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Fitxer 1 

 

Ple del Parlament  

VII legislatura / Cinquè període / Dimecres, 28 de setembre de 2005 

 

 

Ple del Parlament 

 

Presidència del Molt Honorable 

Sr. Ernest Benach i Pascual 

 

 

Sessió núm. 66, extraordinària 

Primera reunió 

SESSIÓ NÚM. 66.1, EXTRAORDINÀRIA 

La sessió s'obre / es reprèn / , suspesa ahir, es reprèn a ***. Presideix el president del 

Parlament, acompanyat 

del vicepresident primer, el vicepresident segon, les secretàries primera i segona, el 

secretari tercer i la secretària quarta. Assisteixen la Mesa l'oficiala major i el lletrat 

major / la lletrada Sra. *** i el lletrat Sr. ***. 

de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida per l'oficiala major, el lletrat 

major, la lletrada Sra. *** i el lletrat Sr. ***. 

Al banc del Govern seu el president de la Generalitat, acompanyat de tot el Govern /  
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Al banc del Govern seuen el conseller primer, el conseller de Relacions Institucionals i 

Participació, els consellers de Política Territorial i Obres Públiques, de Justícia, la 

consellera d’Interior, els consellers d'Economia i Finances, de Governació i 

Administracions Públiques, les conselleres d'Educació, de Cultura i de Salut, els 

consellers d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i Indústria, de Comerç, 

Turisme i Consum, la consellera de Benestar i Família, i els consellers de Medi 

Ambient i Habitatge, i d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 

 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA 

Punt únic: Proposta de Proposició de llei orgànica per la qual s'estableix l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, de 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya (Proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia) 

(tram. 206-00003/07). Comissió d'Organització i Administració de la Generalitat i 

Govern Local. Debat i votació del Dictamen de la Comissió, dels vots particulars, de 

les esmenes reservades i de les esmenes subsegüents al Dictamen del Consell 

Consultiu (Dictamen: BOPC, 213 i esmenes subsegüents al dictamen del Consell 

Consultiu: BOPC, 221). 

 

El president 

Comença la sessió. 

Senyores diputades, senyors diputats, comença la sessió.  
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Proposta de Proposició de llei orgànica per la qual s'estableix 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya i es deroga la Llei orgànica 

4/1979, del 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya 

(Proposta de reforma de l'Estatut d'autonomia) (tram. 206-00003/07) 

Aquesta sessió tindrà un únic punt de l’ordre del dia, que és el debat i votació de la 

proposta de Proposició de llei orgànica per la qual s'estableix l'Estatut d'autonomia de 

Catalunya i es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de desembre, de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya. 

El debat es desenvoluparà de conformitat amb el que disposa l’article 104 del 

Reglament. I, la seqüència que tots vostès ja coneixen, aprovada per la Junta de 

Portaveus, el passat 20 de setembre del 2005. 

Per fixar la posició sobre el conjunt de la Proposició tenen, en primer lloc, la paraula, i 

pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, l’il·lustre 

senyor Jaume Bosch. 

El Sr. Bosch i Mestres 

Senyor president, senyores i senyors diputats. La decisió de la Mesa, en relació amb 

l’ordenació de les intervencions, m’ha conferit l’honor d’obrir un debat transcendental 

per al nostre autogovern. No em vull substreure, però, abans de començar, de la 

preocupació de no saber encara avui quin serà al resultat definitiu de la votació. Se’m 

podrà objectar que aquesta incertesa és pròpia, sovint, de l’activitat parlamentària. 

Cert. Però, em veig en l’obligació de recordar que en un tema d’aquesta importància 

hagués estat molt més assenyat arribar amb els deures fets. La gent sap, però, qui ho 

ha intentat fins al darrer moment. 

Perquè si bé era lògic que el procés d’elaboració del nou estat fos llarg, cal dir que ha 

estat llarg en excés. I, si bé era normal que el primer estatut elaborat des d’una 

situació democràtica permetés que cada força política exposés públicament les seves 

posicions, no és menys cert que s’han superat alguns límits. 
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Hem d’entendre, doncs, el cansament de bona part de la ciutadania, i recordar que 

qui té la darrera paraula no és aquesta Parlament ni les Corts espanyoles, sinó el 

poble de Catalunya. I és imprescindible que els partits polítics estiguem a l’altura de 

les circumstàncies quan, aviat, ens caldrà la mobilització ciutadana de cara a els 

negociacions a Madrid i, després, en el moment decisiu del referèndum de ratificació. 

Fetes aquests consideracions, voldria iniciar aquesta intervenció en un debat 

fonamental per al futur immediat del nostre país, recordant totes les persones que, al 

llarg de la història, han lluitat per a la defensa de les llibertats nacionals. Les podríem 

simbolitzar en la figura del president Lluís Companys i en els milers de catalans i 

catalanes que varen lluitar per la democràcia i contra la dictadura franquista. 

M’agradaria, en aquest sentit, fer especial esment dels diversos corrents polítics i 

ideològics que han sabut unir, de forma indestriable, la reivindicació de drets 

nacionals i socials. La lluita per la sobirania de Catalunya amb l’exigència de la millora 

de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes concrets en cada moment de la 

història. Persones d’àmbits diversos, com Francesc Layret, Joan Comorera, Joan 

Raventós, Montserrat Roig o Cipriano García, entre moltes d’altres. 

També és necessari citar avui aquí el que representà el Projecte de Núria i el posterior 

Estatut de 1932, que donà lloc a la Generalitat republicana. I el projecte de Sau, i 

l’encara vigent Estatut del 79. Afegint-hi un reconeixement per a tots aquells que el 

varen fer possible i que, des del meu Grup Parlamentari, voldríem concretar en els 

ponents, en nom del PSUC, Josep Solé Barberà, Jordi Solé Tura i Maria Dolors 

Calvet, i amb ponents de l’Entesa dels Catalans, com el senador Josep Benet o el 

recentment desaparegut Felip Solé Sabarís. 

I ho fem perquè la nostra convicció de la necessitat d’un nou estatut no es fonamenta 

en pensar que el poble català es va equivocar votant l’Estatut del 79, ans al contrari. 

En sentim orgullosos del paper que el PSUC hi va jugar, per tal de tirar endavant un 

text que ens retornava la capacitat d’autogovernar-nos. No té cap sentit valorar 

críticament aquells moments des de la còmoda i positiva consolidació democràtica 

que avui vivim. 
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Per al nostre Grup Parlamentari hi ha tres raons per elaborar un nou estatut. Primer, 

l’exigència de més autogovern i millor finançament. No ens conformem al que ara 

tenim ni a la interpretació centralista que, fins ara, s’ha fet de les possibilitats que es 

desprenien de la Constitució i del mateix Estatut.  

Segona, l’adaptació a noves realitats gairebé no existents l’any 79, com la pertinença 

a la Unió Europea o les noves tecnologies; l’aparició de fenòmens nous, com l’actual 

immigració o el tractament més avançat que la societat catalana avui demanda, com 

qüestions com l’equitat de gènere o els drets ambientals. 

Però, en tercer lloc, una opció democràtica. Han passat 26 anys. Totes les persones 

de menys de 44 anys d’edat –és a dir, la majoria de la ciutadania– no varen poder 

votar en el referèndum del 79. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya d’avui han 

d’expressar lliurement la seva opinió en el referèndum que ha de cloure el procés. I, al 

meu Grup li agradaria que ho poguessin fer la totalitat dels majors d’edat dels actuals 

7 milions d’habitants de Catalunya, superant els obstacles que encara ho fan 

impossible per a molts milers d’arribats d’altres països que, cal repetir-ho, viuen i 

treballen a Catalunya i formen part del nostre poble. 

Però, hi ha un motiu fonamental de base per aprovar un nou estatut. La millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania. Cal que la Generalitat disposi dels instruments legals, 

competencials i econòmics per contribuir a la felicitat de les persones en aquells 

aspectes en què l’administració pública pot col·laborar-hi. Millorant l’ensenyament, la 

sanitat o el transport públic; facilitant l’accés a l’habitatge; evitant la destrucció del 

territori i del paisatge; garantint nous drets de ciutadania. 

Per això no compartim opinions que mantenen que l’únic aspecte transcendent de 

l’estatut és el finançament. És evident que cal acabar amb l’actual model, que no 

dóna resposta a les necessitats de Catalunya. Però els recursos s’han d’aplicar en 

base a unes competències i en el marc d’una administració limitada pels drets dels 

ciutadans i les ciutadanes. Aquesta és la garantia que els nous recursos vagin 

dedicats, majoritàriament, a garantir els serveis públics, el nostre estat de benestar, a 

lluitar contra les desigualtats i a eradicar la pobresa. 
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El meu Grup Parlamentari ha presentat durant tota la tramitació idees basades en el 

nostre projecte d’estatut, elaborat l’any 2003. I ha traslladat, alhora, a la ponència les 

propostes de moltes entitats representatives de la societat catalana, de tot tipus i 

condició però, en especial, com és lògic, de les dels sectors socials als quals ens 

sentim més propers. 

Voldria destacar, però, dues característiques que hem volgut que presidissin la nostra 

tasca i que queden simbolitzades en el paper jugat pel president del nostre Grup 

Parlamentari, el conseller de Relacions Institucionals i Participació Joan Saura. 

L’optimisme i la recerca del consens. L’optimisme que avui mantenim en relació amb 

l’estatut ha esdevingut un element permanent de les nostres intervencions públiques. 

Que ningú no s’equivoqui: no era un optimisme ingenu, era un optimisme basat en 

l’anàlisi de la situació política i en al confiança que els interessos generals havien 

d’acabar imposant-se per damunt de lectures partidistes. Però, si m’ho permeten, 

afegiria que ha estat, a més, un optimisme necessari. Necessari enmig de tants 

sorolls negatius.  

La recerca del consens ha estat l’altre fil conductor de la nostra actuació. No ens ha 

costat gens i creiem, de debò, ho hem après de l’Assemblea de Catalunya i del 

PSUC. I ho comparteixen els membres de la nostra coalició més joves i que no van 

viure la transició. Portem el xip incorporat que en les grans qüestions, aquelles que 

hem anomenat «pròpies de la reconstrucció nacional», cal, ha calgut sempre, un gran 

acord nacional d’autogovern. 

Quantes vegades no s’ha escoltat aquell mateix argument, en aquesta sala, de la mà 

de Josep Benet, Antoni Gutiérrez, Rafael Ribó o el mateix Joan Saura? Ho escrivíem 

amb claredat en la presentació de la nostra proposta d’estatut l’any 2003. L’obertura 

d’una nova etapa històrica en l’autogovern no pot ser patrimoni de cap força política. 

L’interès general de la societat catalana ha d’estar per damunt dels interessos 

partidistes.  

Per això cal el màxim d’obertura i de consens entre les forces polítiques. Per a 

nosaltres, la recerca del consens és voluntat d’apropament; d’elaborar propostes que 
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no descol·loquin cap grup; de renunciar a posicions pròpies; d’arribar a acords que ja 

no siguin propietat de ningú, perquè si tenen propietari ja no són de consens. 

En el procés seguit per elaborar el nou estatut s’han produït elements que volem 

valorar de forma positiva. Primer, la creació d’una ponència conjunta dels cinc grups 

parlamentaris i la renúncia del Govern de la Generalitat ha enviar al Parlament un 

projecte d’estatut en forma de projecte de llei, opció legítima que va ser utilitzada pel 

Govern d’Euskadi. Ens hagués estalviat temps però dubto molt que hagués afavorit el 

consens. 

En segon lloc, el rigor jurídic. Estem parlant de política, però també d’un text legal. I, 

era essencial, a més del pacte polític, assolir un text rigorós i ben elaborat. Una de les 

diferències, en relació amb el 79, és que el nostre país disposa avui d’una ampla 

experiència en l’administració, la universitat, en el món del dret constitucional, que ens 

permet plantar cara a la tradició centralista dels aparells de l’Estat. 

Voldríem, des d’aquest punt de vista, reconèixer el paper positiu i enriquidor exigit 

pels lletrats de la ponència: el senyor Joan Vintró i Ismael Pitarch, decisius en molts 

moments, per aportar solucions tècniques que fessin viable l’acord polític.  

També és de justícia reconèixer la qualitat dels materials elaborats per l’Institut 

d’Estudis Autonòmics, dirigit pel professor Carles Viver i Pi-Sunyer, que ha coordinat 

les aportacions plurals de molts especialistes. Bona part del fil conductor del nou 

estatut té aquest origen, en especial la tècnica del blindatge de competències, una 

aportació innovadora i valenta. 

I, finalment, volem reconèixer la tasca de tots i cadascun dels membres del Consell 

Consultiu. Dels que varen donar suport al dictamen i dels que varen presentar vots 

particulars. Com més creiem en l’autogovern de Catalunya més hem de respectar les 

nostres institucions. I el Consell és una peça clau del nostre sistema constitucional. 

El dictamen ens ha ajudat a acabar la tasca i ens omple de raons a l’hora de 

confrontar-nos a Madrid amb tota la carretada d’informes jurídics que pretenen donar 

arguments per diluir el model d’autogovern que hem dissenyat. 
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Tercera característica: la participació de la societat. Fou un gran encert iniciar les 

tasques de la ponència escoltant les principals entitats de la societat catalana. I fou un 

gran encert obrir la participació del Govern a la resta de la ciutadania. Les aportacions 

de 400 entitats i prop de 100.000 ciutadans i ciutadanes, sistematitzades per la 

Direcció General de Participació Ciutadana, constitueixen un material de gran valor. 

El nostre Grup les ha tingudes ben presents en tot moment. La participació ciutadana 

era un dels principals objectius d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa, 

ja des d’abans d’iniciar-se el procés. 

Una altra qüestió. Per què tots els partits, tots, vàrem afirmar des del principi que calia 

respectar la Constitució? La resposta és evident: perquè som dins d’un estat de dret. 

Però, per què no intentar canviar abans la Constitució que l’Estatut? El nostre Grup és 

un ferm partidari de la necessitat de la reforma constitucional. Hem presentat 

públicament les nostres propostes per tal d’aconseguir el reconeixement d’un estat 

plurinacional amb estructura federal, però a ningú no se li escapen les dificultats del 

procés, no ja per incloure les nostres propostes, sinó fins i tot per tirar endavant les 

més que tímides reformes anunciades pel president Rodríguez Zapatero. 

El PP, partit contrari a les reformes constitucionals, és imprescindible per aprovar-les 

en exigir-se una majoria de dues terceres parts del Congrés de Diputats. En canvi, el 

PP més enllà que ens agradaria que a Catalunya donés suport a l’Estatut, no pot 

bloquejar la seva aprovació ni al Congrés ni al Senat, ja que la majoria requerida és 

tan sols la majoria absoluta. Més clar impossible. Cal aprofitar ara, unes 

circumstàncies polítiques que no sabem si es repetiran. 

Al llarg del debat intentarem demostra, demostrarem, que els continguts del nou 

estatut ens permeten votar-hi afirmativament, des de la convicció d’estar donant 

suport a un text que suposarà una millora considerable del nostre autogovern i un 

sistema de finançament coherent amb les necessitats del país. 

No existeix cap motiu per votar-hi en contra, des d’una perspectiva catalanista. És 

significatiu que mentre aquí hi ha encara qui dubta, els sectors centralistes i 

reaccionaris de l’Estat ho tenen ben clar. Només calia escoltar abans d’ahir el senyor 

Aznar.  
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La nostra coalició va decidir ja fa mesos votar sí a l’estatut, si s’incorporaven els dotze 

punts que passo a resumir.  

Primer, l’augment de les competències de la Generalitat i el blindatge de les antigues i 

les noves, per evitar interferències de l’Estat. Segona, un nou sistema de finançament 

que apropi Catalunya progressivament als resultats del concert basc i navarrès. 

Tercer, inclusió de nous drets de ciutadania i de principis rectors. Quart, 

reconeixement de Catalunya com a nació, del seu dret a l’autogovern i que els poders 

de la Generalitat emanen del poble català, que té dret a decidir lliurement el seu futur. 

Cinquè, una relació bilateral amb l’Estat espanyol que no exclou la participació en 

mecanismes de relació multilateral. Sisè, incorporació a tot l’estatut de l’impacte de 

gènere, en els drets, en les competències, en el llenguatge. Setè, l’establiment d’un 

marc català de relacions laborals. Vuitè, el reconeixement dels ajuntaments com a 

institucions de Catalunya i del principi de l’autonomia municipal, regulant els principis 

d’un règim local català. Després també, l’equiparació del català al castellà, el dret i el 

deure de conèixer el català. 

 

Fitxer 02 

afirmació de la unitat de la llengua, relacions amb la resta dels Països Catalans.  

Desè: Adaptació del poder judicial a l’autogovern de Catalunya. El Tribunal Superior 

de Justícia com a darrere instància judicial. Creació d’un consell de justícia de 

Catalunya. 

Onzè: La participació de Catalunya a la Unió Europea. 

I finalment, la introducció de mecanismes de participació ciutadana, inclosa la 

iniciativa de reforma de l’Estatut. 

Tots dotze punts són el text que avui presentem. Per això votarem que sí. 

Acabo agraint l’esforç de tots els membres de la Ponència al llarg d’aquests mesos. 

Ens ha permès conèixer-nos millor, i crec que avui, com a mínim des del meu punt de 

vista, les relacions personals amb tots ells i elles són millors que les teníem en 

començar, perquè amb alguns pràcticament no ens coneixíem. 
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Resta per fer el debat aquí al Parlament, l’aprovació posterior a Madrid i en 

referèndum novament a Catalunya. Per a totes aquestes etapes valdria la pena tenir 

ben presents les paraules pronunciades pel president Francesc Macià l’11 de 

setembre de 1932, poc després de l’aprovació de l’Estatut. Deia el president: «Aquest 

Estatut, obra de tots, és la branca de llorer que hem portat avui al monument de 

Casanova. Depèn de tots, de l’esforç constant de cadascú, de la col·laboració lleial de 

tots els matisos, de la convivència de totes les tendències, de la fidelitat de cada 

moment a l’esperit de Catalunya que aquell llorer sigui cada any més fort i amb 

branques més noves.» 

Senyores i senyors diputats, amb l’esforç de tots, amb la col·laboració lleial de tots els 

matisos i la convivència de totes les tendències, divendres tindrem segur un gran 

Estatut, que serà de tothom. 

Moltes gràcies. 


