
TAUL A DE CONT INGUT

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior
250-00336/11 13

Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després del 
conflicte bèl·lic
250-00553/11 17

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presi-
denta del Brasil
250-00560/11 19

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11 21

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institu-
cionals i Transparència sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, 
Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb
354-00097/11 23

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Insti-
tucionals i Transparència sobre les mesures previstes per a complir la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea
354-00120/11 23

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Instituci-
onals i Transparència sobre unes declaracions del jutge Santiago Vidal sobre l’OTAN
354-00145/11 24

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00456/11, 356-00469/11, 356-00470/11 i 356-00478/11 25

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior, Proposició de llei de reparació 
jurídica de les víctimes del franquisme i Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, re-
lativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades, acumulats (nomenament 
de les ponències)
200-00015/11, 202-00029/11 i 270-00004/11 26

Proposta d’audiència d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Ca-
talanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00918/11 28
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Proposta d’audiència d’una representació de la Federació Internacional d’Entitats Ca-
talanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00948/11 28

Proposta d’audiència de Màrius Vendrell, president de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’ex-
terior
352-00967/11 28

Proposta d’audiència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catala-
na a l’exterior
352-00949/11 28

Proposta d’audiència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior
352-00950/11 28

Proposta d’audiència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacio-
nals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00951/11 29

Proposta d’audiència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional públic de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
352-00952/11 29

Proposta d’audiència de Josep Maria Castellà, professor de dret constitucional de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior
352-00953/11 29

Proposta d’audiència de José Luis de Castro Ruano, professor de dret internacional 
públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00954/11 29

Proposta d’audiència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional privat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00955/11 30

Proposta d’audiència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional privat de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior
352-00956/11 30

Proposta d’audiència de Teresa Freixes, catedràtica de dret constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat cata-
lana a l’exterior (retirada)
352-00957/11  30

Proposta d’audiència de Josu de Miguel, professor de dret constitucional de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat cata-
lana a l’exterior
352-00958/11 30

Proposta d’audiència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret internacional públic i 
relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior
352-00959/11 31

Proposta d’audiència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, catedràtic de 
dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Projecte de 
llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00960/11 31

Proposta d’audiència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciències políti-
ques i de l’Administració pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00961/11 31
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Proposta d’audiència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional públic de la Eu-
ropean University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00962/11 31

Proposta d’audiència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret inter-
nacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00963/11 32

Proposta d’audiència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret interna cional públic 
i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00964/11 32

Proposta d’audiència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret interna cional pú-
blic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al 
Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00965/11 32

Proposta d’audiència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret internacional pú-
blic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb rela-
ció al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00966/11 32

Proposta d’audiència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans al Món, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00968/11 33

Proposta d’audiència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior (retirada)
352-00969/11 33

Proposta d’audiència d’Èric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00970/11 33

Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00971/11 33

Proposta d’audiència d’Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
352-00972/11 33

Propostes d’audiència relatives al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior 
(retirades)
352-00973/11 i 352-00974/11 33

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de reparació jurídi-
ca de les víctimes del franquisme
352-00744/11 a 352-00749/11, 352-00799/11, 352-00840/11, 352-00841/11 a 352-00843/11 i 
352-00860/11 35

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de reparació jurídi-
ca de les víctimes del franquisme
352-00798/11, 352-00849/11 a 352-00859/11, 352-00861/11, 352-00862/11 i 352-00863/11 35

Proposta d’audiència d’una representació de l’associació Amical de Mauthausen i 
Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes rela-
cionades
352-00800/11 37

Proposta d’audiència d’una representació de l’associació Amical de Mauthausen i 
Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes rela-
cionades
352-00845/11 37

Proposta d’audiència de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
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del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00801/11 37

Proposta d’audiència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relati-
va a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00802/11 38

Proposta d’audiència de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò-
rica, i d’altres normes relacionades
352-00844/11 38

Proposta d’audiència d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos 
Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa  el Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00846/11 38

Proposta d’audiència de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associació pro Me-
mòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
352-00847/11 38

Proposta d’audiència de Manuel Perona i Medina, president de l’Associació per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per 
a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifica-
ció de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes re-
lacionades
352-00848/11 38

Proposta d’audiència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, amb relació a 
la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
352-00864/11 39

Proposta d’audiència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història moderna, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades
352-00865/11 39

Proposta d’audiència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’al-
tres normes relacionades
352-00866/11 39

Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació Alternatives amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’al-
tres normes relacionades
352-00867/11  39

Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació 
a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’al-
tres normes relacionades 
352-00868/11 40

Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació José Ortega y Gasset - Gre-
gorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la 
memòria històrica, i d’altres normes relacionades 
352-00869/11 40
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Proposta d’audiència d’una representació del Centre Internacional de Toledo per a la 
Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades 
352-00870/11 40

Proposta d’audiència d’una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la 
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades 
352-00871/11 40

Proposta d’audiència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 
352-00872/11 41

Proposta d’audiència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències políti-
ques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades
352-00873/11 41

Proposta d’audiència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò-
rica, i d’altres normes relacionades 
352-00874/11 41

Proposta d’audiència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu 
Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades 
352-00875/11  41

Proposta d’audiència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis Superiors de Ci-
ències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades 
352-00876/11 42

Proposta d’audiència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades 
352-00877/11 42

Proposta d’audiència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres nor-
mes relacionades 
352-00878/11 42

Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Do-
cumentació Internacionals a Barcelona, per a  informar sobre les línies d’actuació 
d’aquesta fundació 
357-00204/11 43
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Sessió 18 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència (CAECRIT) s’obre a les tres de la tarda i deu minuts. Presideix, en funcions, la vi-
cepresidenta, Marina Bravo Sobrino, acompanyada de la secretària, Magda Casamitjana i 
Aguilà, i del secretari en funcions, David Rodríguez i González. Assisteix la Mesa el lletrat 
Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Adriana Delga-
do i Herreros, Anna Figueras i Ibàñez, Neus Lloveras i Massana, Maria Rosell i Medall, Maria 
Dolors Rovirola i Coromí i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alon-
so Ruiz, Susana Beltrán García i David Mejía Ayra, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Ci-
doncha i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de 
Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, 
i Anna Gabriel i Sabaté, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el director del Centre d’Informació i Documentació Internaci-
onals a Barcelona, Jordi Bacaria i Colom.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior (tram. 250-00336/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 110, 33).
2. Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka després del 

conflicte bèl·lic (tram. 250-00553/11). Jordi-Miquel Sendra Vellvè, juntament amb dos altres 
diputats portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència. Debat i votació (text presentat: BOPC 201, 48).

3. Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presi-
denta del Brasil (tram. 250-00560/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 
votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 211, 
27; esmenes: BOPC 245, 14).

4. Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen (tram. 250-00572/11). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 222, 11; esmenes: BOPC 258, 10).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, Copenhaguen, 
Varsòvia i Zagreb (tram. 354-00097/11). Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre les mesures previstes per a complir la sentència del Tribunal Constitu-
cional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea (tram. 354-
00120/11). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència sobre unes declaracions del jutge Santiago Vidal sobre l’OTAN (tram. 354-
00145/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè expli-
qui la intervenció de l’entitat en la crisi de refugiats (tram. 356-00456/11). Jordi-Miquel Sendra 
Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum 
Solidari, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, perquè informi sobre els treballs fets amb relació al matrimoni forçat (tram. 356-
00469/11). Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’Aureli Argemí i Roca davant la Comissió d’Acció Exte-
rior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la Declaració 
universal dels drets lingüístics (tram. 356-00470/11). Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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11. Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas, representant del 
Banc d’ADN, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la localització i la identificació de persones desaparegu-
des en el context de la Guerra Civil (tram. 356-00478/11). Ferran Pedret i Santos, del Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11). Govern de 
la Generalitat. Nomenament de la ponència i debat i votació de les propostes d’audiència 
(text presentat: BOPC 216, 14; esmenes a la totalitat: BOPC 245, 10)

12.1. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 
352-00918/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

12.2. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Internaci-
onal d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior 
(tram. 352-00948/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent. Debat i votació de la proposta.

12.3. Proposta d’audiència en ponència de Màrius Vendrell, president de la Federació In-
ternacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’ex-
terior (tram. 352-00967/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.4. Proposta d’audiència en ponència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior (tram. 352-00949/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

12.5. Proposta d’audiència en ponència de Manuel Ballbé, professor de dret administra-
tiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior (tram. 352-00950/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

12.6. Proposta d’audiència en ponència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de re-
lacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la 
comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00951/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

12.7. Proposta d’audiència en ponència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional pú-
blic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior (tram. 352-00952/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.8. Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Castellà, professor de dret consti-
tucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior (tram. 352-00953/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.9. Proposta d’audiència en ponència de José Luis de Castro Ruano, professor de dret 
internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior (tram. 352-00954/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.10. Proposta d’audiència en ponència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacio-
nal privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior (tram. 352-00955/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.11. Proposta d’audiència en ponència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacio-
nal privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior (tram. 352-00956/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.12. Proposta d’audiència en ponència de Teresa Freixes, catedràtica de dret consti-
tucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior (tram. 352-00957/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.13. Proposta d’audiència en ponència de Josu de Miguel, professor de dret consti-
tucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la co-
munitat catalana a l’exterior (tram. 352-00958/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

12.14. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret inter-
nacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Pro-
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jecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00959/11). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.15. Proposta d’audiència en ponència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Pro-
jecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00960/11). Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.16. Proposta d’audiència en ponència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de 
ciències polítiques i de l’Administració pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00961/11). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.17. Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional pú-
blic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’ex-
terior (tram. 352-00962/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.18. Proposta d’audiència en ponència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, profes-
sora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense 
de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-
00963/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.19. Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret in-
ternacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00964/11). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.20. Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret 
internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, amb re-
lació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00965/11). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.21. Proposta d’audiència en ponència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret 
internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb 
relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00966/11). Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

12.22. Proposta d’audiència en ponència de Sergi Marzabal, en representació de Cata-
lans al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-
00968/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.23. Proposta d’audiència en ponència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00969/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. 
Debat i votació de la proposta.

12.24. Proposta d’audiència en ponència d’Èric Viladrich, president del Casal Català del 
Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-
00970/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.25. Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevi-
deo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-00971/11). 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.26. Proposta d’audiència en ponència d’Albert Masquef, president del Cercle Català 
de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 352-
00972/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

12.27. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Urbaneja, expert en dinamització 
d’empresaris i professionals a l’estranger, amb relació al Projecte de llei de la comunitat ca-
talana a l’exterior (tram. 352-00973/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta.

12.28. Proposta d’audiència en ponència d’Alexis Roig, expert en organització de projec-
tes culturals internacionals, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exte-
rior (tram. 352-00974/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

13. Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 202-
00029/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí, juntament amb un altre diputat del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Nomenament de la ponència i debat 
i votació de les propostes d’audiència (text presentat: BOPC 140,12).

13.1. Proposta d’audiència en ponència d’Alfons Aragoneses, professor de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
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franquisme (tram. 352-00744/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent. Debat i votació de la proposta.

13.2. Proposta d’audiència en ponència de Pau Casanellas Peñalver, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme (tram. 352-00745/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

13.3. Proposta d’audiència en ponència d’August Gil Matamala, advocat, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 352-00746/11). 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la proposta.

13.4. Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada, amb relació a la 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 352-00747/11). 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la proposta.

13.5. Proposta d’audiència en ponència de Carlos Rey González, advocat i professor de 
la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurí-
dica de les víctimes del franquisme (tram. 352-00748/11). Grup Parlamentari de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

13.6. Proposta d’audiència en ponència de Ramon Arnabat Mata, historiador i membre 
de l’Institut d’Estudis Penedesencs, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme (tram. 352-00749/11). Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

13.7. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret consti-
tucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídi-
ca de les víctimes del franquisme (tram. 352-00798/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat 
i votació de la proposta.

13.8. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret proces-
sal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica 
de les víctimes del franquisme (tram. 352-00799/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta.

13.9. Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la 
Dignitat, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 
(tram. 352-00840/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

13.10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Amical de 
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposició 
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 352-00841/11). Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

13.11. Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catala-
na d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les vícti-
mes del franquisme (tram. 352-00842/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta.

13.12. Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’As-
sociació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 352-00843/11). Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

13.13. Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 
352-00849/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13.14. Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’his-
tòria moderna, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme (tram. 352-00850/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

13.15. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel 
Azaña amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 
(tram. 352-00851/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13.16. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 
352-00852/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.



DSPC C 326
16 de febrer de 2017

Sessió 18 de la CAECRIT 11 

13.17. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del 
Pino amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 
(tram. 352-00853/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13.18. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació José Orte-
ga y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de 
les víctimes del franquisme (tram. 352-00854/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

13.19. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de 
Toledo per a la Pau amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme (tram. 352-00855/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

13.20. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano 
amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 
352-00856/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13.21. Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de soci-
ologia, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 
(tram. 352-00857/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13.22. Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes 
del franquisme (tram. 352-00858/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

13.23. Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències po-
lítiques i socials, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del 
franquisme (tram. 352-00859/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

13.24. Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les vícti-
mes del franquisme (tram. 352-00860/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

13.25. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposició de llei de reparació jurí-
dica de les víctimes del franquisme (tram. 352-00861/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

13.26. Proposta d’audiència en ponència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb re-
lació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 352-
00862/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

13.27. Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb 
relació a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme (tram. 352-
00863/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

14. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes re-
lacionades (tram. 270-00004/11). Grup Parlamentari Socialista. Nomenament de la ponència 
i debat i votació de les propostes d’audiència (text presentat: BOPC 140, 63).

14.1. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Amical de 
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 
352-00800/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

14.2. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’associació Amical de 
Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 
352-00845/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

14.3. Proposta d’audiència en comissió de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret consti-
tucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00801/11). Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.



DSPC C 326
16 de febrer de 2017

Sessió 18 de la CAECRIT 12

14.4. Proposta d’audiència en comissió de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret proces-
sal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del 
Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, rela-
tiva a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00802/11). Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

14.5. Proposta d’audiència en comissió de Josep Cruanyes, president de la Comissió de 
la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades (tram. 352-00844/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. De-
bat i votació de la proposta.

14.6. Proposta d’audiència en comissió d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la me-
mòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00846/11). Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

14.7. Proposta d’audiència en comissió de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Asso-
ciació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-
00847/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

14.8. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Perona i Medina, president de l’Asso-
ciació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la 
Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 
352-00848/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

14.9. Proposta d’audiència en ponència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades (tram. 352-00864/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

14.10. Proposta d’audiència en ponència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’histò-
ria moderna, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò-
rica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00865/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

14.11. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Manuel 
Azaña amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i 
d’altres normes relacionades (tram. 352-00866/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

14.12. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Alternatives 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades (tram. 352-00867/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

14.13. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Rafael del 
Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i 
d’altres normes relacionades (tram. 352-00868/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

14.14. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació José Ortega 
y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a 
la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00869/11). Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

14.15. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Centre Internacional de 
Toledo per a la Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
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històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00870/11). Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta.

14.16. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Reial Institut Elcano 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades (tram. 352-00871/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

14.17. Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de so-
ciologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades (tram. 352-00872/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

14.18. Proposta d’audiència en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00873/11). Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la proposta.

14.19. Proposta d’audiència en ponència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències políti-
ques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria histò-
rica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00874/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

14.20. Proposta d’audiència en ponència de Josep Fontana, professor emèrit de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la 
memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00875/11). Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

14.21. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades (tram. 352-00876/11). Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

14.22. Proposta d’audiència en ponència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb re-
lació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes 
relacionades (tram. 352-00877/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

14.23. Proposta d’audiència en ponència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de 
llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres nor-
mes relacionades (tram. 352-00878/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 
la proposta.

15. Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Docu-
mentació Internacionals a Barcelona, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les línies d’actuació d’aquesta fun-
dació (tram. 357-00204/11). Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència. Compareixença.

La vicepresidenta

Si os parece, daríamos comienzo a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència con el primer punto del orden del día, que es la 
Propuesta de resolución sobre los memorándums de acción exterior. 

Proposta de resolució sobre els memoràndums d’acció exterior

250-00336/11

Tiene la palabra el grupo proponente, la diputada Susana Beltrán.
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Susana Beltrán García

Gracias, presidenta. Los memorándums son documentos que elabora el Departa-
mento de Relaciones Exteriores y Transparencia sobre el proceso separatista, y es-
tos documentos los envía a interlocutores internacionales, a interlocutores extranjeros. 
Estos documentos sobre el proceso separatista no son documentos públicos, son do-
cumentos opacos porque no se publican en el portal de transparencia, ni están en el 
registro de convenios porque no son convenios, son documentos que elabora el propio 
Departamento de Exteriores y Transparencia.

Además de esta propuesta de resolución, que lo que busca es poder controlar estos 
documentos que elabora el Departamento de Transparencia, esta diputada pidió estos 
memorándums; son memorándums que se llaman tal cual, a secas, y que además van 
numerados. Pidió estos memorándums a la conselleria sin que se le facilitaran estos 
memorándums, razón por la cual, y pasado más del tiempo reglamentario que tiene 
el Govern para entregar estos documentos, esta diputada pidió amparo a la Mesa del 
Parlamento.

Bien, la Mesa del Parlamento me concedió el amparo, y el Gobierno tenía que entre-
garme estos documentos, cosa que no ha hecho. Me ha entregado otros documentos que 
no tienen nada que ver con los memorándums que son objeto de esta propuesta y que 
tienen que ver con el proceso separatista y que se envían a interlocutores extranjeros, 
como, por ejemplo, embajadas y consulados acreditados en España.

El hecho de que el Gobierno nos haya enviado unos documentos que no son los que 
pedíamos nos parece una falta de respeto muy grave, una falta de respeto muy grave 
al Parlamento, en primer lugar, porque era el que solicitaba el amparo, y en particular 
a nuestro grupo parlamentario. Un gobierno que presume de demócrata y de transpa-
rente, y no quiere entregar unos documentos que envía desde hace ya un tiempo, ¿no?, 
a esos interlocutores. Y además..., y sobre todo nos parece muy grave porque mienten 
–porque mienten. Y cuando esta diputada solicitó el amparo a la Mesa del Parlamento 
se adjuntó un memorándum de estos en donde perfectamente se ve (l’oradora mostra 
un full): «Generalitat de Catalunya, Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institu-
cionals i Transparència», memorándum número 29, suscrito por la conselleria de rela-
ciones internacionales y transparencia, que es de septiembre de 2016 –es el número 29. 
Yo estaba pidiendo los veintiocho de antes y si hubiera algunos después, y lo que me 
envían no tiene nada que ver con estos memorándums que mi grupo parlamentario es-
taba pidiendo.

Por tanto, son documentos que escapan del control parlamentario, que están al alcan-
ce de la opinión de interlocutores internacionales, pero, en cambio, no están al alcance 
de la opinión pública catalana y del resto de España, no están al alcance de la oposición 
democrática en Cataluña ni al alcance de este Parlamento, porque no se entrega. En este 
Parlamento se puede hablar de todo, pero no se puede hablar de los contenidos de estos 
memorándums, porque el Gobierno no los entrega. Y nos parece, como he indicado, una 
falta muy grave de respeto hacia esta institución, que es el Parlamento, y también y en 
concreto a nuestro grupo parlamentario.

En esta propuesta lo que se está pidiendo justamente es el control de estos documen-
tos y que justifiquen cuáles son las razones por las cuales se han enviado; que conozcan 
también cuál es la opinión de los grupos parlamentarios, en concreto del principal partido 
de la oposición. Pero en estos momentos seguimos sin tener a nuestro alcance estos docu-
mentos, que son opacos y que provienen y se elaboran en la conselleria de Transparencia.

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. No hay enmiendas. Pasaríamos la palabra, entonces, al Grupo 
Parlamentario Socialista, el señor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Tan sols per manifestar el sentit del vot del nostre grup parla-
mentari, que serà favorable a la proposta de resolució. Bàsicament, entenem que en els 
termes en els que està redactada no podem fer altra cosa que estar-hi d’acord, atès que 
fora bo que es facilités a aquest Parlament la documentació que la conselleria adreça a 
les ambaixades i consolats acreditats a Espanya.
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És més, vist que hi ha una resolució de la Mesa del Parlament que concedeix l’em-
para, com s’ha comentat, a la diputada Beltrán, que m’ha antecedit en l’ús de la paraula, 
ens sembla que també fora bo que la comissió refermés el sentit de l’empara que con-
cedia la Mesa i, per tant, demanés que es facilitessin no només a la diputada sinó al 
conjunt del Parlament aquests documents, tractin del que tractin. Perquè poden tractar 
del que comentava la diputada Beltrán o de molts altres assumptes en què la conselleria 
d’Exteriors és competent. I, per tant, entenem que és d’interès d’aquesta cambra conèi-
xer-los i poder fer l’oportú control parlamentari.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por el Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, el señor 
Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, jo com a membre de la Mesa vaig votar favorablement 
l’empara que sol·licitava la diputada, i vull deixar constància que també ho van fer el 
conjunt de membres de la Mesa. Per tant, els diputats i diputades de Junts pel Sí i també 
la presidenta del Parlament van recolzar l’empara.

Crec que el millor que pot fer el Govern és facilitar aquests documents, perquè la 
polèmica només alimenta les teories sobre què diuen o què no diuen aquests documents, 
i la transparència possiblement beneficiaria a tothom.

Per tant, votaré a favor de la proposta del Grup de Ciutadans.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña, el 
señor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies. Bé, l’opacitat és una de les característiques principals d’aquest 
departament que es fa dir «de transparència». Hi ha opacitat en les despeses, ocul-
tes a partides d’altres departaments; hi ha opacitat en la feina del conseller i els seus 
alts càrrecs. Fa anys que el Partit Popular intenta esbrinar a què es dediquen aquells 
lobbys que la Generalitat contracta a les fosques i quins pagaments a tercers es fan, 
s’han fet i ens oculta.

En aquest cas, parlem dels memoràndums d’acció exterior. Com ha explicat la pro-
posant, la Generalitat estaria vulnerant la Llei catalana 16/2014, d’acció exterior, a l’ac-
tuar sense transparència i negar-se a facilitar aquests documents al Parlament. És tan 
clar, això, que la Mesa del Parlament li ha donat l’empara, i això és una bona notícia. 
I, per tant, avui esperem que tots els grups votin en aquest sentit.

Sabem que el conseller no és un ministre, encara que s’ho cregui, però el que no sa-
bem és exactament a què es dedica, tot i que tenim sospites de que es dedica a actuar 
contra la política exterior espanyola i els drets i les llibertats de tots els catalans utilit-
zant diners públics a favor d’una causa partidista.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució que pretén posar 
un llum sobre allò que ara mateix és molt fosc, encara que es digui «de transparència».

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, la diputada 
Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, bona tarda. En primer lloc, excusar el diputat portaveu de la comissió, en Carles 
Riera, perquè es troba tancat a Serveis Territorials d’Ensenyament per reclamar l’ober-
tura o no tancament de l’Escola Mar Nova, de Premià –en primer lloc.

I, en segon lloc, que per un moment m’he pensat que el Grup de Ciutadans feia al·lu-
sió a l’Acord Econòmic i Comercial Global, el CETA, entre la Unió Europea i el Cana-
dà, que justament es va votar ahir per part del grup que ella mateixa representa i d’altres 
que estan aquí presents i que justament és exemple de manca de transparència, d’opaci-
tat i de restricció de drets i llibertats dels ciutadans.

Votarem en contra.
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La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por último, por..., el Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor 
Jordi-Miquel Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. En primer lloc, deixi’m dir-li que la diputada Dolors Rovirola 
substituirà la diputada Marta Pascal, i que la diputada Maria Rosell substituirà el diputat 
Jordi Turull.

Abans-d’ahir va fer un any de la mort de la nostra companya diputada Muriel Ca-
sals. Per honorar-la, avui Junts pel Sí organitza un acte de record a les set de la tarda 
al paranimf de la Universitat de Barcelona, al que tots vostès estan convidats. Tam-
bé, per aquest motiu –i ho recalco–, avui serem més breus que mai en les nostres in-
tervencions. Però en aquesta PR no sé si seré breu. Espero ser-ho. En tot cas, m’hau-
ria agradat poder intervenir amb el somriure de la Muriel, però dissortadament no ho 
podré fer –no ho podré fer.

Senyors de Ciutadans, això no va de transparència –això no va de transparència. 
Vostès ja poden presentar totes les PR que vulguin sobre aquest tema, amb la ma-
teixa exposició de motius i només canviant l’apartat resolutiu, com vostès fan. PR 
presentada a la Comissió d’Acció Exterior del 17 de novembre sobre els memoràn-
dums. En tornen a presentar una avui; mateixa exposició de motius, només canviant 
l’apartat resolutiu. Ja poden demanar l’empara de la Mesa del Parlament. I deixi’m 
dir-li que la van demanar, i, d’acord amb aquesta empara demanada a la Mesa del 
Parlament, el Govern, la conselleria d’Exteriors els hi va facilitar tots els memoràn-
dums demanats. Ja poden demanar l’empara de la Mesa del Parlament, del Tribunal 
Constitucional, de la fiscalia, de l’ONU, que sempre –ho repeteixo, sempre– el nostre 
grup parlamentari votarà en contra d’aquest tipus de propostes de resolució, perquè 
a vostès la transparència els importa molt poc. Si els importés, es preocuparien més 
en exigir a l’Estat el contingut de les converses i comunicacions d’aquest Estat amb 
altres governs estrangers per combatre l’acció exterior de la Generalitat. Però això 
se’ls en fot, els importa poc, perquè ja els sembla bé, ja els va bé. O podrien lluitar al 
nostre costat contra la guerra bruta de les clavegueres de l’Estat i les operacions Ca-
talunya, paradigma de democràcia i de transparència. Però a vostès això també se’ls 
en fot, els preocupa ben poc, perquè ja els sembla bé. Senyors de Ciutadans, no va de 
transparència. I en aquest sentit reitero que, avui i sempre que ens les presentin, vota-
rem en contra d’aquestes propostes de resolució.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. (Susana Beltrán García demana per parlar.) ¿Para qué quiere la 
palabra? (Veus de fons.) Treinta segundos, que te conocemos.

Susana Beltrán García

Diputat Sendra, sí que va de transparència, i per això la Mesa del Parlament em va 
atorgar l’emparament. I l’únic que estic demanant és que aquests documents es lliurin 
al Parlament i no creïn un conflicte entre el Parlament –entre dues institucions– i el Go-
vern. Res més que això.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. (Veus de fons.) Pasaríamos ahora a la votación.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Senyora presidenta, només per dir-li que van demanar l’empara, se’ls va concedir i 
el Govern va respondre entregant els memoràndums demanats.

La vicepresidenta

Nadie le ha dado la palabra.
(La vicepresidenta riu.)
Pasaríamos ahora a las votaciones.
¿Votos a favor?
Ocho, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Socialista, Catalunya Sí que es Pot 

y Partido Popular.
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¿Votos en contra?
Once, de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent.
La moció queda aprovada... Ui! La proposta de resolució queda rebutjada –perdó.

Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de Sri Lanka 
després del conflicte bèl·lic

250-00553/11

Passaríem al punt 2: Proposta de resolució sobre la situació de la població tàmil de 
Sri Lanka després del conflicte bèl·lic. La diputada Adriana Delgado, del grup propo-
nent.

Adriana Delgado i Herreros

Sí; gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, breument, com ja ha avançat el nos-
tre portaveu, perquè voldríem, doncs, poder assistir a l’acte en record de la Muriel.

Aquesta PR el que fa és posar sobre la taula el moment en què es troba Sri Lanka, 
després que s’hagi acabat el conflicte bèl·lic, que ja fa un temps, però que no ha trobat, 
doncs, encara la solució final del conflicte per poder esdevenir una zona en pau, i sobre-
tot tenint en compte la situació que viu el poble tàmil.

Nosaltres, doncs, proposem aquesta PR i comptem amb el suport de la resta de 
grups, simplement, mostrant el suport a polítiques que afavoreixin la construcció 
d’una pau duradora i la reconciliació, en aquest cas, en aquest país, a Sri Lanka, a 
través de la investigació de les denúncies sobre els crims comesos durant la guerra, 
com s’explica a la PR, amb l’ajuda i la implicació activa de la comunitat internacio-
nal, que és com creiem que s’ha de fer.

Com comentava, estan, a Sri Lanka, en un context de postguerra, però encara man-
ca cercar una solució justa i definitiva al contenciós del poble tàmil, que permeti la inte-
gració de tots els actors en un sistema polític democràtic, inclusiu i obert a totes les sen-
sibilitats, i que respecti les llibertats individuals i col·lectives del poble tàmil.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Disculpad, que efectivamente la propuesta no era del Grupo de 
Junts pel Sí, sino de todos los grupos parlamentarios. (Pausa.) ¿Sí? Susana, de todos, ¿no? 
(Veus de fons.) D’alguns. D’acord. Donaríem la paraula ara a la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí. (Veus de fons.) No? (Veus de fons.) Ah! Sí? Puc? (Pausa.) Sí, nosaltres demana-
rem votació separada del punt 1 respecte dels 2 i 3. Compartim la preocupació per la 
situació del poble tàmil i per les violacions sistemàtiques que a nivell internacional, 
doncs, la comunitat internacional ha fet paleses. Però, en canvi, votarem en contra dels 
punts 2 i 3, perquè no ens sembla la manera adequada de dur-ho a terme.

Gràcies.

La vicepresidenta

No sé si hi ha hagut alguna errada, però a la proposta de resolució surten tots els 
grups com a proposants.

Susana Beltrán García

No, no –no, no. (Veus de fons.) No, no. (Veus de fons.) O sigui... (Veus de fons.) Sí. Es 
va tractar de consensuar un text, al final no va poder ser possible...

La vicepresidenta

El dossier?

Susana Beltrán García

El dossier... Són tres grups, només.
(Veus de fons.)
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La vicepresidenta

D’acord –d’acord, d’acord. Cap problema. D’acord. Llavors, hauria d’haver donat la 
paraula als grups proposants. (Veus de fons.) A veure, el Grup Parlamentari Socialista, 
el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Però li asseguro que no passa res, no... Nosaltres, com a grup 
que som corredactors, diguem-ne, de la proposta de resolució, podem dir, perquè no és 
cap secret, que la proposta de resolució té el seu origen en una visita d’una delegació 
tàmil al Parlament, que es va reunir amb tots els portaveus d’aquesta comissió. I vam 
tenir ocasió, vaja, d’intercanviar els nostres parers i d’obtenir informació sobre la situa-
ció en la que es troba ara mateix la població tàmil a Sri Lanka. S’han explicat ja coses 
per part de la diputada de Junts pel Sí que m’ha antecedit en l’ús de la paraula; no m’hi 
estendré, per tant. Però sí que volem assenyalar que, com és ben sabut, l’absència d’un 
conflicte armat viu no significa que hagi arribat la pau a un determinat territori o en una 
determinada situació de conflicte.

El cert és que es mantenen encara situacions que són molt preocupants. D’una ban-
da, la impunitat dels responsables dels crims contra la humanitat que s’haurien comès 
en el transcurs del llarg conflicte armat que va enfrontar els Tigres de l’Alliberament 
Tàmil amb l’Estat de Sri Lanka. Algunes acusacions són realment molt greus, perquè 
són acusacions de genocidi. I, per tant, ens sembla que val la pena que des d’aquest Par-
lament recolzem que existeixi una investigació amb participació internacional que pu-
gui fer-se amb totes les garanties per aclarir els fets, en primer terme, i, segon, per de-
purar les responsabilitats quan els fets estiguin ben establerts.

En segon lloc, també ens va cridar molt poderosament l’atenció el fet de que seguei-
xi havent-hi milers i milers de persones en situació de detenció administrativa sense que 
consti una acusació penal ni consti que es compleixi amb cap de les garanties que estan 
internacionalment acceptades pel que fa a la privació de llibertat. I, per tant, per això hi 
ha aquesta crida a acabar amb aquests centres d’internament, en els que hi ha gent, sem-
bla ser, pel simple fet de pertànyer al poble tàmil.

I, en tercer lloc, nosaltres creiem que és important reivindicar la possibilitat de que 
les organitzacions representatives del poble tàmil, siguin polítiques, socials, de qualse-
vol tipus, així com qualsevol altra organització política a Sri Lanka, puguin expressar 
amb absoluta llibertat qualsevol de les opcions possibles pel que fa no només a la verte-
bració política i territorial de la seva comunitat, sinó, en general, qualsevol opinió sobre 
la vida política, social, econòmica, cultural, a Sri Lanka.

I per això, doncs, com a signants que som de la proposta, hi donarem suport.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. El tercer grupo firmante, que ahora sí lo vemos; en la introduc-
ción estaban todos, pero firmantes solo aparecían tres. Por parte del Grupo Parlamenta-
rio de Catalunya Sí que es Pot, el diputado Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Com en som signants, doncs, votarem a favor de la proposta.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el senyor 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Sí; gràcies, presidenta. Les coses estan canviant a Sri Lanka. El president Sirise-
na, president des de fa uns mesos, ha insistit en diverses ocasions en la voluntat de 
caminar cap a la reconciliació. Fa ara uns mesos hi va haver un gest interessant, que 
va provocar certa polèmica, però va ser que va fer traduir l’himne nacional al tàmil 
també. Això va provocar les reaccions airades dels sectors més nacionalistes, però ell 
va dir que ho feia específicament perquè els tàmils sabessin que ells tenien lloc i era 
també el seu país, Sri Lanka.

En aquest sentit, nosaltres, doncs, donem suport a aquest procés, que també passa 
per la creació del ministeri de diàleg nacional, com s’ha creat allà. I donarem suport 
al primer punt, doncs, perquè, efectivament, aquí hi ha denúncies, per varietat àm-
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plia d’actors, que s’han comès violacions importants de drets humans. El Consell de 
Drets Humans de les Nacions Unides ha demanat que en la comissió i l’estudi dels 
fets intervingui una comissió estrangera, hi hagi presència estrangera. Nosaltres hi 
votarem a favor.

No donem suport exactament al punt segon i al punt tercer, perquè entenem que són 
molt maximalistes en els seus plantejaments, és a dir, per exemple, el punt 2, no?, que 
demana el tancament, sense més, així, de tots els centres d’internament. Bé, potser es 
podria precisar una mica més la redacció per distingir-ho, no?, del que són detencions 
arbitràries o detencions d’algunes persones que han de ser sotmeses a un procés judi-
cial, etcètera. I per això nosaltres, donant suport al procés endegat a Sri Lanka, votem a 
favor del punt 1 i no donarem suport als punts segon i tercer.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por último, por el Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constitu-
ent, la diputada Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; per manifestar el vot favorable als tres punts.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada.
Pasaríamos ahora a la votación. Han pedido votación separada de los tres puntos.
El punto 1.
¿Votos a favor?
Unanimidad.
El punto 2.
¿Votos a favor?
Catorce votos a favor.
¿Votos en contra?
¿Abstenciones?
Cinco.
Queda aprobado.
El punto número 3.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Cinco.
Queda aprobada la propuesta.

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff 
com a presidenta del Brasil

250-00560/11

Passem, doncs, al punt 3: Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dil-
ma Rousseff com a presidenta del Brasil, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot. El diputat Joan Josep Nuet...

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Aquesta proposta de resolució, evidentment, la vam presen-
tar ja fa temps. Ha passat el temps, però pensem que continua sent políticament vàlida, 
la seva aprovació.

Tothom sap que la presidenta Dilma Rousseff és una continuadora del canvi polític 
experimentat al Brasil després del Govern de Lula da Silva i del PT, del partit del tre-
ball. I, per tant, doncs, pensem que el procés de la seva destitució va ser una anomalia 
democràtica, feta no amb un mandat democràtic, sinó a través d’una operació de palau 
dins el mateix Govern i dins la mateixa cambra parlamentària, en aquest cas el senat 
brasiler. Per tant, doncs, la volem condemnar i pensem que el Parlament de Catalunya 
s’ha de posicionar en aquest tema.

Dir que és poc conegut, i a vegades es parla que el procés de destitució estava vin-
culat a un cas de corrupció. Vull recordar que no és així. Era un cas de modificació 
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pressupostària. És com si aquí, en el Parlament de Catalunya, amb una proposta de mo-
dificació de crèdit parlamentari, al president de la Generalitat se l’acabés, d’alguna for-
ma, apartant del càrrec de president per haver votat a favor d’una modificació de crèdit 
pressupostari. Per tant, no estem parlant de tema de corrupció, de tema de robatori de 
diners públics; estem parlant d’un tema de gestió administrativa pressupostària. Això, 
finalment, ha portat a la seva destitució. I pensem que un parlament democràtic com el 
nostre s’ha de posar a favor del que la gent va votar i no de les manipulacions de palau 
realitzades, en aquest cas, en el senat brasiler.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Se había presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario 
de Junts pel Sí. Tiene la palabra el diputado Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Doncs, vam presentar una proposta que el company Nuet ens 
ha acceptat, perquè simplement és de formalitat. I agraïm l’esperit de la proposta, tot 
i que, com bé ha comentat, arriba tard. I esperem que no doni idees quan ha comentat 
el fet de com van destituir una presidenta, que aquí no serveixi per destituir una presi-
denta del Parlament ni un president de la Generalitat. Però, dit això, endavant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por el Grupo Parlamentario de Ciutadans, la diputada Susana 
Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí, gràcies. Tot i entenent les raons del grup proposant, nosaltres creiem que el Par-
lament de Catalunya no és el lloc adequat per intervenir i per pronunciar-nos sobre un 
tema que incideix directament en la sobirania del Brasil. I, per tant, nosaltres ens abs-
tindrem.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por el Grupo..., Parlamentari Socialista, el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Hi votarem a favor, de la proposta de resolució.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por el Grupo..., Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, el 
senyor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Sí; nosaltres creiem que està fora de lloc començar a fer des d’aquí valoracions po-
lítiques del que decideixen cambres d’altres països. La feina d’aquesta comissió hauria 
de ser controlar el Govern. I és veritat que, com no es deixa controlar, doncs, el que fem 
és opinar sobre altres governs, però no ens pertoca a nosaltres jutjar i fer una declaració 
explícita sobre una decisió del senat brasiler.

Es critica aquí que el president Temer no hagi estat escollit directament pel poble, 
sinó que hagi estat escollit per càrrecs electes. Bé, ell deia: «No donem idees.» No, si 
la idea la van tenir vostès; sense anar més lluny, vostès, amb els seus socis, van tallar 
el cap al número 1 i van escollir el número 3 de la llista per Girona com a president 
de la Generalitat. És a dir, que d’exemples de persones que no han estat directament 
escollides..., sé que és diferent, però... Evidentment, és molt diferent, però, clar, quan 
vostès diuen que no ha estat escollit directament..., bé, doncs, en altres casos també 
ha passat.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por último, la CUP - Crida Constituent, la diputada Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí; només per recordar que clar que és la nostra funció política posicionar-nos sobre 
governs d’altres països. Ho fem amb relació al Govern de l’Estat espanyol, per exemple.
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I només afegir que evidentment subscriurem la proposta de resolució, i aprofitem per 
denunciar la campanya d’insults masclistes que també es va donar al voltant de l’impe-
achment.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Pasaríamos a la... (Veus de fons.) Perfecto. El diputado Joan Josep 
Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; acceptarem l’esmena, perquè evidentment volem que el text s’aprovi, encara que 
el text original era millor. Però acceptem l’esmena.

(Rialles.)

La vicepresidenta

Gracias, diputado.
Pasaríamos entonces a la votación.
¿Votos a favor?
Catorce, de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí, Socialista, Catalunya Sí que 

es Pot y la CUP - Crida Constituent.
¿Votos en contra?
Un voto en contra, del Partido Popular.
¿Abstenciones?
Cuatro abstenciones, del Grup Parlamentari de Ciutadans.
La proposta queda aprovada.

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen

250-00572/11

Passaríem al punt 4: Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen, 
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè el sentit de la proposta de resolució és 
prou explícit en la seva literalitat.

Senzillament dir que el conflicte del Iemen, tot i que amb menys visibilitat, al-
menys en els mitjans de comunicació del nostre país, que el conflicte sirià, és un 
conflicte que compta ja amb bastant de temps a les seves esquenes, que ha provocat 
milers i milers de víctimes, més de 180.000 persones refugiades; que hi ha situacions 
molt greus des del punt de vista humanitari, amb escassetat tant d’aigua potable com 
d’aliments i de subministraments mèdics i medicaments. I que, per tant, el que pro-
posem que faci aquesta comissió és manifestar la seva solidaritat amb la població ci-
vil iemenita, insistir a totes les parts que puguin incidir en la resolució del conflicte 
a que posin un final immediat a les hostilitats, que es cessin els atacs sobre la pobla-
ció civil iemenita, que diversos dels actors en conflicte estan fent sense cap tipus de 
respecte a la legislació internacional en matèria de conflictes bèl·lics –a la legislació 
internacional humanitària–, especialment l’Aràbia Saudita, però també altres països 
que formen part de la seva coalició o que contribueixen amb el seu bloqueig al desen-
volupament de les accions d’aquesta coalició. Per cert, una intervenció armada que 
no ha estat avalada per cap de les organitzacions internacionals que sobre aquests te-
mes es pronuncien o es poden pronunciar, com, per exemple, el Consell de Seguretat 
de Nacions Unides.

I, per altra banda –i si puc estalviar així temps a la comissió, renunciaré al torn 
per pronunciar-me sobre les esmenes–, hi havia un punt tercer en què es demanava al 
Govern de la Generalitat prestar, en la mesura de les seves capacitats i coordinant-se 
en allò que sigui necessari amb altres poders públics, assistència i ajuda humanitària 
d’emergència a la població civil iemenita.

Aquest punt ha estat esmenat pel Grup de Junts pel Sí amb una esmena que afegeix 
alguna consideració respecte a les causes d’aquest i d’altres conflictes. Nosaltres l’assu-
miríem. És veritat que li podríem haver proposat a Junts pel Sí una transacció que pot-
ser fes una consideració més àmplia sobre les causes d’aquest conflicte, però ens sembla 
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que amb el sentit general podem estar-hi tots d’acord. I, per tant, nosaltres l’assumim tal 
com està redactada, amb l’esperança que es pugui aprovar.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Para presentar la enmienda, por el Grupo Parlamentari de Junts 
pel Sí, la diputada Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Bé; moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor diputat. L’esmena em sembla 
que reforça el text, és veritat. I, per tant, estem absolutament d’acord amb aquesta pro-
posta de resolució, sobretot perquè és molt coherent amb les línies de l’acció exterior a 
Catalunya. Així, cal dir que el Pla estratègic d’acció exterior estableix, com un dels ob-
jectius estratègics de l’acció exterior de la Generalitat, sobretot contribuir als objectius 
que vostè proposa en aquesta proposta de resolució.

Per tant, gràcies per acceptar l’esmena. Hi votarem a favor.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Pasaríamos ahora a posicionarnos el resto de los grupos, a posi-
cionarse el resto de los grupos. Por el Grupo Parlamentario de Ciutadans, la diputada 
Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí. Votarem favorablement.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot..., el se-
nyor Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Votarem favorablement aquesta proposta. Som coneixedors 
i conscients que la coalició militar liderada per l’Aràbia Saudita, que tothom sap que és 
un paradigma de la democràcia, no?, està als interessos, bàsicament, nord-americans a 
la regió. Això ha costat milers de vides d’innocents del poble iemenita, i també la por 
que genera l’amistat entre una part d’aquest poble iemenita i el règim iranià, eh? Per 
tant, és una guerra regional que té interessos exteriors, i concretament el suport dels Es-
tats Units, haig de dir, a la intervenció armada il·legal que la coalició liderada per l’Arà-
bia Saudita està produint al Iemen.

Per tant, hi votarem a favor. És cert, és un conflicte invisibilitzat, però és un conflic-
te a tenir en compte i que realment està comportant un nivell d’inestabilitat, i sobretot 
un nivell de pèrdua de vides humanes importantíssim per al poble del Iemen.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular de Cataluña..., el senyor Fer-
nando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Nosaltres també hi votarem a favor. Agraïm al Grup Socialista que l’hagi presentat 
i l’hagi explicat.

Només lamentem una mica l’esmena última, l’esmena transaccionada, perquè, en el 
fons, el que ve a dir és que no es dedicaran recursos a aquest conflicte en concret. Per-
què, clar, el que fa és treure..., bé, el que fa és treure la denominació concreta de la zona. 
I, per tant, jo penso que és innecessari treure-la, si s’hi volen dedicar recursos, i, si no, 
és que potser no es vol que sigui una prioritat.

La vicepresidenta

Por último, por el Grupo Parlamentario de la CUP - Crida Constituent, la diputada 
Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Manifestar el vot favorable.

La vicepresidenta

Gracias, diputada.
Me ha parecido entender que todos los votos serían favorables.
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¿Podemos aprobarla por asentimiento?
(Pausa.)
Queda aprobada la propuesta.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre l’obertura de noves 
delegacions del Govern a Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb

354-00097/11

Bien. Los tres siguientes puntos del orden del día son: solicitud de sesión informa-
tiva..., de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència amb el conseller. Por tres motivos diferentes. No sé si alguno de los grupos 
quiere defender su petición o hay algún grupo que no va a votar favorablemente. Si no, 
votaríamos los tres conjuntamente.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

A mi, presidenta, em sembla bé que es tractin els tres punts conjuntament. Nosaltres 
hi votarem en contra. Però, vull dir, farem una defensa dels tres conjuntament.

La vicepresidenta

Perfecto. Los grupos que han presentado las propuestas, ¿quieren hacer alguna presen-
tación, defensa? (Pausa.) Tendríamos, en primer lugar, el Grupo Parlamentario del Par-
tido Popular de Cataluña, sobre la solicitud de sesión informativa. Si quieres defender...

Fernando Sánchez Costa

No, no, no... No quiero decir nada. Estamos a favor.

La vicepresidenta

Es vuestra. (La vicepresidenta i Fernando Sánchez Costa riuen.) Si querías presen-
tar alguna..., defenderla.

Fernando Sánchez Costa

Estamos a favor, como no podía ser de otro modo.
(La vicepresidenta riu.)

La vicepresidenta

Ningún problema, no te preocupes.

Fernando Sánchez Costa

Creo que es...

La vicepresidenta

És sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, Copenhaguen, 
Varsòvia i Zagreb.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre les mesures previstes 
per a complir la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea

354-00120/11

Després, tindríem el punt 6, que seria la del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Sí; nosaltres volem la compareixença del senyor Romeva perquè expliqui com pensa 
adaptar l’acció exterior a la darrera sentència del Tribunal Constitucional, que anul·la i 
reinterpreta alguns articles de la Llei d’acció exterior. Creiem que ja és hora que el senyor 
Romeva vingui a rendir comptes en aquest Parlament.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre unes declaracions 
del jutge Santiago Vidal sobre l’OTAN

354-00145/11

La última sería del Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot. Sobre unes de-
claracions del jutge Santiago Vidal sobre l’OTAN.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; creiem que no li estem fent cap favor al procés de sobirania en què està im-
mersa Catalunya pensant que la solució és fer pactes amb l’OTAN. Per tant, ens 
agradaria que el conseller pogués desmentir formalment aquí, al Parlament, aquesta 
negociació pretesa entre el Govern de Catalunya i l’Organització del Tractat de l’At-
làntic Nord.

La vicepresidenta

Gracias, diputado.
Si todos los grupos van a votar en el mismo sentido en las tres propuestas, hacemos 

una única votación. ¿Sí? (Pausa.)
¿Votos a favor?

Joan Josep Nuet i Pujals

Perdó... –perdó–, presidenta. Jo demanaria, si us plau...

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Presidenta, jo crec que els altres grups han d’intervenir també, entenc.

La vicepresidenta

Por supuesto, si quieren.
(La vicepresidenta riu.)

Joan Josep Nuet i Pujals

Presidenta... Presidenta? Jo demanaria, si us plau, que es votessin per separat, per-
què els motius són ben diferents.

La vicepresidenta

Sí, ho són, evidentment. Donaríem la paraula a tots els grups.

Fernando Sánchez Costa

Celebrar que el procés independentista realment, finalment, i després de molts anys, 
hagi encaixat el gruix de la població catalana amb l’aliança atlàntica i s’hagi apropat a 
l’OTAN, encara que sigui absolutament infructuós. Però aquesta voluntat, doncs, és per 
celebrar.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Los grupos que no han intervenido, ¿quieren pedir la palabra en 
su posicionamiento?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres votarem que no a les tres sol·licituds de comparei-
xença. El conseller va comparèixer, no fa més d’un mes, pels pressupostos, i també van 
tenir ocasió, tots els portaveus, d’intervenir i preguntar coses, més enllà a vegades dels 
pressupostos. El conseller compareixerà aquest mes de març per respondre a les pre-
guntes orals que té pendents de respondre als diputats i als grups parlamentaris. I també 
ho farà posteriorment, una vegada aprovats els pressupostos, per presentar el Pla anual 
de cooperació 2017. Per tant, quan vingui a respondre aquestes preguntes orals, moltes 
d’elles del Grup Parlamentari de Ciutadans, moltes d’elles vinculades a la sol·licitud que 
avui fan, doncs, tindran ocasió de poder parlar amb el conseller.

I amb relació al jutge Vidal, a les compareixences del jutge Vidal sobre l’OTAN, el 
nostre grup parlamentari, amb la compareixença ahir a la CAI del vicepresident del Go-
vern de la Generalitat, Oriol Junqueras, considerem més que suficient la compareixen-
ça feta, i que, per tant, no cal anar a cada comissió preguntant sobre l’OTAN –anant-hi 
anant, anant-hi anant– o sobre qualsevol altre tema.

Gràcies.
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La vicepresidenta

Gracias, diputado.
Podremos pasar ya a la votación, si os parece. Las votamos por separado.
El punto número 5..., sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, 

Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb.
¿Votos a favor?
Siete, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista y Partit Popular de Ca-

talunya.
¿Votos en contra?
Onze, dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP.
I abstencions? 
Una, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.
El punt número 6, que era sobre les mesures previstes per complir la sentència del 

Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea.

¿Votos a favor?
Siete, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Doce, del resto de los grupos.
Queda rechazada.
La solicitud correspondiente al punto número 7..., sobre les declaracions del jutge 

Santiago Vidal sobre l’OTAN.
¿Votos a favor? 
Ocho votos a favor, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista, Catalu-

nya Sí que es Pot y Partido Popular.
¿Votos en contra? 
Once, de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
Queda también rechazada.

Sol·licituds de compareixença acumulades

356-00456/11, 356-00469/11, 356-00470/11 i 356-00478/11

Pasaríamos ahora a las comparecencias de los puntos 8 a 11. No sé si los grupos que 
las proponen quieren defenderlas o podemos pasar a votarlas directamente. (Veus de 
fons.) Defenderlas conjuntamente. Vamos dando palabra...

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

No, senzillament..., no era pas per defensar-les. Jo crec que hi votarem que sí, a 
les quatre sol·licituds de compareixença, però sí que voldria precisar, en relació amb el 
redactat de l’ordre del dia, que la sol·licitud de compareixença del senyor Marc Antoni 
Malagarriga-Picas no és en representació del Banc d’ADN. El Banc d’ADN va compa-
rèixer en aquesta comissió juntament amb la Sub-direcció General d’Afers Inderdepar-
tamentals del Govern. I que, per tant, nosaltres estem molt satisfets que vingui i pugui 
comparèixer, però ho farà a títol personal, com a familiar de víctima i donant d’ADN, 
però en cap cas –i també així ho ha manifestat el Banc d’ADN– no compareixerà com a 
representació o en representació del Banc d’ADN. Però hi votarem a favor, lògicament.

La vicepresidenta

Vale. Doy la palabra, si os parece, a todos los grupos, en orden, y podéis posiciona-
ros sobre los cuatro puntos, del 8 al 11. (Pausa.) Grupo Parlamentario de Ciutadans, la 
diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Del...

La vicepresidenta

Del 8 al 11, las cuatro solicitudes de comparecencia.

Susana Beltrán García

D’acord. Nosaltres hi votarem a favor.
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La vicepresidenta

Gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. També votarem a favor de tots els punts.
I, pel que fa al que ha manifestat el diputat de Junts pel Sí, dir que, òbviament, com 

fa un cert temps que vam fer la proposta, no recordo els termes exactes en què el meu 
grup va redactar la proposta, però diria que ho vam fer en els termes que assenyalava el 
diputat de Junts pel Sí. Per tant, si hi ha hagut un malentès en aquests termes, i perquè 
en quedi constància en acta i l’associació no pensi que hem atribuït una representació 
que potser no confereixen, nosaltres ho vam fer tenint en compte que el senyor Marc 
Antoni Malagarriga és familiar de víctima i donant.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. ¿Por parte del Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot? 
(Pausa.) Nada. ¿El Grupo Parlamentario Popular de Cataluña?

Fernando Sánchez Costa

Sí, hi estem a favor. De fet, vam ser els únics que vam contestar a aquest...

La vicepresidenta

Bueno. Y, ¿de la CUP - Crida Constituent?

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, nosaltres també votarem favorablement. Només demanar al Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí que no parli de crisi de refugiats. Això no és una crisi, això és una conse-
qüència estructural de la manca de circulació de persones a la Unió Europea.

La vicepresidenta

Gracias, diputada.
Si os parece, las votaríamos las cuatro conjuntamente.
(Pausa.)
¿Es por asentimiento?
(Pausa.)
Quedan aprobados los puntos 8 a 11, las cuatro solicitudes de comparecencia.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior, 
Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme 
i Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades, 
acumulats (nomenament de les ponències)

200-00015/11, 202-00029/11 i 270-00004/11

Vale. Pasaríamos ahora a los tres últimos puntos del día: 12, 13 y 14. En primer lu-
gar, sería..., el nomenament de les tres ponències. (Veus de fons.) Bueno, pensábamos, 
en primer lugar, hacer los tres nombramientos y los nombres correspondientes, que par-
ticiparían en cada una de las tres, y así ya quedarían nombradas las tres. Y después pa-
saríamos a la votación de las propuestas de audiencia. Bien. (Veus de fons.)

Entonces, pediríamos a cada uno de los grupos los nombres de los tres ponentes. 
¿Por el Grupo Parlamentario de Ciutadans, para el punto número 12? Llei de la comuni-
tat catalana a l’exterior.

Susana Beltrán García

Jo mateixa.

La vicepresidenta.

La diputada Susana Beltrán. ¿Para el punto número 13? Proposició de llei de repara-
ció jurídica de les víctimes del franquisme.

Susana Beltrán García

Matías Alonso.
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La vicepresidenta

El diputat Matías Alonso. I per al punt 14?

Susana Beltrán García

El diputat Sergio Sanz.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. El Grup Parlamentari Socialista?

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Per a totes tres, jo mateix.

La vicepresidenta

El diputat Ferran Pedret. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot?

Joan Josep Nuet i Pujals

Joan Josep Nuet per a totes.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. El Grup Parlamentari Popular de Catalunya?

Fernando Sánchez Costa

Sí, per a la primera serà el diputat Juan Milián.

La vicepresidenta

Al punt 12.

Fernando Sánchez Costa

Sí. I per a les altres dues, seré jo.

La vicepresidenta

Perfecte. Pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent?

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior, el diputat Carles Riera.

La vicepresidenta

Al punt 12.

Anna Gabriel i Sabaté

I per a les altres dues, Mireia Boya.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. I, finalment, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí, per a la comunitat catalana a l’exterior, Jordi Sendra; per a la reparació jurídi-
ca de les víctimes del franquisme, Montserrat Palau, i per a la proposta de presentar 
a la Mesa del Congrés la Proposició de llei relativa a la memòria històrica, Albert 
Batalla.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat.
Així, doncs, ja passaríem a la votació de les propostes d’audiència. A ver... (Veus de 

fons.) Dado que hay sentidos de voto bastante diferentes, creo que lo más rápido será ir 
una por una, y un poco rápido. Uno por uno. (Veus de fons.) No, es que no hay forma de 
agrupar. Venga, comenzamos. (Veus de fons.) El punt 12.

Susana Beltrán García

Bé. Jo només volia explicar que les persones que nosaltres proposem... –no hem parlat 
amb aquestes persones–, creiem que moltes d’elles no vindran perquè són fora de Catalu-
nya, i una mica el compromís era que hi haguessin unes set persones, les que poguessin 
comparèixer en aquesta comissió, sobre la Llei de comunitats catalanes a l’exterior.

La vicepresidenta

Me comunican que puede ser por escrito presencial, pero entiendo –la diputada Bel-
trán así me lo había manifestado– que todas serían presenciales. Vale.
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Pasaríamos a votar, entonces, punto por punto. Voy leyendo los puntos. Todos tenéis 
el dosier delante, y así lo hacemos más rápido.

Proposta d’audiència d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior

352-00918/11

12.1.
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència d’una representació de la Federació Internacional 
d’Entitats Catalanes amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior

352-00948/11

12.2.
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència de Màrius Vendrell, president de la Federació 
Internacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior

352-00967/11

12.3.
¿Votos a favor?
¿Aprobada por unanimidad? (Veus de fons.) Vale. Josep, no sé...

Proposta d’audiència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions 
internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00949/11

12.4.
¿Votos a favor? 
Vale. Las que no, si acaso, las leo. Sería Helena Torroja Mateu. ¿Cuántos eran? 

(Veus de fons.) Siete votos a favor, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialis-
ta y Partido Popular.

¿Votos en contra?
Once, de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones?
Ninguna.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00950/11

12.5.
¿Votos a favor?
Ocho –sí, ocho–, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, socialistas, Popular de 

Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
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Once, de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Caterina Garcia Segura, 
catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00951/11

12.6.
¿Votos a favor?
Ocho, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista, Popular de Cataluña y 

Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Once, del resto de los grupos.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional 
públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00952/11

12.7.
¿Votos a favor?
Ocho, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista, Popular y Catalunya 

Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Once, del resto de los grupos.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Josep Maria Castellà, 
professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00953/11

12.8.
¿Votos a favor?
Ocho, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista, Popular y Catalunya 

Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Once, del resto de los grupos.
Quedaría rechazada.

Proposta d’audiència de José Luis de Castro Ruano, 
professor de dret internacional públic de la Universitat del País Basc, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00954/11

12.9.
¿Votos a favor?
Siete, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones?
El Josep no ha votado esta vez. (La vicepresidenta riu.) ¿Lo damos por abstención? 

Abstención. (Veus de fons.) Por ausente. (Veus de fons.) Vale.
Queda rechazada.
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Proposta d’audiència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional 
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00955/11

12.10.
¿Votos a favor?
Aprobada por unanimidad.

Proposta d’audiència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional 
privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00956/11

12.11.
¿Votos a favor?
Ocho, de Ciutadans, Socialista, Catalunya Sí que es Pot y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, del resto de los grupos.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Teresa Freixes, catedràtica de dret 
constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior 
(retirada)

352-00957/11 

12.12.
¿Votos a favor?
(Veus de fons.)
Ah, bueno... Once, ha quedado rechazada.
12.12.
¿Votos a favor?
(Veus de fons.)
Doce. (Veus de fons.) ¿Josu de Miguel? (Veus de fons.) Yo creo que no tenemos el 

mismo dosier que el resto. (Veus de fons.) Entonces la liamos parda. (Veus de fons.) Si 
no tenim el dossier, llavors sí que tenim un problema amb les votacions.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Escolta, presidenta, no seria més fàcil dir el nom de la persona? I així ho sabrem, eh?

La vicepresidenta

Sí, sí, sí... El dic –el dic–, a partir d’ara. Em pensava que tothom tenia el mateix 
dossier.

(Remor de veus.)
Llavors, continuaríem amb Josu de Miguel.

Proposta d’audiència de Josu de Miguel, professor de dret 
constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00958/11

Josu de Miguel.
Vots a favor?
Siete, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, socialistas y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP.
¿Abstenciones?
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Catalunya Sí que es Pot, ¿no? ¿Cuento como abstención o no? (Pausa.)
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Xavier Pons Ràfols, 
professor de dret internacional públic i relacions internacionals 
de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior

352-00959/11

Xavier Pons Ràfols.
¿Votos a favor?
Ocho, de Ciutadans, socialistas, Catalunya Sí que es Pot y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, 
catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00960/11

Carlos Fernández de Casadevante Romaní.
¿Votos a favor?
Siete, de Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones?
Ninguna.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’Ana Mar Fernández Pasarín, 
professora de ciències polítiques i de l’Administració pública 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00961/11

Ana Mar Fernández Pasarín.
¿Votos a favor?
Siete, de Ciutadans, socialistas y populares de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones?
Ninguna.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional públic 
de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior

352-00962/11

Àlex Calvo.
¿Votos a favor?
Ocho, de Ciutadans, socialistas, Popular y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.
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Proposta d’audiència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, 
professora de dret internacional públic i relacions internacionals 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00963/11

Patricia Jiménez de Parga Maseda.
¿Votos a favor?
Siete, de Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones?
Cap.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret interna-
cional públic i relacions  internacionals de la Universidad Complutense de 
Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00964/11

Araceli Mangas Martín.
¿Votos a favor?
Siete, de Ciutadans, socialistas..., populars de Catalunya.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones?
Cap.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret interna-
cional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00965/11

Antonio Remiro Brotons.
¿Votos a favor?
Siete, de Ciutadans, socialistas y Popular de Cataluña. 
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP.
¿Abstenciones?
Cap.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Martín Ortega Carcelén, 
professor de dret internacional públic i relacions internacionals 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

352-00966/11

Martín Ortega Carcelén.
¿Votos a favor?
Siete, de Ciutadans, socialistas y..., populars de Catalunya.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
¿Abstenciones? 
Ninguna.
Queda rechazada.
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Proposta d’audiència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans 
al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior

352-00968/11

Sergi Mendizábal.
¿Votos a favor?
(Veus de fons.)
Marzabal. Posa Mendizábal.
¿Votos a favor?
Unanimidad.
Queda aprobada.

Proposta d’audiència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei 
de la comunitat catalana a l’exterior (retirada)

352-00969/11

Marina Falcó.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Marina Falcó la retirem. Si és que no ho havíem presentat formalment, ho fem ara.

La vicepresidenta

Molt bé. 

Proposta d’audiència d’Èric Viladrich, president del Casal Català 
del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior

352-00970/11

Enric Viladrich.
Vots a favor?
Unanimitat.

Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català 
de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior

352-00971/11

Núria Amorós.
¿Votos a favor?
Unanimitat.

Proposta d’audiència d’Albert Masquef, president del Cercle Català 
de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana 
a l’exterior

352-00972/11

Albert Masquef.
¿Votos a favor?
Unanimitat. 

Propostes d’audiència relatives al Projecte de llei de la comunitat 
catalana a l’exterior (retirades)

352-00973/11 i 352-00974/11

Xavier Urbaneja.

Fascicle segon
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Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí, presidenta. Xavier Urbaneja i Alexis Roig les retirem si no ho havíem fet abans 
formalment.

La vicepresidenta

Molt bé.
Passaríem, doncs... (Veus de fons.) Ah, bueno. Tendremos que decidir si son por escri-

to o presenciales. Si algún grupo, de las que propone, entiendo... ¿Puede ser por escrito?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Nosaltres tenim... La majoria de les propostes que s’han aprovat avui és perquè si-
guin substanciades presencialment. En tot cas, el Sergi Marzabal, en funció de que esti-
gués aquí o no estigués aquí, podria ser presencialment o per videoconferència. L’Enric 
Viladrich...

La vicepresidenta

Videoconferencia es presencial.
(Veus de fons.)

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

L’Èric Viladrich, del Casal Català del Quebec, evidentment ha de ser videoconfe-
rència.

La vicepresidenta

Sí; videoconferencia seria presencial, a todos los efectos, si...

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Però jo crec que és..., o sigui, per escrit, presencial o videoconferència. «Presencial» 
vol dir que vindrà aquí. Bé, és igual. En tot cas, per donar més facilitats, no? 

Enric Viladrich, videoconferència; Núria Amorós, de Montevideo, videoconferèn-
cia, i Albert Masquef, del Centre Català de Madrid, a decidir per la ponència. En tot 
cas, si... Està a Madrid, si vol venir o s’ha de fer videoconferència.

I aleshores el que sí que demanarem també –i si s’ha de posar a votació es posa a 
votació– és que totes aquestes compareixences que hem aprovat es facin en ponència; 
que no es facin en comissió, que es facin en ponència –la ponència nomenada a l’efecte.

(Susana Beltrán García demana per parlar.)

La vicepresidenta

Diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Jo volia demanar, si fos possible, que aquesta ponència es fes el mateix dijous, des-
prés de la Comissió d’Acció Exterior.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Per nosaltres, no hi ha cap problema. En tot cas, podem consensuar-ho posterior-
ment amb el lletrat i...

La vicepresidenta

Perfecte. Llavors, s’hauria de coordinar perquè la comissió fos una miqueta més 
curta. Vinga.

Passem al punt 13: Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del fran-
quisme. Haremos lo mismo. (Veus de fons.) Podemos intentar con las vuestras, pero Ca-
talunya Sí que es Pot no nos ha pasado el patrón de voto, y en algunas estaba... 

(Veus de fons.)
Vale. ¿Esa era la que era más diferente? Sí. (Pausa.) Perdón. De tres grupos que son, 

la CUP - Crida Constituent, Catalunya Sí que es Pot y Junts pel Sí, sí que las agrupare-
mos, porque enmarcan el resultado de la votación, si os parece.

Venga.

Ferran Pedret i Santos

Potser m’anticipo, però com tant en aquesta com en la següent hi ha moltes perso-
nes que estan repetides, jo faig el suggeriment de a veure si podríem substanciar-les, di-
guem-ne, conjuntament, és a dir, que servissin...
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La vicepresidenta

Las dos ponencias que..., o sea, que...

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Saps què passa? Que en una de les dues hi han compareixents que sí que vindran, que 
els votarem a favor, però en l’altra, no, i són els mateixos compareixents. Votarem que sí 
en una, i votarem que no a l’altra.

La vicepresidenta

O sea, que quedarán solo en una de las dos. Si os parece, cuando tengamos los resul-
tados de las votaciones con todos los ponentes..., con todos los..., (la vicepresidenta riu) 
con todas las audiencias, si alguna queda repetida, intentamos que se substancie solo 
en una de ellas. (Veus de fons.) Sí. (La vicepresidenta riu.) De acuerdo. (Veus de fons.)

Votaríamos por bloques. Voy a proponer primero un bloque para el que la CUP - Cri-
da Constituent, Catalunya Sí que es Pot y Junts pel Sí nos ha adelantado un patrón de voto 
favorable. Si alguno de los tres grupos restantes tiene algún inconveniente o quiere votar 
alguno separadamente, lo solicite.

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei 
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

352-00744/11 a 352-00749/11, 352-00799/11, 352-00840/11, 352-00841/11 a 

352-00843/11 i 352-00860/11

Sería: Alfons Aragoneses, Pau Casanellas, Agustí Gil, Eva Labarta, Carlos Rey 
González, Ramon Arnabat, Jordi Nieva, Josep Cruanyes, associació Amical de Maut-
hausen, Enric Pubill, Pere Fortuny y Josep Fontana.

¿Votos a favor?
Quedarían aprobadas por unanimidad.
Y ahora para los que nos ha sido facilitado un patrón de voto negativo.

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei 
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme

352-00798/11, 352-00849/11 a 352-00859/11, 352-00861/11, 352-00862/11 i 

352-00863/11

Serían: Xavier Arbós, Paul Preston, Roberto Fernández, Asociación Manuel Azaña, 
Fundación Alternativas, Fundación Rafael del Pino, Fundación Ortega y Gasset, Centro 
Toledo por la Paz, Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, José Ramón Mon-
tero Gibert, Mariano Torcal, Jordi Canal, Ian Gibson y Henry Kamen. 

(Fernando Sánchez Costa demana per parlar.)
Sí, por supuesto. Tiene la palabra.

Fernando Sánchez Costa

Perdó, és que em sembla... En tota aquesta comissió, en les votacions que estem 
fent i en les que farem a continuació, em sembla bastant fort, diguéssim, el biaix que 
s’introduirà a la comissió. És a dir, la comissió ha decidit escoltar només aquells 
que li diran allò que els ponents volen sentir. Amb un exemple de sectarisme abso-
lutament palmari. Vull dir, qualsevol persona que vingui del món acadèmic i vegi el 
sentit de les votacions i com es decideix qui ve i qui no ve..., bé, parla poc bé a favor 
de la ponència i de la comissió, i fins i tot de la valentia intel·lectual de la ponència.

La vicepresidenta

Gracias, diputado Fernando Sánchez. ¿Algún otro grupo quiere hacer algún posicio-
namiento respecto a las votaciones? (Pausa.) Diputado Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

No, si jo coincideixo amb l’apreciació del senyor Sánchez; el que passa, que a mi no 
em sorprèn. Jo, igual que el senyor Sánchez, no és la primera legislatura que estic en 
aquest Parlament i, per tant, aquest biaix en molts dels debats parlamentaris, doncs, so-
vint ens el trobem.
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Lamentar que no es vulgui..., sembla ser, perquè encara no s’ha votat una part, però 
sembla ser que no es vulgui sentir hispanistes i coneixedors, estudiosos de part de la 
història que es vol tractar en aquesta proposició de llei; doncs, no els vulguin escoltar en 
aquest Parlament, que és el Parlament de tots els catalans.

Però, bé, ho repeteixo, aquest biaix, com bé ha dit el meu company del Grup Parla-
mentari Popular, és habitual als debats del Parlament de Catalunya, i és, diguem-ne, un 
distintiu, una marca distintiva de Junts pel Sí, és a dir, de Convergència Democràtica de 
Catalunya i d’Esquerra Republicana de Catalunya, fonamentalment.

Seguirem treballant perquè això es pugui capgirar a la propera legislatura, i esperem 
que sigui així.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pedía la palabra también el diputado Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, és que després del que hem escoltat, doncs, hem de parlar, eh? En els comparei-
xents que estem demanant hi ha de tot, eh? Si segueixen les seves compareixences es-
coltaran de tot. I no és veritat que només hi hagi un punt de vista; hi han diversos punts 
de vista, però haig de recordar que aquesta llei és necessari que s’aprovi, i, per tant, no 
ha de tenir cap dilació. I, per tant, com més aviat la tinguem, millor, perquè aquesta 
gent ja fa, alguns, vuitanta anys i, altres, quaranta anys que estan esperant justícia.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. 

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí, al final he d’intervenir.

La vicepresidenta

Jordi-Miquel Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies. Penso que presentar una llista inacabable de compareixents és filibusterisme 
parlamentari, és a dir, intentar allargar excessivament. Jo no dic que no siguin bons po-
nents, però jo al senyor Fernando, el diputat del PP que ha iniciat aquest debat..., hombre, 
no massa lliçons. Jo he estat quatre anys membre del Senat i li asseguro que jo he estat 
membre de ponències de dues lleis –seguretat ciutadana i seguretat privada–, i vostès s’han 
passat pel rodet, per dir-ho amb tota l’amabilitat, l’opinió dels altres grups parlamentaris.

Per tant, no vinguin a donar lliçons del que hauria de ser o no hauria de ser una po-
nència o hauria de ser una comissió.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. El diputado Fernando Sánchez, ¿por qué pide la palabra?

Fernando Sánchez Costa

Per al·lusions.

La vicepresidenta

Treinta segunditos.

Fernando Sánchez Costa

Sí, bé, a la Llei de seguretat ciutadana crec recordar que va ser Convergència que va 
presentar unes esmenes a favor dels lobbys de la seguretat, que van ser aprovades, és a 
dir, que suposo que sí que es va escoltar el que vostès volien.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Diputado Ferran Pedret, por favor, tiene la palabra.

Ferran Pedret i Santos

Presidenta, tan sols una qüestió d’ordre. Em puc equivocar en la interpretació del Re-
glament, però el que hem sentit fins ara no era una explicació del sentit del vot. Estàvem 
al mig d’una votació, i en principi al mig de les votacions no hauríem de produir debats.
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La vicepresidenta

No estábamos en medio de las votaciones. Habíamos votado unos cuantos puntos; 
ahora íbamos a votar otros puntos diferentes. Pero es cierto que eran apreciaciones. 
Y era el posicionamiento sobre lo que íbamos a votar.

Bien, ¿votos a favor? (Veus de fons.) Hemos leído ya todos.
Siete, de los grupos parlamentarios de Ciutadans, Socialista y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra? 
Doce, de los grupos parlamentarios de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot y la 

CUP - Crida Constituent.
Quedarían todos rechazados.
Vale. Y en el... 

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Presidenta, en relació amb aquesta, el nostre grup parlamentari demana que totes les 
compareixences es facin presencialment i que es facin totes en ponència també, creada 
a l’efecte.

La vicepresidenta

¿De acuerdo todos los grupos? (Pausa.) Pues así quedaría.
Aquí pasaríamos a votarlos uno por uno, dado que el único patrón de voto que se 

nos ha adelantado ha sido el del Grupo de Junts pel Sí. Serían estos de..., nombre por 
nombre, ¿no? Es que no veo otra. Sí, sí.

Proposta d’audiència d’una representació de l’associació Amical 
de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades

352-00800/11

Comenzaríamos por una representación de..., l’associació Amical de Mauthausen i 
Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme.

Vots a favor? 
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència d’una representació de l’associació Amical 
de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades

352-00845/11

La 14.2 sería idéntica. 
(El punt 14.2 de l’ordre del dia és aprovat per unanimitat.)

Proposta d’audiència de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades

352-00801/11

Xavier Arbós.
¿Votos a favor?
Ocho, de Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.
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Proposta d’audiència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret 
processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades

352-00802/11

Jordi Nieva.
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència de Josep Cruanyes, president de la Comissió 
de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades

352-00844/11

Josep Cruanyes.
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa  el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades

352-00846/11

Enric Pubill.
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència de Pere Fortuny i Velázquez, president 
de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades

352-00847/11

Pere Fortuny i Velázquez. 
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència de Manuel Perona i Medina, 
president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades

352-00848/11

Manuel Perona i Medina.
¿Votos a favor?
Unanimidad. Se aprueba.
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Proposta d’audiència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades

352-00864/11

Paul Preston.
¿Votos a favor?
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència de Roberto Fernández Díaz, 
catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades

352-00865/11

Roberto Fernández Díaz. 
¿Votos a favor?
Ocho, de los grupos de Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí 

que es Pot.
¿Votos en contra?
Once, de Junts pel Sí y la CUP- Crida Constituent.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades

352-00866/11

Una representació de l’Associació Manuel Azaña.
¿Votos a favor?
Ocho, de Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra?
Junts pel Sí y CUP- Crida Constituent, once.
Queda rechazada. 

Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació Alternatives 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades

352-00867/11 

Una representació de la Fundació Alternatives. 
Vots a favor?
Ocho, de los grupos parlamentarios Ciutadans, Socialista, Popular de Cataluña y 

Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra? 
Once, de Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent. 
Queda rechazada.
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Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació Rafael 
del Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 

352-00868/11

Fundación Rafael del Pino.
¿Votos a favor? 
Ocho, de Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra? 
Once, de Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent. 
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació José Ortega 
y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 

352-00869/11

Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra? 
Once, de Junts pel Sí y Crida Constituent. 
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’una representació del Centre Internacional 
de Toledo per a la Pau amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 

352-00870/11

Centre Internacional de Toledo per a la Pau.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Partido Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es 

Pot.
¿Votos en contra? 
Junts pel Sí y Crida Constituent. 
Queda rechazada.
Once votos, perdón.

Proposta d’audiència d’una representació del Reial Institut Elcano 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades 

352-00871/11

Reial Institut Elcano.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra? 
Once –Junts pel Sí y la CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.
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Proposta d’audiència d’Emilio Lamo de Espinosa, 
catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació 
de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 

352-00872/11

Emilio Lamo de Espinosa.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Popular de Cataluña y Catalunya Sí que es Pot.
¿Votos en contra? 
Once –Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de José Ramón Montero Gibert, 
catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades

352-00873/11

José Ramón Montero Gibert.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Catalunya Sí que es Pot y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra? 
Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències 
polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 

352-00874/11

Mariano Torcal.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Catalunya Sí que es Pot y Popular de Cataluña.
¿Votos en contra? 
Once –Junts pel Sí, CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència de Josep Fontana, professor emèrit de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, 
i d’altres normes relacionades 

352-00875/11 

Josep Fontana.
¿Votos a favor? 
Se aprueba por unanimidad.
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Proposta d’audiència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis 
Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta 
per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició 
de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria 
històrica, i d’altres normes relacionades 

352-00876/11

Jordi Canal.
¿Votos a favor? 
Ocho –Ciutadans, socialistas, Catalunya Sí que es Pot, Popular de Cataluña.
¿Votos en contra? 
Once –Junts pel Sí y CUP - Crida Constituent.
Queda rechazada.

Proposta d’audiència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades 

352-00877/11

Ian Gibson.
¿Votos a favor? 
Se aprueba por unanimidad.

Proposta d’audiència de Henry Kamen, historiador i hispanista, 
amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 
52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades 

352-00878/11

Henry Kamen.
¿Votos a favor? 
Se aprueba por unanimidad.
Y el último punto del orden del día... 

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Presidenta, jo..., en aquesta proposta, Junts pel Sí demana que les compareixences es 
facin totes en ponència i que siguin totes presencials. El que passa, que és evident que, 
si Paul Preston, Ian Gibson i Henry Kamen ho han de fer per videoconferència, serà el 
més correcte, eh?

La vicepresidenta

Evidentemente. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Sí.

Ferran Pedret i Santos

De tota manera, i havent entès abans l’explicació que ens feia el portaveu de Junts 
pel Sí, detecto que n’hi ha que igualment han quedat aprovades a totes dues ponències. 
Si es pogués fer conjuntament...

La vicepresidenta

Sí.

Ferran Pedret i Santos

...estalviaríem, crec...

La vicepresidenta

Revisaremos, y las que estén en las dos ponencias, yo creo que, si todos los grupos 
están de acuerdo, no haremos venir...
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Jordi-Miquel Sendra Vellvè

En tot cas, hi han grups parlamentaris que tenen un sol ponent per als dos projectes 
de llei, hi ha grups parlamentaris que en tenim..., que són diferents i que, per tant, hau-
ran de venir tots dos. En qualsevol cas, no...

La vicepresidenta

Sí, vindran els dos ponents, però no vindria el ponent a les dues... O sigui, la qües-
tió és coordinar-ho i ja està. (Joan Josep Nuet i Pujals demana per parlar.) Joan Josep 
Nuet?

Joan Josep Nuet i Pujals

Presidenta, i si a algun dels ponents els hi hem de pagar un bitllet d’AVE, ho podem 
fer. Per tant, jo crec que això es pot gestionar.

La vicepresidenta

Bueno, desconozco la cuestión, pero, vamos... 
Joan Josep Nuet i Pujals
Es demana...
(Remor de veus.)

Joan Josep Nuet i Pujals

Perdó –perdó, presidenta–, es demana a la Mesa.

La vicepresidenta

Molt bé.

Joan Josep Nuet i Pujals

Si la presidenta ho demana a la Mesa, la Mesa ho autoritza.

La vicepresidenta

Perfecto.
(Remor de veus.)
Sí. Suspenderíamos la sesión un par de minutos para recibir a los comparecientes.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i vuit minuts i es reprèn a dos quarts de 
cinc i dos minuts.

La vicepresidenta

Bueno, si os parece retomamos la sesión dando la bienvenida a Jordi Bacaria i Co-
lom, director del..., Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona per 
a informar sobre les línies d’actuació d’aquesta fundació.

Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, 
per a informar sobre les línies d’actuació d’aquesta fundació 

357-00204/11

Tindria un temps de vint minuts. Quan vulgui.

Jordi Bacaria i Colom (director del Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyores diputades, senyors diputats, 
per la citació per comparèixer avui aquí, a la comissió del Parlament de Catalunya, per 
tal de donar comptes del que fem i del que farem en el Cidob.

Vostès ho saben molt bé, perquè estan en aquesta comissió, que el Cidob és una ins-
titució antiga, no? Com a associació, es crea l’any 1973, i com a fundació, l’any 1979. 
L’any 1979 molts dels diputats d’aquest Parlament no tenien dret a vot; l’any 73, ningú 
–per dir-ho així, no? Però el 79 molts no tenien dret a vot. Per tant, és una institució que 
té quaranta-quatre anys.

Si ho comparem amb algunes comparables, d’una altra dimensió, de la resta del 
món, la Brookings, per exemple, ara ha complert –l’any passat– cent anys, i Chatham 
House està a punt de complir cent anys. És a dir, nosaltres estem a prop del mig segle, 
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no? Vull dir, que és una institució, per tant, que jo crec, i per això estic aquí també, per 
dir-ho..., una institució a preservar, gairebé a evitar, com qualsevol espècie en extinció, 
que pugui desaparèixer.

Però jo crec que el que vull presentar –i per començar, doncs, les línies d’acció– no 
és tant el que fem, que ho diré després, sinó com ho fem. I sobretot perquè el Cidob, en 
tots aquests anys de vida, i de vida molt activa, des de que va ser creat pel que va ser 
molts anys el seu director, en Josep Ribera, ha tingut d’anar-se adaptant, com a centre 
internacional, a totes les circumstàncies que s’han donat en el món i en el nostre país. 
I, per tant, amb aquesta capacitat d’adaptació, el Cidob, doncs, ha viscut. I, per tant, par-
lar de com ho fem és important per..., seguidament explicaré el que fem.

La missió del Cidob, que està en el nostre pla director i que es pot trobar a la web, és 
la d’oferir a tots els actors polítics, des de la ciutadania fins a les organitzacions interna-
cionals, informació i idees per formular i impulsar polítiques que reverteixin en un món 
més segur, lliure i equitatiu per a les persones. Per tant, els fonaments, la missió del Cidob 
està molt clara, i en aquest sentit hi posem tot el nostre treball i tots els nostres esforços.

Està clar que aquesta producció que fem al Cidob..., i com jo soc economista ho he 
de dir així: produïm béns públics. I, per tant, els béns públics són difícils d’assignar en 
el sentit contributiu; és a dir, la característica de bé públic és que la gaudeix tothom sen-
se rivalitat i, per tant, ningú té interès en pagar allò que es dona gratis. I, per tant, allò 
que es dona gratis, només hi ha dues maneres de finançar-ho, que és o mitjançant im-
postos i, per tant, contribucions i subvencions al sector públic, o mitjançant subvencions 
i ajudes dels particulars i de les empreses.

En el món dels think tanks, com el Cidob, doncs, hi ha dos grans models. El model 
americà és molt més finançat per les grans empreses privades i donants, mentre que el 
model europeu és més proper..., europeu continental, més proper al finançament públic.

Per tant, la demostració més palesa de que el Cidob fa i produeix aquests béns pú-
blics és que ha refermat..., i en l’informe de l’índex de think tanks de la Universitat de 
Pennsilvània que ha sortit aquest mes passat ha reafirmat la seva posició entre els mi-
llors think tanks del món; és el número 60 d’aquest informe Global Go to Think Tank, 
que..., el número 60 incloent-hi tots els del món, inclús els Estats Units.

Per tercer any consecutiu tornem a ocupar el número 28 de la categoria que avalua 
els millors think tanks del món, excloent-ne els nord-americans. Clar, quan hi ha els 
nord-americans som el 60, però si excloem els nord-americans som el 28 de 150. I tam-
bé mantenim i repetim la posició de l’any passat del número 16 de 125 de l’Europa occi-
dental, és a dir, ens col·loquem en el 16 de l’Europa occidental, en l’índex general.

També –i això ens complau molt perquè l’any passat va sortir un primer índex i 
aquest any ja ha estat ordenat– el Cidob ocupa la posició número 8 sobre 148 en un re-
coneixement a la seva qualitat, independència i integritat de la seva investigació; és a 
dir, dins del capítol de think tanks més independents del món, estem en el número 8. 
També, en una altra categoria, que és els think tanks a seguir, estem en la posició 5 so-
bre 105. També aquest any hem sortit en la categoria del millor policy study report que 
ha produït un think tank del món, que és pel nostre..., un article que és Charting the fu-
ture of the Atlantic, que és una part dels documents que hem tingut d’un projecte eu-
ropeu, que ha estat liderat pel Cidob, en aquest cas, per mi mateix com a coordinador 
científic, i que analitzava l’estat i el futur de les relacions transatlàntiques. I també es-
tem en la millor xarxa..., en el capítol de la millor xarxa de think tanks; tenim la posició 
55 de 85. I això..., queda molt clar, doncs, el reconeixement internacional del Cidob.

Però també, si entrem en l’àmbit del que també per nosaltres és molt important, que 
és la transparència, en l’informe de transparència dels think tanks d’Espanya tenim qua-
tre estels sobre cinc. És a dir, el màxim que es pot aconseguir de transparència és cinc i 
en l’edició de l’any passat, que no ha sortit encara –està a punt de sortir la d’aquest any–, 
el primer que tenia el cinc de transparència, el primer i l’únic que tenia cinc de transpa-
rència és la Fundació Bofill, i els dos següents, que en teníem quatre, érem també dues 
fundacions de Catalunya: Fundació Catalunya Europa i el Cidob. I, per tant, estem en la 
posició de transparència dels més alts d’Espanya.

Els hi hem passat una informació, els hi passarem... (Veus de fons.) Ja la tenen, sí. 
Perquè... És el pressupost. El pressupost és un pressupost..., tant el tancament del 2016, 
que s’ha de formalitzar en el sentit de l’auditoria que es fa cada any i que es presenta al 
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patronat..., però aquest ja és el tancament, pràcticament, que es portarà als auditors, on 
es pot veure molt bé com s’ha assignat la despesa per als diferents projectes i quin és el 
pressupost total. I també en el pressupost 2017, doncs, el mateix; vull dir, és el que va 
aprovar el patronat del Cidob el 20 de desembre de l’any passat i, per tant, també amb 
l’explicació de tots els projectes..., que després en tot cas ja podem entrar en el detall o si 
volen alguna explicació els hi donaré.

En el pressupost executat de 2016..., i dic «executat» perquè el 2017 encara no està 
executat. Al de 2016 el 55 per cent del finançament ve dels patrons del Cidob, dels pa-
trons institucionals, però el 45 per cent ve del mateix Cidob. És a dir..., perquè a vega-
des hi ha com una mena de guerra de patrons, a veure qui dona més i qui dona menys. 
Qui aporta més al Cidob és el mateix Cidob, vull dir..., i això jo crec que ha de quedar 
molt clar i intentem sempre que quedi clar, perquè..., i aquesta aportació ve molt dels 
projectes competitius que guanya el Cidob. Hem tingut dos projectes del setè programa 
marc, que hem liderat. En tenim ara un també que liderem de l’Horitzó 2020, més altres 
en què estem participant com a partners, i també tenim becaris Marie Curie i, per tant, 
també ens avala en la recerca d’excel·lència.

Tot això ens fa permetre tenir aquests ingressos d’activitats i d’ingressos propis que 
dona aquest 45 per cent del nostre finançament; el nostre finançament..., la principal 
partida del nostre finançament ve de la nostra pròpia activitat en la cerca de projectes. 
I això evidentment no seria possible si no tinguéssim l’aportació de les institucions, és a 
dir, el palanquejament de les institucions és important, si no tenim una seguretat no po-
dem anar a buscar projectes. Tenim una despesa estructural; allò, cada dia s’obre la por-
ta i cada dia es tanca i fem activitats. Per tant, hi ha una despesa estructural. Per tant, 
hem de donar les gràcies a les institucions que ens aporten aquest finançament, a totes 
les que ens aporten aquest finançament, però també hem de posar en relleu que si això 
és possible és també perquè el personal del Cidob, tot el personal del Cidob d’investi-
gació i també del que és administració i d’activitats, amb el seu esforç fan que el Cidob 
sigui avui possible. Jo crec que també, doncs, és un reconeixement. I no m’hi poso jo 
entre el personal, eh?, vull dir, en tot cas, soc el codirector, però estic posant l’esforç en 
aquells que ho fan. És a dir, avui el Cidob, si el Cidob és el que és i fa el que fa, és grà-
cies a aquest tram de finançament que el mateix Cidob aporta, i no podem prescindir ni 
renunciar a l’altre; si no, cauria tot.

Si partim d’un pressupost dels darrers anys –també cal dir-ho–, òbviament, com to-
tes les institucions d’aquest tipus, hem patit la crisi i, per tant, hem patit les retallades i 
hem tingut d’anar fent ajustaments. Des de l’any 2013 fins al final de 2016 gran part dels 
recursos del Cidob, que hauríem pogut dedicar a fer més activitats, han hagut d’anar a 
reduir el dèficit acumulat els anys 2012 i 13, és a dir, quan hi ha la davallada de les apor-
tacions. Un dèficit de 455.000 euros que finalment ha quedat absorbit, i, per tant, estem 
en equilibri pressupostari a finals de 2016.

Comencem l’any 2017 amb una situació sanejada, és a dir, no tenim deutes, no 
tenim cap mena de càrrega, excepte algunes que ja estan previstes en el pressupost i 
són petites quantitats pendents d’algunes auditories que ja m’hi referiré. Però sí que 
cal destacar que el 2010 el pressupost era de més de 4 milions, i avui el nostre pres-
supost no arriba a 2 i mig. I, per tant, què hem tingut de fer? Ha disminuït la quan-
titat de les aportacions de les institucions, que abans aportaven 2 milions i mig i ara 
n’aporten 1 i mig entre totes. I, per tant, hem tingut de buscar una manera de sobre-
viure sent molt més competitius, molt més eficients, reduint la despesa i augmentant 
el nombre de projectes que podem guanyar en aquest mercat de competència de pro-
jectes internacionals.

També hem d’afegir que una part d’aquest dèficit que s’ha generat aquests dos exer-
cicis és pel retorn de fons de l’AECID, del que és el que s’anomena «la convocatòria 
oberta i permanent de l’AECID», que va ser des de l’any 2007 fins al 2011. També va 
caure amb les retallades, però evidentment s’han produït una sèrie d’auditories del pe-
ríode 2007 a 2011, que hem tingut d’anar justificant amb el que s’ha pogut. AECID, 
amb les seves intervencions, ens apliquen el retorn del que no ha estat justificat, més in-
teressos de demora, més algun cas de sanció perquè no havia estat ben correcte.

Evidentment, això fixin-se que comença a passar l’any 2014, i estem parlant dels 
exercicis 2007-2011, en els quals les persones que avui estem en la direcció del Cidob 



DSPC C 326
16 de febrer de 2017

Sessió 18 de la CAECRIT 46

no hi érem, ni a la presidència. És a dir, per tant, és un període que no correspon al nos-
tre període, però hem tingut de fer front al sanejament del Cidob d’aquest període.

I, per tant, gran part de les activitats d’aquests darrers quasi quatre anys en els quals 
jo estic a la direcció han estat teòricament minvades, perquè hauríem pogut fer més co-
ses, però hem tingut d’anar tapant els forats que teníem dels anys anteriors.

Per tant, això també em porta a dir que l’estructura de finançament que tenim ac-
tualment a mi no m’agrada, vull dir, l’he de patir i l’he de gaudir també al mateix temps. 
No m’agrada en el sentit de que les institucions, és clar, han d’assumir el finançament 
estructural, però no pot ser de caràcter finalista, és a dir, si entrem en un finançament de 
caràcter finalista, com ja tenim en aquest 45 per cent que tenim de projectes, converti-
rem el Cidob en una consultoria. I, per tant, si converteixes el Cidob en una consultoria 
val més que el tanquem i ens fem consultors directament i a veure si el mercat, allò, ens 
accepta i almenys tenim més bona sort, no? Per tant, això és important, jo crec, d’as-
sumir: siguin institucions privades, siguin institucions públiques, com qualsevol think 
tank que produeix béns públics ha de tenir un finançament assegurat per poder justifi-
car després també l’activitat que fa, però també per anar a buscar altres projectes a fora.

I no estem parlant de la no rendició de comptes, és a dir, precisament per això tenim 
i estem i ens hem situat..., en el darrer any 2016 hem passat de zero a quatre estels en 
l’índex de referència, perquè tenim transparència i abans no en teníem. No vol dir que 
abans no hi pogués ser. Simplement la transparència, com hem vist també en aquests ín-
dexs, abans no tenia massa importància enlloc, i menys al nostre país. I ara cada vegada 
hem d’estar més atents al que se’ns demana i, per tant, publicar i..., a la web que hi hagi 
els nostres pressupostos, que hi hagi qui ens finança, que hi hagi qui ens finança acti-
vitats. I això és essencial també perquè la institució, quan tingui el prestigi, mantingui 
la independència i també que tingui, doncs, aquesta consideració que ha de tenir com a 
centre d’estudis internacionals.

Abans de presentar, doncs, les línies d’actuació, identificaré qui són el nostre target 
de beneficiaris directes i indirectes. Els directes són clarament els contractants, és a dir, 
aquells que ens demanen o que ens contracten o que ens donen projectes, bàsicament 
ciutadans europeus a través de la Unió Europea, de la Comissió Europea, del Parlament 
Europeu. També el públic al que ens dirigim, que és receptor de les nostres anàlisis, pu-
blicacions i activitats, que són els experts, els investigadors, els estudiants, els que són 
socis també del Cidob, que és una línia que hem obert no tant de finançament, perquè és 
un finançament molt modest, però en tot cas és una manera també de posar el Cidob en 
l’àmbit de la societat civil. I també tenim els beneficiaris indirectes, que són mitjançant 
les administracions públiques, que també ens financen; la classe política; el públic a tra-
vés dels mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació ens demanen moltes coses 
sempre, que els proveïm sense cap mena de contrapartida, però evidentment forma part 
de la nostra part.

I això, doncs, finalment ens porta al que són les grans línies d’actuació per al 2017, 
que és una continuació també del que hem fet en els anys anteriors, que és la recerca –la 
contractada i la pròpia– entorn de projectes estructurants; les activitats que contribuei-
xen a la recerca, i la destinació, per exemple, seminaris; el cicle «Què passa al món»; els 
esmorzars europeus; l’acte que fem cada any, que és el «War and Peace in the 21st Cen-
tury», que mantenim com una d’aquestes, també, activitats importants; les publicacions, 
publicacions que algunes, doncs, ja tenen impacte acadèmic, com la mateixa Revista 
Cidob d’Afers Internacionals, que té segell ja de la Fecyt, que és la Fundació Espanyola 
de Ciència i Tecnologia, i que a més entrem ja en l’índex d’impacte de Scopus, que és 
un dels més prestigiosos de l’àmbit acadèmic. Per tant, també estem proveint aquestes 
revistes d’investigadors i autors, que per raons d’aconseguir un major impacte no poden 
ser els nostres investigadors, i normalment en aquestes revistes els investigadors de la 
casa no poden publicar. I, per tant, estem oferint la publicació a tots els altres investiga-
dors de la resta del món, òbviament, perquè a vegades hi ha articles que ens arriben en 
anglès i els hem de traduir.

I parlant de la producció 2016, perquè tinguin també un resum molt ràpid i potser la 
línia pressupostària encara indica alguna cosa més, però perquè tinguin una idea molt 
sintètica, vam produir 80 opinions, que són notes curtes de temes sempre molt actuals; 
les 28 notes internacionals, que sempre ja és un tipus més document paper acadèmic 
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amb un rigor acadèmic, però també amb un ànim de que sigui molt divulgatiu; vam 
produir 10 monografies, que ja és més un..., de tipus quasi llibre; 5 dossiers temàtics; 3 
volums de la Revista Cidob d’Afers Internacionals; també 1 volum de la revista Anuari 
Cidob de la Immigració 2015-2016, que s’ha titulat «L’any dels refugiats», i també hem 
publicat l’Anuari Internacional Cidob, que ja porta més de vint-i-cinc anys d’existència.

I en aquesta producció hi han participat més de cinc-cents autors, d’Àfrica, d’Eu-
ropa, d’Amèrica del Nord, Llatinoamèrica i Orient Mitjà i Àsia. Ha produït aproxima-
dament una cinquantena de publicacions relacionades amb projectes internacionals, és 
a dir, que tots els projectes internacionals acaben produint publicacions que també són 
públiques, però que s’entreguen i es lliuren a les institucions que ho contracten, o que 
ens donen el projecte.

També hem participat, o estem participant, en vuit xarxes internacionals i divuit 
projectes internacionals, com a coordinador soci de grans consorcis internacionals. 
També en aquest últim any, 2016, el Cidob ha tingut una participació activa a les xar-
xes socials, comptes a Twitter, Facebook, YouTube i Instagram. Hem inaugurat un ca-
nal de streaming per retransmetre els actes organitzats pel Cidob a qualsevol part del 
món. També a la pàgina web del Cidob ha continuat augmentant el nombre de visites; 
en concret, la pàgina rep prop d’un milió de visites anuals, i els usuaris consulten més 
d’un milió de pàgines de la web cada any. El 2016 la pàgina web del Cidob ha rebut les 
visites d’usuaris provinents d’Amèrica Llatina –un 65 per cent–, d’Espanya –un 20 per 
cent–, d’Europa –un 5 per cent–, d’Amèrica del Nord –un 5 per cent– i de la resta del 
món –un 5 per cent. Els usuaris han consultat 51.283 vegades les opinions del Cidob i 
64.812 vegades les notes internacionals.

I quant a equilibri de gènere, almenys, diguem-ne, amb el que podem tenir d’infor-
mació ara amb el personal del Cidob, tenim exactament –«exactament» vol dir exac-
tament, matemàticament– 50 per cent de dones i 50 per cent d’homes, eh? Per tant, un 
equilibri de gènere. No diré que és un equilibri buscat; és un equilibri casual, però ca-
sual perquè, evidentment, també tenim aquesta orientació.

En resum, doncs, el Cidob és un centre de pensament i de recerca reconegut, a vega-
des, pensem, més reconegut a fora del nostre país que dins del nostre país.

Acabaré ara amb les línies d’actuació de 2017 i les futures. Aquestes s’emmarquen 
primer en el Pla director del període 2014-2017, que acabarà aquest any. Vam fer una 
revisió intermèdia del pla, el vam aprovar a l’abril de 2016. (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Acabaré de seguida. També farem 
aquesta revisió del..., ara començarem a fer la preparació del que serà el Pla director 
del Cidob per al període 2018-2021. Incorporarem també les línies que ha presentat el 
president del Cidob, Antoni Segura, el dia del seu nomenament, que va ser el 12 de ge-
ner d’aquest any. Les grans línies de recerca són les relacions internacionals i geopolíti-
ca, enfocament..., i regional de les relacions internacionals, seguretat a Europa, Pròxim 
Orient, nord d’Àfrica, Llatinoamèrica. També una línia de recursos naturals i desenvo-
lupament. Demà tindrem un acte que es diu «Climate futures» en el Sant Pau, en la seu 
de Sant Pau, en el qual s’analitza tot el tema del finançament de la reducció de carboni 
en les activitats. També tenim una línia de ciutats, aquest nou concepte de «glocals», és 
a dir, les ciutats en un món global; focalitzar gestió sostenible, i una línia també de mi-
gracions, cultura i sistemes socials i també de..., recentment, i a partir d’un projecte que 
tenim, que és el NIEM, que és un sistema d’anàlisi d’avaluació d’integració de refugiats, 
finançat també per la Unió Europea. Doncs, incorporem ja tot el tema de refugiats.

A més d’aquestes activitats que tenim programades –i que no hi entraré al detall per 
falta de temps, però vull dir que estaran, que estan a la seva disposició i també els hi 
puc informar amb més detall si volen–, en aquest pla director que començarem a pre-
parar posarem les principals línies programàtiques, seguint també el que el president 
Antoni Segura va proposar en el seu inici de mandat, de focalitzar més en ciutats, en el 
Mediterrani i Orient Mitjà, en Amèrica Llatina, és a dir, reforçar ja aquestes línies que 
estem fent; també analitzar i treballar en el tema de l’anàlisi comparativa de les tensions 
territorials, i també la diplomàcia paral·lela en els conflictes internacionals i en el qual, 
doncs, les ciutats també poden jugar un paper important.

Per tant, aquest pla director, que haurà de ser aprovat, doncs, a final d’aquest any i en 
el qual, com vam fer a l’altre, anirem demanant a diferents grups, tant polítics com so-
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cials, com sindicals, com d’anàlisi que ens contribueixin en elaborar i ajudar a tenir un 
pla director que sigui correcte i executable.

També volem treballar i inclourem en paral·lel dos temes que no hi són, però que 
són importants. Que no hi siguin no vol dir que no ho fem, simplement que els vo-
lem explicitar. Uns són unes normes ètiques, perquè estiguin assumides pel mateix 
patronat i el personal del Cidob, els investigadors associats i els mateixos socis. És a 
dir, unes normes ètiques que hauran de ser les que hauran d’acceptar tots els que es-
tiguin vinculats al Cidob. I també uns principis d’actuació, com tenen també alguns 
altres think tanks, alguns amb les mateixes normes ètiques o no –ho podem fer junt o 
separat, no importa–, però uns principis d’actuació per la independència de la recer-
ca, la transparència en els fons obtinguts, que ja ho estem fent, i també la rendició de 
comptes i evitar conflictes d’interès. I tot això ja ho estem fent, però no està explícit 
i cal explicitar-ho.

I també en el pla director s’inclouran, en funció dels recursos que obtinguem, re-
gions com Àsia i Àfrica, que les tenim no abandonades, perquè ho anem seguint, però 
no tenim investigadors permanents que ho puguin fer, i que ha estat sol·licitat per mem-
bres del patronat, i buscarem recursos addicionals.

Per tant, ja per acabar, doncs, aquesta part de la meva intervenció, dir-los que em 
sento satisfet, diguem-ne, no?, de com va el Cidob. Em sento insatisfet de com està fi-
nançat, però això forma part de la nostra lluita diària. I òbviament el Cidob està en una 
bona situació comparativa en altres..., i en l’índex de think tanks està en els primers 
d’Espanya, el primer, concretament, en el que és l’índex general; en finançament, no. És 
a dir, i aquesta és la gran contradicció: estem davant de tot, però estem per sota de tot 
en el finançament, i això és el que em porta també a aprofitar aquesta ocasió per estar 
aquí, en el Parlament, per donar-los aquest punt de vista meu. Però també estic segur 
que darrere d’aquest punt de vista meu hi ha el patronat del Cidob i també de tots els 
seus treballadors.

I, per tant, crec que el que també hem de fer és anar sensibilitzant la nostra socie-
tat, perquè evidentment..., no perquè... –i ho dic personalment, el que penso–, no perquè 
l’Administració pública hagi de posar més diners al Cidob, sinó perquè aconseguim que 
la nostra societat contribueixi més al Cidob, que són dues coses que pot ser que no ha-
gin de coincidir, però sempre, si es fan, seran en benefici del Cidob.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Muchas gracias, señor Jordi. Daríamos la palabra ahora a todos los grupos parla-
mentarios, y después podrá responder conjuntamente. En primer lugar, por el Grupo 
Parlamentario de Ciutadans, la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies, Jordi Bacaria, per venir a explicar-nos les acti-
vitats del Cidob. Saludo també l’Anna Estrada, que em fa molta il·lusió que estigui aquí.

De fet, el que diré no és imparcial per dues raons: una, perquè òbviament, doncs, 
soc diputada per Ciutadans, però la segona és perquè durant molts anys he estat vincu-
lada professionalment al Cidob. Vaig coordinar un màster entre l’Autònoma i el Cidob 
del que van sortir periodistes, activistes polítics, professors, i del seu resultant me’n 
sento molt orgullosa. He sigut investigadora, he publicat a la revista Afers, o sigui, que 
soc molt fan de..., és la veritat, molt fan del Cidob. I de fet, inclús ara, no tinc el temps 
per llegir com llegia abans, però sí que intento anar seguint una mica, doncs, les acti-
vitats del Cidob. I de fet algunes de les seves activitats m’han inspirat algunes de les 
propostes que he presentat al Parlament.

O sigui, que en aquest sentit felicito el Cidob per la feina que fan. Felicito també el 
Cidob pels èxits que han obtingut com a..., dintre dels millors think tanks que hi ha en 
el món, dintre dels millors think tanks a Europa occidental –posició 28 sobre 150, 16 
sobre 125–, millors think tanks independents –número 8 sobre 148. És una passada. És 
una passada i està molt bé. I crec que entre tots plegats hem de seguir en la línia de re-
colzar, doncs, tota la feina que feu, tota la feina que fan els investigadors. I prenc nota 
també d’això que comentaves del mal finançament o la necessitat d’un finançament que 
no sigui només finalista, no? Però soc molt conscient de com treballa el Cidob i soc 
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també molt conscient de com treballen els seus investigadors, o sigui, que ja d’entrada 
des d’aquí molts ànims.

Precisament per això no me’n puc estar, de fer preguntes al voltant una mica del 
que està passant ara al Cidob, no? O sigui, un dels valors més importants al Cidob, i que 
a més vostè mateix, doncs, hi ha fet referència, és que és considerat un think tank inde-
pendent. Aleshores, aquestes notícies al voltant de la renovació dels membres del pa-
tronat, del biaix en les línies temàtiques, en un sentit, doncs, que tots molt bé sabem, 
preocupen. I hi ha les darreres notícies, no?, de que potser el Ministeri d’Afers Exteriors 
d’Espanya, doncs, es retiraven. A mi la veritat és que em va produir no només preocupa-
ció, sinó també tristesa, no? Perquè això, sens dubte, pot tancar portes en molts sentits. 
I crec que vostè hi estarà d’acord, com també per l’entrevista que li van fer al nou presi-
dent, Antoni Segura, que ja des d’aquí, doncs, també el felicito pel seu nomenament. 
Però arran d’una entrevista que li van fer a El País, doncs, ell també deia que el minis-
teri, sí o sí, hi ha de ser, i a més, llegeixo textual: «El ministeri hi ha de ser. Fins i tot li 
demanaria més implicació, equivalent a la de les altres institucions, no només econò-
micament» –cito literal–, «sinó a tots els nivells, que faci arribar els seus suggeriments, 
que participi més en aquestes activitats del Cidob.» Aleshores, en aquest sentit jo us vo-
lia preguntar com està, eh? És a dir, hi han parlat, amb el Ministeri d’Afers Exteriors? 
Es retira, no es retira? Han fet alguna gestió? Doncs, perquè sí o sí, com deia el president 
Segura, no ha de marxar. Què faran, no?

Perquè també una mica, i en relació amb el que vostè deia, no?, agafant quines 
són les pretensions, els grans objectius del Cidob, que es troben en la seva plana 
web..., quaranta anys d’estudis internacionals a Barcelona, no? Vosaltres dieu: «Som 
o volem ser un actor influent en la gestació de l’acció internacional dels governs lo-
cals, de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i de la Unió Europea.» 
Com es pot ser influent si el Ministeri d’Afers Exteriors marxa i a sobre marxa com 
de mal rotllo, no?, o d’una manera, almenys, que és la que s’està reflectint, malament, 
segons els mitjans de comunicació.

Una organització –dieu vosaltres– connectada a escala europea i mundial amb insti-
tucions líder en l’àmbit de les relacions internacionals. Clar, perdre el Ministeri d’Afers 
Exteriors d’Espanya, en tant que representant de país, a nivell internacional, pot ser que 
això acabi influint i d’una manera molt determinant, doncs, en la seva capacitat d’in-
fluència com a centre, i valgui la redundància, d’influència a nivell internacional, no? 
De manera que, hi insisteixo, doncs, aquest tema ens preocupa, no?

I a més vostès volen ser..., la visió que tenen és promoure la governança global, 
construïda a partir d’un govern democràtic, local, estatal i europeu. A mi em sembla 
que, seguint el que vostès mateixos diuen, doncs, hi han de fer un esforç significatiu. 
Perquè a més de la seva intervenció vostè també ha dit: «Necessitem el recolzament 
de les institucions perquè també ens serveixen perquè els investigadors, doncs, tinguin 
més portes obertes per demanar finançament», no? Aleshores, aquest tema –i permeti’m 
aquesta opinió–, doncs, s’ha de solucionar sí o sí i al més aviat possible. 

La vicepresidenta

Tendría que ir acabando, diputada.

Susana Beltrán García

Quan... Sí? Ja? Bé, i amb relació als temes, vostè –i amb això ja acabaré– ha citat 
temes que també s’incorporen a l’agenda del president Antoni Segura, i un d’ells són les 
tensions territorials. I veig que cita Flandes, Quebec, etcètera. Bé, hi han altres centres 
de recerca a Catalunya, com l’Institut d’Estudis Autonòmics, que s’hi dedica, a aquests 
temes, des dels anys noranta; ara és Institut d’Estudis de l’Autogovern, però fa molts 
anys que s’hi dedica. Diplocat també tracta aquests temes, no? 

I, bé, jo no sé si el Cidob seria el lloc més escaient per seguir parlant de temes que 
no són pròpiament internacionals, i que això afecta també..., i des d’un punt de vista po-
lític –no m’amagaré–, afecta també, doncs, la seva independència i la credibilitat de la 
institució com a tal. I amb això acabaré. 

I moltes gràcies per venir.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentari Socialista, la diputada Esther Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Sí, moltes gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Bacaria, per la seva compareixen-
ça, per la seva exposició tan detallada dels objectius de la institució que dirigeix, per la 
transparència, no?, en detallar-nos els comptes.

La veritat és que, personalment –i suposo que per a la majoria d’aquí–, no he des-
cobert el Cidob avui, sinó que he tingut ocasió de participar i col·laborar en nombroses 
ocasions en activitats que fan, tant com a Fundació Rafael Campalans, que també di-
rigeixo com a representant del PSC..., cosa que, bé, entenc que diu del seu pluralisme. 
I, per tant, en aquest sentit felicitar-lo. I, per tant, li parlaré des del respecte que merei-
xen tant vostè com la institució que dirigeix, que és molt, no? 

Conec molt especialment els professionals de determinades àrees de recerca, acadè-
mics en actiu majoritàriament que publiquen informes de molt interès, en alguns casos 
referents, que a més en els últims anys estem veient cada vegada més en mitjans de co-
municació, cosa que celebrem, perquè ens sembla, doncs, molt positiu i necessari fer més 
divulgació o reflexió sobre temes relatius a l’agenda europea, euromediterrània, interna-
cional, de la qual penso, doncs, que en els últims temps crec que com a país estem que-
dant-nos segurament una mica enrere o en tot cas no hi som tant com voldríem o com 
penso que anys enrere havíem estat, no? 

Però en tot cas trobo excel·lent la tasca que fan en molts àmbits de recerca com a 
l’Europa mediterrània, l’Orient Mitjà. I també destacaria alguns esdeveniments, en al-
guns casos ja tradicionals, com són el «War and Peace», que vostè mencionava, liderat 
per Javier Solana; els esmorzars europeus; les reflexions entorn dels models de ciutat; 
documents com l’Anuari Internacional, l’Anuari en Immigració; les biografies de líders, 
que molts experts en relacions internacionals, doncs, hem consultat en algun moment i 
que continuen sent avui dia material de referència.

Per tant, celebro que continuïn sent referent nacional i internacional en investigació, 
en recursos documentals, en publicacions especialitzades, que es faci des de Barcelona 
i que a més a més segueixin tan connectats –o, pel que ens deia, a nivell de finançament 
encara més– a escala europea, mediterrània, global. I, per tant, els animo a no perdre 
mai aquest crèdit. 

Si els hagués de fer alguna crítica –i jo crec que no seria una cosa només feta en re-
lació amb el Cidob, sinó com a conjunt de país–, sí que potser pensem que abans s’ha-
vien dedicat molts més recursos, més investigació, més projecció a crear la integració 
europea, Amèrica Llatina, seguretat. Però segurament, doncs, com deies, són aquests 
temes més..., que no són cap endintre, sinó els temes europeus, mediterranis i interna-
cionals; pensem que han anat perdent pes en el nostre entorn i com a mínim la voluntat 
d’influir-hi, no? Per tant, menys mirar-nos a dintre, més a fora. Però, com deia, no penso 
que sigui un tema només del Cidob, sinó que té a veure segurament amb el context po-
lític més proper.

Pel que fa a la línia de treball que vostè mencionava de passada sobre les tensions 
territorials o experiències de secessió, bé, no sé si és l’àrea, diguem-ne, més interessant 
o que esperaríem en un context de limitació de recursos i on, per tant, pensem que toca 
prioritzar d’un centre d’estudis internacionals, però entenem que, donada la importància 
que té per a una part important dels catalans, doncs, s’abordi, sempre que es faci amb 
objectivitat, veient experiències comparades. I evidentment també sempre separant l’es-
tudi i el debat o la reflexió de l’activisme, que correspon, doncs, a altres entitats o partits. 
Per tant, en aquest sentit, doncs, no tenim res a dir si es fa des d’aquest punt de vista. 

I potser només lamentar algun episodi del passat, algun informe una mica desafor-
tunat sobre els temes d’una eventual secessió de Catalunya, algun fitxatge polític vincu-
lat a algun determinat partit, potser difícil de justificar. Però ens volem quedar amb tot 
el bagatge positiu que té el Cidob i que seria injust, doncs, tirar per terra, no?

Al marge de la tasca més acadèmica, si ens fixem en el patronat també es comen-
tava, no? Hi ha hagut canvis que han estat polèmics. I realment, doncs, ja que el tenim 
aquí, potser seria també l’oportunitat de preguntar-li si realment a la dimissió de l’an-
terior presidència, el senyor Gasòliba, doncs, hi va haver pressions polítiques darrere, 
si va ser això el que ho va motivar. I, en tot cas, si el nomenament del senyor Segura, 
doncs, s’ha fet d’acord amb el conjunt de patrons i ha estat, per tant, plàcid, com seria 
d’esperar.
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Sobre el desencontre amb el Ministeri d’Exteriors, sí que també li agrairíem que ens 
pogués explicar si té a veure amb el finançament, el model, si es tracta d’un tema po-
lític. I en aquest cas, doncs, veure si ens pogués explicar com està el tema, si realment 
hi haurà una retirada del ministeri, de la institució, o no. Nosaltres esperaríem que no, 
perquè pensaríem que seria un error que faria segurament el ministeri. I, per tant, nosal-
tres emplacem a recuperar aquesta col·laboració per a bé tant del Cidob com del mateix 
ministeri, no?

Pel que fa al pressupost, li volia fer preguntes que a vostè, doncs, no cal que els hi 
faci perquè ens ha facilitat tota..., d’alguna manera les partides que reben dels diferents 
patrons, també de projectes europeus que vostès mateixos promouen. Sí que mencionar, 
doncs, que veiem que enguany els té compromesos la Generalitat 360.000 euros, si bé 
veiem que hem vist –i vostè també ho deia, no?– que el 2010 s’hi havien destinat gairebé 
el doble. I en aquest sentit veure, doncs, si estan satisfets d’alguna manera amb l’actual 
compromís de la Generalitat, si esperarien tenir assegurat o garantit un finançament 
molt més estable i si pensen que poden seguir creixent pel seu compte a través d’aquests 
projectes que vostè deia de caràcter finalista, si tenen més marge. I també preguntar-li 
amb relació als altres patrons, l’Ajuntament de Barcelona, sobretot la diputació, si te-
nen..., bé, quina expectativa de finançament tenen pel que fa a aquestes institucions.

Acabo, sí, molt de pressa, eh? Respecte a l’estructura del pressupost més en general, 
sí que li volia preguntar, doncs, les diferents àrees de treball que vostè mencionava, si 
podria dir, no ho sé, l’àrea europea, l’àrea mediterrània, quins percentatges; molt apro-
ximat, no li ho demano exacte. I si amb l’actual finançament els hi permet mantenir to-
tes les àrees de recerca tradicionals, si han hagut de passar en segon lloc algunes que 
havien fet i que ara, doncs, no tenen prou recursos per seguir endavant, no?

I finalment, revisant els objectius que vostès a la pàgina web, doncs, presenten de la 
institució, parlen de la independència al marge d’estratègies partidistes. I jo, simplement 
com a grup, doncs, dir que jo crec que s’ha de treballar en aquesta línia. I, per tant, jo 
crec que és important que puguin garantir aquesta independència no només partidista, 
sinó també del Govern.

I per acabar, doncs, felicitar-lo per la seva feina. El Cidob, com vostè deia, és un 
think tank número 16 a Europa, 60 en el rànquing mundial; per alguna cosa deu ser. 
I, per tant, els animem a continuar fent una reflexió solvent, rigorosa, també plural, al 
servei no només del Govern, sinó del conjunt de la ciutadania i actors del nostre entorn; 
a centrar-se en aquestes anàlisis internacionals de referència, de les quals penso que 
anem molt mancats, i a mantenir l’expressió pública més que correcta que vostè sempre 
ha mantingut com a director del Cidob amb relació al procés. Per tant, molta sort, bona 
feina i molta empenta per seguir millorant.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Donaríem ara la paraula al Grup Parlamentari Popular de Catalu-
nya, el diputat Fernando Sánchez Costa.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. I moltes gràcies també, senyor Bacaria, per la seva compareixença.
Jo no he tingut la sort de tenir aquesta relació tan intensa que han tingut els meus 

predecessors en la paraula amb el Cidob, però li haig de dir també –i ara ho comen-
tàvem amb el company de Junts pel Sí– que d’aquesta compareixença i, bé, del que ja 
sabia, doncs, m’han vingut ganes de seguir molt més de prop l’activitat i de participar 
molt més en els seus informes i activitats.

El volem felicitar per les notícies que ens ha portat; pel posicionament en els ràn-
quings, com s’ha comentat; pels projectes que han fet aquests darrers anys; fins i tot per 
l’augment de l’autonomia financera. Vostè ens ha dit que una part important, doncs, es 
produeix de recursos propis. Això no és habitual en les institucions que depenen del 
sector públic, i és una bona notícia. És veritat que hem d’augmentar el finançament, 
però també és bo que, a més d’aquest finançament públic, una entitat sigui capaç d’au-
tofinançar-se, no?, perquè també això demostra la seva competitivitat i la seva qualitat.

Per tant, reconeixem el seu treball, la seva cerca, totes aquestes activitats i publicacions 
a més tan graduals, no?, de diferents formats, que poden arribar a tipus molt diferents de 
públic i amb tipologies molt diferents, cosa que augmenta la seva eficàcia i incidència.
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Jo tinc una curiositat per tres línies, que una és la d’Europe for Citizens; l’altra és la 
del MENARA, que són de les que tenen més pressupost, i l’última, potser per l’actuali-
tat que ha tingut, Eurocities, vinculada al George Soros. Doncs, si ens pot explicar una 
mica els projectes, aquests tres projectes, molt breument per tenir un coneixement del 
que fan.

I precisament per això, pel que li dic, pel prestigi que vostès tenen, pel prestigi atre-
sorat al llarg de quaranta anys, pel reconeixement unànime que tenen, com ha quedat 
palès en les intervencions anteriors i en la meva i com seguiran, estem molt preocupats. 
Estem preocupats des del Grup Popular perquè, escolti’m, en el darrer procés, digués-
sim, de canvi, de relleu en la direcció del Cidob, doncs, jo no tinc clar si s’han saltat els 
estatuts i s’ha fet el nomenament, per tant, sense consultar-ho al ministeri.

I que el Cidob actuï a esquena del Ministeri d’Afers Exteriors és una mala notícia 
per al mateix Cidob, com deien portaveus que m’han precedit. Jo no sé si algú que ha 
estat en aquest procés, doncs, volia fer mèrits davant del Govern de la Generalitat, però 
és un greu error convertir una institució que havia estat plural i oberta en quelcom al 
servei d’un procés que té els dies comptats. Perquè, a més, al procés li queden quatre 
mesos –no quatre dies, quatre mesos–, que són els que queden per als divuit mesos. 
I ningú es creu, ningú dels que estem aquí, que d’aquí a quatre mesos serem un estat in-
dependent, que és el que ens havien promès, i reconegut per les Nacions Unides. I, per 
tant, aquest procés independentista és postveritat pura. 

I en aquesta sala tots sabem que s’està enganyant els catalans fent-los creure que es-
tem a les portes de crear un nou estat reconegut per la comunitat internacional. I, per 
tant, creiem que el prestigi del Cidob està en joc. I el procés ja s’ha emportat el prestigi 
de massa institucions catalanes, de massa entitats catalanes. I de debò que volem que el 
Cidob continuï lluitant per ser objectiu i rigorós i mantenir el prestigi que ha tingut fins 
ara. Perquè no soc jo, no és el Partit Popular qui denuncia aquesta situació; és que ha 
estat l’antic president del Cidob, exdiputat de Convergència i Unió, Carles Gasòliba, que 
va al·legar la pressió d’algunes institucions catalanes perquè el centre d’estudi, doncs, 
posés èmfasi en el paper de Catalunya com a actor internacional i afavorir la creença als 
catalans de que el món ens esperava amb els braços oberts i que som el melic de l’uni-
vers en aquests moments, no?

I, tot i això, el ministeri va seguir participant-hi. No és el principal, com queda clar 
aquí, donant, però volia passar dels 30.000 als 61.000 euros aquest any 2017. I, en canvi, 
s’ha decidit escollir el president i els set membres del patronat sense consultar el minis-
teri. S’ha posat el senyor Albinyana, del qual hem parlat molt en aquesta comissió, que 
ha estat un dels braços executors de la política exterior de la Generalitat en contra d’Es-
panya al món. I pensem que és una mala manera d’actuar, una manca total d’esperit de 
diàleg, que no es correspon amb el que ha estat el Cidob durant quaranta anys. 

I nosaltres, per tant, pensem que estem a temps, com li han demanat, doncs, de refor-
çar i garantir el caràcter plural, rigorós, obert al món, cosmopolita del Cidob. I no fer-lo 
un instrument del procés, perquè llavors això seria molt dolent, molt dolent, per a aquesta 
institució que tant prestigi té entre els catalans i tanta influència té en les elits dirigents 
catalanes i d’arreu del món. Per tant, jo li demano que ens prenguem seriosament aquesta 
situació i que intentem trobar-hi una solució dintre d’una veritable aposta per la pluralitat.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por último, tendría la palabra el Grupo Parlamentari de Junts pel 
Sí, el diputado Jordi-Miquel Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Benvingut, senyor Bacaria. Benvingut també el seu equip, espe-
cialment l’amiga Anna Estrada.

Coincideixo en molta part del que ha dit la diputada Susana Beltrán; no en tot, evi-
dentment, però sí en el reconeixement. Per tant, m’estalviaré tots els adjectius de reco-
neixement del Cidob, que són molts i certs. Sí que després m’encantarà, en privat, que la 
senyora Beltrán m’expliqui aquestes experiències que l’han ajudat en el Cidob, l’han aju-
dat a presentar propostes parlamentàries en el Parlament. Estaré encantat de que m’ho 
expliqui. (Veus de fons.)
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En tot cas, escolti, enhorabona, felicitats. És cert, jo n’he sigut partícip: el Cidob fa 
unes jornades, uns cursos, uns màsters d’extraordinari interès. He estat en alguns d’ells. 
Certament –i ho deia més d’un portaveu–, m’agradaria poder assistir a més; el que pas-
sa, que la vida diària no t’ho permet, però sempre amb ponents reconeguts. És a dir, 
d’alguna manera, a més a més, en relació amb els temes i amb els ponents, el Cidob no 
es mira el melic, sinó que aborda temes de ressò i de preocupació internacionals, que 
ens afecten com a país i ens afecten com a ciutadans del món, no?

Deia vostè que el Cidob té un gran reconeixement internacional; deia vostè que pro-
bablement tingui més reconeixement a fora que a casa. Bé, jo a casa, pel que he vist del 
pressupost..., el reconeixement econòmic el té. A veure: el patronat, Generalitat de Ca-
talunya, Ajuntament de Barcelona, Ministerio de Asuntos Exteriores, Diputació de Bar-
celona, Àrea Metropolitana de Barcelona: 1.472.000. En tot cas, sí que és evident que 
en tot cas qui sembla que no hi sigui, qui sembla que no hi tingui interès o que no..., a 
més des del punt de vista de l’aportació econòmica, que vol dir molt, qui no hi té interès 
sigui el Ministeri d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya, no? Perquè és evident que 
30.000 euros d’1 milió i mig és anecdòtic i absolutament testimonial, la qual cosa no 
demostra, en principi, doncs, gran interès en les activitats que pugui fer el Cidob.

En aquest sentit, sobre el reconeixement econòmic i sobre el pressupost, que me l’he 
estat mirant i vostè n’ha parlat, jo li hauria preguntat: «Creu que és suficient?» Vostè ho 
ha dit; entenc que no. I m’agradaria, doncs, saber els punts forts, els punts febles, quins 
recursos caldrien per poder reforçar aquests punts febles per poder-los millorar.

I vostè ho ha comentat així per damunt, però també m’agradaria saber, en compara-
ció amb altres think tanks de la importància i el prestigi del Cidob, on se situa el pressu-
post. És a dir, econòmicament, amb qui ens podríem comparar? I és cert que el Cidob 
participa en projectes de la Unió Europea i d’altres organitzacions internacionals. Què 
suposa per al Cidob fer això? És una reflexió personal, en aquest sentit. Què suposa fer-
ho? I quines estratègies duu a terme, en aquest sentit, no?

Finalment, i sobre la pretesa o presumpta retirada del Ministeri d’Afers Exteriors 
del patronat, voldria preguntar-li: s’ha fet algun comunicat oficial? És a dir, vostès han 
rebut alguna comunicació oficial, en aquest sentit, o no deixa de ser una filtració inte-
ressada a la premsa? Ha estat certament perquè al ministeri no li agradava el perfil dels 
candidats a presidir el Cidob? Ha presentat el ministeri algun candidat per poder dir: 
«Parlem-ne»?

Res més. Li volia preguntar això. Evidentment, té el suport total d’aquest grup 
parlamentari i entenc que, donant suport al Govern de Catalunya, entenc també que 
el suport del Govern de Catalunya també és explícit. L’encoratgem a seguir amb 
aquesta bona feina. I no tingui por; nosaltres no en tenim. El prestigi del Cidob no 
està en joc, hi sigui o no hi sigui el Ministeri d’Afers Exteriors; el prestigi del Ci-
dob va molt més enllà d’això, com s’ha dit i s’ha dit extensament aquesta tarda.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Para responder a las cuestiones que se han planteado, tendría de 
nuevo la palabra por unos cinco minutos, pero seremos...

Jordi Bacaria i Colom

Cinc minuts? Ho farem possible. Sobretot perquè... Bé, els agraeixo molt la seva 
valoració positiva de la feina que fem al Cidob. He dit abans, bé, que soc el director; 
a vegades m’agrada dir –com diuen els anglesos referent a les orquestres–: soc més el 
conductor, no?, el que porta la batuta, que el director, que és el que fa el programa. El 
programa és col·lectiu, i per això avui també, doncs, ja ho han assenyalat vostès, però 
m’acompanya la coordinadora executiva, l’Anna Estrada, i també un representant del 
comitè de treballadors, és a dir, perquè també tenen tot el dret a saber què es diu en una 
compareixença al Parlament per part de la nostra institució. I en Nicolás de Pedro ens 
acompanya junt amb la coordinadora executiva, Anna Estrada.

Començaré pel tema del ministeri, perquè veig que hi ha una preocupació comuna, 
i, per tant, començarem pel denominador comú. Miri, jo com a director comprendran 
que estic al patronat, però no soc membre del patronat. I, per tant, no diré ni aquí ni en-
lloc –hi ha les actes, està tot escrit, vull dir, no hi ha cap problema, es pot consultar–..., 
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però jo no puc dir el que en la meva qualitat de director i en el patronat passa, eh? Però 
sí que puc dir que com a director òbviament intento –i potser ho aconsegueixo, no ho sé, 
però en tot cas ho intento– tractar amb el mateix nivell de respecte i d’atenció tots els 
patrons. I per mi, com a director, no hi ha diferències, és a dir, tots els patrons estan allí, 
és el patronat que m’he trobat, és el patronat –encara que no siguin les mateixes per-
sones– que m’han nomenat, és el patronat que en tot cas m’ha ratificat. Perquè jo m’he 
cuidat, en el moment que hi ha hagut un nou president, de presentar la meva renúncia, i, 
per tant, l’he posat damunt de la taula i m’han ratificat; per tant, és el patronat que m’ha 
tornat a ratificar. I, per tant, no tinc cap mena de problema ni el vull tenir.

És més, jo crec que com a Cidob, com a director del Cidob, jo he d’atendre tots els 
patrons, amb independència del que aportin, perquè evidentment no tots els patrons 
aporten, com tampoc hi ha cap compromís escrit de que tots els patrons hagin d’aportar, 
és a dir, ni tan sols als estatuts.

Per tant, jo crec que el ministeri –i no ho crec jo sol, sinó que el mateix president 
ho ha dit, l’Antoni Segura– ha de seguir. Ara, en aquesta pregunta que vostès em fan 
aquí, jo diria: i potser els partits polítics que tenen una influència i un pes en el Par-
lament espanyol potser haurien de preguntar al ministeri en el Parlament espanyol, 
perquè nosaltres no tenim cap constància escrita de que el ministeri es retiri. L’única 
constància escrita és la que ha aparegut en els diaris; no hem rebut cap mena de co-
municació.

Això sí, i com ho ha dit els hi puc dir, perquè evidentment oficiosament també ho 
sé, i com m’ho han dit a mi ho puc dir, al marge del patronat, que el ministeri està pre-
ocupat. Òbviament, és una preocupació mútua; el ministeri està preocupat, jo també es-
tic preocupat. No pels 30.000, 61.000 euros, que en definitiva quan jo entro de director 
el ministeri ens en donava 30.000, i els hi dic: «Home, ens en podríeu donar una mica 
més. –No, no podem, les retallades, no-sé-què.» En aquell moment, a un altre institut, 
un centre espanyol que és el Real Instituto Elcano, els hi donaven 125.000. Jo els hi dic: 
«Home, doneu-nos alguna cosa més que 30.000. –No pot ser.» L’any vinent pugen El-
cano a 130.000, no? Bé, un euro més potser hauria sigut «despreciatiu», però almenys 
alguna cosa més per a nosaltres.

I quan han passat de 30.000 a 61.000 és perquè s’ha fet una convocatòria competiti-
va, perquè el ministeri ha canviat el sistema de subvencions als centres de pensament, 
que les dona, tal com està en la convocatòria, als que treballen i que contribueixen a la 
política exterior d’Espanya. I, òbviament, nosaltres ens hem presentat a aquesta convo-
catòria. Ens han retallat, perquè havíem demanat quasi 100.000 euros i ens n’han donat 
60, perquè algunes coses han considerat que no eren d’interès per al ministeri. Per tant, 
bé, doncs, a nosaltres ens en donen 61.000, i un altre institut ha passat de 150 a 170. 
Doncs, les coses són així. Però jo en aquest Parlament no puc demanar comptes; el que 
sí que puc demanar és que els partits que tenen una certa influència en el Govern actual 
d’Espanya, doncs, que puguin preguntar si el ministeri se’n vol anar o si vol donar més 
o no al Cidob, com a altres think tanks. Jo és l’únic que els hi puc dir.

Sobre la preocupació de mantenir la independència i el prestigi del Cidob, és la 
meva preocupació, òbviament, vull dir, i ho és des del primer dia que vaig entrar. És 
més, i quan vaig postular-me per ser director, també amb un procés competitiu, sa-
bia on em posava. Vull dir, a veure, no vaig néixer ahir; vull dir, jo soc d’aquells que 
abans, deien, dels quaranta anys que podia estar reclamant allò..., com a víctima del 
franquisme. Per tant, no ens enganyem, no em mamo el dit, no? Per tant, jo ja sabia on 
em posava.

Però també els hi he de dir que, com a director del Cidob, m’interessa el Cidob, res 
més. En el sentit personal dels termes, moltes més coses, però en el sentit professional 
només m’interessa el Cidob. És a dir... I, per tant, jo entenc que el Cidob avança i pot 
avançar si té independència en la recerca i té prestigi; si no, no. Si no ho puc fer, ho he 
de deixar, és a dir, no hi ha altra solució. Si veig que no ho puc fer, ho haig de deixar; 
si fracasso, ho haig de deixar, no hi ha altra solució. Però que la meva preocupació, per 
davant de tot, és que el Cidob funcioni.

Per tant, jo estic nomenat pel patronat del Cidob, el president és qui està en aquesta 
funció representativa i és qui té l’orientació del Cidob. Jo l’únic que haig de fer és inten-
tar que el pla director que es faci i que haurem de posar en marxa sigui l’eix de treball 
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del Cidob 2018-2021. Per tant, l’essencial del que farà el Cidob l’any vinent és el pla di-
rector; del que fa actualment és evidentment també el pla director actual, més els ajus-
tos que hem d’anar fent en funció del moment i les circumstàncies.

Per això també les preguntes sobre si hem deixat de fer algunes coses. És clar, no és 
que hàgim deixat, és que, com he dit abans, i pel tema del finançament, cada vegada te-
nim menys marge de maniobra. És a dir, d’una banda, tenim un finançament institucio-
nal que hauria de ser estructural, que és el que normalment, en els think tanks –allò que 
entrem i veiem a les pàgines–, en anglès en diuen crowdfunding, és a dir, bé, el nucli de 
finançament, que és perquè es mantinguin. Però com nosaltres cada vegada hem de fer 
més coses per poder mantenir el Cidob... I, home, al mateix temps els patrons ens dema-
nen també que fem més coses que siguin del seu interès, que també ho entenc, és a dir, 
no ho critico. Amb això responc la pregunta del senyor Sendra.

És clar que tenim un finançament institucional important, i més important que 
aquest centre que he citat abans. És a dir, tenim més diner públic que el centre que he 
citat abans, però en tenim menys de privat. Però tenim molts més projectes. Per tant, és 
clar, això és una situació que és sostenible, però no és ideal. És a dir, si la societat ens 
demana que fem anàlisi internacional, clar, podem anar fent i l’hem de fer contractant-la 
per poder mantenir la casa, perquè, com deuen comprendre, per sota dels 2.400.000 ja 
no pots fer gaire cosa, o t’has d’especialitzar; dius: «Doncs, ara només faré Àsia, o no-
més faré Mediterrani.» És a dir, no ho pots fer tot.

I avui estem en una societat i en una situació de globalització en què hem de saber 
de tot. Vull dir, la gent i els mitjans ens pregunten què passa a Àsia. Ahir teníem una 
representant del Ministeri d’Afers Exteriors del Japó. I et deia: «Vostès estan interessats 
en el Japó?» I jo deia: «Sí, molt. –I posaran el Japó en el seu centre? –Sí, el posarem. 
Quan tinguem diners.» Vostès estan disposats a buscar una empresa japonesa que posi 
una càtedra al Cidob per estudiar el Japó? Vostès estan disposats a buscar una empresa 
espanyola que estigui interessada en el Japó per posar diners? Vostès com a ministeri 
estan disposats a posar diners com altres ministeris d’altres països han posat diners per 
fer estudis? Posarem el Japó, si tenim això; si no, no ho tenim.

Per tant, ens hem d’anar adaptant. Amèrica Llatina ho seguim tenint, i ho seguim te-
nint més que abans, amb més força. El que no tenim són els projectes. Abans, per exem-
ple, hi havia el gran seminari ADI, no?, que era l’agenda de desenvolupament d’Amèrica 
Llatina i el Carib, que venia amb fons d’AECID. No es pot fer, ja no tenim aquests fons; 
per tant, hem de fer altres coses.

Europa sí, la seguim tenint a l’agenda. És a dir, tenim i mantenim un investiga-
dor principal en el tema d’Europa. Pensi que s’han jubilat alguns investigadors que no 
hem pogut substituir, però quan algun ha marxat l’hem substituït, i Europa ha sigut un 
d’aquests. És a dir, el seguim mantenint en l’àmbit principal. Europa de l’Est també ho 
seguim mantenint. Malgrat les jubilacions, seguim mantenint Rússia i Europa de l’Est, 
perquè en aquests moments és important i decisiu en l’àmbit europeu. És a dir, ara no li 
puc donar els percentatges, no?, que em preguntava la senyora Niubó, però sí que li puc 
dir que els mantenim tots encesos, aquests focs. Ara, quins són els que cremen més? 
Aquells en què tenim un projecte que ens dona recursos.

Projectes que em preguntava, doncs, el diputat del Partit Popular. Europe for Citi-
zens: és un projecte de la Unió Europea que ens va molt bé, que ens dona per a diversos 
anys, que l’anem reservant amb els projectes que presentem i que ens permet fer temes 
d’anàlisi i de difusió, temes europeus. Restricció? Que hem de fer més Europa. I, a ve-
gades, vols fer una cosa transversal i quan has de portar algú de fora d’Europa ja no t’ho 
financen, no?, ja no pots. Vull dir, vull portar algú del Marroc? Ja no pots. Vull portar 
algú dels Estats Units perquè m’expliqui les relacions transatlàntiques? Ja no pots, ho 
has de buscar d’una altra manera, no?

MENARA? MENARA també és aquest projecte de què estem molt satisfets, perquè 
hem guanyat, perquè el liderem, del que seria tot l’àmbit de la geopolítica mediterrà-
nia. I és un projecte de l’Horitzó 2020, que el lidera Cidob amb uns quinze socis, més o 
menys, i que ha començat el 2016, l’any passat, i que és per a tres anys. I això ens obliga-
rà..., i ens anirà molt bé d’estar a la punta, perquè, és clar, som punters en un estudi, l’únic 
sobre aquest tema, que ha guanyat el projecte que..., de la proposta que feia l’Horitzó 
2020 de la Unió Europea.
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La vicepresidenta

Ara sí, hauríem d’anar acabant.

Jordi Bacaria i Colom

Sí. I Eurocities, evidentment, és el de..., sí, és finançat per l’Open Society del senyor 
Soros, i és exactament un projecte per a temes de portar persones amb una beca, que 
estiguin aquí, que puguin veure, aprendre, no?, del nostre funcionament, de la nostra 
societat i que, doncs, puguin..., quan tornin al seu país, puguin contribuir també als va-
lors, a la democràcia i tots aquests temes que nosaltres des d’aquí podem oferir. 

I només per acabar amb les preguntes, molt ràpidament, del senyor Sendra. Sí, el 
comparatiu dels think tanks és molt important. Miri, clar, i això ho deia també l’ante-
rior president, el senyor Carles Gasòliba: volíem ser Chatham House. Chatham House, 
en euros, té 18 milions d’euros anuals i no rep subsidis del Govern; té contractes amb el 
Govern, però no rep subsidis, no? Clar, tots volem ser Chatham House. Soc conscient de 
que, si fóssim Chatham House, jo no seria el director. Real Instituto Elcano: 4 milions, 
i el ministeri i els patrons els aporten 3 milions. No tenen projectes ara. En tenen un, 
però, vull dir, que, bàsicament, són grans empreses d’Espanya –i de Catalunya, algu-
nes– que aporten, no? 

I, per tant, clar, dius: tens 4 milions, sense cap mena de dependència. La dependèn-
cia que has de fer, però no estàs depenent de projectes. L’ideal per nosaltres seria tenir 
4 milions d’aquesta manera, si li ho he de dir sincerament –amb empreses i govern–, i 
tenir el que tenim també amb els altres. Llavors, ja en tindríem 6, de milions, no?, que 
estaríem per damunt dels que hem d’estar. És a dir, si ens tractessin igual, que és el que 
no ens tracten, podríem ser més, no? CEPS, de Bèlgica: 7,6 milions. No té subvencions 
públiques, té 45 per cent de contractes competitius, com nosaltres. És a dir, té la mateixa 
proporció de contractes competitius que tenim nosaltres: 45 per cent. Ara, tenen 7,6 mi-
lions. Brookings: 100 milions. Déu n’hi do, no?, 100 milions, de dòlars, en aquest cas, eh? 

Bé, Brookings dedica a comunicació 2.600.000 dòlars; pràcticament el nostre pres-
supost Brookings només el dedica a comunicació. O sigui, doncs, clar, no podem ser 
Brookings. Bruegel: Bruegel té 4 milions i mig. Ah, però el Govern espanyol li aporta 
199.000 euros, no? Bé..., entre altres governs europeus, eh?, vull dir..., però perquè ve-
gin. CEPS tenen també moltes corporacions i empreses que els hi aporten. Moltes em-
preses espanyoles estan donant diners a CEPS, a Bèlgica, i no ens en donen a nosaltres. 
Per què? Perquè segurament consideren que CEPS és més important, no? Per això deia 
que, a vegades, els de fora ens reconeixen, però després els d’aquí no ens tracten com 
ens haurien de tractar. Jo no espero que vinguin empreses belgues a donar-nos..., potser 
algun dia ho farem, però, és clar, aquí hi ha empreses espanyoles que contribueixen en 
think tanks belgues, no? 

Per tant, estratègia? És aquesta que he dit. De moment, mantenir el Cidob, man-
tenir-lo en el seu nivell, amb aquesta estratègia que hem tingut de seguir d’ajust pres-
supostari, de reducció de costos, de guanyar projectes competitius. Jo crec que és una 
estratègia transitòria. Però una estratègia definitiva seria, primer, no estar pendents 
d’aquesta espasa de Dàmocles, de si et donem o si no et donem, si fas això, si no fas 
això. Això passa. I no hauríem de tenir aquesta situació. És a dir, les institucions que 
ens donen, s’haurien de comprometre, com a mínim..., ja sé que això és molt difícil 
pressupostàriament per a les institucions, però a un compromís pluriennal; vull dir, no 
podem estar pensant: «Ens en donaran l’any vinent?» Si encara no sabem aquest any 
com... Bé, ho hem dit...

La vicepresidenta

Passem moltíssim del temps, sí. Si vol anar tancant...

Jordi Bacaria i Colom

...360.000, que ens donarà la conselleria, però no ha aprovat el pressupost. També 
ens van dir, l’any passat, 360.000, i encara estem amb el pressupost prorrogat. Per tant, 
en tenim 300. Per tant, aquesta és la situació. Si volem tenir alguna cosa que funcioni, 
com qualsevol institució de recerca, no estic dient que siguem una empresa privada que 
demanem subvencions; estem dient: «Som una empresa de recerca, com qualsevol uni-
versitat. Volem que ens tractin igual, volem que ens avaluïn millor.»

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta

Muchas gracias, señor Bacaria, por las explicaciones y por atender a las preguntas 
que han planteado los diputados.

Con esto levantamos la sesión.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i deu minuts.
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	352-00948/11

	Proposta d’audiència de Màrius Vendrell, president de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00967/11

	Proposta d’audiència d’Helena Torroja Mateu, professora de relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00949/11

	Proposta d’audiència de Manuel Ballbé, professor de dret administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00950/11

	Proposta d’audiència de Caterina Garcia Segura, catedràtica de relacions internacionals de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00951/11

	Proposta d’audiència d’Ángel Rodrigo, professor de dret internacional públic de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00952/11

	Proposta d’audiència de Josep Maria Castellà, professor de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00953/11

	Proposta d’audiència de José Luis de Castro Ruano, professor de dret internacional públic de la Universitat del País Basc, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00954/11

	Proposta d’audiència de Blanca Vilà, catedràtica de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00955/11

	Proposta d’audiència de Rafael Arenas, catedràtic de dret internacional privat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00956/11

	Proposta d’audiència de Teresa Freixes, catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (retirada)
	352-00957/11 

	Proposta d’audiència de Josu de Miguel, professor de dret constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00958/11

	Proposta d’audiència de Xavier Pons Ràfols, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00959/11

	Proposta d’audiència de Carlos Fernández de Casadevante Romaní, catedràtic de dret internacional públic de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00960/11

	Proposta d’audiència d’Ana Mar Fernández Pasarín, professora de ciències polítiques i de l’Administració pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00961/11

	Proposta d’audiència d’Àlex Calvo, professor de dret internacional públic de la European University, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00962/11

	Proposta d’audiència de Patricia Jiménez de Parga Maseda, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00963/11

	Proposta d’audiència d’Araceli Mangas Martín, professora de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00964/11

	Proposta d’audiència d’Antonio Remiro Brotons, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00965/11

	Proposta d’audiència de Martín Ortega Carcelén, professor de dret internacional públic i relacions internacionals de la Universidad Complutense de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00966/11

	Proposta d’audiència de Sergi Marzabal, en representació de Catalans al Món, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00968/11

	Proposta d’audiència de Marina Falcó amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (retirada)
	352-00969/11

	Proposta d’audiència d’Èric Viladrich, president del Casal Català del Quebec, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00970/11

	Proposta d’audiència de Núria Amorós, presidenta del Casal Català de Montevideo, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00971/11

	Proposta d’audiència d’Albert Masquef, president del Cercle Català de Madrid, amb relació al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
	352-00972/11

	Propostes d’audiència relatives al Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (retirades)
	352-00973/11 i 352-00974/11

	Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00744/11 a 352-00749/11, 352-00799/11, 352-00840/11, 352-00841/11 a 352-00843/11 i 352-00860/11

	Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	352-00798/11, 352-00849/11 a 352-00859/11, 352-00861/11, 352-00862/11 i 352-00863/11

	Proposta d’audiència d’una representació de l’associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
	352-00800/11

	Proposta d’audiència d’una representació de l’associació Amical de Mauthausen i Altres Camps i de Totes les Víctimes del Nazisme amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
	352-00845/11

	Proposta d’audiència de Xavier Arbós Marín, catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
	352-00801/11

	Proposta d’audiència de Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, rela
	352-00802/11

	Proposta d’audiència de Josep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històr
	352-00844/11

	Proposta d’audiència d’Enric Pubill, president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa  el Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la me
	352-00846/11

	Proposta d’audiència de Pere Fortuny i Velázquez, president de l’Associació pro Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Lle
	352-00847/11

	Proposta d’audiència de Manuel Perona i Medina, president de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la L
	352-00848/11

	Proposta d’audiència de Paul Preston, professor d’estudis hispànics, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’alt
	352-00864/11

	Proposta d’audiència de Roberto Fernández Díaz, catedràtic d’història moderna, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històric
	352-00865/11

	Proposta d’audiència d’una representació de l’Associació Manuel Azaña amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’al
	352-00866/11

	Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació Alternatives amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’alt
	352-00867/11 

	Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació Rafael del Pino amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’
	352-00868/11

	Proposta d’audiència d’una representació de la Fundació José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la
	352-00869/11

	Proposta d’audiència d’una representació del Centre Internacional de Toledo per a la Pau amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòri
	352-00870/11

	Proposta d’audiència d’una representació del Reial Institut Elcano amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altre
	352-00871/11

	Proposta d’audiència d’Emilio Lamo de Espinosa, catedràtic de sociologia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i 
	352-00872/11

	Proposta d’audiència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de ciències polítiques, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria h
	352-00873/11

	Proposta d’audiència de Mariano Torcal, catedràtic de ciències polítiques i socials, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria hi
	352-00874/11

	Proposta d’audiència de Josep Fontana, professor emèrit de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria
	352-00875/11 

	Proposta d’audiència de Jordi Canal, professor de l’Escola d’Estudis Superiors de Ciències Socials de París, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, 
	352-00876/11

	Proposta d’audiència d’Ian Gibson, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres norm
	352-00877/11

	Proposta d’audiència de Henry Kamen, historiador i hispanista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres no
	352-00878/11

	Compareixença de Jordi Bacaria i Colom, director del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona, per a informar sobre les línies d’actuació d’aquesta fundació 
	357-00204/11




