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Era direccioll non s'idenlifique cap ne lamb lola aquera g rajia 
aranesa que non sigue era ojiciau ne la mb elh conlengul des lexles 
signals quaussevolh des sons components a lilol personau o pes 
possibles collaboradors. 

EDITORIAU 
Ja auem era Lei d'Aran, damb es sues Institucions deth Conselh 
Generau e Sindic, a punt d'arrincar eth camin que deisherem he 
aprop de ISO ans. 

Eth 28 de Junh de 1.990 sera entil Aran ua data digna que s'aura 
de hesteja-se, s'ei atau, a misses dites. 

Ei de planher qu 'es estructures partidistes, pla9ades e'enfortides 
en Aran des de he mes de detz ans, non agen creigut besonh d'in
formar e sensibilisar as aranesi dera importancia economica, 
administratiua e sociau que represen!e entath desvolopament 
d'Aran era " LEI DE REGIM ESPECIAU OERA VAL 
O'ARAN". 

Tanben ei a planher, que entamb aguest dia 28 de Junh es uns , 
pOgui, podiem veir er acte dera aprobacion dera Lei en Parlament 
de Catalonha, es mes des aranesi non aueren era oportunitat 
d'embremba-se'n der eveniment que se hege per non auer agues
tes estructures partidistes pro sensibilitat ta dar ua minima sen
hau de hesta com era ocasion meritaue. 

Pr'amor er esfor9 económic que represente til d'aguesta publica
cion e es son s collaboradors, credem imprescindible dar a toti es 
aranesi de conéisher, e auer, eth seguimentdeth debat parlamen
tari deth Projecte de Lei. Ath darrer higeram era Lei definitiua. 
Totun, non dubtam, que peth bon her informatiu des nostes Insti
tucions, s'estampara entara sua distribucion en Aran. 

PUBLICACION D'INFORMACION E 
OPINION DERA VAL D'ARAN 

NR.28 SETEME-OCTOBRE 

GESSUDA BlMESADERA 

ES QUE DESIRIGUEN PUBLICAR ESCRITS O 
CARTES D'OPINION EN "ARAN» PODEN 
PRESENTAR-LES O REMETÉ-LES EN C. 
CASTÉTH, 9 DE VIELHA O ENA IMPREMTA 
VIDAL. 

EDITORIAL 
Ya tenemos la Ley de Arán, con sus Institucio'nes del Consejo 
General y Síndico, a punto de emprender el camino que deja
mos hace cerca de 150 años. 

El 28 de Junio de 1.990 será para Arán una fecha digna que 
deberá celebrarse, en tal caso, a título póstumo. 

Es de lamentarque las estructuras partidistas, asentadas ycon
solidadas en Arán desde hace mas de diez años, no hayan 
creído conveniente informar y sensibilizar a los araneses de la 
importancia económica, administrativa y social que representa 
para el desarrollo de Arán la "LEY DE REGIMEN ESPE
CIAL DEL VALLE DE ARAN". 

También es lamentable, que mientras este dia 28 de Junio unos 
pocos podíamos presenciar el acto de la aprobación de esta Ley 
en el Parlament de Catalunya, la mayoría de los araneses no 
tuvieron la oportunidad de recordar el acontecimiento que se 
estaba produciendo por no tener estas estructuras partidistas la 
s¡ificiente sensibilidad para darun mínimo indicio dejúbilo que 
la ocasión merecía. 

A pesar del esfuerzo económico que representa para esta publi
cación y sus colaboradores, creemos imprescindible dar la 
oportunidad a todos los araneses de conocer y tener constancia 
del desarrollo del debate Parlamentarío del Proyecto de Ley, 
después del cual, añadimos la Ley resultante. Sin embargo, no 
dudamos, queporel buen hacer informativo de nuestras Institu
ciones, se impn'mirá para su distn'bución en Arán. 
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Projecte de Llei sobre 
el Regim Especial de la Vall d' Aran 

El Sr. CONSELLER DE GOVERNACIÓ (Josep Gomis): 
Mol! Honorable senyor President, senyores i senyors diputats , 
em permetran que comenci la meya intervenci6 d 'avui davant . 
aquesta Cambr.a amb unes paraules de satisfacci6. Paraules de 
satisfacci6 que expressen els sentiments del Consell Executiu 
de la Generalitat i els propis del Conseller que els parla. Parau
les de satisfacci6 perque avui és un dia imponant en la historia 
de la Val d 'Aran, comarca que, dins el territori de Catalunya, 
destaca per la seva singular personalitat i que, per la situaci6 
geogr1úica, la parla deis seus habitants i, sobretot, per I'anti
quíssima tradici6 cultural i política, ha merescut que la Disposi
ci6 Addicional Primera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya 
faci un reconeixement exprés de la seva singularitat i ordeni el 
restabliment de la seva organitzaci6 administrativa tradicional. 

El Projecte de Llei que avui tinc I'honor de presentar d6na 
compliment al mandat estatutari restablint·el Conselh Generau i 
el Síndic d ' Aran com a principal s institucions de l'organitzaci6 
administrativa propia d' Aran. 

Fent meves les paraules de 1 'Exposici6 de Motius del Pro
jecte de Llei, em permetran que els digui que, en restablir 
aquestes institucions araneses, es fa un acte de reparaci6 histO
rica i, al mateix temps, s'avan~a en el marc general d'aprofun
diment de l 'aulonomia. 

Amb aquest Projecte de Llei es trenca, així, un silenci de 
més de dos-cents anys, silenci que comen~a el 1726, quan la 
instituci6 aranesa del Consell General pass a a ser presidida per 
un representant del poder reial , i que culmina un centenar 
d 'anys més tard amb la supressi6, per reíal cMula. del Conselh 
Generau dera Val, i s'incorpora, el seu territori, a tots els efec
tes, a la província de Lleida. 

Els orígens de les institucions polítiques i administratives 
propies de la Val d ' Aran es remunten ja al segle XIII, i avui 
-més de set-cents anys després-, el Parlament de Catalunya 
restableix l 'organitzaci6 administrativa interna de la Vall, fitant 
un procés que s'haura de completar amb la panicipaci6 decidi
da de lots els aranesos. Pero si els antecedents historics s6n in
dispensables per comprendre i explicar el significat d ' aquest 
Projecte de Llei, no és menys cen també que la seva anillisi 
s 'ha de fer a la llum del marc constitucional i estatutari en que 
s' insereix. 

Així, des d 'una perspectiva jurídica, la pe~a legislativa clau 
per a la recuperaci6 de les institucions historiques de la Val 
d' Aran, troba el seu supon en la Disposici6 Addicional Primera 
de 1 'Estatut de Catalunya. Per tant , constitucionalment, no hi ha 
dubte que correspon a la Generalitat la competencia legislativa 
per porrar a terme la reorganitzaci6 que es preveu en el Projecte 
de Llei que avui ens ocupa. 

És ben clar, doncs, que restablir i actualitzar les institucions 
d ' autogovern de la Val d ' Aran és competencia exclusiva de la 
Generalitat, la qual s'ha d'exercir d'acord amb el que estableix 
l'anicle 9, apanat 8, de I'Estatut. 

Pero el marc constitucional i estatutari de referencia obliga a 
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respectar els límits competencials, respecte que resta garantit 
amb la regulaci6 d'una instituci6 territorial dotada d'autonomia 
per a la gesti6 deis seus interessos dins l' estructura de l' organit
zaci6 territorial de Catalunya. 

En aquest sentit , aquesta Llei restitueix a1s aranesos, de ma
nera actualitzada, una estructura administrativa que, sens perju
dici de l 'organitzaci6 municipal, pot fer possible la gesti6 més 
irnmediata de les atribucions que afecten directament els inters
sos paniculars del territori, com s6n: el restabliment de I'orga
nització administrativa propia, la normalitzaci6, la protecció i 
ensenyament de I'aranes, i la conservaci6 de les seves peculia
ritats culturals, i també l 'establiment d'un marc legal que per
meti que el Conselh Generau pugui assumir les competencies 
que li delegui o assigni l'AdnÍinistraci6 de la Generalitat , 
d'acord amb el que estableix la legislaci6. 

Sens dubte, aquesta Llei fara possible una gesti6 més irnme
diata de les atribucions que afecten directament els interessos 
de la Val d 'Aran, acostara l'Adrninistració a1s adrninistrats i 
contribuira, així, afer més efica~ la gesti6 pública. 

No em resta més que agrair les positives aponacions de tots 
els grups parlamentaris de la Cambra, que durant la trarnitaci6 
del Projecte de Llei han introdui:t a1gunes qüestions que fan que 
aquesta norma pugui ser as sumida per les forces polítiques rep
resentades en aquest Parlament majoritariament, i que esdevin
gui una eina útil per a1s aranesos i, en definitiva, per a 
Catalunya. 

Senyor President, senyores i senyors diputats, moltes gra
cies. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, Honorable Conseller. 
Hi ha a1gun diputa! encomanat per la Cornissi6 per presentar 

el projecte? (Pausa.) Doncs, comen~a el debat del Projecte de 
Llei. 

Hi ha reservades dues esmenes a la totalitat, amb text a1ter
natiu. La primera és presentada pel Grup d'Iniciativa per Cata
lunya. Per a la seva defensa, té la paraula I'nlustre Diputat 
senyor Nualan. 

El Sr. NUALART: Moltes gracies, senyor President. Senyo
res i senyors diputats, avui el Conseller de Govemaci6 ha pre
sentat en aquesta Cambra el Projecte de Llei especial sobre la 
Val d'Aran, Projecte de Llei esperat des de fa anys pels arane
sos, la preparaci6 de la qual ha estat una carrera d' obstacles. 

La Disposició Addicional Primera del nostre Estatut diu que 
«en el marc de la Constituci6 i l'Estatut seran reconegudes i ac
tualitzades les peculiaritats historiques de l' organitzaci6 adrni
nistrativa interna de la Vall d'Aran». Aquest precepte, com la 
majoria deis preceptes legals, principalment quan es fan refe
rencia a materies d'abast general, poden tenir diferents lectures 
i aplicacions. En el cas concret de l'esmentada Disposici6 Ad
dicional, unes lectures poden restringir i a1tres ampliar la possi
bilitat d'una aplicaci6 sobre l 'ambit, les competencies i el fi
nan~ament; tot depen de la voluntat política que hagi d'execu
tar la Llei. 

El fet que el nostre Grup hagi mantingut I'esmena a la totali
tat en aquest Pie és per recalcar que el text que va ser elaborat 
en la Ponencia, si bé ha millorat ... , diré més: abans el Conseller 
ens ha dit que s 'havien introd\Üt a1gunes qüestions presentades 
pels grups de l'oposició. Jo diría que el text presentat pel Go
vem va ser reempla~at pel text que varem presentar com a a1ter
natiu tots els grups de l'oposici6 d'aquesta Cambra. Malgrat 



aixo, considerem que el procediment que s'ha seguit no ha estat 
el més adequal. 

Com hem vist, l'Estatut de Catalunya reconeix les peculiari
tats historiques de l' Aran, i una d ' aquestes peculiaritats és la · 
voluntat , manifestada pels aranesos a través de tota la seva his
toria -i aixi s'expressa a I'Exposició de Motius de la present 
Llei-, de mantenir la seva propia personalitat per la situació 
geografica, orígens historics, llengua i cultura en les terres gas
cones i en la gran fanulia occitana, i unida lliurement, a través 
del pacte, al Principat de Catalunya; pero sense haver renunciat 
mai a les seves institucions i a autogovemar-se com a poble di
ferencial. 

Tot i així, cal remarcar que, a partir de I'any 1834, se supri
meixen les seves propies institucions i· segueixen la mateixa 
son que les del Principat, i van quedar plenament sotmesos a 
Espanya; pero és de justícia, doncs, que, una vegada recupera
des, encara que no de manera plena, les institucions i I'autogo
vem del Principat, l' Aran gaudeixi també de les seves propies 
institucions renovades. 

Fa poc que en aquest Parlament celebravem els deu anys de 
la vigencia de I'Estatut, i el Grup de la majoria cornmemorava 
també els deu anys continuats de Govem de la Generalital. El 
que ens dol a molts és que els aranesos no hagin pogut celebrar, 
ni tan sois, el primer aniversari de la Llei especial que ha de re

,coneixer les seves institucions. 
El nostre Grup fa una crítica del metode emprat pel Govem 

de la Generalitat en la redacció de la Llei especial d 'Aran, no 
només --com he dit abans- pel temps transcorregut, sinó tam
bé perque, en els distints esborranys que s'han anat confeccio
nant p.els diferents consellers, no s ' ha tingut en compte, al 
moment de redactar el Projecte de Llei definitiu, el text que les 
forces polítiques que representen els aran esos varen consen
suar. 

Coneixem els esfon;:os fets i les dificultats que es varen ha
ver de superar per arribar en un consens entre les diferentes for
ces polítiques en una llei tan fonamental com la que regula el 
restabliment de les institucions, les competencies i el seu fman
~ament pel que fa al territori de l' Aran. 

Tot consens significa renúncies per part de tots, i si els 
acords estan realment consensuats, no satisfan plenament a nin
gú, perque solen ser acords de núnims, i el text consensuat era 
un acord de núnims, que serveix per avan~ar pel fet d'existir 
una unanirnitat per part de tothom. 

És per aixo que el nostre grup critica el procediment seguit 
en la confecció de la Llei, i també cal remarcar la sorpresa de 
tots els grups aranesos, i crec la de tots els grups de I'oposició 
d 'aquesta Cambra, quan el Govem va presentar en aquest Par
lament un projecte de llei que s' allunyava del text de núnims 
consensuat pels representants del poble aranes. Aquesta sorpre
sa encara és més justificada si tenim en compte que els catalans 
hem patit constantment la incomprensió i la gasiveria del Go
vem de Madrid a l'hora de discutir I'Estatut, de desenvolupar 
les competencies i de determinar les actuacions pressupostaries 
per poder ponar a terme i ampliar I'autogovem. 

Davant d 'aquesta situació, el 2 de desembre de 1989, a Ar
ties , tots els grups parlamentaris de l'oposició varem acordar de 
constituir-nos en un Intergrup parlamentari en defensa de 
l' Aran. Cal dir que s 'havia convidat, en aquest acte, el Grup de 
Convergencia i Unió, el qual no hi va assistir, malgrat que tam-

bé Convergencia Democratica d'Aran havia consensuat el text 
de totes les forces polítiques. 

A partir de la constitució de I'Intergrup .. . Encara que no esti
gui previst en el Reglament del Parlament, aquesta denomina
ció és la que va adoptar el conjunt de tots els grups de 
I'oposició que es varen comprometre a defensar la llengua, la 
cultura i les historiques institucions polítiques i adrninistratives 
com a poble amb identitat propia, l'Intergrup i les forces arane
ses, millor dit, totes les forces araneses: Unió Democratica Ara
nesa, Unitat d'Aran, el Partit Democratic Aranes, el Partit del 
Socialistes Aranes, el Partit Popular, el CDS i un grup d'inde
pendents que s ' havien presentat a les eleccions municipals va
rem celebrar un seguit de reunions, i tots els grups de l' oposició 
parlamentaria, després d'una lectura acurada del text consen
suat, el varem assumir com a nostre i varem presentar, en el pe
ríode d'esmenes, davant d 'aquest Parlament, esmenes a la 
totalitat amb text altematiu, que no era altre que el consensual. 

El nostre Grup, Iniciativa per Catalunya, entén que el meto
de a seguir hauria d'haver consistít que el Govem de la Genera
litat hagués presentat al Parlament el Projecte de L1ei con
sensuat per totes les force s araneses, i que el Grup de la majoría 
hagués formulat, en el període corresponent, les esmenes a I'ar
ticulat que entengués que eren anticonstitucionals o antistatuta
ries, o simplement que consideressin no procedents. Hem de 
confesar, que també ens va sorprendre la intervenció del porta
veu del Grup de la majoria en el seu tom en contra a les esme
nes a la totalitat, vistes en Comissió, ja que va fer una defensa 
de la Llei en el sentit de considerar la Vall d ' Aran com una co
marca més de Catalunya, si bé amb algunes peculiaritats, entre 
elles el nom de les institucions i la lIengua. 

Cal reconeixer que en el tramit en ponencia les p<'sicions de 
Convergencia i Unió varen variar cent vuitanta graus, i el text 
que va sortir de la Ponencia tenia ja moltes aproximacions al 
text consensual. Per bé que el nostre Grup esta satísfet d'aquest 
Dictamen, i que ha d 'admetre I'esfor~ per arribar a un consens 
per part deis memores del Grup de Convergencia i Unió a la 
Comissió, sentirn una profunda preocupació per endevinar qui
na és la voluntat política del Govem de la Generalitat envers 
Aran. 

Que aquesta Llei que debatem satisfaci completament o no 
els desitjos deIs aranesos dependra del Govem de tom, i no 
hem d'ocultar que, si bé la lletra d'aquest Projecte de Llei, des
prés de les modificacions que s'hi han introdutt i que esperem 
que encara en el debat d'avui s'hi podran introduir, s'haura de 
veure quina sera l>aplicació que en fara l'Executíu. 

Una de les qüestions fonamentals d'aquest Projecte de Llei, i 
que ha estat present en la majoría deIs debats, és si la L1ei espe
cial que regula l' Aran ho fa amb la consideració que és un país 
amb identitat propia i, per tant, amb el dret a l'autogovem, o bé 
és només una comarca amb certes especificitats. 

Avui, en la presentació, el Conseller ens deia la Vall d' Aran 
com una comarca de Catalunya, i per aLxO també la nostra preo
cupació. DeIs debats es despren la preocupació del Grup de la 
majoria en el sentít que les altres comarques de Catalunya rei
vindiquin les competencies i el finan~ament que s'atorga a 
I'Aran; per tal d'evitar aquesta possibilitat, caldra. fer compen
dre a la societat catalana que l' Aran no és una comarca més, i 
que, per tant , no hi ha cap possibilitat de tractament anaJeg. 

En la redacció última del Projecte, si bé encara en algun arti-

5 



GIra. a Francia, Km. 6 
Tel. 973 - 64 11 68 

CAL MANEL 

25537 PONT D'ARROS-Lleida 

TODO EN 

ARTíCULOS 
DE 

DEPORTE 
Av. Pas d'ArrO. 38 (Galerlas) 

Tel. 64 16 58 25530 VIELLA 

DEIXI EL SEU CONFORT A LES NOSTRES MANS 

tOD";'f, f.". 

INSTAL.LACIONS DE 
CALEFACCIÓ I GAS 

ESTUOIS O'ALT 
RENOIMENT PER A 
ESTALVIO'ENERGIA 

G/. Gloses, sIn . 
Telf. 64 15 21 
25530 VIELHA 

CENTRAL: 
C/. Val/calent , 73 
Te/ f. 26 29 66 - Fax: 26 26 32 
25996 LLEIDA 

NO HO OUBTI. OEMANIN 'S PRESSUPOST. ENS AVALEN 25 ANYS O'EXPERIENCIA 

Restaurant Es Plelieus 
Carretera de Viella a Baqueira Te/. (973) 640790 
ESCUÑAU - VALL O'ARAN - LLEIOA 

ELECTRONICA 

M. PERAILES 

IMAGEN Y SONIDO - TV -
EQUIPOS MUSICALES - ANTENAS COLECTIVAS 

TV SATÉLITE - REF. VIDEO PROF. 

PAS O'ARRO, 54 (APARTAMENTOS SAPPORO 111) 

TELÉFONO 64 15 60 VIELHA 
TELÉFONO 64 16 11 ARTIES 



cle pot quedar confús el fet que Aran no és una comarca de Ca
talunya, des d 'una vis ió global, no hi ha dubte que és un país 
dins un altre paí~ . 

Creiem d'altra banda, que en determinats .. . , en el text que 
arriba en aquest Pie, que la llengua aranesa és la llengua oficial 
de l' Aran i que s 'ha de garantir el seu ús en el sistema educatiu, 
en I'Administració i en els mitjans de comunicació dependents 
de la Corporació de Radio i Televisió, s'estableix un principi de 
protecció de la seva vigencia, pero aixo no sera suficient si no 
hi ha una acció positiva per protegir la seva existencia. 1 si, com 
tots sabem, la lIengua catalana no troba ... , ha trobat moltíssimes 
dificultats per a la seva normalització en una població de deu 
milions d'habitants, és evident que I'aranes té unes dificultats 
infinitament superiors, si es té compte que l' Aran té una pobla
ció de sis mil habitants. De manera que, si es vol protegir l'ara
nes, es necessitara un fmanrrament important; esperem que el 
Govern de la Generalitat valorara aquesta situació i, deis 7.()()() 
milions de pessetes que el Govern de I 'Estat ha cedit per a la 
normalització lingüística del catala, una part pugui anar desti
nada a cobrir les necessitats de la llengua aranesa. 

El Títol IV, que parla de les competencies i el fmanrrament 
del Consell General, presenta encara en el seu articulat unes di
ferencies amb el text consensual. D'una banda, perque algunes 
de les competencies que figura ven en el text deis aranesos no 
apareixen en el que avui es debat en aquest Pie, i si bé n 'hi ha 
que certament no es poden cedir per qüestions tecniques, en 
canvi, n 'hi ha altres, com el cas del transport intern, la cessió de 
les quals seria viable. 

Pero la diferencia més important es troba en les competen
cies del ConseU General, pel que fa a si són plenes o no, i sobre 
quines materies; queda clara la competencia plena del foment i 
ensenyament de l'aranes i la seva cultura; pero, quant a d'altres 
competencies, aquestes només podran ser plenes a mesura que 
ho determinin les Ueis del Parlament de Catalunya. En canvi, el 
text alternatiu, en referir-se a les competencies, deia que serien 
plenes a mesura que el Consell General pogués assolir-les acri
teri de la Comissió Mixta, Comissió que, en el text que s'exa
mina, pren el nom de Comissió Govern de la Generalitat
Conselh Gellerau. No hi ha dubte que, si les competencies ple
nes depenen de les lleis votades al Parlament de Catalunya, el 
grau d 'autonomia que pugui assolir l' Aran dependra sempre, en 
cada moment, de la voluntat del Grup de la majoria d'aquest 
Parlamenl. 

Es pot argumentar que el text proposat pels aranesos patia 
també d'una ambigüitat i segurament també de problemes jurí
dico-tecnics; ara bé, caldra buscar alguna altra fórmula per as
segurar que els aranesos tinguin un marge ampli de maniobra 
en les seves competencies --com he dit repetides vegades al 
lIarg d'aquesta intervenció. També aquí sera decisiva la volun
tat política del Govern de torno 

Sobre el sistema de finanrrament, els catalans tenim l'amarga 
experiencia que, si les competencies no estan ben dotades pres
supostariament, és millor que no siguin transferides, ja que a la 
llarga arriben a comportar un descredit per al mateix autogo
yerno En el text es deixa el finanrrament als acords que es pren
guin a la Comissió de Govern de la Generalitat-Conselh 
Generau, pero no es fixa cap metode de treball de com portar
ho a terme. El Grup d' Iniciativa per Catalunya espera que, en el 
transcurs del debat de I'articulat, puguin admetre's algunes es-

menes que el miUorin, en el sentit de determinar d 'alguna ma
nera més concreta el tema del finanrrament. 

Per últim, voldria referir-me al funcionament de la Comissió 
de Govern de la Generalitat-Cof!sell General, la qual conside
rem que hauria de mereixer una major atenció en I'articulat de 
la LIei, ja que, al marge de determinar quines persones en for
men part --d 'aquesta Comissi6- i de qui la presideix, no es 
regula res més. Se'ns pot dir que és la mateixa Comissió la que 
ha de redactar el Reglament de funcionament; pero entenem 
que no seria sobrer que regulés qui la pot convocar, quan es 
convocara, especificar les seves atribucions, etcetera. 

També voldria fer una serie de consideracions respecte a la 
situació creada en presentar-se el Projecte de LIei del Govern 
de la Generalitat en aquest Parlamento 

La primera consideració és la inseguretat i les temences que 
s'han creat en els aranesos envers aquesta LIei, a causa, princi
palment, del metode que s'ha seguit per a la seva confecció i 
que els ha creat el dubte -i hem de confessar que també al 
nostre Grup- de si hi ha, per part de l'actual Govern, després 
de deu anys d 'aprovació de l'Estatut, una acció política decidi
da de concedir a l'Aran una autonomia dins l'autonornia de Ca
talunya, amb l'esperanrra que, si algun dia es reforma l'Estatut i 
puja el sostre de l'autogovern a Catalunya, IDO comporti també 
un benefici per a l' Aran. La segona consideració és fer notar la 
unitat que ha existit entre totes les forces araneses per redactar 
un text consensuat i per reivindicar conjuntament les aspira
cions de tots els aranesos. La tercera, que, per primera vegada 
en aquest Parlament, en una lIei tan fonamental com la LIei Es
pecial d'Aran, tots els grups de l'oposició hagin consensuat el 
mateix text alternatiu al que ha presentat el Govern. 1, final
ment, hem de reconeixer de manera positiva el canvi efectuat 
pel Grup de la majoria, que ha possibilitat el text que avui es 
presenta en aquesta Cambra. 

Finalment, hem de felicitar tots els grups aranesos pel fet 
d 'haver mantingut la seva unitat, i agrair en nom del meu Grup, 
Iniciativa per Catalwiya, a la Unitat Democratica Aranesa -
Unitat d'Aran, al Partit Democratic Aranes, al Partit Socialista 
d'Aran i als representants del Partit Popular i CDS, i al grup 
deis independents, la coHaboració i l'ajut que han prestat en el 
tramit de discussió d' aquesta LIei, i especialment al ' Alcalde de 
Les, Emili Medan, que ha coordinat les trobades entre els grups 
parlamentaris de I'oposició i els grups aranesos. 

Anuncio que el nostre Grup retira l'esmena a la totalitat, per
que entenem que aquest darrer Projecte de Llei, si bé no satisfa
ra la totalitat de les aspiracions del aranesos, pot ser un bon 
instrument per comenrrar a treballar. 1 deixar molt ciar que totes 
les lleis poden ser modificades. 

Avui crec que és un dia important per a l'Aran i que cal feli
citar tots els aranesos. Tanmateix, haurem d'esperar a la prime
ra reunió que celebri la Comissió Govern de la Generalitat -
Consell General per comprovar si l 'aplicació de la LIei que 
s'aprovi respondra al que d 'elIa n'esperem els nacionalistes ca
talans. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Nualart. Queda 

retirada l' esmena. Hi ha una altre esmena a la totalitat, presen
tada pel Grup Mixt. 

El Sr. CAHNER: A l'empara de l'article 67.5, voldria fer un 
torn en contra, pero el voldria acumular després de substanciar 
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.. 
la segona esmena (remar de veus) ---esta retirada, pero hi ha un . 
dret de vot en contra. 

El Sr. PRESIDENT: Es pot fer, sí, sí. 
El Sr. CAi-lNER: Moltes gracies , senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: El senyor Celestino Sánchez, en repre

sentació del Grup Mixt, té la paraula. . 
El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Senyores i senyors diputats, 

senyor President, senyor Pujo\... (rial/es ) -perque, quan par
lem d'aquesta Llei, és cen que parlem al Parlament de Catalun
ya, pero estem parlant amb el President de la Generalitat ... 
L' esmena que nosaltres presentem esta feta en nom del Panit 
del Comunistes de Catalunya i en ·nom deIs companys de I'Es-
querra Catalana. ' 

La discussió d ' aquest Projecte de Llei es dóna en una situa
ció péculiar, perque la discussió d'una llei d ' aquest tipus a An
dalusia, a Canaries o a Catalunya és diferent. Perque la realitat 
de Catalunya -ho hem repetit nioltes vegades aquí- és una 
realitat de Catalunya-nació. Nosaltres som una nació. 1, dintre 
d ' aquest territori, d' aquesta realitat nacional nostra, tenim una 
minoria nacional, I'Aran, que té una Ilengua, una cultura i una 
estructura productiva propia. 1, per tant , nosaltres no podem fer 
la discussió d 'aquesta realitat al marge d 'aixo. I panim també 
de la idea que l' Aran esta dintre o esta integrat dintre de la na
ció gascono-occitana. 

I per que és imponant situar en primer terrne aixo? Perque 
aquest Parlament ha expressat la reivindicació del dret a l' auto
deterrn.inació per al poble de Catalunya, per a nosaltres. No sé 
si senem capac;:os de defensar aixo per a la Vall d' Aran, perque 
aquesta Llei el que demostra és que no seríem capac;:os de fer
ho. 1, per tant, nosaltres creiem que aquesta Llei hauria estat 
una diséussió molt simple: som una nació, n 'hi ha molts que es 
defmeixen nacionalistes - nosaltres no, pero n 'hi ha molls que 
es define ixen com a nacionalistes-, i, per tant, deia, una dis
cussió molt facil; ho terum ciar, ho resoldrem molt bé, perque 
nOSaltres, que no som nacionalistes, creiem que és un dret de
mocratil: defensar fins a les últimes conseqüencies el dret d 'un 
poble, petit o gran, a decidir lliurement que vol, se1'1se posicions 
nacionalistes. 

Pero que ens ha passat, des del comenc;:ament fins a la Llei 
que hi ha -fins a la que tenim, eh?, no la que van presentar 
abans, la d 'ara, que ja m'ru referiré-, que és el que ha passat? 
Que hi ha els mateixos tics i mals costums de Madrid respecte a 
nosaltres, els mateixos tics. I vos tes poden dir que no, pero aixo 
és cen, i en el cap de molts mputats i de membres de' panits o 
de ~otant s de cada una de les forrnacions politiques que hi ha 
aquí .lixo esta ciar. 

1, a ,l1és, s 'ha reprodu'it el doble llenguatge. S 'ha mI: «L'ex
periencia de 1 'Aran», per al senyor Pujol, «sera l'expressi6 con
cre'a del que de veritat s' ha de fer amb una autonorn.ia». I 
vostes creuen que té alguna cosa a veure aquesta Llei que apro
varem amb una autonorn.ia? Si és com el Valles Occidental, pe
ro en petit! El Valles Occidental, pero en petit, perque el Valles 
té molts mils d 'habitants i la Vall d'Aran 6.000, aprox.imada- . 
ment. 

Nosaltres creiem que el dret d'un poble no es mesura pel 
nombre d'habit<mts o per la grandesa del seu territori, sin6 fo
namentalment per la voluntat ·de ser deIs que hi són. I la volun
tat de ser de la ValJ d 'Aran és de ser. 1, d ' aixo, crec que qui en 
té constancia no som nosaltres : som tots els que estem aquí. I 
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com hem respost · nosaltres a aquest tema? Podem respondre 
dient que el Consell General é~, amb un nom diferent, un con
sell comarcal,.·I, arnés, ho mem a la Llei, a la L1~i ho mem: és 
admin.istraci6 local, és administraci6 loc·al. 1 vostes em podran 
dir: «Pero és que. [JI) ru ha altra soluci6», no és cen? L 'anicle 
5.2 de l 'Estatut de Catall,IDya mil.una cosa: que es poden fer de
limitacions territorials per altre's rhotius. 1 a rn.i m' agradaria que 

. agafessin l'Estatut de 'Catalunya i se ' l llegissin. Per que hi ha 
aquesta possibilitat? . 

En definjtiva: que és el que s 'ha fet? Un deIs tics: «care per 
a tots·». I jo diria: «Dolent, arnés». Perque el care per a tots pot 
ser caCe per a tots igual, pero el care que Ji donarem a la Vall 
d 'Arari éS pitjor que el que ens estan donant a nosaltres : care 
per a tots, pero, per als de la Vall , una mica pi-ljor. 

Jo, la veritat és que rn 'agradajia explicar una idea. Senyores 
i senyors diputats, és que no hauria estat més filcil dir «les com
petencies que nosaltres tenim» -<J.ue s6n lirp.itades, que hi ha 
problemes i que, a més, una pan imponant d 'aquesta Cambra 
comenc;:a .a tenir l'opini6 que segurament haurien de mod.ificar
se, pero tenim competencies-, «per que no mem una cosa? 
Aquestes mateixés competencies que nosaltres tenim, les matei
xes, només, per que no les donem a la Vall d 'Aran, per que no 
les hi donem»? I aixo no s'ha fet, eh? Aixo no s'ha fet. 1 tots 
vos tes han de reconeixer aquesta idea. Perque que és el que 
s'ha fet? 'Senyor Diputat (adre~ant-se a 1'1. Sr. Camps i Ravi
ra ), jo, norrnalment, quan parla qualsevol persona, estic molt 
atent; m'·agradaria.,. Perque, al marge que sigui un grup petitís
sim --dos, més tres companys d.'Esquerra Catalana-, les nos
tres opinions tenen el mateix pes que qualsevol; una altra cosa 
és el resultat, que el dóna la votaci6. 
. Perque, rn.irin, se.nyors mputats, i senyor President de la Ge

neralitat, quina opinió tindríem nosaltres si 1 l'Estatut, en 
comptes d'haver-hi el que hi ha escrit, ru hagués el que escriu
rem nosaltres en aquesta L1ei? Aquesta Llei mu, e.n temes de 
competencies, mu que la Generalitat cedira comperencies i ser
veis almenys en una serie de materies ---ensenyament, sanitat, 
serveis socials, tal tal, tal tal, tal tal ... ». I després fa un afegit6: 
diu «perque siguin competencies plenes, s'haura de fer una llei 
especial d'aquest Parlament». Jo mc: si és modifiqués el nostre 
Estatut i digués que no tenim cap competencia plena, cap, sin6 
que podem tenir-Ies, i que, a més, el Congrés deis Diputats, en 
cada llei , haura de dir-ho, quina és l'opinió que nosaltres tin
dríem? Quina és l'opinió que nosaltres tindríem? Doncs, aixo 
és el que fara aquest Parlament. 1 d ' aixo és del que han de tenir 
consciencia els aranesos que s' aprovara aquí, eh? No el que 
s'esta ment, és a dir que aquesta Llei és la mateixa que la con
sensuada, més o menys. No és cen, eh? Aixo no és cen, aixo no 
és ceno No és ceno 1, per tant, no es pot dir: «Escolta, és que és 
la mateixa, pero mt d'una altra manera». Aixo es vendre una 
«moto» que al final fa café can leche. (Rial/es), 1 en política no 
es pot fer. (Remar de veus.) 

En definitiva, jo crec que la saviesa popular mu que el que 
no vulguis per a tu no ho vulguis per a ningú. 1 jo crec que aixo 
que és saviesa popular, que es mu al carrer, també hem de tenir 
capacitat de dir-ho al Parlament, i d ' aplicar-ho, sobretot. Si no
saltres volem tenir competencies, per que no fem una altra co
sa? Si volem tenir més competencies, per que no fem una altra 
cosa? Les que nosaltres tenim, les donem al' Aran. És que no 
seran capac;:os de fer-ho ftmcionar? Doncs potser sí i potser no. 
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Pero aixo també passa amb nosaltres: si tenim competencies o 
en tenim més, potser som capa~os de fer-ho funcionar o no; se
ra la nostra responsabilitat . 1, a més, si volem fer alguna cosa de 
comú acord amb algú. ho decidirem d'una forma conjunta. 

En els temes deis diners, senyor Macia, que esta ... , no esta 
per aquí, pero I' he escoltat moltes vegades dir una cosa que. a 
mé9, és certa, i és que una competencia sen se diners, en defini
tiva, no és tenir res - segurament ell no ho diu de la mateixa 
manera, pero la idea política és la mateixa. I quina és la propos
ta que es fa amb aquesta Llei? Jo ho diré una mica a la pata la 
llana, perque s'entengui (remor de veus): en definitiva. el que 
fa, en temes de caracter economic, és dir «el manee de la paella, 
que estigui a Barcelona, i el que és calent, la resta, lo que está 
calentito, a la Vall d'Aran, pero. la paella, aquí a Barcelona». 
(Remorde veus.) 

Aquesta no és la solució. eh! , aquesta no és la solució. No
saltres creiem que, en definitiva, les coses són bastaru més ra
cils, des d 'un punt de vista político des d 'un punt de vista de 
raonament polític senzill, no allo d'ideologitzar els temes. Per 
tant, nosaltres creiem que la realitat és bastant més simple, la 
Vall d ' Aran és una minoria nacional, el que ho vulgui discutir 
que ho discuteixi, pero aixo és una realitat, és una minoria na
cional al nostre territorio Que seria neeessari que poguessin 
exercir el dret a l' autodeterrninació igual que nosaltres, pero ai
xo ara no és possible, aixo ara no és possible. 

Bé, dones mentrestant que fem?, dones, mentrestant jo cree 
que el que hem de fer és que els aranesos tinguin les mateixes 
condicions que els catalans tenim, les mateixes, fixeu-vos si es
tic en pla reformista. així entre nosaltres estic, allo .. . , «en las 
rebajas,. (rialles i remor de veus). El mateix, el mateix, pero és 
que la resposta no és ni tan sois aixo, eh!, és molt menys, molt 
menys, i aquest és el problema, perque. a més del que estem 
fent amb la Vall, la pregunta és: que ens estem fent a nosaltres 
mateixos. Perque, escolti 'm: quina autoritat política tindrem no
saltres, quina autoritat política tindrem nosaltres; perque ara 
amb aixo de les comparances. la proxima vegada que parlem de 
qualsevol cosa, potser ens agafen la Llei de la Vall d'Aran, i 
ens diuen: «competencies de que?, les mateixes que les de 
l' Aran, les mateixes, les mateixes, perque, arnés, per que sou 
sis milions i ells són sis mil?, no és un problema de número ... » 

Per tant , jo cree que no simplement estem fent un flac favor 
a l 'Aran, amb aquesta Uei que aprovarem, sinó que ens estem 
fent un flac favor a nosaltres mateixos. (Remor de veus.) I és en 
funció de tot aixo que els companys del Partit deis Comunistes 
de Catalunya i els companys d'Esquerra Catalana hem presen
tat aquesta esmena a la totalitat amb text altematiu, i al mateix 
temps volem fer un reconeixement al treball de millora de la 
Llei, perque, després de tot el que he dit, és que la primera Llei, 
una cosa en comparació amb aquesta molt difícil de veure ... , i, 
per tant, és neeessari plantejar un reconeixement al treball que 
ha fet I'Intergrup, la mateixa ponencia que ha treballat aquests 
temes, i, des del nostre punt de vista, que segurament és parcial, 
a Unitat d ' Aran, que ha tingut, jo cree, la capacitat de fer enten
dre al Partit deis Comunistes de Catalunya una reaIitat que no
saltres .coneixíem des d'un punt de vista no físic i que hem 
tingut capacitat d' entendre la realitat a partir d' aquest esfor~ 
que han fet els companys d 'Unitat d'Aran. 

Després de tot aixo, suposo que poden entendre que nosal
tres no podem tenir la responsabilitat d'aprovar i donar supon a 
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una Uei com la que pensa aprovar aquest Parlament, no pot ser 
la nostra responsabilitat , no pot ser la responsabilitat del Partit 
deis Comunistes de Catalunya, i tampoc pot ser responsabilitat 
d 'Esquerra Catalana, i és per aixo que demanem el vot favora
ble a aquesta esmena, amb la seguretat que segurament no ho 
aconseguirem, pero amb el convenciment que els aranesos co
men~aran a tenir la mateixa consciencia que té el poble de Ca
talunya, que és que el que aconseguiran no és suficient, que 
hauran de continuar lluitant per més coses i en aquest carní se
gurament trobaran el Partit deis Comunistes de Catalunya, Es
querra Catalana, i espero que en aquest camí també trobin altres 
forces polítiques els ciutadans de l' Aran. 

Moltes gracies, i res més. 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Sánchez. Per a un tom 

en contra, té la parauJa I'Honorable senyor Max Calmer. 
El Sr. CAHNER: Senyor President, senyores i senyors dipu

tats, com a resposta als arguments deis iHustres diputats que 
han defensat les esmenes a la totalitat deis seus respectius 
grups, voldria exposar en el vot en contra que faig en nom del 
Grup de la majoria quin ha estat el procés de gestació d'aquesta 
Llei. 

La Uuita deis aranesos per la recuperació de les seves institu
cions historiques i per la conservació de la seva identitat no 
haura estat pas massa racil després de la seva dissolució dins 
I 'Estat centralista espanyol creat a partir del primer ter~ del se
gle XIX, de territori plenament autonom Uigat voluntanament a 
Catalunya, amb la qual compartia monarca i el seu Govem i les 
lleis que aprovaven les Corts del Principat, sempre respectuoses 
per les tradicions jurídiques araneses, passar a simple partit ju
dicial de la nova província de Lleida, tot i que durant bona part 
del segle XIX els municipis aranesos, com a manifest~ció d 'ad
hesió habitual a les veUes institucions suprimides, continuaren 
reunint-se periOdicament a Vielha, malgrat I'abolició del Con
selh Generau. 

La introducció deis ajuntaments de regim espanyol comú el 
1877 i la davallada del sentiment d'identitat que totes aquestes 
circumstancies componaven podien fer pensar que els aranesos 
es conformaren amb la nova situació. Potser per aixo, quan un 
grup d 'aranesos residents a Barcelona demanaren al President 
Macia el 1932 que l'Estatut d'Autonomia que aleshores s'ela
borava contemplés el restabliment de I ' antiga organització polí
tica i administrativa, no reberen una resposta positiva. L'Estatut 
de 1932 no reeonegué cap de les particularitats lingüístiques ni 
institucional s de la Vall d 'Aran, tampoc ho féu I'avantprojeete 
de l'Estatut d ' Autonomia de Catalunya redactat per la Comissió 
anomenada deis vint, en nom deis partits i les coalicions catala
nes amb representació al Congrés dels Diputats i al Senat de 
Madrid, els primers dies de novembre de 1978. 

El text de Sau, si bé indogué una referencia a la llengua deis 
aranesos: <<la parla aranesa sera objecte d 'especial respecte i 
proteeció», no feia cap respecte a la restitució de les institu
cions historiques de la Vall d' Aran. Fou amb esmenes presenta
des al Pie de l' Assemblea de parlamentaris reunit, a partir del 
10 de novembre d'aquell any, a la Sala de Cent de la Casa de la 
Ciutat de Barcelona, que aquests aspectes es tingueren en 
compte per primera vegada. 

Les esmenes foren de tres tipus: en primer lloc, I' esmena a la 
totalitat del Senador Xlrinacs i les esmenes als diversos artieles 
que presenta alternativament, que foren redactades, sense explí-



ci tament tenir en compte el marc constitucional; preveia, per 
exemple, el dret de la Vall d'Nan a unir-se a la nació occitana. 
En segon Uoc, l'esmena presentada per Convergencia Demo
cratica de Catalunya, d'afegit d'un nou paragraf a l'article sise 
de l'avantprojecte, que propugnava el pIe reconeixement del 
dret de la VaU d'Nan a ser reconeguda com a entitat territorial 
autanoma de caracter especial d'acord amb la seva identitat his
tarica i cultural, i, en fi, les es menes presentades per Esquerra 
Republicana de Catalunya i, a títol individual, per tres diputats 
centristes i pel Senador Solé Sabarís, que recollien un suggeri
ment de l'Associació de Ve'ins de la VaU d'Nan, dita «Es Ter
,<ons», en el sentit de reconeixer i actualitzar k s peculiars 
formes hista riques d'organització administrativa de la VaU 
d'Nan. 

L' especificitat aranesa no fou objecte de cap esmena per part 
d'altres partits polítics, el PSUC, el PSC, Unió del Centre De
mocratic, Alian~a Popular, i en el debat fou dest;stimada, no so
lament la formulació aconstitucional del Senador Xirinacs, sinó 
també I'explícitament autonomista de Convergencia Democra
!ica de Catalunya. Finalment fou assumit per tots els parlamen
taris , a excepció d'en Xirinacs, el text suggerit per l'Associació 
de Ve"ins de la Vall d'Nan al Senador socialista de l'Entesa 
deIs Catalans, Felip Solé i Sabarís, amb el següent text: «es re
coneixeran i s' actualitzaran les peculiars formes historiques 
d'organització administrativa de la Vall d 'Nan», precedit per 
la matisació introdu'ida per Esquerra Republicana de Cataluya, 
que diu: «dintre del marc de la Constitució i del present Esta
tut», que es configura, amb lleugeres adequacions gramaticals 
al vigent Estatut , com a Disposició Addicional Primera. 

Amb I'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, i sobretot 
després de la constitució del nou Parlament de Catalunya, s'ini
cia, tant per part de les organitzacions polítiques de la VaU 
d' Aran com pel Govem de la Generalitat, l' estudi sobre el de
senvolupament d'aquesta Disposició Addicional. Per una part , 
el Departament de Govemació prepara diversos esborranys 
congruents amb la redacció estatutaria, que, repeteixo, només 
parla de reconeixer ¡ actualitzar particularitats historiques d 'or
ganització administrativa. Per altra part , a la Vall d'Aran s'ha 
anat prenent consciencia d 'una vocació autonomista, que no 
podia ser satisfeta amb la simple restitució de venerables insti
tucions amb funcions només administratives, encara que el sen
yal més important de l'identitat aranesa, la Uengua, d'arrels 
gascones i occüanes, fos declarada propia de la VaU d'Nan, 
com ho féu la virtualment consensuada Llei de Normalització 
Lingüística de Catalunya, que jo mateix vaig tenir l'honor de 
presentar en aquest Parlament en nom del Govem ara fa més de 
set anys , la qual dedica tot el títol cinque a la normalització de 
I'ús de I'aranes en la vida pública, en l'ensenyament i en els 
mitjans de comunicació. 

Així, les organitzacions polítiques araneses elaboraren, amb 
un ampli consens, una proposta de Uei per a la Vall d'Nan de 
caracter plenament autonomista, en certa manera paral'lela als 
Estatuts que regulen el regim político-administratiu de les Co
munitats Autonomes de l'Estat espanyol, pero la Constitució 
Espanyola i les Ueis organiques que en deriven només preveuen 
tres nivells d'administració: la propiament de l'Esta!, la de les 
comunitat s autonomes regides per estatuts aprovats per les 
Corts i les diverses administrac ions locals, municipis, diputa
cions, conseUs i capítols insulars, comarques i altres que es pu-

guin crear. Aixo ja ho tenia en compte la proposta aranesa quan 
afirmava que, si es transformava en llei, s'avan~aria en el marc 
general de la necessana autonomia. 

El Govem de la Generalitat, quan va presentar, ara fa un 
any, el Projecte de Llei sobre Regim Especial de la Vall 
d' Nan, Projecte que ha arribat ara al debat, al PIe del Parla
ment, va tenir en compte, en tot allo que es referia a l'actualit
zació de les particularitats historiques araneses, el text de la 
proposta aranesa, pero va considerar que, d 'acord amb I'esperit 
amb que va ser redactada la Disposició Addicional Primera de 
l 'Estatut , no havia d 'explicitar de forma extensiva el caracter 
autonomic en la resta de I'articulat. A més, la proposta aranesa, 
políticament ben encaminada vers la necessana autonomia, no 
s 'adequava en alguns punts al marc de la Constitució i de l'Es
tatut com amb realisme i encert féu introduir Esquerra Republi
cana a l 'esmentada Disposició Addicional Primera de l'Estatut 
de Catalunya. 

En el primer triunit parlamentari del Projecte de Llei, el del 
debat de les es menes a la totalitat en Comissió, el Grup de Con
vergencia i Unió no tingué més remei que votar en contra de to
tes les que es presentaven per part deIs altres grups de la 
Cambra perque es limitaven a oferir com a text altematiu la de 
la proposta aranesa, que contenia --com ja he dit- aspectes 
d ' aconstitucionalitat. Tanmateix, vista la manifesta disposició 
de dihleg de les force s polítiques araneses i la nova visió auto
nomista de la qüestió per part deis partits de l 'oposició al Parla
ment de Catalunya -i dic noves, respecte al 1978, perque per 
part de la major part d ' aquests partits no s 'han manitestat públi
cament sinó en aquests darrers mesos--, el Grup de la majoria 
retoma a les posicions que Convergencia Democratica de Cata
lunya defensa en solitari el 1978, a les quals havia renunciat 
aleshores, en benefici del consenso (Remor de veus.) 

Així, fent servir a fons una de les millors aportacions de la 
democracia parlamentana, és a dir, que el Parlament a través 
del debat sigui el protagonista principal de la' construcció del 
marc legal que ha de fer possible el nostre desenvolupament 
com a comunitat política, uns i altres, majoria i oposició, hem 
reformat el Projecte de Llei, que era bo en l ' optica de l' estricte 
mandat estatutari , en la millor de les lleis possibles per a la Vall 
d ' Nan, i aquesta bona manera de fer parlamentana em consta 
que també ha plagut el Govem. 1 cap grup no ha quedat exclos 
d ' aquesta voluntat de restituir a la Vall d 'Nan la seva propia 
tradició política; aixo ho demostra, per exemple, el fet que Ini
ciativa per Catalunya hagi retirat la seva esmena a la totalitat, 
que havia mantingut fms al dia d'avui. 

Jo voldria dir encara que possiblement els aranesos no es re
trobaran plenament amb la seva historia; per exemple, hi ha as
pectes, com el regim municipal comú espanyol, que, com he 
dit, no fou imposat a la Vall, sinó en epoca tan recent com el 
1877, que en ben pocs anys, i a partir de decisions preses al 
marge de la voluntat deis aranesos, ha aconseguit de desorga
nÍtzar l ' estructura territorial tradicional de la Vall, tot ignorant i 
desdibuixant els lírnits deIs ter~on s, i fins i tot introduint una 
nomenclatura exotica, com anar alterant lIocs de noms tan ve
nerables com Pujolo. Un altre exemple de possible insatisfacció 
és el fet que la lIengua propia d 'Nan no en té prou amb el reco
neixement que li fan les lIeis de Catalunya, cal encara, entre 
molts altres reconeixements, que l' Administració de I'Estat as
sumeixi també el fet diferencial lingüístic aranes. Que no pas-
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sés aUo que, segons conta el gran poeta aran,es Josep Condó i 
Sambeat, escrivia un fill de la Vall d'Aran a sa mare des de te
rres d 'Espanya complint probablement el servei militar: 
«Aci'rren qu'era lengoua castelhana ei permésa» -aquí només 
la llengua castellana és permesa-, «se a jou der'aranésa ... se 
m'escapa, criden: "parla cristia! "» : si a rui de la llengua aranesa 
algun mot se m 'escapa criden: «parla en cristia!» . 

La Llei que avui debatem, i que desitjo i espero que sigui 
aprovada amb el vot de la més amplia majoria de la Cambra, 
potser no és el punt ideal d 'arribada, pero sí que és un molt bon 
instrument per consolidar una consciencia d'identitat diferent. 
Hem de confiar que els deu anys que hauran transcorregut des 
de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia, que per primera 
vegada en la historia moderna del nostre país reconeixia el fet 
diferencial aranes, i n'ordenava la institucionalització, hagin 
servit per arribar a una norma legal que. pugui ser sentida com a 
propia per les dues administracions: la nova que s 'ha de crear a 
la Vall d'Aran i la de la Generalitat de Catalunya, que l'ha d'as
sumir com una recuperació més de la tradició historica catala
na. 

Estic convenlYut que una coincidencia tan amplia com la que 
avui podem constatar fara que la posada en funcionament deis 
mandats d'aquesta Llei es faci sense cap reticencia, sinó més 
aviat que totes dues parts -Conselh Generau i Generalitat
ajudaran a fer 'del camí cap a la restitució de I'autonomia arane
sa un exemple d'entesa entre pobles d'identitat diferenciada, 
pero amb voluntat de convivencia. No podria ser altrament, 
quan són d'estirp tan familiarrnent proxima com I'occitana i la 
catalana. 

Perque cal no oblidar que, més enlla de la restitució historica 
que avui segellem, hi ha sobretot el gran repte de I'educació 
gascona i occitana de la Vall d' Aran. Sera la recuperació de la 
identitat aranesa un estímul per a la recuperació de la llengua, 
la cultura i la identitat de tot Occitania, de l'Atlantic als Alps i 
de la Loira als Pirineus? Ara més que mai. en la gran Europa 
que s'entreveu a les envistes del segle XXI, els aranesos tindran 
la responsabilitat de ser testimonis especialment qualificats 
d'una de les civilitzacions que I'han configurada durant segles, 
des de tots cls camps de I'activitat humana, d'entre els quals un 
que ni les circumstancies més adverses no han pogut oblidar, el 
de la literatura, per exemple, la qual, des de Bernat de Venta
domo Giraud de Bomelh, Bertran de Born, Amaut Daniel i els 
altres grans trobadors capdavanters de les literatures de filiació 
llatina europees, fins a un poeta tan universalment romantic 
com Frederic Mistral, proelama inequívocament I'existencia 
d'un poble. En aquesta missió, els aranesos han de saber que 
compten amb tot Catalunya. 

Moltes gracies. senyor President , senyores i senyors dipu
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, Honorable Conseller. 
(Remar de veus.) Ara, d'acord amb I'artiele .. . Silenci! D'acord 
amb l'artiele 67.2 del Reglament, els primer s grups parlamenta
ris poden fixar la seva posició. L ' Agrupació parlamentaria del 
CDS? (Pausa.) Senyor Martín, té la paraula. 

El Sr. MARTÍN: Gracies, Honorable President -de l'escó 
estant, i per .posicionar els diputats centristes. Per a nosaltres, 
acceptar aquesta esmena a la totalitat representa tomar enrere, 
al comenlYament de les negociacions. Des que ens vam reunir a 
Arties les forces de l'oposició, el denominat Intergrup per a la 

Defensa de l' Aran, amb les diferents forces polítiques araneses, 
han transcorregut molts i diferents fets i esforlYos. Hem debatut 
amb convenciment, entusiasme i, el que és millor, amb genero
sitat, vers al consenso Tots hem fet esforlYos considerables. 
Avui, tot i reconeixent el text 'alternatiu que se'ns presenta a vo
tació com un text nostre -si bé inicial-, en reconeixement de 
l 'esforlY no tan sois de les forces de l'oposició, sinó de les for
ces polítiques araneses, no donarem supon a l'esmena a la tot~
litat. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Martín. 
Per I'Agrupació parlamentaria d'Esquerra Republicana, té la 

paraula l'lllustre Diputat senyor Pueyo. 
El Sr. PUEYO: Gracies, senyor President. Senyors diputats , 

senyores diputades, des d 'Esquerra Republicana compartim, al 
mateix temps i amb la mateixa coherencia, tant l'argumentació 
que ha fet el senyor Nualart com molts deis dubtes, com moltes 
de les desconfiances que ha plantejat el senyor Sánchez. Esque
rra Republicana, com totes les forces de l'oposició, ha mantin
gut durant aquests mesos en que s'ha debatut el Projecte de Llei 
que el Govern va enviar al Parlament..., ha mantingut un text 
basiC, un text clau, un text de referencia, que ha estat sempre el 
text consensuat per les force s polítiques araneses. 

Gracies a aixo, gracies a aquesta constancia, el text del Pro
jecte de Llei, el text que havia enviat el Govern al Parlament, 
s'ha modificat substancialment, i esperem que alllarg d' aquesta 
sessió es pugui, encara, modificar més. 

En aquests moments, pero, tenim tots -i la meya Agrupació 
parlamentaria la sent amb especial intensitat-, tenim una res
ponsabilitat historica i política sumrnament important. Nosal
tres creiem que Aran no pot esperar deu anys més a tenir una 
lIei, una llei que desenvolupi un mandat estatutari molt clar. 
Nosaltres creiem que Aran necessita, en aquests moments -i 
arriba amb deu anys de retard, pero necessita, en aquests mo
ments-, una.eina per arrencar en el carnÍ de I'autogovern, i ai
xo és el que ens han dit, aixo és el que ens han certificat, també, 
les forces polítiques araneses. 

Aquesta és la mateixa argumentació que Esquerra Republi
cana va mantenir en el moment de votar l'Estatut d 'Autonomia 
de Catalunya. Nosaltres creiem que en l'autogovern d 'Aran , 
com en I'autogovem de Catalunya, no hi ha límits, no ha d 'ha
ver-hi límits. en el futur; creiem que més llibertat per a Catalun
ya és sinonim de més llibertat per al' Aran. Per tots aquests 
motius, i en coherencia amb la posició exposada, nosaltres 
anunciem la nostra abstenció en l' esmena a la totalitat proposa
da pel senyor Sánchez. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Pueyo. Pel Grup 

parlamentari Popular, té la paraula I'IHustre Diputat senyor 
Colomé. 

El Sr. COLOMÉ: Gracies, senyor President -molt breu
ment, i de I'escó estant, si m'ho permet. El nostre Grup va pre"' 
sentar també una esmena a la totalitat, al seu momento molt 
semblant... per no dir identica, ja que corresponia exactament al 
text consensuat amb les forces araneses, i posteriorment I'hem 
retirada. 

El fet que nosaltres haguéssim presentat una esmena identica 
implicaria que avui votéssim a favor de I'esmena a la totalitat 
presentada pel Grup Mixt, pero jo entenc que, des del moment 

13 



de la presentació de les esmenes a la totalitat que van presentar 
els diferents grups al moment d 'ara, hi ha hagut una serie de 
clrcumstancies que hem de recordar, que ha estat la consecució 
d' un ampli consens a través deis treballs de ponencia i de co
rnissió, que han fet que tots els grups poguéssim introduir al 
text que avui aprovarem I'esperit que en les nostres maneres de 
pensar volíem, com a mínim, per a la Vall d'Aran. 

És per aquest motiu , senyor President, que nosaltres vam re
tirar I'esmena i, al mateix temps, ens abstindrem a la votació 
d'aq uesta esmena a la totalitat presentada pel Grup Mixl. 

Moltes grac ies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Colomé. Pel 

Grup parlamentari Socialista, té la parau la l' lHustre Diputat 
senyor Ganyet. 

El Sr. GANYET: Honorable senyor President, senyores i 
senyors diputats, la Llei d ' Aran conté un profund simbolisme: 
no estem debatent una qüestió menor, senyores i senyors dipu
tats; el que el Parlament tracta avui és l'acord --o el desa
cord- deis grups parlamentaris sobre concepcions filosOfico
polítiques que afecten l'autonomia catalana, la seva capacitat 
d'autogovem i, per tant , la seva voluntat d'autoorganització. 

EIs proposo que ens plantegem tres preguntes. Primera: qui
nes són les condicions mínimes -nivell demografic- a partir 
de les quals una comunitat ha d 'atorgar autonomia a una comu
nitat específica situada, ubicada en el seu interior. Segona qües
tió: té identitat geografica, hi storica, cultural, la Vall d' Aran, 
per exerci r l'autonomia política i administrativa? Tercera: exis
teix a I ' interior de I'Aran un consens basic i una sensibilització 
suficient, hi ha voluntat d 'autogovem, en aquests moments? 

En resposta a les preguntes formulades, el Grup Socialista, 
de manera inequívoca, creu que els aranesos, per historia, per 
cultura, llengua, geografia i voluntat manifesta, tenen dret a 
exercir l'autogovem dins de Catalunya i tenen la maduresa sufi
cienl. 

Quan el Govem de Convergencia i Unió va presentar el Pro
jecte de Llei , i quan el Grup parlamentari de Convergencia i 
Unió va rebutjar en comissió les esmenes a la totali tat amb text 
a1tematiu presentades pels grups de I'oposic ió, es va posar ela
rament de manifest -jo diria adhuc dramaticament de mani
fest- l'existencia de dos models diferents, gairebé antagonics. 

Un model que m'atreveixo a qualificar de gasiu, pintat amb 
els colors eixorcs del comarcalisme a I'ús, que posava en franca 
contradicció una for¡;:a política que s 'autodefineix com a nacio
nalista. Perque nacionalisme vol dir anar a favor d'un poble 
oblidant o reprirnint els drets d'un a1tre poble? Nacionalisme és 
anar a favor d'un poble en contra d ' un a1tre poble? Era, evi
dentment, un model decebedor per als aranesos i per als cata
lans. 

Un segon model , defensat fermament per les forces políti
ques araneses i pels grups de l'oposició -per tota I'oposició, el 
ventall des de I'esquerra a la dreta-, a favor d 'una autentica 
autonomia pel a l' Aran , una autonomia amb competencies i 
amb recursos . L'eix entre els aran esos i I'oposició, senyores i 
senyors diputats , ha funcionat gairebé a la perfecció; no ha cal
gut engreixar-Io. EIs aranesos consensuen un text a1tematiu, hi 
introdueixen les seves aspiracions, la llei que volien i que, evi
dentment, els pertocava. L ' lntergrup , tota I'oposició, recull 
-en un gest no usual , com vostes saben perfectament, en 
aquesta Cambra- el text aranes i el presenta com a es mena a la 
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totalitat i com a esmenes parcials. 
Es tractava, dones, de dos models oposats, a l'hora de res

pondre un veritable test de salut democratica per a l ' autonomia 
catalana. Era un veritable termometre del to vital de I'autono
mia de Catalunya, I'autonornia del Principal. Perque, com es 
pot reclamar competencies i recursos al Govem central si el 
Govem de la Generalitat els nega --o els negués- a un poble 
diferenciat, ubicat dins de casa seva? La intervenció de Conver
gencia i Unió en comissió -que va ser de rebuig al text con
sensuat- va ser aelaridora i decebedora al mateix temps. En 
cercar raons a favor del tractament comarcalista per a la VaIl 
d'Aran va refugiar-se, ai las! , en argurnents de defensa de la 
Llei de Comarques, l'aplicació de la qual , sense el necessari 
consens basic a Catalunya, no és precisament quelcom d'en
lluemador, eficay i generador d ' iHusions a111arg i a I'ample del 
nostre territori, ans al contrari: és causa, com vostes saben, de 
neutralització d'energies necessanes per al desenvolupament 
econornic i social. 

Convergencia i Unió, dones, s 'havia equivocal. Els errors 
del Govem beneficien I'oposició, es diu. 1 és veritat. Per tant, 
I'oposició podria obten ir amplis redits del desgast del Govem. 
Pero, en aquest cas, el Grup Socialista, i els a1tres grups de 
l'oposició, també, han cregut que aquest error perjudicava el 
país: Catalunya no es podia permetre el luxe de deixar una ve
gada més sense resoldre I'assignatura pendent de la VaIl 
d'Aran, deu anys després del mandat estatutari i de l'existencia 
del primer Govem de la Generalitat. Quina imatge tan negativa, 
de manca de rodatge estatutari , s'ha donat al llarg de tota una 
decada! Per aquesta raó, vam continuar emprant la forya que te
níem,la forya de la unitat -entre els grups de I'oposició, d'una 
part , i d'aquests amb els aranesos. 1 el resultat avui el tenim da
vant els nostre ulls complaguts i, si em permeten vostes, un xic 
esbatanats. El Grup del Govem ha presentat a111arg de les ses
sions de la Ponencia i de la Comissió, i a través del seu s dos po
nents, Wla esmena a la totalitat amb text a1tematiu al seu propi 
Projecte de Llei; perque si es pren el text del Projecte de Llei i 
el que es discuteix avui, s'observa que ha canviat rotundamenl. 
La brusca rectificació de Convergencia i Unió l'ha dut, en la 
practica, a l' acceptació de les es menes a la totalitat deIs grups 
de I'oposició i, en particular, a l'esmena que havia presentat el 
Grup Socialista (remar de veus) partint del text consensuat per 
les forces polítiques araneses. 

Per aquesta raó, senyor President, senyores i senyors dipu
tats, el meu Grup va decidir no reservar la seva esmena a la to
talitat , i per aquesta raó, en cas que es posi a votació alguna 
d 'elles --com és el cas- el nostre vot sera d'abstenció. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Es posa 

a votació el retom del Projecte al Consell Executiu. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El retom del Projecte ha estat rebutjat per 2 vots a favor, 60 

en contra i 36 abstencions. 
Es passa ara al debat de la part dispositiva. Hi ha reservades 

diverses es menes a l 'articulat. La primera és a l 'artiele 1, apar
tat 2, presentat pel Grup Socialista; és una esmena de supressió. 
Per a la seva defensa, té la paraula l 'U'lustre Diputat senyor 
Ganyet. 
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El Sr. GANYET: Moltes gracies. senyor President. L'esme
na. com vostes saben. és de supressió a l' artiele primer. apartat 
segon. 

Realment . la Val l d' Aran. com a entitat territorial de dret pú
blic en ambi t territorial inferior a la comunitat autonoma. entra 
dj.ns del concepte d 'entitat local; pero no esta inelosa dintre de 
les ent itats locals territorial s establertes com a tals en la Llei 
8/87. de 15 d· abril . Municipal i de Regim Local de Catalunya. 
anieles: 1. 2 i 3. 

És una entitat territorial amb una especific itat d 'ambit local 
no tipificada en la legislació vigent. única en la seva categoria i 
amb un regim jurídic específi co com és el cas de I'establert en 
aquesta Llei. S ·haurien. per tanto de modificar els art ieles 1: 
«Els municipis i les comarques són els ens locals en que s'orga
nitza territorialrnent la Generalitat de Catalunya,). i 3: «El mu
nicipi . la comarca i la província tenen naturalesa territorial i 
gaudeixen d 'autonomia per a la gestió deIs interessos respec
lius». de la Llei Municipal i de Regim Local . per poder afegir 
un ambit territorial nou. l'específic de la Vall d·Aran. 

Demano. doncs. el vot favorable a aquesta esmena. 
Moltes gracies. senyor Presiden!. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. senyor Ganyet. Per al 

tom en contra. té la paraula I'Honorable senyor Max Cahner. 
El Sr. CAHNER: Més que un vot en contra. és un posiciona

ment; pero jo voldria dir. en primer lloc. que el text del Projecte 
que afecta I'esmena que presenta el Grup Socialista és identic. 
no solament al text consensuat a la VaU d' Aran. sinó al mateix 
text de les esmenes a la totalitat que van presentar molts deIs 
grups. ~ntre els quals la que avui mateix s'ha retirat. 

Per tant o aixo. en tot caso forma part d'un consens molt gran; 
malgrat tot. doncs. en principio amb el nou esperit que aquesta 
Llei esta agafant. no tenim cap inconvenient de votar aflflTIati
vamen!. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Es posa a votació. 
doncs. ;¡questa esmena la número 3. del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Aquesta esmena ha quedat aprovada per unanimitat. 
A continuació es vota I'art iele primer. segons el text del Dic-

tamen. 
Vots a favor? 
Vots en cont ra? 
Abstencions? 
Aquest artiele ha quedat aprovat per 60 vots a favor.. .• no!. 

96 vots a favor i 3 abstencions. 
Es vota ara I'artide segon. que no té cap esmena. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest artiele ha quedat aprovat per 96 vots a favor. cap en 

CO'ltra i 3 abstencions. 
Passem ara al debat de l' artiele tercer. que té diverses esme

nes. La primera del Grup d·Iniciativa. la número quatre. Per a 
la seva defensa. té la paraula I'Ulustre Diputat senyor Nualart. 

El Sr. NUALART: Gracies. senyor President. En part. 
aquesta defensa ja s'ha fet al moment de la defensa a I'esmena 
a la totalita!. 

Nosaltres entenem que a la Llei especial d'Aran hi ha un 
problema d 'entendre la Vall d'Aran com una comarca més de 
Catalunya. El fet que nosaltres demanem la supressió de part 
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d'aquest paragraf és només en el sentil que quedi molt elar que 
la Vall d 'Aran no és una comarca més de Catalunya. 1 entenem 
que. la part d' aquest art iele que nosaltres en demanem la su
pressió. és logic que. si en el seu moment la Generalitat. per a 
la seva descentralització. necessita delegar func ions en emitats 
supracomarcals. es faci. i aquestes qüestions es portin a lerme 
amb les negociacions que hi ha d'haver en la Comissió entre el 
Govem de la Generalitat i el ConseU General. 

Per tanto entenem que és sobre aquesta explicació. encara 
que sembla. en l'artiele. que és per afavorir la ValI d ' Aran . en 
el sentit de dir: «cada vegada que .. . hi haura el nom de la ValI 
d' Aran». nosaltres creiem que té més desavantatges que avan
tatges. i. per tanto per mo soHicitem que hi hagi la supressió 
d ' aquesta part de l ' artide. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Suposo que el tom en 

contra es fara a totes les esmenes de l'artiele. (Pausa.) Molt bé. 
Doncs. ara correspon I'esmena número 5. de l'Agrupació d 'Es
querra Republicana a Catalunya. Per a la seva defensa. té la pa
raula l'IHustre Diputat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Gracies. senyor Presiden!. Aquesta esmena 
té el mateix sentit que totes les que s 'han presentat sobre aquest 
artiele i apartat: un deIs objectius que nosaltres hem defensat 
aferrisadament al llarg del debat d'aquest Projecte de Llei ha 
estat . justament . que la Llei d'Aran no es veiés reduida a una 
simple iniciativa comarcalitzadora. 

Per tanto som contraris a la menció que fa el text del Projecte 
de la possib¡ litat d' indoure l' Aran en d' altres entitats. en altres 
divisions supracomarcals. ni que sigui als efectes. per exemple. 
de la prestació de deterrninats serveis. perque entenem que 
aquesta menció deixa una porta oberta. una discrecionalitat que. 
mal aplicada --o. senziJIament. aplicada-o podria anuHar 
guanys i aven.,:os que s' han assolit en la discussió del Projecte. 

Creiem que no hi ha necessitat d'aquesta men'ció. i creiem 
que. si la prestació de deterrninats serveis ha de fer-se de mane
ra compartida. a aquest resultat es pot arribar smb el diaIeg en
tre el Conselh Generau i el Govem. el Govem de la Generalitat. 
i creiem que aixo es pot fer sense necessitat d'establir demarca
cions administratives compartides. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. senyor Pueyo. L' Agru

pació del CDS manté l' esmena número 6 Per a la seva defensa. 
té la paraula l'Ulustre Diputat senyor Martín. 

El Sr. MARTÍN: Sí. Honorable Presiden!. El CDS manté 
aquesta esmena de supressió. ja que tenim molt ciar que l' Aran 
és una nacionalitat historica. integrada per una societat diferent 
a la catalana. que té el dret a protegir la seva identitat i a pro
moure la seva cultura. 

Per nosaltres. la Vall d' Aran no pot formar part de cap altra 
regió. comarca o vegueria; un exemple molt elar d'mo el te
nim en la divisió territorial de l'Estat espanyol. ja que hi ha au
tonomies uniprovincials amb menys ·personalitat que la ValI 
d·Aran. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. senyor Martín. La se

güent esmena. la número 7. és del Grup Mix!. Per a la seva de
fensa. té la paraula.el senyor Celestino Sánchez. 

El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Senyor President. coincidint i 
compartint les opinions expressades pels diferents grups. jo so-



lament intentaria incorporar un argument més per a aquesta es
mena. i és que, si partim de la idea que la Vall d 'Aran no pot 
ser una comarca, no pot ser únicament una comarca, arribem a 
una conc1usió que nosaltres creiem que és important i és que 
significa una comunitat assoeiada lliurement a Catalunya. 1 si 
mo és d'aquesta manera, si aixo és d'aquesta manera, difícil
ment s' ha de fer com proposa el Govem, sinó que de la seva 
desaparició, no és que es tanqui la porta a la possibilitat de fer
ho, el problema és que aixo s'ha de fer de comú acord, que és el 
que nosaltres opinem; perque nosaltres no estem tancats a la 
possibilitat que la Va11 d' Aran decideixi , conjuntament amb la 
Generalitat, fer coses en comú. Pero si aquest text o aquesta 
part del text continua existint, es fara unilateralment : és el Go
vem el que decidira, i no de comú acord 11mb la Vall d ' Aran. 

És precisament per aquesta idea de comunitat assoeiada 
d' una forma lliure que nosaltres defensem aquesta esmena. 

MoItes gracies . 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Sánchez. A continua

ció, el Grup Popular pot defensar \'esmena número 8. El senyor 
Colomé té la paraula. 

El Sr. COLOMÉ: Gracies, senyor President. El nostre Grup 
entén que, ates que amb aquesta Llei reconeixem, tots plegats, 
les peculiaritats de l' Aran, tindria poe sentit que acceptéssim la 
possibilitat que la VaU d"Aran pogués ser integrada en la de
marcació de delegacions o de serveis territorials d 'ambit supra
comarcal, quan així ho cregués convenient l ' Administració de 
la Generalitat. 

Amb més motiu, ens reafirmem en el que acabem de dir, 
quan \'única contrapartida rebuda per l' Aran és que figuri el 
seu nom en la denominació deIs serveis territorial s o delega
cions on estigui integrada. 

Se 'ns pot replicar al que acabem dir que hi ha serveis que, 
per les seves característiques, no tindrien sentit limitats a l'am
bit de l' Aran. Nosaltres, potser equivoeadament, intentaríem re
plicar aixo dient que aquests serveis, en molts casos, podrien 
tenir un ambit tan ampli com el propi ambit catala, i que no cal
dria que les coses seguissin --<¡uasi diria jo-, per a les compe
tencies no transferides, igual com fms ara. 

En una paraula, el nostre Grup veu , en aquest artic1e del Pro
jecte de Llei. la voluntat de l 'Executiu --com deia- que, pel 
que fa amb aquests tipus de competencies, les coses no canvien. 
Ara, sí que hi veu una variant, i és que, a partir d'ara, la provÍl1-
cia de Lleida, que és nmbit de molts serveis territorials de la 
Generalitat, passara a tenir, respecte a l' Administració de la Ge
neralitat, un nou nom, que sera «L1eida i la Va11 d'Aran». Aixo, 
el nostre Grup ho veu tan fora de 110c com que el Ministeri 
d'Hisenda espanyol es passés a dir, a partir d'ara, «Ministeri 
d'Hisenda d'Espanya i Catalunya», o que el Departament 
d'Economia i Finances de la Generalitat es passés ha dir «De
partament d'Economia i Finances de Catalunya i L1eida». 

Res més, i moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Colomé. El 

Grup Sociali sta té I'esmena número 9. El senyor Ganyet té la 
paraula per la seva defensa. 

El Sr. GANYET: Moltes gracies, senyor Presiden!. Efectiva
ment, m'afegeixo i dono suport, en nom del meu Grup, a les en
cenades argumentacions deIs companys deIs altres grups. 

En primer Uoc, s 'ha de tenir en compte que, si la nostra es
mena va ser de modificació i no de supressió, com les de la res-

ta deIs grups parlamentaris, és perque el text proposat canviava, 
fins i tot, la primera frase de l'anic1e 3 del Projecte de L1ei, és a 
dir, no inc1oure-la en cap divisió territorial propia de Catalunya 
que no sigui ella mateixa. 

Respecte a la segona part d'aquesta esmena 15, és a dir la 
supressió de la resta de l' artic1e 3 del Projecte, precisament el 
que no es vol és que la Vall d'Aran hagi d'integrar-se en ser
veis territorials d'un ambit diferent al d'eUa mateixa. Es tracta, 
per tant, que les de\egacions o serveis territorial s administratius 
de la Generalitat siguin descentralitzats en el propi lImbit de la 
Vall, per tal de refor~ar-ne l'especificitat. Estic segur, d'altra 
banda, que hi ha solucions pragmatiques per tal de no incre
mentar irmecessanament el nombre de funcionaris delegats. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Per a un 

tom en contra, té la paraula la IHustre Diputada senyora Pilar 
Busquets. 

La Sra. BUSQUETS: Gracies, senyor President. 
Senhores deputades, senhors deputats, er anic1e 3 deth pre

sent Projecte de Lei de Regim Especial de la Vall d'Aran he re
feréncia a ua constanta istorica que delimite eth son territori 
geografic ad era madeisha. Era Val d'Aran, pera sua situacion 
geografica, per sons orígens istorics, pera sua lengua e pera sua 
cultura, ei un territori vinculat a Gasconha, laguens d'Occitaoia, 
mes per un aute costat, per iníeressi politics amplament com
partits, amassada liurement a Catalunya des de he un pialer de 
segles. 

Enta comprener ben era conseqüéncia d 'aguest fenomen, 
cau un repas cronologic des punts de referencia istorics més im
portants dera trajectoria istorica-politica dera Val d'Aran, mes ' 
ei evident qu'atau se definís mes concretarnent era conseqüén
cia política e soeiau deth enc1au geogrMic respecte a Catalunya. 

Comence peth Traclat d'Emparan~a estipulat entre es arane
si e Alfons 1, eth Cast, en 1175, a on Aran passe a formar part 
dera Corona catalano-aragonesa. 

Mes endauant, des de Montpellier, er an 1239, Jaume 1 pro
met solemnement non separar era Val d' Aran dera Garona. 

Eth que seguís, sense cap de dubte, ei eth mes important de 
toti pera sua trascendéncia ena vida des aranesi. Proeedís deth 
litigi pera possession dera Val d'Aran entre era Corona catala
no-aragonesa e Fran~a -1283-1313. Pendent aguest litigi, era 
gran part des aranesi, cansats e frustrats despús de mes de 30 
ans de protagonisme obligat, manifesteren liurement era sua de
cidida voluntat de reincorpora-se ara jurisdiccion dera Corona 
catalano-aragonesa. 

Ei evident, e era istoria ac demostre, qu'enta es aranesi, es 
reis deth casau catalan an estat era milhor garantia entara sua 
supervivéncia coma pbble diferenciat enfront as granes potén
cies absolutistes. 

Senhories, voi her un incís enta díder que non sonque hesqui 
istoria, que enta ester sinzers, un cop en passant interesse co
néisher, ~o que voi evidenciar ei qu 'eth fenomen persistís enqui 
aué, e ei ua reilitat que tot eth reconeishement culturau e polític 
dera Val d 'Aran, en tot repetí-se naturaument eth proees istoric, 
dempús d 'un estancament politic pro trist e desafortunat, e deth 
que mes vau no parIa-ne, aguest respecte e aguest reconeishe
ment I'arribe des de Catalunya. 

Tomi 'ath punt der incís. Tant decidida accion e tant compro
metuda fidelitat per part des aranesi poneren ath rei Jaime II a 
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otorgar eth priviJ(:tge nomentat popularment «Era Querimo. 
nia», que pendent mes de 500 ans sera era veritabla carta mag
na pera que se regidn es destins d'Aran. En son articulat 
s'amassen es antics furs dera associacion comunau, pactes fron
terers, us d'aigües, monts, ca~a, pesca e mines. 

En 1374, aguest cop des de Barcelona, Joan 1 exirrús de re
galies, qu 'ei un precedent dera exencion der us deth paper sel
hat -per cert , aué encara vigent. 

En 1396, aguest cop des de Perpignan, Joan 1 confume era 
prepoderancia deth Conselh Generau dera Val d ' Aran e estabLís 
qu'es acords s'auran de préner per majoria e en cas d'empat pes 
des mes vielhs. 

Finaumerit, deuant des intents d'anexion dera Val d' Aran 
per part des senhors feudaus que la entorauen e co·Ú1cidint tamb 
era mort de Martin er Uman, es aranesi acodissen ath Parlament 
catalan e oferissen «contribuir en toti es drets imp~sats e impo
sadors en Corts o Par/aments Generaus deth Principat de Ca
ta/unya», s'eri acodien ara sua ajuda. Era Generalitat acodíc e 
portee ajuda ara Val d 'Aran, e ei a partir d'aguest moment 
qu'establís era union liure e pactada d'Aran tamb Catalunya. 

Finaument, en 1618, eth visitador reiau, Juan Francisco de 
Gracia e Tolba, publiquec es Ordinaciones Pragmáticas y Edic
tos Rea/es de/ Valle de Arán, com code resultat des anteriors 
drets istorics. 

Non pogui deishar de her mencion dera for~osa anexion na
polenica a Fran~a, que desintegrec ua abil estrategia des arane
si, en tot arténher deth rei d'Espanha ua persistenta negociacion 
qu'acabec peth consentiment deth Directori francés damb un 
cambi territoriau dera Val d ' Aran per ues colonies de Santo 
Domingo, en Pacífico 

Senhores diputades, senhors diputats , e volut her un repas 
cronologic des hets istorics mes importants dera Val d'Aran, 
enta constatar as sues senhories, per un costat, era evidéncia 
d'ua vinculacion territoriau e política damb Catalunya, volunta
ria e pactada, imprescindible e necessaria enta compréner tot 
aguest proces de recuperacion deth het diferenciau aranés; per 
un aute, demostrar que, maugrat es repetidi intents d'anexion 
deth territori aranés --des que era exposicion que les acabe de 
her non ei son que ua petita mostra-, qu'era Val d'Aran non 
trapaue ne a trapat james era sua tranquillitat politica sonque 
dempús dera proteccion catalana. 

En IOt aplicar, donques, en sintesi, aguesta·exposicion d 'ar
guments istorics ath prumer paragraf deth article, quede mes 
que sauvada era coeréncia deth proces istoric ath respecte. 

En ~o que tanh ath segon paragraf der article, eth men Grop 
parlamentari entén que mantíer sonque eth prumer comportarie 
qu' era descentralisacion dera Administracion dera Generalitat 
aurie de crear ena Val d'Aran tot tipe de delegacions e servicis 
territoriaus parallelament entara Val d ' Aran, qu' a~o tanben 
comportarie era duplicitat burocratica e administrativa, que, per 
un aute costat , adre~ada a ua poblacion tant petita, dilheu non 
serie guaire efectiva. 

Aguesta Diputada que les parle considere, e eth men Grop 
parlamentari tanben ac entéil atau, que damb era generositat 
que se contemple en article 20 deth Projecte, qu 'especifique es 
competéncies e eth finan~ament deth Conselh Generau, entara 
Val d' Aran ei mes positiu que tota era descentralisacion admi
nistrativa, que ara longa, per rasons obvies, tanben seria ua car
ga entas aranesi. 

Gracies, senhor President, senhores diputades, senhors dipu
tats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Busquets. Pas-
sem a la votació d'aquestes esmenes de I'article 3. 

Esmena número 4, d 'Iniciativa. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 33 vots a favor, 60 

en contra i cap abstenció. 
Creuen els senyors portaveus que es poden votar conjunta

ment les esmenes a aquest article? (Pausa.) Doncs votarem ara 
la 5, la 6 ... 

El Sr. CASANOV AS: Senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Sí. 
El Sr. CASANOV AS: Jo crec, modestament, que, les altres 

esmenes, no cal votar-les; han quedat decaigudes, perque són 
exactament la mateixa que aquesta. Si aquesta s'ha votat en 
contra, les altres, logicament, queden decaigudes. 

El Sr. PRESIDENT: Sí, pero no havia anunciat la Presiden
cia les esmenes i, per consegüent, jo crec que les votarem con
juntament, de la 5 a la 9. 

El Sr. CASANOV AS: El senyor President pot fer el que vul
gui, pero, evidentment... (rialles), IDO no té sentit. 

El Sr. PRESIDENT: No, no fa el que vol: fa el que li sembla 
més correcte. (Remar de veus.) 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes es menes han quedat rebutjades per 33 vots a favor, 

60 en contra i cap abstenció. 
A continuació es vota I'article tercer, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L'article tercer ha quedat aprovat per 60 vots a favor, cap en 

contra i 33 abstencions. 
Se sotmeten ara a votació els articles 4 a 1'11 , que no ten en 

esmenes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests articles han quedat aprovats per 97 vots a favor, cap 

en contra i 3 abstencions. 
A l' article 12 hi ha només una esmena, la número 11, del 

Grup Socialista; per a la seva defensa, té la paraula l'llIustre 
Diputat senyor Ganyet. 

El Sr. GANYET: Moltes gracies, senyor President. Aquesta 
esmena es presenta per clarificar el sentit del text en precisar el 
nombre de signatures d ' electors -1' artiele 12 del Projecte no 
deixa ciar de quina manera es fara constar l'aval d 'aquest 3% 
del cens electoral. 

Cal recordar que,' per a les eleccions a diputats i senadors, 
I'article 169 de la LIei Organica 5/85, del 19 de juny, de Regim 
Electoral General, estableix en el seu apartat 3: «Per presentar 
candidatures, les agrupacions d'electors necessitaran almenys la 
signatura de l' 1 % deis inscrits en el cens electoral de la cir
cumscripció». També que, per a les eleccions municipals, l'arti
cle 187.3 d'aquesta mateixa LIei Organica disposa també la 
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necessitat , per presentar candidatures les agrupacions d'elec
tors, d'un nombre de signatures deis inscrits en el cens electo
ral. 

Semblen, dones, raons de pes que aconsellarien un vot afu
matiu de tots els grups parlamentaris. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Per a un 

tom en contra, té la paraula I'Honorable senyor Max Cahner. 
El Sr. CAHNER: Bé, em sembla que aquesta esmena és in

necessana, perque és obvi que la Llei del Regim Electoral Ge
neral ja ho especifica, i no sembla que cada un deis preceptes 
d' aquesta Llei hagi de ser repetit en lleis particulars; per tant, hi 
votarem en contra. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies; senyor Max Cahner. 
Passem a la votació d' aquesta esmena ---esmena número 11, 
del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 31 vots a favor, 60 

en contra i 4 abstencions. 
A continuació, es vota l 'artiele 12, segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L'artiele 12 ha quedat aprovat per 64 vots a favor, cap en 

contra i 31 abstencions. 
A continuació es passa al debat de l'artiele 13, al qual hi ha 

una sola esmena, la número 12, del Grup Socialista. Senyor 
Ganyet, té la paraula per a la seva defensa. 

El Sr. GANYET: Moltes gracies, senyor President. En el 
text de l'artiele del Projecte, merces a la seva redacció, la legis
lació electoral vigent ... , ja s'inelou la legislació actualment en 
vigor, la Llei Organica 5/85, i també la possibilitat d'una futura 
llei electoral de Catalunya, i afegeix, a més, que es fara «mit
jan~ant llistes tancades i segons el sistema d 'Hondl» . Pero va 
bé recordar al Consell Executiu, i al mateix Parlament, que en
cara no existeix cap llei electoral de Catalunya, en la qual, a 
més, es podria considerar la possible competencia de la Genera
litat per regular un regim electoral específic per a les eleccions 
a la VaIl d ' Aran. sempre que es respectessin els principis ba
sics, logicament, o de contingut primari, establens en la Llei 
Orgaruca 5/85, segons la Sentencia del Tribunal Constitucional 
154/1988, del 21 de juliol, en el seu fonament jurídic 3. 

Es pot recordar també que la Disposició Addicional Primera 
de la Llei Organica 5/85. en relació amb l 'artiele 31.1 de I'Esta
rut d 'Autonomia de Catalunya, reconeix, amb uns determinats 
limits, disposats en la mateixa Disposició Addicional Primera i 
ratificats per la Sentencia del Tribunal Constitucional esmenta
da, la possibilitat de l'aprovació pel Parlament de Catalunya 
d'una llei electoral propia, i que, mentre aquesta Cambra no le
gisli sobre les materies de la seva competencia, continuaran en 
vigor les lleis i disposicions de l'Estat rderides a aquestes ma
teries. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Per a un 

tom en contra, té la paraula I'Honorable senyor Max Cahner. 
El Sr. CAHNER: Bé, jo voldria dir, en primer lloc, que el 

que ell de mana com una modificació d 'un artiele de la Llei 
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sembla que, amb la seva argumentació, es tractaria d'una transi
toria, perque que digui: «mentre no vingui la Llei Electoral de 
Catalunya», no té sentit de posar-ho en el cos de l'articulat, per 
aquesta, em sembla, evident contradicció, en funció d'aquest 
afegit, que no es pot admetre que es posi a I'articulat, cosa que 
perpetuaria per sempre ---en contradicció el dia que hi hagués 
una llei propia- un artiele que és, de fet, d 'esperit transitorio 

Moltes gracies, hi votare m en contra. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Max Cahner. A 

continuació se sotrnet a votació aquesta es mena, la número 12, 
del Grup Socialista. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 21 vots a favor, 58 

en contra i 8 abstencions. . 
Es vota a continuació l' artiele 13 segons el Dictamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El text d 'aquest artiele ha quedat aprovat per 62 vots a favor, 

cap en contra i 22 abstencions. 
A continuació votarem els artieles 14 al 18, que no tenen es-

menes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests artieles han quedat, del 14 al 19, aprovats per 84 

vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. (Pausa.) Del 14 al 
18! 

El 19 té dues esmenes, que es debaten a continuaciÓ, una del 
Grup Mixt, que és la número 14; per a la seva defensa, té la pa
raula l'IHustre Diputat senyor Sánchez. 

El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Senyor President, és una pro
posta de sentit comú; és la necessitat de fer referencia a la pos
sibilitat de 'fer recursos contenciosos. Nosaltres pensem que 
segurament té unes característiques moJt de caracter organitza
tiu i administratiu, pero era una proposta expressada amb molta 
elaredat per les forces politiques aranese~ , i precisament per ai
xo nosaltres I 'hem incorporada i per aixo la mantenim, i espe
rem la seva votació perque pensem que és de sentit comú. 

MoJtes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. A continuació, corres

pon defensar l'esmena número 15, del Grup Socialista: el sen
yor Ganyet té la paraula. 

El Sr. GANYET: Moltes gracies, senyor President. Aquesta 
esmena podría semblar redundant, ates que la legislació vigent, 
la Llei Organica 5/85, manté en la secció 16 del capíto~ quart 
del títol primer, artieles 109 i següents --com saben perfecta
ment i recorden els senyors diputats-, un sistema de recursos 
que formen part de les disposicions comunes per a totes les 
eleccions per sufragi universal directe id' obligatori acatament. 
Pero sembla més correcte que una Llei que regula un regim ju
rídic específic Per a la Vall d'Aran disposi, en el títol dedicat a 
I'elecció i la constitució del Conselh Generau d'Aran, d'un arti
ele recordatori de l'existencia jurídica d'aquesta possible acció, 
el recurs contenciós electoral. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Tom en 



contra? (Pausa.) L'Honorable Conse!ler Max Cahner té la pa
raula .. . Ex-conse!ler! 

El Sr. CI\HNER: Sí, a les ... 
El Sr. PRESIDENT: Diputat... 
El Sr. CAHNER: Ara, mo sí. A les esmenes 14 í 15, perque 

al' allra no he fet cap tom en contra, bé, en principi jo crec que 
és redundant, evidentment, i com a tal no cal, perque si tot allo 
que és aplicable s 'ha de repetir en una !lei, les lleis serien !lar
guíssimes i racils de fer, d 'altra banda, de retalls. Jo crec que, a 
més a més, mo, aquí ni s 'obre la pona a la possibilitat d 'un re
girn especial electoral a Catalunya, que el Parlament té possibi
litats .. . , jo no sé exactament si en el cas deis recursos té 
competencies, o no, pero aixo en tot cas no és en aquest mo
ment .d ' aquesta Llei que s'ha de decidir, si es pot o no obrir 
aquesta expectativa, d 'una !lei electoral futura que encara hem 
d' elaborar. Per tant, hem de votar en contra. 

El Sr. PRESIDENT: Molles gracies, senyor Max Cahner. 
Passem a la votació: esmena número 14, del Grup Mixt. 

Vots a favor? (Remor de veus.) 
Sí, es vota conjuntament amb I'esmena 15, del Grup Socia-

lista, perque tenia el mateix texto 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes es menes han quedat rebutjades per 21 vots a favor, 

58 en contra i 4 abstencions. 
A continuació se sotmet a votació l'artide 19 segons el Dic-

tamen. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L' artide 19 ha quedat aprovat per 62 vots a favor , cap en 

contra i 21 abstencions. 
A continuació passem a l'esmena 16, del Grup Mixt, que 

proposa modificar tot el títol quart; per a la seva defensa, té la 
paraula l'Ulustre Diputat senyor Sánchez. 

El Sr. sÁNCHEZ RAMOS: Senyor President, senyores i 
senyors diputats, d 'una manera o una altra les opinions .fona
mentals d'aquestes es menes han estat utilitzades en l'esmena a 
la totalitat que he defensat i que ha estat rebutjada, pero de tota 
manera em permetra, d'una forma molt cuna, explicitar i re-
marcar alguna de les idees. 

La proposta del Govem diu textualment: «La Generalitat de 
Catalunya cedira competencies i serveis, almenys sobre les ma
teries següents», i fa un !listat determina!. La proposta que el 
Partit deis Comunistes de Catalunya i Esquerra Catalana plante
gem és que les competencies cedides per la Generalitat de Cata
lunya s'atorgaran sobre les materies següents, mo pot 
significar que no hi ha diferencia entre un text i un altre, pero hi 
ha una diferencia de fons: a la proposta del Govem el que que
da ciar és que és el Govem el que ho fara o no ho fara, i a la 
proposta nostra el que queda ciar és que l'Aran tindra aquestes 
competencies. Jo crec que aquest és un matís fonamental i im
ponantíssim de lot el que estem discutint en aquesta Llei, i és 
per aixo que hem mantingut aquesta esmena. 

Pero, al mateix temps, en el llistat de competencies que fa la 
proposta i la que el Grup Mixt plantegem hi ha també una dife
rencia substancial; la diferencia essencial és que el Govem diu: 
«sobre algunes de les competencies que la Generalitat té podría 
donar competencies a l'Aran», i la nostra esmena el que diu és 

que: «en totes les competencies que Catalunya té, en totes», i és 
un matís molt important també. 

És per mo que hem mantingut nosallres aquesta esmena, 
perque pensem 'que millora aquesta Llei en el fonamental que 
han plantejat t~tes i cada una de les forces poütiques de l' Aran, 
pero també el sentit comú del reconeixement de l'Aran com 
una minoria nacional dintre de Catalunya. 

Si em permet el senyor President, l'esmena número 19, la 
defensaré després. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Tom en contra: el senyor Max 

Cahner té la paraula. 
El Sr. CAHNER: Bé, l'esmena del Grup Mixt és coherent 

absolutament amb el plantejament que ha fet el seu ponaveu en 
el moment de defensar l'esmena a la totalitat, i que, per tant , 
s'adequa difícilment a la concepció que aquesta Llei, tal com 
ha sortit de la Comissió, té ara, i que és la que estem votan!. Pe
ro, hi ha potser algun aspecte, en el !listat de les competencies, 
que probablement podríen acostar, encara que només sigui amb 
aquesta voluntat d'aproximar-se a la voluntat del text consen
suat aranes, que és el punt número r, delllistat de competencies 
del Projecte del text sortit de la Comissió, el que diu: «transport 
Interior per cable». Si el portaveu del Grup acceptava, faríem 
una transacció: canviant només i exdusivament, del text 
d' aquest artide, de l' artide número ... 

El Sr. PRESIDENf: 20. 
El Sr. CAHNER: 20, restituint el text, per entendre's, que 

consta també en aquesta esmena, moll més complexa, del Grup 
Mixt, i ara diria: «transport interior de viatgers», és un terme 
més generic, que aproparía, a través d'aquesta transaccional, a 
la voluntat del Grup ... , el text d'aquesta esmena a la Mesa ... 

El Sr. PRESIDENT: Molles gracies, i la vOlarem quan arribi 
l' artide 20. Molles gracies. 

El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Senyor President .. mol! curt, per 
acceptar la trans~ccional proposada pel senyor portaveu de 
Convergencia i, a més, agrair que hagin fet aquesta proposta de 
transacció, perque ens dóna la possibilitat, al Partit deIs Comu
nistes de Catalunya i a Esquerra Catalana, de demostrar a la 
practica, amb la retirada de la nostra esmena i la possibilitat de 
la transacció, que nosaltres sí que tenirn voluntat de mi!lorar la 
Llei, sí que tenirn voluntat de millorar la Llei, el problema és un 
altre .. . 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. Ja ha dit que retirava l' esme
na, ja és suficient, no cal que ho raoni. Gracies, senyor Sán
chez. 

El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Ja ho faré, segurament a l' expli
cació de vot, en un altre moment, senyor Presiden!. 

El Sr. PRESIDENT: Moll bé, sera en el moment oportú, no 
ara. (Remor de veus.) Per consegüent ara, retirada aquesta es
mena, procedeix votar l'esmena transaccional, que és a !'artide 
20. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta transaccional ha quedat aprovada per 80 vots a fa

vor, cap en contra i 3 abstencions. 
A continuació es voten els anides 20 al 25, que no tenen es

menes. 
Vots a favor? 
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Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquest s anicles han quedat aprovats per 80 vots a favor, cap 

en cC'nt ra i 3 abstencions. 
A continuació vénen unes esmenes que pretenen la introduc

ció d'un nou títol. L'Agrupació d'Esquerra Republicana manté 
I'esmena 17; per a la seva defensa, té la paraula l'IHustre Dipu
tat senyor Pueyo. 

El Sr. PUEYO: Grac ies , senyor Presiden!. Efectivament , 
mantenim aquesta esmena, que consisteix en I'addició d'un nou 
títol, d'un nou títol exactament d 'acord , en l'esperit i en la Ue
tra, amb el text consensuat en el seu día per totes les forces po
lítiques araneses. Una es mena introdu'ida amb la voluntat de 
delimitar equilibradament, no en un equilibri desigual de David 
i Goliat, sinó equilibrar I'articulació clara de les relacions entre 
el Conselh Generau i el Govem de la Generalita!. Aquest consi
derem que és un puntal basic per a I 'autogov~m a que aspira i a 
que té dret, des del nostre punt de vista , la minoria nacional ara
nesa. Aix í ho hem defensat al Ilarg de tot el deba!. 

Ara bé, com sia que, en el text del Projecte de Llei presentat 
pel Govem al Parlament , pel que fa a aquesta qüestió, és clara
ment inacceptable - per no dir «senzillament inexistent»--, i 
com sia que aquest text queda molt Iluny deIs mínims i, al ma~ 
teix temps, intu'im - intuún- que la majoria no acceptara la 
nostra es mena, estaríem disposats a considerar una transacció 
que assegurés una serie de mínims, bé sia amb el nom de «Co
missió Mixta» o amb qualsevol altre nom, pero que quedés ciar 
aquest equilibri de que parlava, i també que quedessin ciares les 
fórmules i els períodes mínims per a la reunió d'aquesta Comis
sió. 

Moltes gritcies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies , senyor Pueyo. El Grup 

Socialista manté I'esmena 18 - un text practicament igual? 
El Sr. GANYET: Sí, senyor President , m'afegeixo a les ex

plicacions que ha donat el Diputat Pueyo, i voldria afegir, si li 
sembla convenient.. . 

El Sr. PRESLDENT: A mi , sÍ. .. 
El Sr. GANYET: ... i si els sembla convenient , també, als al

tres membres de la Cambra, que, en el cas que en la transacció 
es determinés que, en I'analisi de les valoracions deIs serveis 
traspassats , es tindran en compte tant els costos dírectes i indi
rectes com els d ' inversió que corresponguin, que sembla que 
tranquiHitzaria els aranesos, el conjunt , la major part de les for
ces polítiques araneses, nosaltres estaríem dísposats a retirar 
aquesta es mena 18 en favor de la transaccional. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies , senyor Ganye!. Efecti

vament, ara correspon al senyor Sanchez defensar I' csmena 19, 
com havia anunciat abans. 

El Sr. sÁNCHEZ RAMOS: Scnyor President , els argument s 
utilitzats pels altres companys explic iten amb molta claredat 
l'opinió que nosaltres hem mantingu!. De tota manera, nosaltres 
hem de dir que aquesta voluntat de miUorar el text no ha d'anar 
acompanyada de renúncia d 'explicitació de posicions políti.ques 
i, sobretot, de votacions; perque, les paraules, se les emporta el 
vent i les votacions és el compta en la memoria hi storica de les 
persones. 

¡ és per aixo que, facilitant -facilitant- aquest procés de 
millora d 'aquesta Llei , al mateix temps mantindrem una actitud 

d'abstenció respecte a aquest tex!. 
Moltes gracies. 
El Sr. ' PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Sánchez. Tom 

en contra; té la paraula l'Honorable senyor Max Canher. 
El Sr. CANHER: Bé, jo cree que aquest canvi, aquesta pro

posta d 'un títol cinque, en el cas d'Esquerra Republicana i del 
Grup Socialista, i d 'un títol cinque i sise del Grup Mixt, es
cauen dintre de I'argumentació de la contraargumentaci6 que 
s'ha donat en l'exposició i en la replica a les esmenes a la tota
lita!. 

Per tant , jo, en principi, l'única cosa a que em limitaré és a 
dir que la proposta de transacció que ha esmentat I 'IHustrc ~en 

yor Ganyet, és acceptada pel Grup que jo represento, i si aixo 
comporta la retirada d'aquestes esmens. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. El text hauria d'arribar 

a la Mesa .. . (Pausa.) Moltes gracies. 
El senyor Secretari se servira de donar-hi lectura. 
El Sr. SECRETARl PRIMER: Esmena d'addició a ¡'article 

24, a la fi del punt primer, a transaccionar amb l'esmena 18 del 
Grup Socialista. Proposa, després de «corresponent», afegir «en 
I'analisi de les valoracions deis serveis traspassats, es tindran en 
compte tant els costos directes i indirectes com els d'inversi6 
que correspongui». 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. EIs portaveus deIs 
Grups que mantenien esmenes -I'Agrupació d 'Esquerra, el 
Grup Socialista i el Grup Mixt- retiren les seves esmenes 17, 
18 i 19 per donar a Uoc a aquesta transaccional? (Pausa.) Per
fectamen!. (L' / . Sr. Pueyo demana per parlar.) Senyor Pueyo? 

El Sr. PUEYO: Senyor President, em permet de respondre 
amb una brevíssirna frase, en comptes d 'amb un monosíHab? 

El Sr. PRESIDENT: Digui, dígui. 
El Sr. PUEYO: Gracies. Únicament per dir que sí, que, efec

tivament, les retirem, no únicament en funció de les -diguem
ne- condicions que jo havia fixat, sinó també de les que ha 
afegit fa uns moment s el senyor Ganye!. 

Gracies. 
El Sr. PRESID ENT: Moltes gracies. Procedim a la votació 

d ' aquesta esmena transaccional. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta es mené! ha quedat aprovada per 80 vots a favor, cap 

en contra i 3 abstencions. 
A continuació, es voten els articles 20 al 25, que no tenen es-

menes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquests artieles han quedat aprovats per 83 vots a favor, cap 

en contra i 3 abstencions. 
Ara se sotmeten a votació les dísposicions addícionals, que 

són tres, i també podem votar conjuntament -perque tampoc 
tenen esmenes- 'les transitories 1 a la 4 i la 6, la sisena, que 
tampoc té esmenes. 

(L'/ . Sr. Sánchez Ramos s' aueca per parlar.) 
El Sr. SÁNCHEZ: Senyor President... 
El Sr. PRESIDENT: Sí! 
El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Nosaltres retiraríem l'esmena 
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número 20, a la Disposició Transitoria Cinquena, i d 'aquesta 
manera podriem fer una votació. 

El Sr. PFESIDENT: Podríem votar totes les transitories. 
El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Doncs, perfecte. De manera 'que es vo-

ten totes les addicionals i transitories. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquestes disposicions han quedat aprovades per 83 vots a 

favor, cap en contra i 3 abstencions. 
A continuació, hi ha I'esmena socialista d'una nova disposi

ció transitoria, l' esmena 21 . El senyor Ganyet la vol defensar? 
El Sr. GANYET: Moltes gracies, senyor Presiden!. La Dis

posició Transitoria Cinquena estableix el term'ini per aprovar el 
reglament organic , pero no la majoria necessana per a aquesta 
aprovació. Se suposa que aquest Reglament s'haura d'aprovar 
per majoria, pero si la Llei calla, aquesta majoria no sera quali
ficada, que és la millor manera d'assegurar el consens necessari 
per a l'establiment, almenys, del primer reglament. Si, després, 
el mateix Conselli Generau vol modificar la majoria imposada 
per aquesta Llei, ho podra fer merces a I'artiele 7 d'aquesta. 

És important, per tant, contemplar en la Llei una majoria, a1-
menys, per al primer reglament organic. 

Per aquest motiu, l' esmena hb és a la Disposició Transitoria. 
Una a1tra cosa és que la nostra esmena faci referencia a la 

majoria necessana per a la seva modificació i derogació. Aixo 
no té a1tre explicació que la que ens ho van suggerir així els 
aranesos perque no es pogués modificar, amb una majoria mi
noritaria, una vegada aprovat, amb una altra de qualificada. Si 
ho diu la Llei, el primer reglament s'haura de modificar i/o de
rogar amb la majoria que aquesta hagi disposat, i aquest primer 
reglament organic solament podra establir les majories necessa
ries per aprovar, modificar i derogar els següents. Semblen, 
doncs, raons de pes que aconsellarien un vot favorable de la to
talitat de la Cambra. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Hi ha 

tom en contra; té la paraula I'Honorable senyor Max Cahner. 
El Sr. CAHNER: Sé, a mi em sembla que aquest paragraf 

que s 'hi afegeix és innecessari; en primer lloc, perque em sem
bla que són els aranesos qui , amb tota plenitud, han de decidir, 
fins i tot des del comen¡¡:ament, com volen funcionar. Una a1tra 
cosa seria voler-li donar, des de fora , una garantia perque s'en
tenguin entre ells; em sembla que no és la missió del Pl,Iflament 
deCatalunya. 1 d 'a1tra banda, no és fruit , encara que el senyor 
Diputat, I' IHustre senyor Ganyet, ha dir que era suggerit pels 
aranesos, en tot cas no a través de les reunions i deIs consensos 
deis quals jo he pogut ten ir informació, com la proposta de llei , 
en la qual nosaltres no hem sabut veure que hi hagués aquesta, 
aquest texto 1 tampoc en els textos altematius deis altres grups 
ha sortit. Per tant , jo crec que ni respon a una voluntat genera
litzda, i a més a més, em sembla que són els aranesos que han 
de decidir, ells mateixos, sense necessitat que se ' ls imposi des 
del Parlament de Catalunya, la forma d 'orgarutzar-se el seu 
Consell General. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Max Cahner. Es 

posa a votació l' esmena 21 , del Grup Socialista. 
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Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Aquesta esmena ha quedat rebutjada per 31 vots a favor, 62 

en contra i cap abstenció. 
A continuació es voten les dues disposicions finals , que no 

tenen esmenes. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Les disposicions finals han quedat aprovades per 92 vots a 

favor, cap en contra i 3 abstencions. 
Passem ara a I 'Exposició de Motius, en la qual hi ha quatre 

esmenes. L'Agrupació del CDS en manté dues; per a la seva 
defensa, té la paraula el senyor Martín. 

El Sr. MARTÍN: Gracies, Honorable President. Faré ús de la 
paraula simplement per anunciar que, en benefici de la transac
cional que se'ns ha fet, retirem les esmenes 23 i 24. 

Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. El Grup Socialista té la 22, 

també a I 'Exposició de Motius. El senyor Ganyet té la paraula. 
El Sr. GANYEf: Sí, senyor President. El Grup Socialista va 

presentar aquesta esmena per tal d'introduir canvis puntuals en 
la redacció de I 'Exposició de Motius. S 'ha vist, no obstant aixo, 
alllarg deis treballs de la Ponencia, que fóra convenient remar
car a1guns trets historics que ajudessin a coneixer l' abast de les 
reivindicacions deIs aranesos en els segles passats. Hi ha, 
doncs, la possibilitat de presentar -com ha dit el meu nIustre 
predecessor en I 'ús de la parauIa- una esmena transaccional, 
en benefici de la qual nosaltres retiraríem la present esmena. 

Gracies, senyor Presdient. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies. Queda una última es

mena, la 25, del Grup Mixt. Senyor Sánchez? 
El Sr. SÁNCHEZ RAMOS: Senyor President, per explicitar 

que la retirem perque creiem que és mol! difícil que aquesta 
Cambra pugui acceptar un convenciment que nosaltres tenim i 
que s 'explicita en aquesta esmena, i és que estem conven¡¡:uts 
que no resol satisfactoriament la personalitat propia que té 
l' Aran; aquesta és una formulació molt contundent que nosal
tres plantegem amb aquesta esmena. 

Com que creiem que aixo no sera aprovat, i amb aquesta vo
luntat de demostrar que millorar sempre és 00, retirem aquesta 
esmena. 

Moltes gracies. 
El Ser. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Sánchez. 

L 'Honorable senyor Max Canher per pronunciar-se sobre 
aquesta transaccional anunciada. 

El Sr. CAHNER: S é, aquesta transaccional, evidentment 
l' acceptem, i ara mateix la presento a la Mesa. 

El Sr. PRESIDENT: Molt bé. El senyor Secretari es dignara 
a donar-hi lectura; és una mica Ilarga, prego silenci. 

El Sr. SECREfARI PRIMER: Esmena transaccional a I'Ex
posició de Motius: 

«En el conjunt de Catalunya ressalta per la seva propia per
sonalitat Aran o la Vall d ' Aran, territori lligat per la situació 
geogr1lfica, pels orígens historics, per la llengua i per la cultura 
a les terres gascones i a la gran farru1ia occitana, pero unida 
lliurement, a trl!vés de pacte, al Principat de Catalunya. Des del 
1175 la Vall passa a formar part de la Corona catalano-aragone-
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sa pel Tractat d'Emparan¡;:a que els aranesos estipularen amb el 
rei Alfons 1. 

" El 1313 els aranesos decidiren per votació popular la per
manencia de la Vall a la Corona catalano-aragonesa. al mateix 
temps que Jaume II atorga el conjunt de privilegis anomenat 
Era Querimónia. veritable carta magna d·Aran. ratificada per 
tots els reis fins a Ferran VII. El 1411. a més. el Síndic d 'Aran 
oferí la unió. l!iure i pactada. al Principat de Catalunya. cosa 
que el Parlament Catala accepta. El Decret de Nova Planta de 
1716. que suprim í les institucions polítiques de Catalunya. no 
afecta el regim político-administratiu de la Vall d·Aran. i per 
aixo no fou aq uesta incorporada a cap deI s nous corregiments 
en que fou dividit el Principat. fins que el 1834 la reina gover
nadora suprimi les institucions tradicionals araneses. fet que 
cu lmina amb una acció de fon;:a del Govemador Reial Pascual 
Madoz. que imposa a la Va1l d'Aran el nou regim administratiu 
general de l' Estat. 

»L'adhesió deIs aranesos a 1IUI llengua i. sobretot, la seva in
tiquíss ima tradició cultural i política han merescut que la Dis
posició Addicional Primera de l'Estaru-< ·d · Autonomia de 
Catalunya. recollint un desig expressat pels aranesos en el pro
cés d'elaboració de I'Estatut. faci un reconeixement exprés de 
la seva peculiaritat i ordeni un restabliment de I'organització 
admini strativa tradicional de la Val! d'Aran degudament actua
litzada. 

»La present Llei pretén donar compliment a aquest mana
ment estatutari restablint el Conselh Generau i el Síndic d' Aran 
com a principals institucions de I'organització administrativa 
propia de la Val! d·Aran. En restablir aquestes institucions ara
neses, es fa un acte de reparació historica. 

"En aquest sentit , aquesta Llei restitueix als aranesos de for
ma actualitzada una estructura ad ministrativa que, sens perjudi
~i de l'organització municipal. pot fer possible la gestió més 
immediata d 'aquel!es atribucions que afecten directament els 
interessos peculiars del territorio com són: el restabliment de 
I'organització administrativa propia. la normalització, la protec
ció i I'ensenyament de I'aranes i la conservació de les seves pe
culiaritats culturals, així com I'establiment d'un marc legal que 
permeti que el Conselh Generau pugui assumir les competen
cies que Li delegui o ass igni l' Administració de la Generalitat 
d 'acord amb el que estableix la legislació vigent. 

»EI Conselh Generau. com a poder público promoura les 
condicions perque la Ilibertat i la igualtat de I'individu i deIs 
grups en els quals aquest s' integra siguin reals i efectives. eli
minant els obstacles que impedeixin o dificultin la seva identi
tat o plenitud. » 

El Sr. PRESillENT: Moltes gracies. 
En votar aquesta esmena transaccional. votem I'Exposició 

de Motius i llavors també hi afegiríem el títol de la Llei . 
Vot s a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
L'Exposició de Motius i el títol del Projecte de Llei han que

dat aprovats per 93 vots a favor. cap en contra i 3 abstencions. 
A continuació els Grup poden fer explicació de vo!. L' Agru

pació parlamentaria del CDS : el senyor Martín té la paraula. Té 
tres minuts. tres quart s .. .• tres quarts de minuto 

(Remar de veus.) Silenci! (Pausa.) 
El Sr. MARTÍN: Gracies. Honorable President. il·lustres sen-
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yores i senyors diputats. bona tarda enta toti . 
Amb deu anys de retard hem recol!it la legítima reivindica

ció aranesa consensuada per tots els aranesos i per tots els rep
resentants a Arties. Avui per als catalans. per als espanyols i 
molt especialment per als aranesos és un día molt especial : hem 
aprovat el Projecte de Llei sobre el Regim Especial de la Vall 
d·Aran. 

Teníem una intervenció Uarga. intentaré ajustar-me al temps 
que m'ha donat I'Honorable President i aixo pot deslligar una 
mica el meu discurs; demano antlcipadament disculpes. 

Aquesta aprovació que els diputats centristes, en el seu anim 
constructiu. havíem desitjat unanime per totes les forces políti
ques parlamentaries de Catalunya no ha estat possible. Vostes 
saben bé que nosaltres hem fet tot el possible; I' última prova ha 
estat la retirada d'algunes esmenes que teníem reservades per al 
debat del Pie en benefici de les transaccionals. Sempre hem cre
gut i presumit que Catalunya és una comunitat solidaria i res
pectuosa amb les identitats minoritaries. Els diputats centristes 
no volem que Catalunya resti tancada en ella mateixa obJidant 
que forma part d 'un projecte comú: la construcció i el desenvo
lupament de l'Estat de les autonomies. 

És dins aquest projecte on Catalunya pot aportar el millor 
que té , que sempre ha tingut : la seva solidaritat, i avui hem po
gut demostrar-ho i així ho hem fe!. El Govem de Catalunya ha 
de ser un govem de tots i per a tots. i avui, en votar aquesta L1ei 
de la Vall d ' Aran, podem dir que aquesta Cambra és l' expressió 
del govem de la Catalunya real , una Catalunya més oberta, que 
deixa de mirar-se el melic per mirar el més enlla. (Remar de 
veus.) Tal com diem els centristes: «per anar més lluny». (Re
mar de veus.) Avui anar més lluny per als ciutadans de Catalun
ya és afavorir la desitjada i justa aUlonomia de la Vall d ' Aran. 

Aquesta L1ei que avui hem aprovat representa per als dipu
tats centristes un mínim i obligat reconeixement deis drets deis 
aranesos, els antiquíssims drets de 1 'Aran. EIs centristes eren 
partidaris d'~ estatut per a I·Aran. que. inspirat en la historica 
carta magna deis aranesos, la Querimónia. i aprovat pel Parla
ment de catalunya i referendat pel poble aranes, fos l'autentica 
expressió de la seva autonomia. Un estatut per a l' Aran creiem, 
els diputats centristes, que era el marc legal adient per articular 
les relacions entre el Conselh Generau i la Generalitat. que ha
via de portar els aranesos vers la normalització, el progrés i el 
manteniment de la seva identitat. 

Tot i havent acceptat, els diputats centristes, el text de la L1ei 
que hem votat. com un text de bases de consens i entenent 
aquest com un text de mínims, fruit deIs necessaris esfor~os de 
consens a que la tramitació d'aquesta L1ei obligava i com així 
ho prova la nostra retirada de l'esmena de retoro al Consell 
Executiu, l' esmena a la totalitat i les avui darreres retirades. 
vers el necessari consens entre totes les forces polítiques i, molt 
particularment. havent recollit I'esperit de les forces polítiques 
araneses. els diputats centristes volem avui, en aquest acte im
portant i singular d' aprovació de la L1ei de la Vall d ' Aran, dei
xar constancia del nostre homenatge i admiració a les diferents 
force s polítiques araneses pel taranna de diaJeg, sen se que, al 
mateix temps. hagin fet cap renúncia en l'aferrissada defensa de 
la seva identitat. 

Eth pbble aranés ei un pbble diferenciat tamb ua identitat 
propia que se maniteste ena sua lengua, ena cultura. ena istoria 
e enes sues institucions d ' autogovero, e sustot ua constanta vo-



lu¡¡tat de reafirmar e conservar aguesta identitat. Aguest ei eth 
sentit deth noste vo!. Per acro auem dit oc a aguesta Lei. 

Felicitats. poble aranes; felicitats, poble catala; felicitats, 
Honorable President; felicitats, iHustres senyors diputats. 

Moltes gracies. 
El Sr. Pl{ESIDENT: Gracies , senyor Martín. (Aplal/dimems 

en el seClor del pLÍblic.) Tingui en compte. senyor Martín, que 
el temps el fixa el Reglament, no el concedeix el Presiden!. (Re

mor de veus .) 
El Sr. MARTÍN : Jo li agraeixo la se va benevolencia. 
(Remor de vel/s.) 
El Sr. PRESIDENT: Molt bé. L'Agrupació parlamentaria 

d' Esquerra Republica, per explicar el vot i al mateix temps .. . : el 
senyor Pueyo té la paraula. 

El Sr. PUEYO: Senhors deputats , senhores deputades, Es
querra Republicana de Catalunya es planh, planh profunda
ment, qu'era nosta peticion qu 'aguest plen se celebrés ena Val 
d' Aran no agi estat acceptada. 

Eth 25 d'abriu de 1989 era Comission corresponenta 
d'aguest Parlament aprovec, per unanimitat , ua Proposicion no 
de Lei d'Esquerra Republicana de Catalunya pera que s'instaue 
eth Govern a enviar defmitivaments ath Parlarnent eth Projecte 
de Lei sus eth Regirn Especiau dera Val d'Aran, un Projecte 
que no arribec enquia uns rnesi dempús. 

Darnb era arribada d'aguest Projecte se barraue ua istoria 
«rocarnbolesca» de texti avortats, de filtracions interessades e 
de reserves ITÚsterioses. Se auem en compde que es aranesi vo
teren, er an 1979, er Estatut d' AutonoITÚa de Catalonha, ena 
confian~a que reconeishie era sua lengua e eth dret dera sua or
ganisacion administratiua interna, no se pOt negar que eth Pro
jecte arribaue tard, inexplicablernent tard, se no se a en compde 
era mauhidan~a deth Govern e/o era sua mancan~a de idies sus 
eth particular. 

Donques, se eth texte arribaue tard, calie demorar, au mens, 
que siguesse un texte satisfactori, dempús de ua covacion tant 
alongada. No siguec atau; eth texte resultec tan decepcionant, 
des de quinsevolh punt de vista, que no i auec ne ua sola, ne ua 
soleta for~a política aranesa disposáda a defensa-le poblica
ment. 

En cambi, i auie un texte de mínims. consensuat per totes es 
forces polítiques araneses, ath tor deth quin s'i amasseren toti 
es grops dera oposicion deth Parlament de Catalonha, en ua 
coincidéncia sense precedents e rnetuda ath servici d'acro que 
es aranesi demorauen --en tot auer tot eth dret a hec- deth 
manament estatutario Era for~a d'aguest consens, amassada ath 
rigor que an manifestat totes es forces araneses e que jo voleria 
simb~lisar, sense desmereisher ad arres, ena persona de Emilio 
Medan, an estat era elau des pregondes modificacions que a pa
tit eth Projecte de Lei deth Govern e, surtot, an estat era elau 
deth cambi de actitud a que s'a vist obligat aguest madeish Go
vern . 

Eth trebalh dera ponéncia a perrnés de ITÚlhorar significati
vament aspectes elaus e irrenonciables entara autonomia arane
sa: eth fin~arnent, es competéncies, era Comissioo Govem-Conselh 
Generau, era implementacion dera norrnalisacion lingüística 
der aranés .. . , e no vui desbrembar era oportonitat de destacar 
eth gran trebalh que an het toti es mens companhs de ponencia 
--eth senhor Sánchez, eth senhor Ganyet, eth senhor Colomé, 
eth senhor Mart ín Toribio, era senhora Busquets- e de subral-

har era activ itat desplegada peth senhor Cahner en moment de 
dar fonna ad aguest cambi d'actitud dera majuria. Coma didie 
Goethe --e ei una cita que dediqui ara majoria, no ath senhor 
Cahner-: «erós qui reconeish que lurs desirs 110 van d 'acord 
damb lurs facu ltads». 

Tabé e de díder que Esquerra Republicana, com a parti t que 
defense sen se ambigüetats era Iiure deterrninacion de toti es pO
bies de Europa, no ei sancerament satisreta deth th te que auem 
conseguit de her aprovar. 

Certaments, creiguem que un pOble coma eth catalan, tant 
gelós des sues libertats e tan respectuos des libertats des demes, 
podie encara. en aguesti moments, auer het mes per Aran. To
tun, er assentiment des forces polítiques araneses e eth noste 
propi convenciment de que aguesta Lei ei un arnés enta conti
nuar auan~ant, dera madeisha manera que n'ere iniciauments er 
Estatut d ' Autonomia de Catalonha, mos a perrnés de votar afir
mativaments damb es uelhs metuts en futuro 

Enquia cert punt, aué auem reconstruit era liure alian~a isto
rica entre Catalonha e Aran, neishuda dera solidaritat e deth 
respecte entre es dus. Ara cau irremeiablements que eth Govern 
maniJeste era voluntat política inequivoca d'aplicar generosa
ments aguesta Lei e de hec damb un esperit leiau e dubert. 

Aguest ei un tema important entara governacion de Catalon
ha. Aguest ei un tema important entath futur d' Aran. Aguest ei 
un tema important enta demostrar, a Europa e ath mon, coma es 
catalans entenen eth respecte ara libertad, ath progres e ath fu
tur de toti es ¡X>bles. Sapigam ester, senhors deth Govern, sen
hors diputats, senhores diputades, ara nautada des circuns
tancies. 

Des de Esquerra Republicana, demoram que Europa conlÍ
nue cambiant --e moIt- enes ¡;ropers ans: que cambie er Esta
tus de Catalonha e que cambie er Estatus d'Aran. Era nosta 
for~a, com didie Gandhi, no proven dera for~a, se non dera vo
luntat; dera voluntat de ester, preferentments. '\guest ei un ca
min que podem recórrer amassa, durant molt de temps, 
Catalonha e Aran. 

Senhors diputats e senhores diputades, moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: MoItes gracies, senyor Pueyo. Pel Grup 

parlamentari Popular, per fixar posició, té la paraula l' llIusITe 
Diputat senyor Colomé. 

El Sr. COLOMÉ: Gracies, senyor Presiden\. Senyores i sen
yors diputats, crec que quan un grup ha de reconeixer que I'ac
tuació deis altres grups, inelos el majoritari , ha estat la de la 
recerca del consens i de l' acord, així ho ha de fer. 1 és bo, n' es
tic conven~ut, que les primeres paraules nostres, en el que fa re
ferencia a I'aprovació d'aquesta Llei tan desitjada, siguin 
d 'agraiment per aquesta voluntat de consens i d'acord a tots els 
grups d'aquesta Cambra. 

Algú podra pensar que s 'hagués pogut arribar més lluny pel 
que fa a competencies pcr a l' Aran; pero vull recordar el carac
ter obert d'aqucsta Llci, que fixa, en el seu art iele 20, que «el 
Parlament de Catalunya podra ampliar sempre les competencies 
que avui es cedeixen a l' Aran». 

Crec, senyores i senyors diputats, que hem fet una bona Llei. 
Que hagués pogut ser millor?, segurament; pero amb aquesta 
Llei hem donat el primer pas per aconseguir que els aranesos 
s' administrin ells mateixos. 1 un desig com aquest, una voluntat 
tan arrelada com aqucsta,'era hora ja que es comencé s a com
plir. 
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Una vegada dit aixo, el que no podem oblidar és fer una mi
ca d 'historia, des del moment que aquest Projecte de Llei va en
trar al paclamen\. Hem . de recordar que, per desgracia, no 
sempre tots els grups politics hem mantingut el mateix nivell de 
consens envers la Llei de l' Aran. Recordem les grans diferen
cies ex.istent s entre el text consensuat i el Projecte de Llei que 
va entrar a aquesta Cambra; recordem també la difícil situació 
politica, diria jo, deis representants a l'Aran del panit o de la 
coalic ió majoritaria, que per algun temps han hagut de manten ir 
posic ions enfron tades a les mantingudes primerament per ells 
mateixos; recordem, en fi, el perUongat i lent procés que, en un 
in ic i, va seguir el Projecte de Ll ei. 

Crec que podem dir que, amb I'aprovació d 'aquesta Llei, 
hem recuperat la dignitat que, per uns mesos, ha sembl at perdu
da, i no crec que sigui una exageració el que acabo de dir. Crec 
que tots som conscients que la primera pan del procés d 'elabo
ració d 'aquesta Llei no és precisament el sistema més adequat 
per aconseguir guanyar-nos la confiane;:a del poble aranes, i 
com que el procés ha estat el que ha estat, cree que, a panir 
d 'avui, la gran responsabi.litat de l'Executiu de la Generalitat 
sera la de demostrar que darrere d 'aquesta Llei hi ha quelcom 
més que paraules. Aixo sera una tasca Taci l, perque estic con
vene;:ut de la voluntat de I 'Executiu, i del Grup que li dóna su
pon, de caminar amb fermesa per aconseguir el que vol el 
poble aran es i e l que fixa el Projecte de Llei . 

Ha estat aquesta voluntat, demostrada pels seus ponents a 
aquest Projecte de Llei, senyor Max Cahner i senyora Pilar 
Busquets, la que ha fe t que el nostre Grup retirés I'esmena que 
tenia presentada a la totalitai; les altres moltes esmenes a I'ani
culat, del nost re Grup, han anat desapareixent en donar pas a 
transaccions amb tots els altres grups, i, en acabar els trebal ls 
de Ponencia i de Comissió, ens trobem amb un projecte de Uei, 
amb una lIei, realment diferent del que havia tingut entrada al 
Parlament de Catalunya. 

Crec que ho és, i, per acabar, que amb la Llei que acabem 
d' aprovar, no solament tomem al' Aran les seves ancestra ls ins
titucions, sinó que també li obrim un cami d'autogovem, que 
ens ha d 'emplenar d'orgull a tots e1s catalans. 

Per aquest motiu, principalment , nosaltres .hem votat favora
blement aquesta Llei. Esperem. doncs, que el compon ament del 
Consell Executiu, tant en n .mbit de la Comissió Mixta que es 
crea en aquesta Llei. com en qualsevol altre de les seves re la
cions amb el Conselh Generau, no ens faci mai pensar que avui 
ens hem limitat a complir, pel que a formes es refereix, el que 
prescriu l'Estatut de -Catalunya en la seva Disposició Addicio
nal Primera. i ens hem oblidat tots plegats de I 'autentic fons, 
que és la volunt at del poble aranes. 

. Moltes gracies, senyor President; gracies. sen yo res i senyors 
diputats. 

El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Colomé. El 
Grup parlamentari Mixt vol explicar el vot? (Pausa.) Té la pa
raula l'lHustre Diputat senyor Casanovas. 

El Sr. CASANOV AS: Molles gracies, senyor Presiden\. 
Senyories, bé, jo no sé parlar l' aranes, pero sí que defenso que 
tots els pobles puguin desenrotllar lIiurement la seva cultura en 
el seu territorio 

Primerament, de ixin-me fer- Ios una consideració: m 'ha es
tranyat , alllarg d 'aquest debat, que s'ha parlat aquí, per pan de 
diferents forces, de la renÚllcia a tota una serie de plantejaments 

en benefici d ' un consens, i a mi, persona que em considero pro· 
fundament democratica, m 'ha estranyat aixo, em semblava tro· 
bar-me en unes Cortes d 'un altre temps, que IOt s'havia 
d 'aprovar per unanimidad. Per que?: a les forces democratique~ 

hi ha unes 'majories, unes minories; uns sostenen uns punts de 
vista, els altres sostenen els altres punt s de vista, i bé, s'aprova 
per majoria, i ~ots acatem la Llei que s' ha aprova\. Per que, en 
benefici d ' un suposat consens, hem de renunciar a defensar i a 
mantenir els nostres punt s de vista? Aixo ho trobo profunda
ment antidemocratic. (Remar de veus i pausa.) 

Una altra qüestió: els dos panits politics que formem el nucli 
del Grup Mixl -el Panit deis Comunistes de Catalunya i Es
querra Catalarta- no hem votat aquesta Llei, i no I 'hem vota
da, no perque no la creguem útil , és un avene;:, és evident , és una 
mil lora, és un assolir una pan de les aspiracions que ha plante
jat el poble aranes, i que possiblement anira plantejant al llarg 
deis anys; perh, com a nacionalista, com a nacionalista que de
sitjo el maxim per a la meya patria, per al meu país, per a la 
meya nació, per a Catalunya, em sembla que aquesta Llei és 
mesquina, és cuna. 

Se 'ns ha di! aquí, en alguna intervenció, que no es pot fer 
més, que hi ha unes lleis que condicionen ... Tots sabem que les 
lleis es poden interpretar, i les lleis es poden interpretar pel broc 
gros o pe! forat petit, i aquesta L1ei, senyors, ha estat interpreta
da pel forat petit , pel tot petit --que en diríem a casa nostra. 

No són, no són solament paraules; els en posaré algun exem
pie. D 'altra banda, ha estat simptomiuic el debat que hi ha ha
gut amb les es menes mantingudes; les esmenes que tenien una 
cen a transcendencia. dones, tret d 'una, en que es parlava de la 
valoració de les competencies traspassades, tret d'aquesta 
-que al fi al cap, era, doncs, matisar, concretar una qüestió 
fore;:a important, que jo hi trobava en manca, evidentment, que 
nosaltres trobavem en manca, pero que, doncs, s'ha concretat-, a 
pan d'aixo, només s'ha aprovat posar (<local» o treure (<local» 
en un anicle; tota la resta ha quedat igual. 

Ara sí, I'Exposició de Motius s'ha canviat tota. Per que? 
Perque I'Exposició de Motius -tots ho sabem- no serveix 
com a text legislatiu; és un text de bones inteIicions, que, doncs, 
no compromet a gaire cosa. AlIa sí: s'ha fet historia, s'ha parlat 
de mohes coses, pero practicament, de donar competencies a la 
Val l d ' Aran, ben poc. 

Se'ns ha dit que s' ha restituit el Conselh Generau de la Vall 
d' Aran. A mi em fa l' efecte, llegint aquesta Llei, que el que se 
li ha donat, al Conselh Generau, és la fae;:ana de I'edifici. 
Aquesta Llei em recorda una mica aquelles peWcules de I'Oest, 
que es veu un poblat amb tot de cases, pero darrere d'aquestes 
cases no hi ha res. Bé, aquí «res» és exagerat , pero hi ha mol! 
poca cosa. Per posar-los un exemple: una de les qüestions pri
mordials per mantenir una cultura di ferenciada és potenciar i 
mantenir la llengua, i la manera de potenciar i manten ir una 
llengua és que aquesta lIengua tingui uns mitjans d 'expressió 
públics, forts i com cal. Aquí se ' n parla molt poquet: es diu en 
un anicle que (<la Corporació Catalana de Radio i Te!evisió fara 
els possibles per difondre la llengua aranesa». Per que no poden 
tenir una emissora propia i, fins i tot , una televisió propia?, no 
dependent d ' altres organismes? On comene;:a I'autonomia de 
l 'Aran? És que són ~enors d 'edat , per donar-los una autonomia 
vigilada -vigilada-, que després, si són bons nens, ja anirem 
desenvolupant 'de mica en mica? Com s'ha dit també aquí, un 
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primer pas. Pcr que un primer?: fem-ne dos o tres! 
Nosaltres ens queixem que,. a nosaltres, no ens els deixen 

fer. Dones, per que els limitem, a ells? És per aixo que nosaltres 
no hem pogut asswnir aquesta Llei . 

Hi ha petites trampes a tot el llarg de la Llei. Es diu, per 
exemple: <<la Generalitat ha de concedir al Conselh Generau 
competencies i serveis almenys en les rnateries següents»; .es 
descriuen unes materies, pero diu: «competencies i serveis», no 
t;S diu: «les competencies i els serveis», sinó «competencies i 
serveis». Aixo que vol dir? Que, per exemple, doncs, a sanitat 
els deixaran posar -que sé jo-- la creu vermella alla i posar el 
nom en aranes; podria ser aixo «competencies». Per que no les 
competencies? 1, com aixo. tantes altres coses, perque la Co
missió -una cosa basica-, la Comissió paritilria de transfe
rencies i valoracions: aixo hauria de ser un organisme agil, que 
hauria de poder treballar, doncs , amb el vist-i-plau de tots ple
gats i en els moments que es cregui OpOI1Ú; doncs, no, el que 
I'ha de convocar --el que I 'ha de convocar, eh!, no solament 
presidir, sinó convocar- ha de ser el Conseller de.Govemació 
catala, evidentment. O sigui, per que la part aranesa no pot de
manar la convocatoria? Evidentment, I'acte formal de la convo
catoria I 'ha de fer algú, i, en aquest cas, el President, pero per 
que aquí no es contempla que la pugui demanar?, s'ha votat en 
contra una esmena que demanva aixo: que la pugui demanar, la 
reunió d'aquesta Comissió, la part aranesa. Aixo, i tantes i tan
tes altres coses que limiten, volgudament o no volgudament, 
pero que limiten aquesta Llei. 

Jo -ho repeteixo-- el nostre Grup, i molt especialment Es
querra Catalana, un partit que es diu nacionalista i que vol el 
millor i la milxima llibel1at, en tots els conceptes, per a Catalun
ya, també voldria i creu que podríem haver aspirat a fer una lIei 
per a rAran, una mica més amplia, amb una mica més d'auto
nomia per a una gent que se la mereixen molt. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Gracies, senyor Casanovas. Pel Grup 

d'lniciativa, té la paraula I'IHustre senyor Nualart. 
El Sr. NUALART: Grilcies, senyor President. Senyores i 

senyors diputats, molt breument, perque, quan he fet la defensa 
a la totalitat, ja he fet també el posicionament del Grup d'Ini
ciativa per Catalunya. 

Tan soIs remarcar que crec que és impol1ant que, si bé amb 
deu anys de retard, avui en aquest Parlament s 'hagi parlat 
d'Aran i. finalment. s'hagi aprovat la Llei especial per a la Vall 
d'Aran. 

Si aquest instrument que avui hem aprovat és bo o és dolent, 
jo crec que dependra molt de les lectures que es facin d'a(; .-:sta 
Llei. Jo voldria recordar que, quan es va aprovar l'Estatut de 
Catalunya, la majoria ... , hi havia l'esperan9a de la majoria deIs 
polítics que era un bon instrument, i en canvi, després hem vist 
que ha estat retallat moltes vegades per altres lIeis pel govems 
centrals, que ha tingut a veUJe amb les relacions i les voluntats 
polítiques del Govem central. 

Crec que la Llei que avui aprovem és un instrument que de
pendra de la voluntat política del Govem de tom perque aquest 
sigui un bon instrument o no sigui un bon instrument, i també 
jo crec en la capacitat deIs aranesos per poder autogovemar-se, 
i també de la seva unitat, com hi ha hagut aquesta unitat fins 
ara: jo crec que ha estat impol1ant perque s'aprovés aquesta 
Llei. 
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10, per acabar, voldria dir que espero que d'aquí a deu anys 
puguem aquí celebrar que aquesta Llei d 'Aran realment ha por
tat la normalització de la llengua aranesa, que hi ha hagut una 
consolidació de la cultura, que les institucions funcionen, que hi 
ha hagut les competencies ... , han estat la majoria o la major part 
plenes, i que hi ha hagut el seu finan9ament , i que no ha existit 
cap confliete entre aranesos i catalans. 

Per acabar, felicitats a tot el poble aranes. 
Gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Nualart . PeI 

Grup parlamentari Socialista, el senyor Ganyet té la paraula. 
El Sr. GANYET: Honorable senyor President, senyores i 

senyors diputats. amics aranesos, demanem que, en el redrC9a
ment de les llibel1ats catalanes que s 'han d' estructurar en la no
va Generalitat, reneixin també les llibel1ats araneses en tot 90 
que no trenqui la unitat catalano-espanyola. 

El nou Estatut de Catalunya no pot ni ha de ser un .estatut 
centralista, sinó que en ell s'han de respectar les unitats comar
cals historiques i vives, com la Vall d' Aran, permetent la re
constitució de les seves institucions i I'exercici de les seves 
llibel1ats. 

En aquest moment historie per a Espanya i Catalunya, no cal 
oblidar les lli90ns de la historia ni els sentiments deIs pobles. 
La Vall d'Aran s'uní lliurement a Catalunya i ho féu en virtut 
d.'un pacte que la Vall ha complel1 amb grans sacrificis. El pac
te té la seva for9a en la nostra ferma voluntat de romandre cata
lans i espanyols, pero demanem a tots, als de Madrid i Bar
celona, que, per la seva part, servin el pacte secular. 

No ens interessa una constitució teorica com la de Cadis, si
nó que se'ns tomi a.1I0 que fou nostre. Som uns catalans i uns 
espanyols d'una terra girada tota cap a Fran9a Reteniu-la amb 
el cor i amb els bra90s, i no feu que tinguem motiu de tomar a 
diJ, com a la Generalitat de 1931, 90 que deien els comissionats 
aranesos a la Generalitat de I'any 1411: «Els aranesos no han 
tingut mai altre senyor que Déu». Són emotives paraules del 
Diputat aranes Nard Rodés davant del President Macia a la vila 
de Viella l' 11 d' octubre de l' any 1931. 

Des de I'any 1175, quan els aranesos estipularen amb el rei 
Alfons 1 el Cast el Tractat d 'Emparan9a, passant pel referen
dum de I'any 1312, en que decidiren incorporar-se a la Corona 
catalano-aragonesa; la signatura el 23 d'agost de 1313, per part 
de Jaume II, de la Querimonia, confirrnació del seus furs , usos i 
costwns; la compareixen9a del SÚldic d' Aran, el 26 de novem
bre de l'any 1411, davant el Parlament catalil reunit a TOl1osa, 
fins a les resistencies deIs aranesos a ser adscrits al corregiment 
de Talam, l' any 1821, sota el govem de Ferran VII, o la visita 
d'una comissió d'alcaldes al President Macia 1'11 d'octubre de 
1931, quan el Diputat Nard Rodés pronuncia les paraules que 
han encaP9alat la meya intervenció, i, més recentment, quan el 
2 de setembre de 1979 els carrecs electes a les primeres elec
cions municipals de la democracia restaurada es reuniren a San
ta Maria de Cap d'Aran i acordaren reinstaurar, de manera 
simbOlica i provisional, el Consell General d'Aran, i ho feren 
saber al President Josep Tarradellas, els aranesos han estat 
constants en la seva reivindicació. 

També quan es dis¿utia l'Estatut de Sau, a través de la inter
venció de'ls ter90ns i la Junta de Govem, presidida per un altre 
Nard, Joan Nard Garcia. Cal esmentar també la participació de
cisiva de Felip Solé i Sabarís en el moment de la discussió de 



I'Estatut de Sau, en nom de I'Entesa deis Catalans. Felip Solé i 
Sabarís era, en aquell moment, senador del Partit deis Socialis
tes de Catalunya per la província de Lleida, i l'Entesa deis Ca
talans -ho vull recordar aquí- estava constitu"ida pels 
parlamentaris del PSC, del PSUC i de l'Esquerra Republicana 
de Catalunya. 

La Llei que avui hem aprovat és una llei que arriba amb re
tardo Deu anys han hagut d 'esperar els aranesos a tenir la seva 
Llei. malgrat el que diu la Disposició Addicional Primera de 
I" Estatut. S ' imaginen la situació psicologica que es produiria a 
Catalunya si els catalans encara no tinguessin l'Estatut o 
l' aconseguissin avui? 

EIs successius govems de la Generalitat des de I'any 80 hau
rien d 'haver donat preferencia a la resolució d'una qüestió que, 
afectant una part petita -si ho volen- del territori del Princi
pat i de la seva població, té una fonda significació: la Catalunya 
autonoma, a través de les institucions d'autogovem, reconeix i 
empara el dret d'un poble d'arrels occitanes a I'autogovem dins 
de l'autonomia catalana. 

Es tracta, senzillament, pero també -si m'ho permeten
solemnement, d'un autentic test per a la salut democratica del 
nostre poble. 

Les lleis són sempre perfectibles, i aquesta també. Estic se
gur que aquesta Llei es perfeccionara en el futur, gracies a la 
maduresa deis aranesos, que I'aplicaran bé. N'estic conven~ut. 
Pero durant el procés d 'elaboració de la Llei d'Aran s'ha acon
seguit el que semblava impossible: gracies a la unitat d'acció 
entre les forces polítiques araneses i els grups parlamentaris de 
l'oposició. a parti.r de la solitud en que va quedar el Grup de 
Convergencia i Unió i el Govem, s'ha passat d'un projecte de 
llei del Consell Executiu insuficient, gasiu -només cal llegir
lo i comparar-lo amb el que hem aprovat avui- i decepcionant, 
que interpretava i configurava la Vall d'Aran com una comarca 
més, amb alguna competencia en llengua i cultura, a una llei 
que ara reconeix als aranesos una autentica autonomia dins de 
Catalunya. 

El llistat de competencies, J'assignació de recursos econo
mics i la creació de la Comissió Generalitat-Conselh Generau 
d' Aran marquen les profundes diferencies amb el text irticial i 
contribueixen vigorosament a la reparació historica ·que estem 
efectuant avui en aquesta Cambra. 

Estem conven~uts , des del Grup Socialista, senyores i sen
yors diputats, aranesos, que Catalunya hi surt guanyant: Cata
lunya es legitima més gracies a la Llei d'Aran. 

Vull agrair, finalment , a1s aranesos, a1s mateixos aran esos 
amb els quals discutíem les possibilitats de presentar candidatu
res d' agrupacions d'electors a les eleccions municipals de l'any 
79. i a tots els altres aranesos, a les seves institucions, el seu ric 
- jo diria riquíssirn- teixit associatiu, la fon.a de les seves 
conviccions i la unitat basica que han sabut trobar en el text 
consensuat, que és I'autentic origen del treball parlamentari i 
font de l'exit democratic que avui celebrem. 

EIs felicito de tot cor, en nom deis Socialistes de Catalunya, 
i els desitjo encert en I'aplicació de la seva Llei. 

Moltes gracies. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyor Ganyet. Pel 

Grup parlamentari de Convergencia i Unió, i ·per a explicació 
de voto té la paraula la IHustre Diputada senyora Busquets. 

La Sra. BUSQUETS: Senhor President, senhores diputades, 

senhors diputats, era Val d'Aran, maugrat que incorporada a 
Catalonha des d'era Edat Mieja, per volontat propia, a ues ca
racteristiques lingüístiques e culturaus que la hen diferenta dera 
resta de terres catalanes. 

Era lengua dera Val d'Aran non ei senon ua varietat dialec
tau der occitan o lengadoc, gran corrop lingüístic que s'estien 
des des Pirineus enquia es Aups, superposant-se a ua part deth 
territori de tres estats. E amassa damb aguesta personalitat lin
güística e culturau diferenciada com element fondamentau dera 
sua identitat, era comunitat aranesa a gaudit des d'antic d'ua 
long a tradicion de libertat d'autonomia entara gestion des sons 
propis ahers, aumens des deth segle XIII: eth Conselh Generau 
dera Val, integrat pes representants de toti es son s pbbles e ter
~ons, causidi dera manera mes democratica possibla entad 
aquera epOca, a estat era mes nauta institucion de govem e ad
ministracion dera Val, eth ve"icle o instrument a trauers de quin 
era comunitat aranesa a decidit eth son destin, a manifestat era 
sua volontat e a het a enténer era sua veu. 

Dera madeisha forma que Catalonha en un moment dat dera 
sua istoria, era Val d'Aran a viscut tanben ua proces d'aboli
cion des sons drets e libertats e de negacion dera sua propia len
gua e cultura. Mes tanben coma Catalonha era lama dera 
identitat era memoria deth passat e era volontat d'ester no s'an 
perdut ne amortat ena comunitat aranesa. 

Ei justament aguesta consciéncia de volontat propia e agues
ta voluntat d'ester, que motivec en an 1977 era creacion dera 
Associacion de Vesins «Es Ter~ons» , que atau serie enta AraI) 
un parallel de ~o que siguec era Assamblea de Catalonha entath 
conjunt de terres catalanes. 

Aguesta assamblea a on i ere representada tota era societat 
civil aranesa, enes moments en que Catalonha ere a punt de re
cuperar era sua autonomia laguens der Estat espanhou, voleren 
her arribar as representants politics deth pbble catalan era ex
pression dera volontat majoritana deth pbble aranés. 

Atau ac receberen e ac respecteren e i sigueren sensibles es 
parlamentaris catalans, quan elaboreren er auantprojecte der Es
tatut de Sau. 

Cau díder que a~o non podie cap ester d'ua auta manera: 
prumer, pr'amor que Catalonha auie patit ena sua propia cam 
era represion e era negacion des sons drets e libertats, e en du
sau lOe non podie desbrembar que era vinculacion entre Aran e 
Catalonha no ere possibla se non se hege damb ua volontat de 
mutua consideracion e respecte. 

Aguest madeish esperit de reconeishen~a e de respecte dera 
identitat aranesa, que inspirec es dus articulats referents ara Val 
d' Aran en Estatut· d' Autonomia de Catalonha, e que justifique 
er acte d'aué, ei ~o que tanben a inspirat es actuacions deth Go
vem dera Generalitat pendent toti agueti ans ena Val d ' Aran. 

Coma mostra, e sense voler anar mes enla deth camp dera 
cultura, era creacion dera Comission entara normalisacion orto
grafica der aranés; era Lei dera Normalisacion Lingüística 
-que en sOn artil.ulat he referéncia explicita ara lengua propia 
dera Val d'Aran-; eth Museu dera Val d' Aran, institucion des
tinada a recuélher e dar a conéisher era memoria istorica dera 
comunitat aranesa; e, finaument, eth Centre de Normalisacion 
Lingüística dera'V al d' Aran, ~a importanta entara promocion 
e difusion dera lengua propia d' Aran. 

Certament quede encara un pialer per Mr ena Val d'Aran, 
com tanben quede encara un pialer per her en conjunt de Cata-
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lonha. Mes tot aya a servit enta. que es aranesi poguessen con
solidar era sua identitat. 

Damb era aprovacion d'aguest Projecte de Lei de Regim Es
peciau s'auance un pas mes, important e deci siu enta arténher 
es objectius que en son día formulec era Associacion de Vesins 
«Es Teryons». e que d'ua manera unanima sigueren recuelhu
des per totes es forces politiques d ' Aran e reflectides posterior
ment en un document de consens er an 1988. 

Presentat eth projecte deth Oovem en Parlament e iniciat eth 
trebalh parlamentari, voi evidenciar e agrai:r era actitud positiua 
e dialoganta de toti es grops parlamentaris presents ena Cram
ba, e cau díder que ei aguesta actitud e aguest clima de consens 
eth qu'a het possible e a dat forma defmitiua ath Projecre de Lei 
qu 'acabam d 'aprovar, e que da ua amplia respbsta ara aspira
cion deth conjunt dera poblacion aranesa. 

Aguest procés d'elaboracion dera Lei no auesse estat possi
ble se no i auessen intervengut un seguit de factors decisius: en 
prum1:r loc, com acabi de díder, era actitud positiua e negocia
dora de totí es grops parlamentaris presents ena Cramba, que, 
per un aute costat , no hege sonque tradui:r era actitud pariona 
ath respecte de totes es forces politiques d' Aran. 

En dusau loc, era comprension e eth suport deth men Orop 
parlamentari, que per ua auta part a estat era peya clau en tot 
eth proces, precisament per ester eth grop dera majoria parla
mentaria en aguest Parlament , suport deth tot coerent damb eth 
comprorrús deth grop de CiU ena Val d ' Aran. 

Tanben voi deishar constancia d 'ua mencion ara solidaria 
actitud deth partit politic que formi part ... , Convergéncia De
mocratica de Catalonha, que, coma colJectiu qu 'assumís ua idea 
clarament nacionalista. e per tant respectuosa damb era minoria 
aranesa, a estat tanben present des deth marc que li pertoque e 
amatent de portar a terme eth compromís qu'auie damb eth co
lIectiu aranés. 

Tanben voi díder que aguest Projecte de Lei deu ua bona 
part des hons deth son contengut ara actitud receptiua e ath tre
balh discret pro agil e efectiu deth Conselh1:r de Govemacion, 
interlocutor directe deth Govem dera Generalitat en tot aguest 
proceso 

Finaument, agrai:r eth particular interes deth President dera 
Generalitat, coerent e particularment respectuós e solidari damb 
eth compromís que en son moment prenec damb eth poble ara
nés, e quina generositat s'a manifestat encara mes visibla ena 
recta fmau d'aguest pr'oces legislatiu deth Projecte de Lei deth 
Regirn Especiau dera Val d 'Aran . 

. Eja non quede mes qu 'agrai:r a totes es forces politiques ara
neses que, d 'ua forma directa, an incidit enta que aya aué se po
gue méter en vigor. Damb aguest Projecte de Lei se reproduís 
un shinhau eth madeish criteri que quan s'elaborec er Estatut de 
Catalonha. 

Er avantprojecte der Estatut de Sau no daue plena satisfac
cion ne as drets nacionaus de Catalonha ne as legitimes aspira
cions dera majoria des catalans; mes ei evident que era 
Comission des Vint, en tant que representants deth pbble cata-
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lan. no auie d 'autes possibilitats legaus. laguens deth marc 
constitucionau, e, per tant , elaborec un Estatut possibiliste. E 
ben, es legisladors dera Lei d' Aran aué tanben se traben damb 
es madeishi condicionants, mes damb ua particularitat: que eth 
Parlament catalan a ua interpretacion mes generosa deth son 
condicionament estatutari , e, per tant, faculte ua Lei amplia que 
sense cap de dubte a de perméter as aranesi autogestiona-se . 
mes directament . e afmna-se ena sua identitat. E, tot· ayO, a 
trauers des sues seculars institucions, aué actualisades : eth Con
selh Generau e eth Síndic d ' Aran. Ei de' demorar que es propi 
aranesi, en foncion der ample listat de competéncies que faculte 
era Lei, poiran incidir d'ua manera mes directa e equilibrada en 
desvolopament economic e sociau dera Val d'Aran. 

Senhores deputades. senhors deputats. era Val d ' Aran ja a 
eth son Estatut; ara comence tas aranesi un proces d 'afirmacion 
e d ' esperanya laguens deth mosaic des cultures minoritaries, 
mes sustot tanben comence un proces de responsabilitat tant 
tath Govem dera Generalitat com tas responsables politics 
d 'Aran. 

Tath Govem, de comprension laguens des possibilitats re
aus; tas representants deth poble aranés, de responsabilitat ena 
aplicacion des actuacions que faculte era Leí. 

Ei de desirar que toti amassa pogam h1:r ua lectura quantita
tiua e positiua d 'aguest document que aué proclame vigent eth 
Parlament de Catalonha. . 

Non pogui acabar sense dirigí-me as nosti germas de lengua 
e cultura der aute costat dera frontera politica presents aciuatau, 
es occitans deth sud e es occitants des vals deth Piamont. 

Catalonha aué acaba de dar un exemple de respecte e gene
rositat e comprension a tot eth mondo Damb ayO, era Val 
d 'Aran aué se convertís e se detennine en territori oficiau de ya 
que en son moment siguec ua auta grana cultura emparentada 
damb era catalana: Occitania. 

Ei eth men desir -e, supbsi, tanben eth des aranesi- que 
ague sta lum que aué s'alugue des d'aguest Parlament, vos po
gue enlulT!enar a toti es pbbles d ' Occitllnia e, sustot, alugue en 
tOli era re, era esperanya e era forya enül trobar es CanllnS que 
hesquen possible era recuperacion dera vasta identitat, qu 'ei era 
nosta, laguens des estats en qué vos trobatz. 

E, enta acabar, voi liéger un poema de mossén Condo Sam
beat, e que assumisqui damb era Val d 'Aran, un poema que 
guanhec aguest premi enes lbcs F10raus de 1913: «Mes ara que 
ja me hesqui forta e grana, / sense pbur ta anar a córrer / eth 
mond me'n vau / E pensi que ad aguesta ta germana / lengua 
gascona, reberas com cau.» 

Gracies, senyor President, senhories. 
El Sr. PRESIDENT: Moltes gracies, senyora Busquets. 
Senyores diputades i senyors diputats, hem arribat a la ti 

d'aquest període de sessions. La Mesa i la Presidencia els desit
gen un bon descans estiuenc. 

S 'aixeca la sessió. 

(És un quart de nou del vespre i quatre minuts.) 

DIAR! DE SESSIONS 
DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 



~---iiijl:ftl Automóviles Foleh 

• I\!II 
Boutique Restaurant 

PETIT GOURMET ERA MOLA 
Avda . Marcatosa , si n . 6(973) 6401 86 

6401 27 

Pas d 'A rro (Sapporo) el . deth Marree 
Tel. 64 17 87 Tel. 64 08 68 Avda . Castiero, 18 64 17 49 

VIELHA - VAL D'ARAN 25530 VIELLA (Lérida) 

o ~6UME VIL~ 5L 
DNTERIORISME 

INSTALACIONES HOTELERAS 
EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
PISOS - TORRES - APARTAMENTOS 
TALLERES PROPIOS 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Piza. Dr. Letamendi; 30 pral. 1 a - Tel s. (93) 451 04 47 - 451 09 24 - 08007 BARCELONA 

ER HILAT MES COMPLET D'OFICINES DERA 
VAL D'ARAN 

LES 
BOSSOST 
VIELHA 
SALARDÚ 
BAQUEIRA 

EM ATH SON SERVICI EN : 
Carrer Sant Jaime, 18 
Passeg de Eduardo Aunas, 14 
Avenguda deth Pas d' Arró, 7 
Carrer dera Mola, 2 
Edifici Campalias 

Tel. 64 80 50 
Tel. 64 82 48 
Tel. 64 00 10 
Tel. 64 58 83 
Tel.645712 

E ES 24 ORES DETH OlA EN ES CAISHERS AUTOMÁTICS DE TOTES ERES 

ENA VAL D'ARAN DES DE 1927 

77) c. 77 · a alXa 
CAIXA DE PENSIONS 



LEI 

LEY DE REGIM 
ESPECIAU DERA 

VALD'ARAN 

16/ 1990, de 13 de junhsega, sus elh regim espe
ciau dera Val d:Aran. 

ETH PRESIDENT 

DERA GENERALITAT DE CATAlDNHA 

Sigue notori a toti es ciutadans qu'eth Parla
ment de Catalonha a aprovat e jo, en nom deth 
Rei e d'acord tamb COqu'establis er aniele 33.2 
der Estatut d'autonomia de Catalonha, pro
mulgui era següenta 

LEI 

Laguens de Catalonha en sOn ensemble su
bergés pera sua propia personalitat Aran O era 
Val d'Aran , territori ligat pera situacion geogra
flca, pes origens istorics, pera lengua e pera cul
tura as terres gascones e ara grana familha occi
tana, mes junhuda liurament, a trauers de pacte, 
ath Principat de Catalonha. A compdar deth 
11 75 era Val passec a her part dera Corona 
catalano-aragonesa peth Tractat d 'Emparanca 
que es aranesi estipuleren tamb eth rei A1fons 1. 
En 1313 es aranesi determineren per votacion po_ 
pulara era permanéncia dera Val ena Corona 
catalan o-aragonesa, ath cop que Jaime II 
aUlregec er amas de pruvuletges nomen tal Era 
Querimónia, venadera carta magna d'Aran ra
tificada per toti es reis enquia a Ferran VII : En 
1411, ath delil, eth Sindic d'Aran aufric era union 
liura e pactada d'Aran ath Principat de Cata
lonha, causa Que eth Parlamem catalan acceplec 
Eth decret de Naua Planta de 1716, qu' •. valic es 
institucions politiques de Catalonha, non afectec 
pas eth regim politico-administratiu dera Val 
d'Aran e, plan per aco, non estec pas aguesta en
cossada sus cap des naui corregiments en qué 
estec despartit eth Principal. Enquia que en 1834 

era Reina Governadora avalic es institucions tra
dicionaus araneses, het que culminec tamb ua ac
cion de forca deth goyernador reiau Pascual 
Madoz qu'impausec ara Val d'Aran eth nau regim 
administratiu genera u der Estal. 

Era adesion des aranesi a sa lengua e, sustot , 
era sua plan viclha tradicion culturau e polit ica 
an ameritat que era Disposidon Addicionau Pru
mera der Estatut d'Autonomia de Catalonha, en 
lO! amassar un desir exprimil pes aranesi en 
proces d'elaboracion der Estatul, hOsque ua arre
coneishenca expressa dera sua personali tal e or
dene un restabliment dera organisacion adminis
tratiua lradicionau dera Val d'Aran , plan 
aClualisada. 

Aguesta Lei sage balhar compliment ad aguesl 
manament estatutari en tot restablir eth Conselh 
Generau e elh Sindic d'Aran com a principaus 
inslitucions dera organisacion administratiua 
propia dera Val d'Aran . En restablir aguesles ins
litucions araneses se he un acte de reparacion is
larica . 

En aguest sens, aguesta Lei restituís as aranesi 
de biais actualisat ua estructura adminislratiua, 
que, sens damnatge dera organisacion municipau, 
pOI her possibla era gestion mes immediata 
d'aqueres atribucions qu 'afeclen directament es 
interessi propis deth terrilori, com son: eth res
tabli ment dera organisacion administratiua 
propia, era normalisacion, er emparament e er 
ensenhament der aranés e era mantenenca des 
sues singularitals culturaus, atau com er establi
ment -d'un encastre lega u que permele que eth 
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Conselh Generau posque assumlr es compelen
cies que li delegue o fIXe era Adminislracion dera 
Genera/ital cossent tamb COqu'establis era legis
lacion vigenta. 

Et h Conselh Generau, com poder public, pre
botjaril es condicions enta que era libenal e era 
egalitat der individu e des grops enes quaus 
aguest se i junh siguen reaus e efectiues, en to! 
eliminar es trebucs qu'empachen o dificulten era 
sua identitat o plenor. 

TÍTOL I 
Disposicions generaus 

Aniele I 
- 1 Aguesta Lei restablis e actualise era orga
nisacion administratiua propia d'Aran, cossent 
damb era Disposicion Addicionau prumera der 
Estatul d'Autonomia de Catalonha. 
-2 Aran ei ua entitat terrítoriau determinada 
pera agropacion des terrítoris municipaus de: 
Arres, Bausen, Es Bórdes, Bossóst, Canejan, Les, 
Naut Aran, Vielha-Mijaran e Vilamos, qu'a per
sonalitat juridica propia e plena capacitat e auto
nomia entalh compliment des sons fins. 

Aniele 2 
- 1 Er aranés, varietat dera lengua occitana e 
propia d'Aran, ei oficiau ena Val d'Aran. Thnben 
ne son eth catalan e eth castelhan, d'acórd damb 
er aniele 3 der Estatul d'Autonomia de Ca
talonha. 
-2 Cossent damb er anide 3.4 der Estatut 
d'Autonomia de Catalonha, er aranés a d'ester 
objecte d'ensenhament e d'especiau respecte e 
proteccion, e se n'a de garantir er us tant en sis
tema educatiu, com ena actiuetat dera Adminis
tracion dera Generalitat de Catalonha e des mieis 
depeneilts dera CCRTV, en territori d'Aran. 
-3 Era Genera/itat e es institucions d'Aran an 
d'adoptar es mesures que s'an de besonh enta ga
rantir eth coneishement e er us norma u der 
aranés e enta possil-ne era sua normalisacion . 
-4 Era Genera/itat e es institucions d 'Aran an 
de velhar pera mantenenca, era promocion e er 
espandiment dera cultura aranesa. 

Aniele 3 
Era Val d'Aran non pOI demorar ineludida en 

cap de di vision lerritoriau propia de Catalonha 
que non sigue era madeisha. En aqueri cassi en 
que era descentralisacion dera Administracion 
dera Genera/itat hesque convenent que era Val 
d'Aran s' integre ena demarcacion de delegacions 
o de servicis territoriaus de domeni supraco
marcau, aguesti an d'encossar ena sua denomi
nacion era dera Val d'Aran . 

Aniele 4 
Aran a drapeu e imne propis. Eth simbeu deth 

Conselh Generau d'Aran ei er actuau escul 
d'Aran . 

Anicle 5 
Era yila de Vielha ei eth Cap-lile dera Val 

d'Aran. Eth Conselh Generau i a de flXar eth lile 
dera sua sedenca . 

TÍTOL 2 
Dera organisacion própia d:Aran 

Aniele 6 
- 1 Eth govern e era administracion d'AroJ1 co
rresponen ath Conselh Generau . Aguest ei inte
gral pelh Sindic e pes Conselhers Generaus. 
-2 Es Conselhers Generaus, representants des 
vesins, son escuelhudi cossent damb coqu'esta
blis aguesta Lei . 
-3 Elh Conselh Generau ei integrat per tretze 
membres. 

Aniele 7 
Eth Conselh Generau a d'elaborar e aprovar 

eth SOn reglament organic de foncionament in
tero cossent damb era legislacion vigenta. 

Artiele 8 
-1 Son organs deth Conselh Generau: 

a) Elh Plen . 
b) Eth Sindico 
c) Era Comission d'Auditors de Compdes. 

-2 Eth Plen ei format peth Sindic e pes Con
selhers Generaus. Corresponen ath Plen es atri
bucions que aguesta Lei I'autrege. 
-3 Eth Sindic ei eth Cap dera Administracion 
propia d 'Aran, convOque e presidís eth Conselh 
Generau, a era representacion legau e exercís totes 
es atribucions que eth Plen Ii delegue e que non 
corresponen pas ad aguest darrer. Ei eth presi
dent nat de toti es organs collegiats e des socie
tats e empreses depenentes deth Conselh. Eth 
Sindic a de trabalhar peth ben d'Aran. 
-4 Era Comission d'Auditors de Compdes, de 
constitucion obligatoria, ei formada aumens per 
un Conselher Generau de cada grop politic re
presentat en Conselh Generau . Li correspón de 
campar e d'estudiar es compdes annaus deth 
Conselh Generau e erneté-ne informe abantes que 
eth Plen les aproye. 

-5 Eth Conselh Generau, cossent damb era 
podenca d'auloorganisacion, pot crear d'auti or
gans complementaris d'aguesla organisacion en 
son reglament organic. 

Anide 9 
Es competéncies deth Sindic son: 

a) Representar eth Conselh Generau . 
b) Convocar es sessions deth Conselh Generau 

e determina-ne er órden deth dia, en Quin a d'in
eludir es informes dera Comission d'Auditors de 
Compdes e, se conven, es prepauses des organs 
competents. 

c) Amiar es sessions deth Conselh, moderar 
es debats e reolver es empat6 damb vot de 
qualital. 

d) Delegar es sues foncions enes Conselhers 
Quan ac creigue convenent. 

e) Exercir era direccion superior deth per-
sanau. 

f) Presidir subastes e concursi . 
g) Ordenar es pagaments. 
h) Possar e supervisar era actiuetat des dife

rents organs deth Conselh e des servicis dera sua 
competéncia. 

i) Velhar peth compliment des leis e es regla
ments en territori dera Val d 'Aran. 

j) Exercir accions judiciaus e administratiues 
en cas d'urgéncia. 

k) Ordenar era publicacion des acords deth 
Conselh Generau . 

1) AQueres Que li atribu ssen es leis, o es Que 
expressament Ii delegue eth Plen deth Conselh 
Generau. 

m) Quaussevolh autes Que non siguen reser
vades ath Plen deth Conselh Generau . 

Aniele 10 
Es competéncies deth Plen son: 

a) Escuélher eth Sindic cossent damb er ar
tiele 15.2 d'aguesta Lei. 

b) Establir era organisacion deth Conselh 
Generau. 

c) Aprovar eth Reglamem Organic e es orde
nances. 

d) Exercir era iniciatiua de modificacion des 
termiaris territoriaus dera Val d'Aran . 

e) Aprovar e modificar es pressuposti e 
aprovar es compdes, autorisar e dispausar des
penes e arreconéisher obligacions. 

f) Determinar es recorsi propis de caracter tri
butari cossent damb COqu'establís aguesta Lei. 

g) Aprovar es PIans qu'afecten ah tenitori dera 
Val d'Aran e Que siguen dera sua competéncia. 



LENCERíA 

Bar 
VIDAL 

MERCERíA 

COMIDAS 

BOCADILLOS 

CI Mayor, 6 y 12 - Tel. 64 07 14 . VIELHA 

Hostal TURRULL 
Especialidad en Paella 

Comida Típica Aranesa 

Calefacción Central 

Camin Reiau , 11 - Teléfono 64 00 58 VIELHA 

HOTEL OElA V ALL 

Teléfono 64 02 00 VIELLA 

CARNICERíA - CHARCUTERíA 

TELEFONO ALMACEN 64 14 77 

TEL. 64 J5 43 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN - VIELHA 

TEL. 64 .57 10 - SUPERMERCADO BESO- BAQUEIRA 

TEL. 69 05 66 - SUPERMERCADO COMPRE BIEN- PONT DE SUERT 

di)YdL ncu hotel 
Carretera Gausach sin. Tel. (973) 64 02 75 . Telefax 64 09 34 -=-_ 

Telex 56446 ADYAl·E VIEllA (lE IIDA) ESP AÑA 

Bar - Restaurant 

Casa Manolo 
Mesón Típico 

ESPECIALIDADES EN MARISCOS 
ZARZUELAS Y PARRILLADAS 

CARNES A LA BRASA 
GRAN SURTIDO EN TAPAS CALIENTES 
TEL. 64 00 39 MANOLO I 25538 GAUSAC (Val d 'Arán) 

Tel. 64 1752 MANOLO 11 25530 VIELHA (Val d 'Aran) 

BODYSPORT 
Mestre Nicolau, 13 bis 
Tel. 200 26 11 
08021 BARCELONA 

Apart. Sapporo 11 
Tel. 64 04 44 

VIELLA (Vall d'Aran) 



h) Exercir era poden~a expropiatoria. 
i) Controlar e fiscalisar era gestion des or

gans de govern . 
j) Aprovar es formes de gestion des servicis 

e rs expedients entar exereici des aetiuetats eeo
nomiques. 

k) Delegar eompeténeies enes municipis. 
1) Aprovar eth quadre de personau, era rela

cion de loes de trabalh, es bases des proves en
tara seleecion de personau e entas eoneursi de 
provision de loes de trabalh, era fixacion dera 
quantia des retribucions eomplementaries des 
foncionaris, eth nombre e eth regim deth per
sonau eventuau, tot a~o eossent damb es normes 
reguladores dera foncion publica locau, e tanben 
desseparar deth servici es foncionaris dera eor
poracion, exeeptat de ~Oqu'establís er artide 99.4 
dera Lei de Bases de Regim Loeau, e ratificar 
eth eonget deth personau laborau . 

m) Plantejar conOictes de competéneies a 
d'au les emil als loeaus e a d'autes administra
cions publiques. 

n) Exercir aecions administratiues e ju
diciaus. 

o) Alterar era qualificacion juridica des bens 
de domeni publico 

p) Alienar er auviatge. 
q) Exercir es autes atribucions que expres a

ment li assigne aguesta Lei. 
r) Votar era mocion de censura ath Sindic, 

cossent damb ~óqu'establís er anide 16 e era le
gislacion de regim locau. 

s) Determinar eth nombre de membres dera 
Comission d'Auditors de Compdes, cossent 
damb ~óqu'establís er anide 8.4. 

TiTOL 3 
Eleccion e conslilucion delh Conselh Generau 
d'Aran 

Anide II 
- 1 Aran se dividís en sies circonscripcions, co
rresponentes as si es ter~ons istorics formats per: 
Pujólo, Anies e Garós, Castiero, Marcatosa, 
Irissa e Quate Lócs. Entara eleccion des mem
bres deth Conselh Generau es circonscripeions 
electoraus son integrades pes territóris munici
paus que seguissen: 

Eth ler~on de Pujo lo ei integral pes territoris 
municipaus de Tredos, Bagergue, Salard ú-Unha 
e Gessa. 

Eth ter~on d'Anies e Garós ei integrat pes te
rritóris munieipaus d'Anies e Garos. 
. Eth ler~on de Castiero ei integrat pes lerri
toris municipaus d'Escunhau, Casarilh, Betren, 
Vielha, Gausae e Casau. 

Eth ter~on de Mareatosa ei integrat pes terri 
lóris municipaus de Vilac, Auben-Bellan, Mom
Montcorbau, Arras e Vila. 

Eth ter~on d'lrissa ei integrat pes territoris 
municipaus de Vilamos, Arres, Arró, Es Bordes, 
Benós e Begós. 

Elh ter,on de Quate Loes ei integrat pes te
rritoris municipaus de Bossost, Les, Canejan e 
Bausen. 
-2 Elh Conselh Generau ei integrat per tretze 
membres despanits dera manera que seguís: 

Pujolo: 2 membres. 
Anies e Garos: 2 membres. 
Casliero: 4 membres. 
Marcatosa: I membre. 
Irissa: I membre. 
Quale Loes: 3 membres. 

Anide 12 
Entara eleecion des Conselhers Geperaus 

poden presentar eandidalures es panits, es fe
deracions e es' eoalieions legaument regislrades, 
o es madeishi eleetors de cada ter,on avalats en 
un nombre non inferior ath 3070 delh cens elee
lorau delh madeish ter,on . 
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Anide 13 
Era eleceion des Conselhers Generaus se he 

eossenl damb era legislacion eleetorau vigenla, 
per miei de lisIes barrades e segonle~ .eth sistema 
de I iondt. 

Anide 14 
- 1 Eth Conselh Generau se constiluís en ses
sion publica ena seden~a delh Conselh eth 
[lrumer dia ab" desrus de [la,sadi quin7e die, 
naluraus a compdar de londeman der aCle de 
prodamacion des membres escuelhuls. Era ses
sion constitutiua, amassada en tara eleecion deth 
Sindic enter es membres que la compausen, ei 
presidida per ua Mesa d'Edat integrada pelh 
Conselher Generau de mes edat e elh Conselher 
Generau de mens edat, presents en aCle, e en tOl 
actuar eom Secretari elh con elher qu'ei no
mentat enlad aguest efecte. 
-2 Elh mandat des escuelhuts dure quale ans. 
Es eleceions entil designar es Conselhers Gene
raus e hen eth madeish dia des eleccions mu
nicipaus. 

Anide 15 
- 1 Eth Sindic ei eseuelhut pes Conselhers Ge
neraus, enler eri, ena session constitutiua deth 
Conselh Generau. 
- 2 Entil eSler escuelhul SindiCo eth candidat 
a d'obtier era majoritat absoluta ena prumera 
votacion o era majorilat simpla ena dusaua. En 
cas d'empal, se procedis a ua tresaua votaeion 
e s'en aguesta se segonde un aute eóp er empat , 
ei alistat eth candidat delh panit, era coalicion, 
era federacion O era agropacion qu'age obtengut 
mes Conselhers Generaus, e, se contunhe er 
empal, ei alislal elh candidat delh grop, era eoa
licion, era federacion o era agropaeion qu'age 
obtengut mes vóts en ensemble d'Ariln. 

Anide 16 
- 1 Eth Sindic eesse qua n perd era fidanca 
deth Conselh Generau. 
-2 Era mocion de censura a de besonh d'anar 
aeompanhada deth nom deth candidat e cau que 
sigue aprovada pera majoritat absoluta des Con
selhers Generaus. 
- 3 Pót es ter eandidat ath cargue de Sindic 
quinsevolh des Conselhers. 

Anide 17 
Era eleecion dera Comission d'Auditors de 

Compdes a lóe ena prumera session despús dera 
session constilUliua que celebre eth Conselh Ge
nerau, e alau sueeessiuament dempús de cada 
renauiment. 

Anide 18 
-1 Era durada delh mandal des membres 
delh Conselh Generau co ncidís damb era des 
Corporaeions Municipaus. 
-2 Un vialge aeabal elh mandat, es membres 
delh Conselh Generau seguissen en foncions 
sonque entara adminislracion ordinaria en
quiara prenuda de possession des sons sueees
sors. En cap de eas non poden adoptar acords 
entaS quaus s'a de besonh, legaument, ua ma
jorilat qualifieada. 
-3 Es eondicions enta ester elector e elegible 
e es causes d'ineompatibilital e inelegibilitat ema 
exereir es cargues de Conselher Generau e eth 
cargue de Sindic son es qu'eslablis era Lei Or
ganica delh Regim Eleelorau Generau e, se 
eonven, es establides pera Lei Eleclorau de Ca
talonha. 
-4 Elh cargue de Sindie ei . incompatible 
damb eth cargue de baile de quinsevolh des 
Ajuntaments dera Val d'Aran . 

Anide 19 
Realisada era eleecion, era Junta Eleclorau 

eompelenta a de prodamar es membres delh 

Conselh Generau escuelhudi, liurar es creden
ciaus corresponenres e reméler ara ~ec retaria 
delh Conselh Generau era certifi cacion acredi 
latiua eorresponenta . Era compausicion delh 
Conselh Generau s'a de her publica enes lau 
leus d'anoncis des municipis e en Diari Oficial 
de la Generalital de Calalunya. 

TiTOL '4 
Des compeléncies e delh finanramel1l delh 
Conselh Generau 

Anide 20 
-1 Eth Conselh Generau exereís es eompetén
cies que li atribuí aguesta Lei e quinsevolh auta 
lei delh Parlament. 
-2 Eth Conselh Generau a eompeténcia plena 
en tOl aquero que he referéncia ath fo men t e 
ar ensenhament der aranés e dera sua cultura, 
cossent damb es nórmes de caraeter genera u vi
gentes en lota Calalonha en eamp dera polilica 
lingüistiea e educaliua. 
-3 Era Generalilal de Calalonha a de eedir 
alh Conselh Generau es eompeténcies e servicis 
aumens sus es maleries que seguissen: 

a) Ensenhament. 
b) Cultura. 
c) Sanitat. 
d) Servieis sociaus. 
e) Ordenadon deth territóri e Urbanisme. 
f) Torisme. 
g) PrOleeeion, mantenen,a e adminisuaeion 

delh són auviatge iSlOrie e anistic. 
h) PrOleeeion dera natura, montanha e vies 

forestaus. 
i) Agricultura, bestiar, pesca, ca,a e profita-

ments forestaus. 
j) Sauvaments e escandiment de huecs. 
k) Joenessa. 
1) Léser e lemps liure. 
m) Espóns. 
n) Miei ambiento 
o) Arremassalge e tractament de residús 

sólids. 
p) Salubrilat publica . 
q) Carreteres loeaus. 
r) Transpon interio r de vialgers. 
s) Anesania. 

-4 Alh dela des nomentades en apanal 2 
d'aguest anide poden eSler plenes es competén
cies as quaus se referís eth punt 3 ena mesura 
qu'ac determinen es leis deth Parlament. 

Anide 21 
-1 Corresponen alh Conselh Generau es fa
cultats ql'e era legisladon dera GeneraJital arre
eoneishe as comarques envers lamb es actiue
tats e es servieis de eompeléncia municipau, era 
assisténcia as municipis e era cooperacion damb 
aguesti, era planificadon lerrilOriau e es actua
cions especiaus de montanha. 
-2 Eth Conselh Generau exereís tanben es 
competéncies que li delegue o li assigne era Ad
ministracion dera Generalitat eossent damb 
,oqu'establís era legislacion de regim locau. 

Anicle 22 
-1 Elh Conselh Generau, alh del a des recorsi 
que fixen es anides 23 e 24, se finance lamb: 

a) lngressi de drel privat. 
b) Taxes en tara prestacion de servicis e era 

realisacion d'aeliuelats dera sua compeléncia. 
c) Con tribucions especiaus entara execucion 

d'óbres o entar establiment. era ampliacion e era 
melhora des servicis dera sua eompeléncia. 

d) Panicipacions en imposli der ESlal e dera 
General itat establides a favor des entilats co
marcaus. 

e) Subvencions e d'auli ingressi de dret public. 
f) Ingressi provenents d'operacions de credil. 
g) Ingressi que se deriven des acords de coo

peradon establidi damb era Generalitat. 



PASTELERíA MARJO 
LIBRERíA RUDA 

Avda. Casti~ro , 5 
Teléfono (973) 64 00 50 

Dir. Te!. ARAN HOTEL 
VIELHA (Lérida) 

FINCAS «EDELWEISS» 

AG ENCIA OFICIAL COLEGIADA. MIEMBRO DE LA ASOCIACtON INTERNACIONAL 
DE PROFESIONES INMOBILIARIAS (F.I.A.B.C.I.) 

VENTA DE APARTAMENTOS Y CASAS TlPICAS 
A PIE DE PISTAS Y EN EL ALTO ARAN 

FERRAN PEUS i SERRA 
Tels. (I nl. 34)(Nac. 9)(73) 65 50 63164 53 25 
Tel. pa~icular 64 53 10 BAOUEIRA·BERETNAL O·ARAN.LLEIOA 

Restaurant 
ERA TORRADA 

COMIDAS DEL PAís 
ESPECIALIDAD EN TORRADAS DE ANCHOAS 

Major, sIn . - Te!. 64 11 50 CASARILH 

Hostal-R e staurante 

P ortilló n 
,J u all 8nf o ll t Mar q u é", 

el. P I I;¡DAV y A GU A, 3::1 'I'EL!". !J73-1:l4823 1 

B0880 8 '!, IVAL!. L)'AHA1'o' - LL I;¡ I V A) 

WINTERTHUR SEGUROS 

. JOSÉ RAMÓN PUYOL MIRÓ 
Pas d 'Arro , 5 1? - 1 ~ 0 - VIELHA - Tel. 640395 

RAMOS EN QUE OPERA: , 
AUTOMÓVILES, VIVIENDA, 

ACCIDENTES, COMERCIO, VIDA, 
SEGUR HOTEL ... 

jltar-!eslauranle n 
"~ntonio" 

Ctra. del Túnel · Tel. 973 • 64 08 87 
(Junto a Estación Servicio) VI ELLA (Lérida) 

t80rba 2úüsia 

~ar-JRestaunll1t 

ESPECIALIDAD EN TAPAS Y 
CARNES A LA BRASA 

C/, SAN ROC, 2 TELF, 648251 BOSOST (LÉRIDA) 



h) Mulles. 
i) D'aules que se posque n establir. 

- 2 Tanben corresponen alh Conselh Generau 
partic ipacions enes ingressi provinciaus qua n 
s'assumisq uen es competéncies dera Diputacion 
de L1eida. 
- 3 Int egren tanben es finances del h Conselh 
Generau es aponacions des municipis dera Val 
d'Aran . 

Anide 23 
- 1 Eth pressuposl dera Generalitat a d' in
eludir e,pecifica ment es qua nt itats que resulten 
des acord dera Comission Govern dera Genera
lilal-Conselh Generau establida per artiele 24 
sus va loracion des competéncies transferides . 
- 2 Era Lei de Pressupost i dera Generalilat a 
d'establir es percenlatges de panicipacion a favor 
deth Conselh Generau en Hons de Cooperacion 
Loca u de Catal onha . 

Aniel e 24 
- 1 Se cree era Comiss ion Govern dera 
Generali tal-Conselh Generau entá que, cossent 
damb ,bque dispause aguesta Lei, determine era 
a lribucion e elh traspás de competéncies e ser
vicis, e avalore era dotacion economica corres· 
po nenta . En ana lisi des va loracions des servicis 
traspassal s se li erá n en compde autant es cosli 
directes e indirectes com es d'inversion que co
rrespongue. 
- 2 Aguesta Comi ssio n ei formada per cinc 
rep rese nl a nt s deth Co nselh Generau e cinc re
presentants delh Govern dera Generalitat, enter 
es qua us i éet h Co nselhér de Governacion, que 
presidís e co nvoque es sess ions, es quau s an 
d'Juer loe alllnens dus cops ar a no 
-3 Era Comissio n elabore prepauses de con
vengut s e acords de cooperacion respecte as ser
\'iris non traspa~sa t s. 

Aniele 25 
En toti es aUli aspectes rc latius 3th Tegim de 

fina n, ament press upostari , d ' intervencion e de 
comptabilital , s'apliquen es normes generaus 
dera legislacio n basica der Estat e dera legisla
cion dera Generalilal regu ladora des fi nances 
locaus. 

DISPOSICIONS ADD IC IO NAUS 

Prumera 
Elh govern e era administracion d 'Aran se re

gissen per ague, ta Lei, pes normes complemen
táries que la desplegucn C, en 101 aquero que non 
i sigue prev i;t, pera legislacion sus era organi
sacion lerriloriau c elh gové rn locau de Ca
lalo nha . 

Dusaua 
Elh Consel h General! po t sollieitar a ra Ge

neralilal de Ca la lo nh a era delegaeion O era 
transferéncia de compeléncies non assumides en 

ague la Lei e, tanben, era reforma deth Regi m 
Especiau d 'Aran . 

Tresaua 
Es relacions de caracler poli lic e ad ministratiu 

enter eth Conselh Generau e era Generalital de 
Catalunya s'an per miei dera Direccion Generau 
d'Ahers Interdepanamentaus delh Depanament 
de Presidéncia . 

DISPOSICIONS TRANSITORIES 

PrumeTa 
- 1 Per acerd enter elh Conselh Generau e es 
organs de govcrn des Mancomunitats d'Aran en
lara preslacion de servicis de sauvament e contra 
huces. forestau e d'assisténcia sanitaria. s'a n de 
préner es mesures que s'agen de besonh entá dis
se ler es nomentades Ma nco munilats e integrar 
r er con eq uent es sons bens, drets e pe rsonau 
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en Co nselh Generau d'Aran. 
- 2 Et h Conselh Comarcau de Montanha dera 
Va l d'Aran s'a de disseler parallelament ara cons
titucion deth Conselh Generau, e es sons bens, 
drels e es aC luacio ns que en aqueth moment se 
desvo lopen fa n d'int egrar en Conselh Generau 
d'A ran . 

Dusaua 
Es pr umere\ elercions ta lh Conselh Generau 

s'an de convocar laguens des tres prumers mesi 
que segui" en ara entrada en vigor d'aguesta Lei. 
En cas que ena entrada en vigor d 'aguesta Lei 
demorcsse un pla, inferior a un an enquiara ce
lebracio n de, prop leu eleccions municipaus, es 
elercions lath Conselh Generau s'an d'adiar entá 
hé-Ies co .neidir damb es m unicipau , 

Tresaua 
En tOI non s'apreve era Lei Electorau de Ca

la lonh a, era Junta Eleclorau compelenta, ar 
efécle de ,equ'eslab lis era an iele 19, ei era pro
vinciau. 

Quataua 
Enes prumeres eleccions talh Conselh Ge

nerau. s'entén Que era secretaria ara que se re
ferís er aniele 19 d'aguesta Lei ei era secrelaria 
deth Conselh Comarcau. 

Cincaua 
Eth reglament organic a d'ester aprovat en 

terme de dus me i compléis a compdar deth se
güen! dera constilucion deth Conselh Generau . 

Siesaua 
Era Comission Govern dera Generalitat

Conselh Generau a quina se referis er an iele 24 
a de constitui-se en ter me de tres mesi a 
compdar dera constitucion det h prumer Con
selh Genera u, 

MONTANHES ARANESES 

Estriuets originaus: 

Aqueres montan hes 
que tan nautes son" 
m'ampéishen de véder 
méns amors a on son. 

Nautes se son nautes 
ja s'abaisharim 
es mies amoretes 
que s'aproparan. 

Peishetz oelhetes, 
peishetz do~ament 
vos deisham soletes 
per un sól momento 

Se cantes per que cantes 
cantes pas per jo 
cantes per ma hilha 
que non ei prés de jo. 

Aqueres vielhes hemnes 
qu 'aimen lo vin blanc 
e aqueres autes joenes 
qu 'aimen los galans. 

D ISPOSIC IONS FINAUS 

Prumera 
S'autorise eth Govern dera Generalilat de Ca

talonha entá que dicte es disposicions que s'agen 
de besonh entath desplegament , era execucion 
e eth compliment d'aguesta Lei e en,ta qu'abi 
lile es credils que s'agen de besonh entar implan
la ment deth Conselh Generau d'Aran. 

Dusaua 
Era version en aranés d'aguesta Lei s'a de pu

blicar en Bulllel( Oficial del Parlamenl de Ca
lulunya e en Diari Oficial de la Generalilal de 
Calalunya a seguida dera versio n catalana . 

Per lan!, ordeni a tOli es ci utadans as quaus 
sigue d 'aplicacion aguesta Lei cooperen ath son 
compliment e qu 'es Iribunaus e es autorilats as 
quaus pen eque la hésquen complir. 

Palai dera Generalitat, 13 de junhsega de 1990 

JORDI PUJOL 

Presiden! dera Generalilal de Cala loR ha 

J OSEP GOMIS I MARTÍ 

Conselher de Governacion 

(90.212.009) 

DIARI OFICIAL 
DERA GENERALITAT 

DE CAT ALUNY A 

Estriuets composadi per 
Mossen Rafael N~rt, ena sua Pastorada 

Montanhes araneses 
a on es pastors 
es hónts regalades 
tróben es jordons. 

Montanhes coronades 
'tot er an de nhéu, 
tan nautes e béres 
que vos pune eth céu. 

Montanhes araneses 
pientades de rius, 
de totes grandeses 
vos adorne Diu . 

Nósti amors veiguéretz 
com rosér florir; 
volem com es pares, 
guardant-vos morir. 



VIUE MIELHOR 
EN TOT SARRAR 

UN BOTON 

Ena Val d'Aran era elecfricifat ei era 
soleta energia capable de da tut fO que 

eth son larer a de besonh. 

E non ei cap era mes cara. 

FECSri P.F.M. 




