes concrets de venofunció, la vclocitat en 
I’admjnistracib o el lloc o l’espai on s’injcctcn, figuren també 
com a Fxtors individuals, i tarnbk l’elevada iendkncia al su’icidi 
del colalectiu herdinoman. 

Patologies diverses associades : també poden influir; l’cxis- 
tkncia d’un elevat percentatge d’heroirii>mans amb viriis o 
amb anticossos de la SIDA, prcvalcnp de l’hepatitis 13, tuber- 
culosi o altres infeccions. En gcneral, tot aquest tipus de mal- 
alts, com vostks saben, pateixen un sistetna immunitari 
deprimit. 

I ,  en sis& lloc, la macginalitat, condicions socials rlcsfwora- 
bles amb un Índex de criminalitat eleva1 i amb una situaci6 
d’alt risc de mortalitat. 

Sabem --i la Drug Abusc Report ProRrum, dels Estats Units, 
ho indica- que 12s evident que l’índcx de mortalitat de la po- 
blació drogaaddicta és molt elevat. S’atrihueix aquesta xifra a 



unes xifres trctxc vcgades superiors ii I u  rcsta, Ics xifres cic mor- 
lalital rcspcck a aquest col-lcctiu. ks a dir quc amb iiqucstes 
ciades cs pot assegurar quc Ics morts d’aquesl estiu 110 es podcn 
considerirr c o m  Lin fcl riillal, sin6 coin ma dimensió del problc- 
ma que tenim :i nivell cle tota la societat. 

Aquestes morts hun de ser aniilitmdcs detingudament, i és 
per aixb que s’han cstabiert unes comissions, unes comissions 
que s’han efcclur-lt i vati comcnqar :i treballar a nive! I del Depar- 
tament de Sanitat abnris cícl 7 dc setembre, i quc és veriliit que 
es van unificar desprbs c? partir del 7 dc setembre. I en aixb 
podem dir i assegurar que hi hil ~ i n a  boria coi-lahorrzcib, hi ha 
u i l a  bona coHaboraei0 amb I’Instilut Municipal de Salut de 
¡’Ajuntament dc Barcelona, amb l’lnstitut A n a t h i c  Forense, 
i amb l’lnstitut Nacional de Toxicologia, amb I’objectiu de rea- 
l itznr una correcta vaioraci6 del notntxe de morts, rclxionades 
amb el consiim d’opiacis, i ,  al inatcix temps, veure quines s6n 
les especials C ~ U S C S  cluc poden influir sobre elles, i fer un 
cstudi epidemiologic proliind d’aquestes, Una cl’iiqucstes cu- 
missions, per exemple, realitzit una  tiioiiitoritzaeib clinica rie la 
sobredosi i de les urgcncics que es produeixcn per aquest 
motiu. 

I i l  Consell ExecLzlirs dc la Gcneralital ha considcrrit des dc 
scmpre una prioritat lu lluita contra la clrogaacldiccih i ha portal 
a terme actuacions cn clivcrsos fronts. En I’aspcctc de la repres- 
si6 dcl trlific 6s ben corzcgut cpie la tieneralitat clisposli de limi- 
iadíssims miijírns per excrcjr competkncics en 1’orrit.e públic, 
perb, de totli manera, s’han fct csforqos respeclc il aixo. Ida Llei 
2011 985 és una Llci qualiíicuda per tots cls experts de progres- 
sista, 6s la pririierar-1 nivcll rlc tot I’Estal que versi sobre les clra- 
gadcpendcncies i Fa ur1 aborclatge glohnl dcl proobletma, i Bs cvi- 
dcnt q ~ i e  hi ha 101 u n  conjmt cl’iiccioiis qiic ha portat a terme, 
en aquests últims anys, la Cozisdlcria que han estat, jo crcc, 
portades a tcnnc ;itnh UII gran grau de coordinacih i ii rnks arn h 
Li  11 a cx tem i  li i in po r i ant. 

Per cxernplc, I’any 1 987 la xarxa d’l-itcncib al clr*og;-~cicpen- 
deili csisvii iniegriuh per* 54 centres de diversa titulnrital i coor- 
clitracla pel I.)epnrtaincnt de Sanitat i Scgiirctiit Social i va donar 
assishicia a 3.600 pcisoncs CILIC, i1 mks, s’hi vil reiiliizar L J ~ M  

mitjnn;i de 6.029 visitcs, iina dada prou irriporlai~t. Aqucst any, 
disposem ja de set Linilats liospitiillirics de tlcsintoxicxici en co- 
mptes CIC les cinc quc tcníem I’any p;issal; aixh ha perrnks 
passar dels 27 llits de I’any 87 als 35 q Lie tcni tn enguany. 1 h i y  
1987 es varcn signar 36 convcnis dc prcvencib ainb les corpora- 
cions locals. L’any üü cl 13epartarncnt col.laboru en  Iu realitm- 
c ib  de 41 programes municipals dc prcvencih i 18 de rcinscrció, 
a més de wbvcncioiiar 22 msocixiom d’ajut als uf’cctats pcr 
les depenclCncies. 

EI sr. V I C U - I ’ K I : ~ ~ I ; I T ~ I ~ ~ T  P K I M ~  ri-iuslre scnyot:.., 
Iloiiorabie Cnnscllcl-, l i d i m i l  corn 1’11-lustre Diputat, li haig 
de significar quc, con? que 110 tcnini mi$ins niechnics per 
wisac-Io, ho haig CIC fwjo personalmeni, i que vagi acitbant ... 
(Li M. II. SI; i’twidont (JS wiracorjiori/ UI stju Etoc.) 
El SI.. CONSi<LI.,I=,K DE SANITAI’ 1 SEGURETAT 

SOCIAL, : Acabo ara tnatcix. 
Així inatcix, i conjuntament amb altres depz-lrtanicnts dc la 

Generalitat, es rcaiitxen importants activi tats cie prevencib, 
com ara I’cducacib per a la salut a I’escola, en cnscnyarnent, o 
la reaiitzacii) de cursos i jornades acire~adcs als professionals de 
justicia i de govcmacib. 

El Departament de Sanitat i Scgurclal Social destina aquest 
any 904 milions CIC pessetes. fis evidcnt que el 62Oh ci’aquest 
prcssuliost provcncn de la Generalitat i el 38‘h restant provc- 
ncn del Pian Nacional sabre la Droga, cssenl en les xifres -3 
excepcib del Pais h s c -  una de les comunitats autbiiomcs qtic 
gnsia mks pcr habitant a nivell de iol 1’Estat. 

1 3  a dir, podria continuar llcgint tot un conjunt d’actuacions 
que liortern a terme. Vull clic cluc les actuacions que porla a 
terme el Depurtamcnt, ii nivell de tot I’Estat jo crcc que són rc- 
almcnt avanqadcs i ,  a mks, les fcm amb una autkntica coordi- 
nació amb les altrcs entitats locals. 

El Sr. PRESIDENT : Gricies, senyor Conscllcr. Senyor 
Soto, vol intervenir? (fuusa.)Té la paraula. 

El Sr. SOT0 : Senyor Conseller, jo crcc que, no solsjo, sinh 
el conjunt de la Cambra té la convicció quc IIO ha contcstat 
vostk la majoria dc ics coses que jo l i  he plantejat. S’ha fet, en la 
prinieru part de la seva intervenció, tina I l i@ més o rncnys pc- 
clagbgica, perb quc més enllh d’aquestcs dades, que jo crec que 
eren bhsicarnent conegiicfcs per lli irnmensit majoria dels dipu- 
tats cl’aqucsta Cambra, no ha trobat respnstcs ii toles les qiicsti- 
ons yuc jo li he plantejat. 

Ara jo li ho liauri: de recordar.. . , i vostk, per descomptat, dis- 
posaríi de cinc minuts i jo ja nu disposarc de rkpiica i podrii re- 
spondrc vostk d que vulgui, és U ~ R  lkcnica parlamcntiria 
polser molt adcquada i molt enccrtuda, perb que ajuda poc, re- 
alment, a ia iirncib que aquest Parlament ha de fer, que és la 
tiincib de parliitncntar, cl’intcntar-nos posar cl’acord en 
aquelles coses, en aquclls errors, insuticieiicies i mnci inccs 
per corregir l’acció política. De tota manera, deixi cluc hi torni 
a insistir. 

Una primcra cosa : vostk ha cl i l  quc la Llci cra uiiii Llci pro- 
grcssisla. Bs vcsitat, nosaltres ~ i i  vam coinlaImrar i vam contri- 
I3uir a fer ci’aquesta Lici una Llei progressista, certment, i unii 
CIC les millors lleis que tenim en aqucsts momcnts a iiivcll de 
l’llsht. Perb 6s que el problcina no 6s aquest, jo no l i  he purlat 
cl’aixh. Jo del q~it: li he purlat a vostc, en coticrcl, 6s que hi ha 
una iniincii cie ctmrplimeni d’aqucsta X k i ,  de molts articles cl’a- 
questa 1 ,Ici i qiie no shn incomplimcnls puticularitzuts, sinh 
qiic S ~ E I  incomplimcnis molt generalitzats. I-lc pcisat un cas cla- 
rissirn, concIct, de I.:] ducs setmams, del (:onsellec dc 
Comerc;, lluc es qwixa  perquh I’hdminislraci6 ccnlral ret ira 
dcl mercat ma &ric de coles quc cren perjLidicids per ti la 
salul, i especialrncnt pcr a l’iis dcls infrints, No hc irobat ce- 
sp0sta 21 aixb. 

Jo he parlat del tetna que 1:1 prohi bicih cicl tabac que asseiiy;i- 
la la I k i  dcl Parlament, la prohibicih de f~iim;ii* tabac en detcr- 
minats establiriicnts, 6s zina prohihicib que geiicralmcnt s’in- 
compleix. Li tic parlal iicl lema de la dcsinloxicacih i de la (Ics- 
habituuci6 dels reclusos Ics presons, qtie prcveu aquesta Llei; 
aixi) 6s paper mullat, senyor Conseller, papcr  null lat! 

Li hc parlat de prevencih i l i  he dit  qcrc cl que feia vostk clc 
prcvencih era absolutarnenl insuíicicnt. N o  he trobat una rc- 
sposta; m’ha recorclai li1 xifra del cluc dedica totalment el 
Govern cle la Gencralitat. Jn el quc dic és que dintre d’aqucsta 
xifra, cl capítol de prevencii, és un I1,1 I%,  quan i’ideai seria 
que estigubs en el 25 corn 21 mínim, 25, 30,33. Li he parlat dels 
percentatgcs quc hi dediquen altres cornunilats fiuthiomes, 
del País Basc i d’alires, que són molt superiors. El quc hc dit hs 
que la prevencib es podria aplicar perfectament, de la mateixa 
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forma, a la reliabiljtacih i II la reinserci6 social, i, francament, 
no hc trobat rcsposta. 

No he trobat resposta tampoc a una actittid que, des dcl meu 
punt de vista, davant la situació en quc esthvcm, era una si- 
tuació d’inhibició i passivitat davant les nioris per sobredosi 
d’hero’ina que cs van produir l’estiii a lot Catalunya. Jo li he as- 
senyalat molt clarament que hi ha hagut  LI^ retard, que vosti: 
no m’hn dcsmeníit, que vostk m’ha dit cluc, declivament, fins 
al dia 7 de setembre 1’10 van posar cn coniii aixh itmb les nitres 
institucions, i si diem {(no prengiiem aixb com N cas liillat >>, jo 
li he de dir que el que cm prcocupa es si cn ;iqucst cas concret, 
en aquesla situació concreta la coordinacib no ha funcionat o 
s’liii retardat de manem considerable, crec que aixb 6s perlccta- 
ment possiblc que passi en la polílica general, i crec que aixb 
s’ha dc rectificar, que hem clc trobar cls mitjans, 

Voste, senyor Conseller, té com petencics pcr afrontar el pro- 
blema de les drogadependencies a Catalunya i té les cornpetkn- 
cies ben precises, que assenyala amb tota claredat la Llei. L’itn- 
bit de l’aplicacih d’iiqiiesta Llei s’estén a accions de promoció, 
de I’accés a la informació, de I’educació sanitiria, de l’alencib, 
dc I’assistcncia, de la rchabilitacib i clc Iri rcinscrci6, en rnuthia 
de substhicies que poden gcnerar dependkncia. Tot ai x o  és ca- 
mpetencia cle voslk i meritrc en aquest país hi havia una si- 
tuació de preocupacib, d’alarma social -que vost& no ha 
desmentit-, en la que estcm lots d’acord que es prodLiia, 
vostk cs va mantenir callat i no va dir el que havia dc dir. Igual 
que ens ha recordat aquí cluc certament -i jo comparteixo 
amb voste aquesta aprcciaciÓ- cal posar cl nombre de morts 
-sempre 6s desagradable i terriblc havcr de parlar en aquests 
termes, no?-, pero en rclació amb les morts que es pro- 
dueixen per l’alcoholisme, pel tabac, doncs alxb que vostk ha 
dit avui des d’aquesla tribuna ho podria haver dii perfeclamenl 
el dia 2 d’agost, afegint allres elements d’informacih, Iran- 
quil-litzant la societat, explicant el quc estava passant. Crec 
que és el quc espera una societat del seu govern, El que espera 
biisicumenl és quc: L m  gcwcrn sipiga actuar -cels citava en 
aquest scntit abans el scnyor Joseli M ~ r i a  Sala- en cls mo- 
rncnts dificils; un govcrn que actua en els nioments fkils aixo 
no tk cap rnbril. El que demanen els ciutadans és cluc nctu’i en 
els moments dificils, que sentin la necessitat cl’un govern i que 
no hi hagi UI? govern que defugi les seves competkncies, que 
abdiqui de les seves responsahilitats. Pcrqik, corn deia el 
senyor Sala, dcixa de ser un govern per converlir-se en una ca- 
ricatura dc govcrn, i jo crcc que riixb &, francament, al quc 
vmte  m’hzwia de donar resposta. Ja li he fet la pregunta, a més 
a més, l i  he rcpctit : per qui: aquest retiird?, per quk aquest si- 
lenci mantingut quc acaba de trencar vostk avui? 

El Sr. PRESIDENT : k i g i  acabant, scnyor Soto, se li  ha 
acabat el temps. 

El Sr. SQTO : 1 amb ~ i n u  sola excepció ... -.ja wiibn, senyor 
President-, amb Linii sola exccpcih la dc1,dia 2 cl’agost per 
dir que aquest era iin problema d’ordrc pGblic i crec que no hi 
hti ningh en aquest país que pugui desmentir qiie quan hi ha 
morts pes sobredosi d’hero‘ina estern probablement davant 
d’un problema d’ordre públic, pero estarem també davant 
d’un problcma molt important CIC salut pública. 

En tot cm, escoltarem amb atenció les seves respostes, és 
clar, ara ja sense possibilitat de r&plica, i en ics mocions que 
presentem, si aquestes cxplicacions no ens sotisfan, proposa- 

rem línies d’actuació concretes, que li  asseguro quc més enlli 
de la crítica el que intentaran buscar seran vies de col-laboració 
per solucionar, en la mesura del possible, el problema. 

Res més i molles grhcies. 
El Sr. PRESIDENT : Grkics, senyor Solo. El senyor Con- 

seller té la paraula, 
EI Sr. CONSELLER DE SANITAT’ i SEGIJRETAT 

SOCIAL : Molt Honorable President, senyores i senyors dipu- 
tats, nomes per precisar dos o tres aspectes que potser no han 
quedat prou c l m  en la mevii resposta. No es poden utilitmr els 
tants per cents corn sembla, no? 6s a dir, vostb parla, i diu : 
((Oh, és que aquestes comunitats autonomcs gmtcn tant més 
pcr cent),, pcrb és que gasten molt menys que nosaltres. Si II 
nosaltres ens toca, pcr entendre’ns d’alguna mancrii, el I6,lO 
del pressupost de I’INSALUU, eh?, doncs nosaltrcs gastem 
molt mks del I 6,lO del que es gasta en prevenció a nivell de tot 
1’Estat. Aquesta 6s la rcalitat, aquesta és la situiicib qiie hi ha. 
Una altra cosa 6s que aquí a Catalunya aixi, representi el 10(%; 
és una realitat que Catalunya és la comunitat autbnoma, amb 
el País ilasc, que c s t i  fent una accib més gran, a nivell de dro- 
gues, de tot 1’Estal. 

Jo confio quc el dia quc jo plantegi a aquesta Cambra que 
deixem de t’urnar, em doni suport, eh? Jo espero que voste em 
doni suport cn aquest aspecte, pcrquc és evident que ..., voste 
diu : ((no fem prou en tabac)), és cvident; fem, farem, hem 
estat un exemple clar de In via de políticli c3c prevenció que nus- 
alt res empren em . 

Vostb pregunta a veurc per que no responc a la passivitat. 
No és cert que no es contestds fins al 7 de seternbrc, i vostl: ho 
sap. Voste el 2 d’agost em va telefonar, va estar parlant amb mi 
per telkfon i ja per telefon li  vaig dir que no sortiria a fer unes 
rieclaracions públiques que creessin una situaci6 d’espectacle 
especial, ates que aixb ja era en els mitjans d’opinih pGblica. 
Voste ho sap, li ho vaig comentar jo per telkf’on en aquell 
moment, i una altra C O S B  $s que vnste volgu6s que jo sortís, 
doncs, 1-1 donar suport il la scva ucci6. Ja dic, nosaltres hcm con- 
tinuat fent una política seriosa cie prevenció, d’aicnci6 als dro- 
gaaddictcs. Crcc que la xarxa sanitirin ha funcionat absoluta- 
ment correctament en tot moment; s’est~ii tractant els malalts 
i els malalts qiic han arribat a nivell de la xarxa s’han tractat co- 
rrectament. El mcs dcjuliol es va obrir un centre, uns llits, per 
a alencicj a drogndcpendcncics a nivell de Bellvitge; e1 mes de 
setembre, seguint el programa que teníem marcat, viim obrir 
els al tres. 

ks evident que nosaltres vam continuar fent eis estudis per- 
tinents per veurc quines en són Ics ciiuscs; encara no estan di- 
lucidades del tot, perquh 6s un tema complicat, fer I’eestucli epi- 
demiolbgic. E és veritat que, dcsprés, s’ha fet aquesta reunih 
del 7 dc setembre : aquesla reunió del 7 de setembre és una 
reuni6 per intentar posar-nos d’acord, p r o  és una reunió més 
politica que tknica -teniem tots cts tkcnics posiits d’acord 
molt antcriormcnt que cl7 de sctembre. 

Jo, aquest aspecte, el vull deixar molt clar, perquk aquesta 
és una realitat existent. Nosaltres -jo ho he rcpetil diferents 
cops- no utilitzarem el tema de la droga corn un tema dema- 
gogic; el tcma de la droga 6s un tcmu cluc nosaltres hem inten- 
tat i continuarem intentant portar-lo amb la mhximii colalabo- 
mi6 de totes les entitats locals. Crcc que 6s un excrnple clur dc 
la Consellcria la línia que hem prcs en aquest carni, i la conti- 
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nuarem prenent, i 6s eviúent que qualsevol proposta que es 
pugui prcsentar quc vagi pcr aquest camí serA ben acceptada. 

El Sr. PR ESTDENT : Cirhcies, senyor Conseller. 
Em plau posar en coneixement de In Cambra que en la llotja 

de convidats es troba el senyor Dusan Sinijog, que es el Prcsi- 
dent de la Repiiblica d’Eslovknia quc, corn saben les seves se- 
nyorics, esta integrada en ]’Estai iugoslau. Una salutació prego 
per a ell. 

(A pluudimn fs.  1 

Interpeklacii, al Consell Execritiu 
sobre la politica universitiria 

Passem a continuació al punt númcro 19 de l’ordre del dia, 
que ds intcrpel.laci6 al Consell Executiu sobre la política uni- 
versitiiria, que formulara el Diputat del Grup Socialista senyor 
Magí Cadcwll , 

El Sr. CADEVALL : Senyor President, senyores i senyors 
diputats, per a les univcrsitats resulta difícil conciliar funcions 
diferents, atcndre la demanda d’cstudis, preparar profcssionals 
competents, rcalitzar cursos de tercer cicle d’dt nivell, kitendre 
ia recerca, pcro en aquesta intcrpe1;lacih voldria connectar, fa- 
namentalment, i segons CM doni el temps, r-imb ~ina preocupa- 
cib molt gran dels joves i cfc Ics t’iimílics aq~iest juny i aquest 
setembre-octubre cic 1988, quc ks la saturaciii creixent cle les 
universitats : el mes de juny una quarta part dels alumnes que 
aspiraven ii entrar no cs van poder matricular cn el centre que 
desitjaven i ,  el setembre, la situació encara és molt pitjor, per 
als pobres dc setembre, perquk I’oferta cada any 6s mks 
rest r i ng i d a. 

A part dc les rfadcs que es puguin irolbar, hi ha simplcs con- 
statacions empíriques. Aquest any, corn cap my, corn ii profes- 
sor que sóc, m’han telidonat moltissimes persones expressant 
la seva angoixa, demimant consell, {<qu& podem fer, que el 
nostre f i l l  no pot ingressar a Ernprcsarinls, no pot iiigressar a 
Drct >>, etcktera, i íins i tot rn’estranyuria que cl senyor Laportc 
no tinguks enlre els seus coneguts algun catedritic, algun 
amic, alguna pcrsona que es trobks en aqucsta situacib. Fins i 
tot fent tutories, m’he trobat, per exemple, amb un dumne de 
primer que diu : <<Si faig cl primcr de Llctrcs, quantes assigna- 
tures em convalidaran cl’Fxonbmiques? r > ,  ¡ se Ii  ha de contes- 
tar : ({ Mira, noi, ei problema és qiie amb un primer de Lletres 
no pots ingrcssar a Ekonbrniqucs, i si no tens una nota més alta 
quc aqucst any, dificilmenl hi podras ingrcssar >>& 

Per0 es pot demostrar també amb dadcs, no només amb an- 
Motes,  que la situacih ha empitjorat. Per exernplc, el percciz- 
tatgc d’alumncs que pot cursar la primera opció : l’any 86 crec 
que va ser un  13%, I’any 87, cls que  no van poder cursar 
aquesta prirnera opcii, cn cl centre de elegit, ja van ser un 19%, 
i el juny d’aqucst any, sense tenir en compte cls de setembre, 
6s ja un 23%. 

Cada any, també, 6s mcs gran el nombre de centres que 
queden salurats el juny -aquest any hi hn cinc centres més 
que han quedat saturats, que no ho estaven l’any passat. O, pcr 
exemple, si agafem la Universitat de Barcelomi, que té més de- 
manda, hi ha divuit centres en els quals ha pujat la nota 
minirna -lla nota <<de tall M, que anomenen - per ingressar el 
juny -per donar només un exemple, a Estudis Empresarials 
l’any passat van pocler ingressiir amb 5,3 I i aqucst ar~y s’exigia 

5,63, i la diferencia, en aquest cas, ds bastant notoria, per& 
hi ha molis alumnes acumuiats en aquestcs notes mitjanes. 

Llavors, la saturacib encara és molt més gran en escoles un¡- 
versithies o escoles &enginyeria tecnica i similars, pccquk hi 
ha una idea falsa : hi ha la idea que hi ha poca demanda de car- 
rercs curtes. Pero aixh en aquests moments 6s fats : aixb havia 
estat potser veritat els últims anys de l’kpoca franquista --fer 
una carrera com m6s llarga millor, per redimir-se, segurament, 
no? -, i va tenir potser I’any 80 Ic? seva mhxima eclosib, pero 
des de I’any 85 aquesta tendencia ha canviat. Per exemple, el 
85-86, les facultats miversitiries, la demanda en primera 
opció vit crbixcr només d’un 6%, mentre que, en canvi, en les 
escoles miversitiries, la demanda en primera opci6 va 
augmentar espectacularment d’un 25%, una quarta part, que 
és un creixment altíssim. Per exemple, cl juny, a la ciutat de 
Barcelona, pricticament han quedat saturades totes les escotes 
univcrsithries. 1 es dóna, podríem dir, la situació -que abans 
no es donava a la universitat- que les facultats universitaries 
s’han convertit en un substitut inadequat de l’escolI-1 univcrsi- 
th ia  : per exemple, Biologia, a Barcelona, hri assignat les seves 
71 5 piiiccs, pero no en alumnes que ho demanaven en primera 
opci6, sini) que una tercera part sbn alurnncs forqats en segones 
opcions. 

Davant d’ayucsta situació, jo penso que hi ha hagut una re- 
sposta de la Conselleria d’Enscnyarnent, perb que aqucsta rc- 
sposta @s insuficient i lenta. Per cxemple, e n c m  no s’ha fct 
una programació universitaria, que nosaltres I‘a anys yiie recln- 
meni : considero positiu que el scnyor Conseller hagi de- 
mostrat voler tenir en consideracib el Consell Intcrunivcrsita- 
ri, i el 26 de setembre es va donar un tcnnini, crcc, de tres 
mesos, per fer aquesta programacih, pcrh trobo negatiu el 
rcinrd, perquk un any més entraran els ~ K W U ~ Q S ~ O S  CII nquesla 
Carn bra -o, mi llor dit, jii han enirat - sense que s’hagi fel prk- 
viamcnt la programacih universiiiiria. 

ks cert quc s ’hm obcrt nous ccntres o estudis, perb aixQ s’hn 
fet sense una planificació global. ’Trobo positiu, per exemple, 
que riquest any s’hagin obert dos nous tipus d’cstudi a cacla uni- 
versitat, perh aixh es amb una cerla improvisació; pcr cxem- 
ple, no es compleix la Llei de Creació de Consells Socials, que 
diu que hi ha d’haver un any cic tcrmini cntre I’aprovaciO de la 
programació i I’obertura d’aquests cenlres, i ,  de vcgadcs, 
aquests cenlrcs comencen arn b dificultats. 

1 3  Pla d’inversions, de que tant havíem p d i i t ,  tlnalmetit 
S’IIR realitzat; aquest finanqament ha estat aprovat, perb jo 
penso que hi ha dues falles. En primer lloc, que s’hzi fet tard : 
nosaltres, per exemple, vam plantejar una csincna cn els pres- 
supostos de I’any passat, demanant 5.000 milions cl’wal per a 
Ics universitats i, amb quiilsevol excusa, la majoria va votar en 
contra cl’aquesta proposta nostra, i resulta que, després, al cap 
de nou mesos, el senyor Conseller -el 26, em sembla que era, 
quan jo ja havia presentat aquesta interpellacib- diu que ava- 
laran a les universitats exactament els 5.000 milions de pcssc- 
tes que derniinavii l’oposició, per6 aixo ho fan nou mesos tard, 
creant unes dificultats a les universitats, perquk realmcnt 13s un 
problema de gestió fer aquestes inversions en molt poc temps. 

Un altre problema del pla d’inversions que van fer ks, real- 
ment, el greuge i1 lii Universitat de Barcelona. Nosaltres no 
hem demanat en cap moment que es retalli 1’;aportaciO a les 
altres universitats, pero si quc s’aatcnguin Ics universitats. NQ 
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es pot fcr un pla d’inversions amb I’oposició frontal de la pci- 
meca Universitat, que té més de la meitiit dcls ;dumncs, i .jo 
diria que resdta lins i tot un escarni que J’excusa que cs va 
donar és posar corn a prioritat 4 cl fet d’cstructuriu* de manera 
més flexible Ics difcrcnts unitah, o sigui, el trasllat cle centres 
que proposava la Univecsiht de narcelona, i en canvi, ara, en 
ets documents de la Conselleria, s’íiconsclla purtir la Universi- 
tat de Rarcelona en tres universitats, amb la qual cosii aquests 
trasllats scrien, cn algms casos, absulutamenl necessaris. 

Aixo, finalment, i’allra pur1 cle la resposta ks la programació 
de les novcs placcs, 6s el tcma de li1 qurzrla universitat. Nos- 
altres hem clil que mai hi hcm cstat en contru -perqu&, si real- 
ment cs considera que en els propers anys hi liauri un dkficit 
d’unes 20.000 places, per descongestioniu. centres o atcnclre la 
nova demanda, doncs, és nccessari afrontar aquest 
problemii-, pesb sí qiie hem dit quc aix0 crii una fuga endu- 
vant, perque n o  es plnntejava amb seriositat. I en donaré un ex- 
emple. En el gressupost de l’any passai es wi posar unii partida 
de 40 milions de pessetes per fer uns estudis per a la implanta- 
ció de la quarta  universitat : nosiiltrcs vam presenler una 
esmena que dciu quc havien de ser per rcr el Malia Universit;i- 
ri, i tinc les p m i i l e s  textuals - - m b  no Ics llegir6 per abreujar 
temps- del scnyor Descíils, que va dir, cluc, en el fons cra 
el mateix, i que es rr-lria  LI^ estudi dcls llocs de trebdl previstos, 
que f’cr ayricst estudi per 1-1 la quarta universitat cra ja fcr cl 
Mapa Universitari. 

AKI bk : aixb és absolirtarncnt fals. El documcnt, quc, mo- 
clestamení, cs titula l3uscs~1er.a ut? wantpmjwto do Icr qircrrto uni- 
versiiat, jo penso que ha estat corn cl purt de Ics muntanyes, 
pcrquk, després cle passar un any gemegant, n’ha sortit un rato- 
li. Per que dic aixo? Pcrquc crec que aquest document, e n c m  
que tingui un lítol modest, 6s realnient iinprcscnlahlc, i jo pre- 
guntaria al scnyor Conseller quant ha costat, quk s’ha fct arn b 
1~ resta dels qtiaranla milions i, fins i tot, tindricm ~ina morbosa 
curiositnt CIC saber si el senyor Conseller I’havin llcgit abans dc 
presentar-lo al Conscll Tntcruniversitari, perqu6 jo penso que li 
hauria fet, si I’haguk llegit prbviamcnt, una certa vergonya. 1 
diré per quk. 

BAsicamcnl, aquest dacurnent és un estudi de I’evolució de 
Ics primeres opcions en la primera pre-inscripció i ,  aixb, li asse- 
guro, senyor Conseller, que li podíem fer el servei de progra- 
mació de clualsevoi de Ics universitats en quinze dics. Perqui: 
hi ha, en aquesl document, una manca absoluta cle prospeccih, 
d’cstudi de l’ricupació; no hi hil, ni tan sols, estadístiques de 
I’ocupncib passada de graduats, de la col4ocacih de graduats. 1 
aixb no ho fan pcr descuit, sinó que i i  mks ho koritzen; ii la 
pagina 70 diu : H Resulla ulbpic quanlilicar les necessitats de 
titulats supcriors en el termini de cinc o deu anys>>. Evi- 
cientment, no es pot fer una pt-ediccib exaclii, perh jo pregunb 
: senyor Conseller, si vostk té iina idea gcneral clcl futur cle la 
Conselleria, no pol prevcure quants rncstres cs nccessitaron 
ri’aqui 21 cinc anys, i si cs nccessita augmcnlar o disminir I’ofer- 
ta? Perb és que, a mes a més, a part que s’hnn basat, biisica- 
ment, només en una an:BIisi de les primeres opcions, aixb ho 
han fet -i 6s rcalmcnt una COSB lmenhblc- amb dades en- 
darrerides; per aixb preguntava si ho havia Ilcgit, perquc mim- 
quen les dades dels dos darrcrs anys, no posen Ics dades de.. . O 
sigui, voste presenta el setembre del 88 un cstudi, iina nnklisi 
de les prc-inscripcions, i resulta que no té en compte ni les pre- 

inscrilicions del 77 ni tes del 88, quc a finals deJulio1 -no el se- 
tcnibre, u finals cle jd id-  ja devicn tenir en algun calaix de la 
seva Conscllcria. I ,  nixh, no ho dic corn a mera qijcstib formal, 
perquk aixh els produeix, els porla ii greus errors de fct, i 
donar6 només un parell d’exemples. 

En aquest paper que el senyor Conseller vil presentar al Con- 
sell Interuniversitari, calculen un clcficit -de cara a possibles 
cstudis, ii un possible primer curs dc la nova universitat- % en 
Cikncies dc la Informació, de 412 alumncs, perb resulla que el 
dkficit ja comprovat el juny d’enguany, i que vostks havicn de 
saber, era de 1.163; per tant, cs van equivocar, en  LI^ docu- 
ment que presenten, en un 3 O O n h  Perb encara em scmbla qiie 
puc posar un exemple més flagrant, perque és un cstudi que re- 
cullen per fer, per impartir en Iri quarta universitat, quc és el 
CRS d’Estudis Rmpresarials : vostcs, en aquest cioeurncnt, 
tencn ei rostre (rptnor d~ wud de preveure ... Dic Ia paraula 
perquh crn scmbla que cs fer unit proposta sense unes dades su- 
ficients, perquk la Conselleria podia tenir cfadcs mks recents. .. 
Fan la proposta -i  retiro la puraula, doncs-- (rilrlkd CIC dir que 
necessiten un primer cucs de Cihcies Eniprcsarials de 84 al- 
umnes, senyor Consellcr -84 alumnes--, i voste, qiic se 
suposa ben informat, podia saber que el dkficit CIC primcrcs op- 
cions, o sigui cl dkficit que hi ha liag~it en Cikncies I<mpresari- 
als el juny cl’cnguany, ha estat de 1,163; per tant, s’han cquivo- 
cat, en aquest cas, d’un 1 .OOO% en planificar els estudis de la 
nowi universit:tt. 
Rk. do priso que aixb té una importiincia relativa. Pcr quk? 

Perquk jo no crec quc vostes siguin tan incompetents -no ho 
puc creure-, i penso que aquestes riades s;On només el vcstit, 
que no importa gaire, per vestir un sant, i IIt~vors, el que té im- 
portincia política scria pregunlur-nos quin és el sant que volcn 
vestir, i cm sembla que, en la primcra fase, la qurirta imiversitat 
6s iina fuga endavant, és un instrument per polemitzar amb 
Madrid o, potser, per justificar una iinivecsihit privada, si 
atenem a les paraules del senyor Pujol, tant durant la campanya 
elicctoral corn durant el reccnt debat. Pero, en una segona Lise, 
i si porten a terme aquest projcctc clc quarta universilat, jo 
penso qLie, llegint iina mica I’esperit d’aquest rlocurncnt, en1 
temo que hi ha un cert menysprcu a les tres univcrsitats, 
perque es dóna com ii caracteristiqucs ~ i n  nou modcl d’univcr- 
sitat, de divcrsificacih de l’oferta en nous plans d’estudi, la in- 
tegració, recerca, clockncia, 1’estruch.m dcpartamental, un 
tercer cicle dc qualitat, i tot zijxs), senyor Conseller, rn’estA 
molt bé per ii la quarta univcrsitat. Pero aixh jo penso que Iin de 
scr propi, iihsolutament de toles les univcrsitats. 

Ei Sr. PRESIDENT : Vagi acabant, senyor Cadevall, 
pcrqub.. I 

El Sr. CADEVALL : Act-lbaré de seguida, dorics. Simple- 
ment, sobre aquest problema volia acabar dient qiie LI música 
-podríem dir, si no fem cas d’aqucstes ciades numkriques- 
és una mica la que cantava I’Opus l’any 68, que és un cert des- 
nonament de les universitats existcnts i cl projecte de 
construir-ne unes d’autonomes que, cn molts aspcctcs, van 
scr molt positives -el senyor Laporte htl estat rector durant 
iinys de la Universitat huthotna de Barcelona-, perh que, en 
canvi, no van tenir diners per acabar, diguem, intcgralmcnt cl 
seu projecte. Pcro aixb, penso, si fos veritat aqucst punt  dc 
vista, actualmeni seria un error, perque estem en una cpoca di- 
i‘crent, perqul: els conseils socials, per exemple, permeten di- 
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narnitmr totes les universitats, i penso que seria malversar el 
potencial científic i els diners quc costen totcs les univcrsitats, 
no fer una programwib que aiengui absolutatnenl totes les 
universitats. 

Grhcics, sciiyor I’rcsiclcni. Ciricies, scnyores i senyors 
d i p ut a t s. 

i11 Sr. PRESIDENT : Ci-rhcies, s c n p  Cadcvdi. L’1 Ionora- 
ble Consellcr, scnyor Laportc ti: la paraula. 
I3 Sr. CONSELLER D’ENSENYAMENT (Josep Laportc) 

: Molt I Iononi ble senyor President, scnyores i scnyorti clipu- 
tats, Ildusire 1)ipiitat senyor Cadcvall, jo portava, evi- 
den tmcnt, mbs o menys, iina resposta preparada, que hauria 
estat -cntencjo- iriolt més interessant que el que ara l i  diré, 
pcrquk jo pensava dir-li que opino de la universitat i qui: 
pensem fcr amb la universitat. Perb vostc em fil ui1 memorial 
de greuges, un darrere l’attrc; ha comenqat amb un to modcrat, 
ha acabat dicnt quc tenim LITI rostrc -cnciira cluc ho ha relirat 
scnse que jo l i  dcmancs- i cm diu que sorn uns incompetents, 
i, per tant, jo scguirk cl mateix to q ~ i e  ha seguit vosth. Comen- 
p r e m  moderadament i acabarem rncs durament, pcrh li con- 
testaré exactament, ho procuraré puntudmcnt --i prego al 
sciiyor President q u e  tingui la mateixa benevolkncia que ha 
tingut amb el diputat intcrpcl-lant pcl yuc fa al temps-, i o l s  
els temes y x  vostk ha plantejat. 

Ptimcr punt. N o  hi ha dubte, senyor CladevaIi, voslb ha co- 
nicncat mol t bé : Ecs funcions de les un¡ versitats s6n rnL‘rltiples, 
i 6s molt dificil connectar-les totes. Aquest és ~ i n  terna que 
m’hauria agradat discutir, pcri) quc ja cl discutirem u11 dtre dia. 

Segon punt : csteni tots preocupats per ln siituracii) de la uni -  
vcrsitat. i lainbé dintre d’aixb hauríem de vcure fins a quin 
punt és convenient o no, per ii la gent, per ii les persones, pcr a 
la societat, per al país, en delinitiva, yire la urliversilat es vagi 
saturant cada vegida rncs o no. A vostk el t r~rca molla gent; 
vostk diu quc l’nf‘crta és cada cop niés restringicio. Aidi 6s abso- 
lutament fals : l’ofcrta no és cacta cop mCs restringidn, ci’of‘crta 
n’hi ha cada vegada rncs, cl que passa 6s cluc proporcionalment 
- i, si ks aixh el que vol dir, li accepto- cacia vegada hi 1x1 més 
gent quc cs q~ ieda sense pocler exercitar la seva primera qxi6 
-la sevit prirncra opci6--, R la q i i a l  vosti: s’hn referit, senyor 
Cadevall. A voslk el truquen; vostk i i i  es pot imaginar el que 
cm truquen ii mi, i la quantitat d’iimics que he pcrdut quan els 
dic que no ptic f‘cr res per cnnviar l’ordre; vnstk ha sap que .jo 
no hi liuc fer res, i ho sap que no  hi puc fer res, ~)ero tinc molts 
amics quc no s’ho C P ~ U C I I  i perdo les arnislats; o sigui que jo, a 
sobre, hi rebo cn aquest sentit cnciira moll més yuc vostk. 
(Remor. c k  VCJLIS.) Potser no, potser no @rem bons mics, perb, 
de totu manera, sap grcu haver cfc dir cluc (<no )>. (l<iulli)s. 1 

Bé, et sisteiua d’accks a la universitat Cs u11 tema rcalmenl di- 
fícil, i ks una de les moltcs itssignalurcs no resoltcs. I qiic mul- 
auradameni no puc rcsoldrc jo perqui: -com sens dubte sap el 
scriyor Cadevall, q ~ i c  és un mivcrsitnri i que coiieix les coses a 
fons i bc - la LKII prevcu qLie l’acck ;i Iu un i versital serh regu- 
lat per I’AAclininistraciÓ central, i c n c m  esperem ~ i n a  llci que 
regu 1 i ,  d’un H tna ncra dc li 11 i t i V R ,  acl ucs t sis t emn. L’ac t 11 a 1 6s 
dolent, senyor Cudeval I ,  jo coincideixo arn b vostk, pcrh mks 
wil el que hi ha quc no lias que no n’hi hagués cap, i, bbvia- 
nient, m é s  val el quc hi fia que no pas cluc li dit haguéssim CIC 
triar cls fills clels amics que entressin o no cntressin ii la miver- 
sitat. En aixb estem d’acord. 

Ili ha saturacib a tot meu, a Ics escoles univcrsitiries i ii les 
facultats. NQ hi ha dubte, de tota manera, que ha cnnviut una 
mica l’impuls que hi havia fins t‘a pocs anys, i que cada vcgada 
hi ha més gent que clemma entrar a les escoles universitirles. 
Tinc unes dades, que si disposés de més temps, bbviament les 
llegiria, i que no cal que ii digui que les tinc absolutament a la 
seva disposicii>, per?) les últimes ciades de prcinscripcions dels 
darrers anys, la prcinscri Ixi0 per ;i escoles univcrsi tirics con1 a 
primera opció sc’n vit ja a prop del 40?h, quan fa uns quanls 
anys era del 20 o el 22%. I jo crec que aixh és hvorable. I c s t m  
intcntmt satisfer la clernanda, a peticib de les universitats 
-ppcrqu&, amb tot aixb no oblidem quc les universitats s6n 
autbnomes i que les cornpethies que té el Govern dc la Ge- 
neriilitat en aquest sentit serveixen, sobretot, per tal de coordi- 
nar l’acció de Ics universitats i ,  per tant, en certa manera, 
tutelar-les-, pero les univcrsitats és a petici6 ct’elles quc in- 
staHen nous centres o que fixen el noinbrc d’alumncs que pot 
entrar a cadascun dels ccnlres. 

Estic absolutament c1’aacot.d amb vostc que cal una programa- 
ció univcrsithria, vostk lzo ha esmentat de passada. JO aixb ho 
he dit moltes vegades, des quc sbc Conseller cl’Ensenyarncnt, i 
u més ho he dit i ho he fct. hs a dir, nosaltres tenim ~ i n a  progra- 
maci6, tenim ~int i  skrie de documents -que 6s cl tema final de 
la intervcnció dc voste i scrh tamhé el tema final de la nicvii- 
que insisieixcn en la necessitat de veure quin ha de ser el filtur 
cle Catalunya pcl que fa als ensenyrtments superiors, als ense- 
nynments universitaris. I ,  en aqucst scnlit, d’wcord amb el qtie 
diu -i molt saiisfilcthriamenl, per la meva part - la llci apr-nva- 
da per aquest I’aihment, de Creació dels Consells Socials i del 
Consell Xnterunivcrsitari dc Catalunya, jo vaig posar darnuni la 
taula dcl Consell Interunivcrsitari tota una skrie de documents 
-deis quals en parlarem dcsprcs- amb el prec, dirigit als 
atitors i aIs altres components del Consell lntcruniversi~aci, 
cluc emetessin el seu dictamen Imceptiu i per a ini imprcscin- 
dihlc, no ja pcrqui: ho diu la llei, sinó gerqub, evidcntinent, 
aixb no cs pot fer sense un consens -i  no em rclereixo a un 
consens polític, quc tambc-, pcr0 sí, sobretot i prcviamcnt 
L i l i  consens tkcnic, un consens de Ics persones que estan dintre 
clel nibn de I’ensenyarnent i de tota la societat. Pis per aqucst 
motiu quc nosaltres VNII sotmetre a la consideraci6 clcl Conscll 
Interuiiiversitari tota una seric llarga de dncuiiiciits, senyor 
Magi Cadevall, en la qual hi lia tota una seric de dades que 
s’han recopila1 E una skrie de possihilitrits sobre el que s’ha de 
fer en el f’ii1ur. 

S’ha de prendre una dccisió; és, evidcntmcnt, cert. Aquesta 
clccisib no  cs la responsabilitat directa dcl Consell 1ntcImivcr- 
sitnri; és la responsabilitrit directa, per Linii part del Consell I’x- 
ccutiu, y ~ i c  es qui ha de fer la proposta, perh, sobrelot, d’a- 
quest Parlament. I R ini em scri molt grat, un  cop tingui tots c3s 
elcrncnts tic judici en el meu podcr, podcr pc1riilr, primer ii la 
taula del Consell Hxecutiu i desprcs a aquest hemicicle, Ics pro- 
postes sobre el futur de la universitat ii Catulunya, del qual 
ti’aqui a allii -perquc aixo no serii d’aquí pocs clics- cn 
podrem anar a piular tnoltcs vegades amb el senyor Magí Cudc- 
vdl i íinib totcs les il-lustres senyares diputades i senyors dipu- 
tats que s’hi intcressin i ,  corn he dit abans, amb molta més 
gen[, pcrcluk ii mi m’interessa ronamentalment l’opinii, de la 
gent del món cle l’ensenyarncnt i I’opinió de Iu societat, i ,  so- 
brelol -com en certa manera ha dit el senyor Cadevall, cosa 
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que faig ineva-, l’opinib dc les nccessitats ric1 país pel que h a 
la l’ormacib de tbcnics universitaris. 

Cnlcn més diners. No hi ha dubte, scnyor C;tdcvall. Les uni- 
versitats de tot l’Estat, i les catalancs entrc elles, actiniden re- 
tards histbrics molt considcrablcs - molt considerables. EI 
scnyor Cadevali, que esth molt assabcntat d’aqucsts tcmcs, 
dcu haver llegit no fa gaires dies n les pAgines cl’L;I J’ctisdos arti- 
cles scguits del Reclor de la Universitat Autonoma de Madrid, 
el senyor Cayelano Lhpez, on explica aquests retards histbrics 
de iota la univcrsitat espanyola. 

Senyor Cdevall, I’Bstat espanyol estA c? la cua dc tota la Co- 
munitat Europeu pel que fa al  diner invertit en els setis estudis 
superiors; a la cua. Portugal hi dedica, per estudiant, un 12% o 
un 14Oh més -no ho recordo-, un 12 o un 14% més; Holancia 
-que és la que mks hi dedica-, un 525% més que no pas 1%- 
tat espanyol. En proporcions relatives, respecte al PIB -el pro- 
ducte interior brut-, per terme rnitji, 1’Estat cspanyol dedica 
exactament la meitat de I’csforc; que fan qualsevnl dels altres 
piisos de la Comunitat Economica Europea. Aquests són, real- 
ment, uns retards histbrics. I en In meva &poca de rector, a que 
vostk ha al.ludil, ja estic cansat dc sentir, ja cstava cansat de 
sentir 11 Madrid allb que 21 les esferes del Ministeri es deia {(las 
centros de píqd >>, que són aquells centres que s’havicn creat 
scnse clotacib, smsc professorat, sense Ioctils, eicktera. I aquí, 
a Cutiilunya, també ti’hem rebut Ics conseqilkncics d’aqucsta 
política; no entro en !es consideracions ciel com i del perquk, 
que em passaria del temps, tol i la benevolcncia del scnyor Prc- 
sicient, perQ sí quc vuEl dir que, cls rctards histhrics quc hi ha 
q u i ,  el Govern dc 1;i Gcncrulitat ha fel els possibles per co- 
mbatre’ls -com voste mateix ha dit. I s’ha posat a disposició 
de les univcrsitats un pla quadricnnal d’inversions dc 25.000 
milions de pessetes; esTor? extraordinari que no ha fet cap altra 
comunitat autbnoma --posteriorment Valencia 1x1 fet un pla 
semblanl, molt ben dotat tnrnbk-, i aquest any, segons les 
meves notícies, el pressupost del Ministerio de Hducación tia- 
cional prcssuposa també un incrcmenl moll notori pcl quc fit 
les inversions universitArics. Ida manera com cs vnii repartir 
aquests 25.000, que no ;tcahcn -corn el senyor Cadevall 110 

ignora- de ser totalment repartits, va ser atenent les necessi- 
tats de les tres universitats aitalmes. I n’hi havia una, i no és 
pas la meva, ni 6s la Unjvcrsitat de ilarcclona -que jo, encara 
que shc el Conseller d’Ensenyment, em considero, wi- 
dentment, pel ret d’haver-ne estat rector i cl’hilver-mc jubilat 
com a professor, membre de la Universitat hutbnoma de I h r -  
celona, encarti que les e s h i  a totes igual--, perh hi havia iina 
universitat a h*celona, yue no és ni i’Autbnoma ni lz de I h r -  
celona, siiilj que és la Polithica, q ~ i e  des de fa molls anys 
esperii que realmcnt se li h c i  un campus adequat. I que ja quan 
el senyor Alcgrc cca Ministrc, i abans cl scnyor Gonzilez Sciira 
i molta d t r a  gent, l i  vim promelrc una inversih inicial de 7.000 
milions de pessetes que no ha rcbut mai. Aquest dcficit especí- 
fic de la Universitat Polithica és el que justifica, en cerla 
rnancrn, quc a 1’hol.a de repartir els 25.000 milions de pessetes, 
la balanva s’inclinés, en part, ii favor de Iu Universitat Politkc- 
nica de Catalunya. 

S’ht-1 de fer iina quarta universitat. Miri, si, rloncs, molt pos- 
siblemeni, sí. Si s’incremenla la demanda universithria, cal in- 
csementiir I’oferia ilniversiiiiria, Selectivament, scnynr Cade- 
vall. Perque, és clar, si nosdtrcs agafem cl resultat de Ics I x i -  

mcrcs opcions no satisfetes -vvsstk ja sap qu& vull dir- i hem 
de fer L I ~ R  quarta universitat que atengui aqucsies opcions no 
satisfetes, resulta que nosaltres hauríem de fer iinit quarta uni- 
versitat o una facultat de Medicina que acceptés 700 estudiants 
dc primer; una facultat de Vetcriniiria que acceptés 500 cstudi- 
mis cle primer; una facultat dc Cikncics cle Izi Informació que 
acceptés 800 estudiants de primer, i iina escola dc mestres que 
acceptés 750 estudiants de primer. Vostc cornprcndri que aixb 
és un disbarat. S’ha de procurar alcndre la demanda individual, 
per6 també s’ha d’atcndre 121 demanda socid, senyor Cadevall. 
Suposo que vostk, en aquest tema estari d’acord amb mi. I 
hem de veure que és el que necessita el país 1 fer 700 metges 
mks, que després no trobarien ocupacib, n SO0 velerinaris més 
que no trobarien feina, o 800 periodistes més quc no sabrien 
que fer-ne, o 750 mestres més, quan la davallada de la natalitat, 
i per tant dc Ics necessitats de mestres, és tremenda, es simple- 
ment un disbarat i una malversació de recursos. Aquest 6s un 
altre terna que, nnturalment, caldria considerar molt, 

30 no ho sé, perque no he mirat el rellotge, pero rn’imagino 
que he passat el temps, j a  de sobres, i acabar& dient-li al senyor 
Cadevall que em scrnbia mentida quc posi en dubte que jo no 
llegís els documents que vaig lliurar al Consell Interuniversitari 
abans de h h o .  Si fos veritat que es pcnsa aixo, jo em sentiria 
profundament dcs, pcryui: jo seria un total irresponsnble. 1 a 
més el senyor Cadevliil no sé si els ha vist aquests documcnts, 
liel que scrnbla SE, perb n’ha vist unzi purt; pcrquk jo - i  amb 
aixb acabo- l i  puc assegurar, senyor Cadevall, que k fals cl 
que V O S ~ ~  ha dit. A la documentació que es va donar als rectors 
i a tots els membres del Consell lntcruniversitari de Cataluny;i, 
hi figura lins l’iiltirna dada que teníem corresponent a la 
preinscripcih de 1988- 1989, senyor Cadevalt. I aixi, estic dispo- 
sat ..., i li agrairé molt que un di:~ vulgui tenir l’amabilitat de 
venir-mc a veiire al lkpurtamcnt on jo l i  cnscnyiiré toles i cada 
unit de les peces, dels papers, dels csludis que s’han ret en 
aqucst scntit, només amb un prec : que quan surti vnstk reco- 
negui que es vit equivocar. 

M 01 tes griici es. 
El Sr. PRESlDENl’ : GrBcies, scnyor Conseller. I,’iI*lustre 

Diputat senyor CHCICV~II  té la parau~a. (P~Jusu.) Cinc minuts. 
El Si*. CADEVALL : Sí. I%, en lirimer lloc esti clar que jo 

no he dit en cap moment que hagués disrniniiit l’oferta, perquk 
he dit, explícitament -i tots vnstks en són tcstimoris-, que 
iiqucst any mateix s’havien obc i t sis ccntrcs nous; he dit quc 
no havia passat l’any entrc quc el Consell Intcruniversitxi ho 
va dir i la data d’obcrturii. Si que voldria matisar, malgrat tot, 
scnyor Conscllcr, que Ics noves plnccs crcadcs --i aixh l i  podrc 
dir, per exemple, universitat per universitat - quedcn co- 
mpensides per disrninucii> de places en dtres centres. k r  ex- 
emple, ve-jam, la Universitat, com BRI, de Btarcelona : Empre- 
sarials de ICeus ofereix 240 places noves, perb en canvi hi ha  
una disminucih de 113 places rncnys dc Ihlogia, 150 rncnys 
dc Psicologia i 23 dc Mcclicina; el matcix l i  podria dir dc Ics al- 
tres. Pec lant, he reconegut que hi ha un augment de nous estu- 
dis, perb que queda una micn matisat pcr la disminuci6 de 
places en altrcs ccntrcs, fora Politkcnica : molts ccntrcs que 
i?ns ara tenien places iltimitadcs ;\quest any han dcmunat la l i -  
mitació de placcs. Perh aixb és purament un malentks, jo no ho 
lic dit pas. HI que clarclment queda és superada I’oferta univer- 
sitiria per I’excés de 121 demanda, sobretot, no nom6s pels rikfi- 
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cits del passat, sinó per una cosa molt senzilla, que és 
i’augment de 1;i població en aquesta franja universitAria, fins i 
tot l’augment de demanda cultural. 

Un altre tcma, senyor Conseller, quc rn’ha tret i quc penso 
que no té res II veurc, és la regulacii) de l’aaccés. Té tota la rai) 
que s’ha de rcgular per llei i és bo que cs reguli, i segurament 
aixo podria millorar l’accks, perb jo l i  estic parlant d’una altra 
cosa, que és la manca de places, no com s’hi accedeix : és a dir, 
es podria fer, per cxcmplc, una llei d’wc@s molt rcstrictiva -i 
sulioso que no 6s cl que vol el  senyor Conseller-, que ens so- 
lucionaria el pt*obicma de ia manca de piuces, pcrb no és aquest 
el problema de quk jo l i  cstic parlant, el problema 6s que hi ha 
una demanda social, podríem dir, i que 1ti Constitució reconeix 
que els poders públics han de fer un esforc; per akrrdre aquesta 
demanda --per exemple, si f’altcssin plticers en hospitals, el pro- 
blema no seria corn es regula els que h i  entrcti, sini> que el pro- 
blema seria obrir noves places hospitaliiries. 

Evidentment, hi  ha un retard histbric, que +jo penso que s’a- 
cumula amb el que diu del creixement de la poblacib. Jo lienso 
que en els Últims anys s’ha fet un esforc; important, pcro 6s fals 
cluc vagin sembrant cortines de runa dient {(Catalunya és la pri- 
mera cornmitat u t b n o m a  quc ha donat diners addicionals per 
a les universitats>> -aixo ho vil dir, per exemplc, el senyor 
Pujol en el discurs de debat politic, i ho ha repetit, si no ho he 
entes malanient, el senyor Conseller. Doncs aixb és absoluta- 
ment hls : en el Pds Valencia, et prinier any que van tenir co- 
mpetkncies, ju  van donar l .300 milions II Ics universitats del 
Pafs ValcnciB per ii inversions, i actualment em sembla que 
tenen un projecte d’inversions per- valor. dc 18.000 milions, 
quc ja regeix aqucst any -no han fci la cornkdia aquesta del se- 
tembre, doncs, amb crbdits, tard i no sé c o m  ..., sinb que allA 
regcix ja des ci’aqueut any-, i que si s’agafii proporcionaltnent, 
tenint en compte qiie hi ha mes o menys Iu meitat de lmblwih i 
la meitat d’alumnes, relimenta un csfory: percentual molt 
superior. 1 tampoc diguin quc no hi ha cap més comunitat auth- 
noma que dediqui diners addicionals a la universitat : pcr cx- 
cinple, a Andalusin, la prograrnuci6 potser nu la porten tan 
avanc;ada corn a Valcncia, eh?, ~>ercpik aquí també vil retarda- 
da, pcrb en canvi han fel una apcsrtacib molt important en la 
qiiesiió de recerca, cloblant ~)rkiicarnent Ics beques ct’inves- 
tigació quc dóna ei Ministeri. Per tant, si us pla~i, senyor Con- 
sclkr, 110 repeteixi més aixb, ni en els debats generals d’inves- 
tidura ni aquí. 

Llavors, quc hi ha una dcmanda social i que s’ha de tenir en 
compte, és clar, senyor Conseller. Prccisamcnt quan jo he dit 
que aquest estudi cra imprcsentabie -i  vostk no m’hha contes- 
tat absolutament si sc I’havia llegit-, com és, per cxemplc 
que preveien ... (Remor, CJP veu.s.1 No, no, si no ho dubto, perb 
ei que dic és : tcom és, llavors, quc presenten un estudi que 
diu que obriran una universitat amb 84 places dc Cihncies Em- 
presarials, i resulta que el juny d’aquest any en faltaven 800, i 
aixb sense cap justificacib? I cstic d’acord amb voste que s’hmn 
d’obrir priorithizirnent, no nomes aquells cstudis que Bema- 
nenn sinú aquells que tenen més perspectives de coWocació, i 
per aixb, senyor Conseller, em queixiiva com és que en 
aqucstes bases d’avantprojecte no figura la més minirna refe- 
rencia a ocupacih dels llicenciats, no es fa la m6s mínima pros- 
pectiva, i, finalment, es proposen uns determinats estudis, 
pcri, no es justifica per quk es presenten unes carreres i altrcs 

no, a no ser d’una forma vaga, dient que tenen més possibili- 
tats de collocació, pero no justifiquen cap dada. 

1 tampoc m’ha contestat qu8 han fct dels 40 milions, pcrquk 
jo crec que amb 40 milions podrien fer un  estudi molt niés 
seriós, que realment poguks orientar les tasques i les decisions 
que ha de prendrc el Consell Universitari, i posteriorment la 
Conselleria, i cspero que, en fi, encara que una mica tard, facin 
un estudi millor sobre les necessitats univcrsitkrics, per podcr 
prendre.. . I, encara, ho repeteixo, que estic segur que. .. 

El Sr. PRESIDENT : Se li ha acabat cl temps, eh? 
El Sr. CAUEVALL : Vúltima paraula, senyor Presidenl. 

No cntenc, llavors, com, pcr excmplc, en aquestes bases d’in- 
forme es diu que crear Ics universitats de Lleida, Girona i Tard 
ragona seria, fins i tot, una perclua per ti aquestes ciutats, scria 
una clisminució d’aquests centres, i en acabat sembla quc cl 
senyor Conseller va a Girona i diu que seria possible, doncs, 
conlemplar que en un futur liriixim s’ancs tcndint a crear en 
aquestes ciutats univcrsitats prhpies. Realment em sembla cluc 
s’haurien dc posar cl’acord entre la docurncntacib quc lliuren i 
el discurs que vim l’cnt, perquk no es pot íer un  doble 
Elengiiat ge. 

Grhcics, senyor President. 
El Sr. PIIRSTIXNT : Grkies, scnyor Cadevall. L’I-~QIIOIX- 

ble senyor Conscller té la paraula, 
El SI.. CONSELLER D’ENSENYAMENT : Jo lamento 

moltissim, scnyor Cadevall, que I’cstil que vosti: hagi dilitzat 
aquí no sigui prbpiamcnt univcrsitari. Voste utilitza un estil dc 
polcrnica i d’insfdir-1, perqub, entrc altres coses, m’ha dit que 
rcia combdia. Jo també li podria dir que vostk porla eis papers 
mullats, perquk és que no n’encerta ni unli. Primcra, vosti: ha 
dit -i en  faig testimoni la cinta rnagnetofbnim- : << Cofcrta 
cada eoli és més restringida H; vostc ho ha dil a la seva primera 
intervencih i la cinta en scrii testimoni, Segon punt : vostk diu 
que, a Reus, 240 placcs; doncs, miri, són 293, senyor Cadevall 
--en a i d i  tampoc no I’ha eixertiit-, 293 placcs dc Cibncics 
Empresarials a Iu nova cscola que s’inaugura a Reus. 

V Q S ~ ~  diu que ii les universitats li! hauria de cabre tothom dc 
Iu matcixa nimera que quan un estil malalt va il I’hospitrrl i ha 
CIC tenir lloc. Home, quimi comparació! Jo no hi estic gens d’a- 
cord, m h  a i x o ,  senyor Cadevall. Els liospitals és clar que han 
de rebrc tothom que realment estigui mdalt; ara, a Ics univcr- 
sitats, no sé si hi ha d’anai: tothom -potser si : aqucst és un 
dels teines que m’hauria ligradat parlar avui aquí, pero ha estat 
impossible perqtik vostc s’ha eiilortolligat amb detalls i amb 
coses quc, al meu entendre, tenen una importincia molt 
relativa. 

Miri, senyor Cadwall, la Universitat Autunoma de Barcelo- 
na dels anys trenta tenia tres mil estudiants, amb una població 
d’uns tres milions d’habitants; el conjunt de les tres universi- 
tats catalanes avui dia tenen cent cinquanta mil estudiants, 
amb una població de sis milions d’habitants. Aixb vol dir que 
l’any 34 hi havia un estudiant -universitari, bcn entks- per 
cada mil habitants de Catalunya, i que ara tenim vint-i-cinc es- 
tudiants per cada mil habitants -iots, eh?, no joves; tots-, 
habitants de Catalunya. h ixb  és bo? 6s dolent? Jo ja li ho dir& 
: té aspectes bons i aspectcs dolents, i aixb és el que rn’hauria 
;gradat discutir; pero no podem discutir-ho avui, ho discuti- 
rem un altre dia. 

Bé, ja li hc  dit que aixb que cortines dc fum i cornkdics, 



senyor Cadevall, jo l i  prego que, si vol parlar en tcrmes uiliver- 
sitaris, jo cstic sempre ii la scva disposicih, pcrb no fem com& 
dia, no feni cortincs de film, ningii no ha fct cort incs de f u m .  
J o  he dit qiie no hi ha cap cornunitat autonoma --i ho 
mantinc- de lot l’Estat, ni el mateix Estat, que proporcional- 
ment hagi fet un csforr; tan gran com el qiic s’ha ret aquí per tal 
de resoldre els liroblcmcs cl’infrustructirra de les nostres un¡- 
versitats, i aixb 6s una ver¡ tai incorntroverti ble, que els tres re- 
ctors accepten i agraeixen - hi h w r i  discussions eiilre ells 
sobre com s’lian repartit, que aquest es un altre tema en q u e  

jo aril no vull entrar-, perh n o  hi ha cap mena de d u  ble que u11 
esforq gran corn aqucst fins ara no s’havia fet; tant de bo d’arii 
endavant es laci. 

Senyor Cadevall, el dia que vingui --mantinc la M ~ V R  

ilivitació- a la Conselleria, mirarem entre tots dos on shn els 
40 milions quc hi havia pressupostats per a aixb. 

Moltes gricies. 
El Sr. PRESIUF3NT : Grhcies, senyor Conscllcr. 
S’aixeca la sessih. 
(Shn ies sis de la twúu i dei4 rniiiuts.S 



E .- La subscripcih ks muiil ,  per anys naturals. El període de subscripcib fineix, doncs, cl 31 de desembre de cada 
any. Les altes prorlu’itlcs durant el curs de I’any es comptaran, als efectcs de cobrament, des de la primcra setma- 
na de a ~ l a  irimeslrc nat liral, sigui quina sigui la data de subscripció dins aquest trimestre. 

2. - La tramesa regular dels exemplars dc subscripció conienCarh en rebre’s l’iinporl corresponent i la butllcta de 
su bscripci6 degudament emplenada. 

3.- E! suhscriplor que no renovi la suhscripcih abans del venciment seri donat de baixa; tan bon punt cs rcbrri l’ini- 
port cle la renovaci6 es reprencirh la traiiiesa del Diari, per6 sense dret als exemplars no rebuts. 

4. - I,’AdministraciÓ dei Diari pot modificar en qualscvol tnornent el preu de subscripció, el qual lindrh efectes, per‘ 
als subscriptorsja donats d’alta, a partir de la primera. rcnovacib de subscripció. 

RU‘SLLETA DE SURSCRWCTb 

Nom .................................................................................................................................. 

citrrcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  num. ....................................................... 

I .  lclcf on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  poblacib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

districte postal . . . . . . . . . . . .  # . .  ...................... 

DIARI L1E SESSIONS DEL PARLAMENT UE CATALUNYA 

I3Ul’LLETi OFICIAL, JIEC PARLAMENT DE CATALUNYA i al 

DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(su bscr i pc i 6 oonj un t d  

desitja subscriure’s al 

d’acord amb Ics condicions iinpreses odjuntcs, ti partir del dia ........... de ................................ dc . . . .  

fins al dia 3 I de desembre de 198 . . . . . . . . . . .  

Amb itquesta finalitat, i amb clata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de 198 . . . . . . . .  envia 

per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  niim. ......................... f a  quantitat de .................................. pcssetes 
(Kii-/xcc ; I !  pomrloi 1 

. . . . . . . . . . .  ................................ .... .................................. , de de 198 

S i g n a 1 u I a 

IIIARl Dl’SESSIONS DEL PAKLAMENT DE CATALIJNYA, Palau del Parlament 
llarc dc la Ciutadella, 08003 I3arceIona 
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