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SESSIÓ NÚM. 44

La sessió s’obre a un quart d’onze del matí. Presideix
la Sra. Geli i Fàbrega, acompanyada del vicepresident,
Sr. Ariza Irigoyen, i de la secretària, Sra. Neras i Plaja.
Assisteix la Mesa la lletrada Sra. Andreu i Fornós.

Hi són presents les diputades i els diputats Sr. Aligué
i Escudé, Sr. Argilés i Serres, Sra. Borràs i Solé, Sra.
Bruguera i Bellmunt, Sr. Castellnou i Alberch, Sr. Escu-
dé i Pladellorens, Sr. Fernàndez i Burgui, Sr. Hinojosa
i Lucena, Sr. Iglesias i Sala, Sr. Lladó i Isàbal i Sr.
Sánchez i Pagès, pel G. P. de Convergència i Unió;
Sra. Figueras i Siñol i Sr. Rañé i Blasco, pel G. Socia-
lista; Sr. Bonet i Palau, pel G. P. Popular; Sra. Mayol i
Beltran, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds,
i Sr. Benach i Pascual i Sr. Ridao i Martín, pel G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió, en representació de l’As-
sociació Amical de Mauthausen i altres Camps, el Sr.
Joan Escuer i Gomis, que n’és el president; el Sr.
Josep Zamora i Guiu, que n’és el secretari d’organitza-
ció, i la Sra. Pilar Molins i Cid, que n’és la secretària
general.

ORDRE DEL DIA

1. Compareixença de representants de l’Associació
Amical de Mauthausen i altres Camps davant la Comis-
sió de Política Social perquè informin de les seves
activitats. Tram. 357-00385/05. Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, Grup Socialista al Parlament de
Catalunya, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana
de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds (IC-EV), Grup Parlamentari Po-
pular, Grup Mixt. Compareixença. (BOPC, 325, 25813.)

2. Proposició no de llei sobre la realització del garbellat-
ge genètic de la fibrosi quística als donants en els
bancs de semen. Tram. 250-01568/05. Grup Parlamen-
tari Popular, juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del
Grup Parlamentari Popular. Debat i votació. (BOPC,
291, 23439.)

3. Proposició no de llei sobre la coordinació amb l’Ad-
ministració local per a garantir la màxima eficàcia dels
serveis sociosanitaris de les àrees bàsiques de salut.
Tram. 250-01598/05. Sra. Rosa Barenys i Martorell,
juntament amb 5 altre(s) diputat(s) del Grup Socialista
al Parlament de Catalunya. Debat i votació. (BOPC,
296, 23804.)

4. Proposició no de llei sobre la conversió de la Casa
de les Mines, de Bellmunt del Priorat en centre de dia.
Tram. 250-01602/05. Sra. Montserrat Duch i Plana, jun-
tament amb 4 altre(s) diputat(s) del Grup Socialista al
Parlament de Catalunya. Debat i votació. (BOPC, 296,
23807.)

5. Proposició no de llei sobre la formació i les funcions
del personal tècnic en sanitat animal. Tram. 250-01626/
05. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC-EV), juntament amb 1 altre(s) diputat(s) del
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els
Verds (IC-EV). Debat i votació. (BOPC, 303, 24403.)

La presidenta

Bon dia, senyores i senyors diputats, iniciem la Comis-
sió de Política Social del dia d’avui.

Compareixença de representants de
l’Associació Amical de Mauthausen i
altres Camps perquè informin de les
seves activitats (tram. 357-00385/05)

El primer punt de l’ordre del dia és la compareixença
de representants de l’Associació Amical de Mauthau-
sen i altres Camps davant d’aquesta Comissió. Aques-
ta és una compareixença sol·licitada per unanimitat per
tots els grups presents en aquest Parlament i, per tant,
doncs, va considerar-se que, amb independència que
ells havien anat parlant unilateralment o bilateralment
amb tots els grups, era bo que vinguessin a una compa-
reixença en aquesta Comissió, més formal, perquè que-
dés constància que el Parlament de Catalunya es fa res-
sò d’això que ara es parla molt, de la memòria que ells
han acumulat i, per tant, també de les possibilitats de
treball conjunt o de veure el que els diferents grups
parlamentaris amb les diferents responsabilitats, doncs,
poguessin tirar endavant.

Jo dono la benvinguda, des de la presidència d’aques-
ta Comissió, a les tres persones que ens acompanyen:
el senyor Joan Escuer Gomis, el senyor Josep Zamora
Guiu i la senyora Pilar Molins i Cid; són president, se-
cretari d’organització i secretària general de l’Associ-
ació Amical de Mauthausen i altres Camps de Concen-
tració.

Per tant, a mi em sembla que, sense més preàmbuls, els
podríem donar la paraula. Ells ens han portat, i em sem-
bla que la secretària, la Dolors Balagué, ha repartit un
dossier per a cada Grup Parlamentari, on ens han fet un
recull de quina és la feina feta, sobretot els últims
temps, perquè tinguem constància per escrit de la seva
activitat, que és molta, al llarg d’aquests últims temps.

Per tant, si els sembla, farem el que fem habitualment,
donar-los la paraula i, a posteriori, que els diferents
grups parlamentaris puguin fer preguntes, observaci-
ons, matisar la seva intervenció.

Parlaran, en tot cas, les tres persones, ells es distribui-
ran el temps, no ho sé..., comença el senyor Joan Escu-
er? Té la paraula el senyor Joan Escuer, president de
l’Associació Amical de Mauthausen.

El Sr. Joan Escuer i Gomis (president de l’Associació
Amical de Mauthausen i altres Camps)

Bon dia, senyores, senyors de la Comissió. Com a pre-
sident de l’Amical de Mauthausen –no sé si se’m sent...
(Veus de «Sí, sí».)–, vull donar les gràcies a aquesta
Comissió, i, sobretot, a la senyora presidenta, d’haver-
nos rebut en aqueixa sessió.

Jo, com a president, faré la presentació de la nostra
Amical, de la manera que es va formar la nostra Ami-
cal, i quines persones van contribuir-hi, l’any 62.

L’any 62, un grup de companys que van estar al camp
de Mauthausen, en diré els noms: Joan Pagès, Josep
Sugranyes Boix i el company Amadeu López Arias,
l’any 62, al mes de novembre, quan va haver-hi aque-
lles riuades del desbordament del riu del Ripoll, a Ter-
rassa i a Sabadell; va venir un company, que es diu
Emile Vallei, i que va aportar ajut humanitari als afec-
tats d’aquella riuada.
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Arran d’allò es va formar la nostra Amical. La nostra
Amical, amb moltes dificultats, sobretot clandestina-
ment –perquè la situació d’aquella època no permetia
altra cosa–, vam començar a organitzar, a reagrupar tots
els companys que van estar als camps de concentració
de Mauthausen i van organitzar, van fer l’embrió de la
nostra Amical.

Avui, la nostra Amical té una història, d’aquí, a Espa-
nya, té una història a partir de l’any 62, i que ha fet un
treballs magnífics, grandiosos, sobretot, bé, quan venir
la transició, quan va venir la transició, a partir de lla-
vors, vam poder sortir a la llum del dia i portar els tre-
balls que estem fent avui.

La nostra missió, primer, és divulgar aquells fets que
van passar des de l’any 36 fins a l’any 46, perquè la
joventut, sobretot, tingui coneixement del que és la his-
tòria. La història recent –perquè això és recent encara–
de la nostra nació, de tots els pobles d’Espanya, perquè,
entre parèntesi, vull dir, que la nostra organització és
estatal; representa tots els pobles d’Espanya, totes les
regions d’Espanya. Hi tenim delegats a Andalusia, hi
tenim delegats a Astúries, hi tenim delegats a València,
a l’Aragó. (Se sent un telèfon.) Puc continuar? (Veus de
«sí», «sí».)

Aleshores, la nostra Amical té la missió de fer, de divul-
gar tots aquells sacrificis que una quantitat d’espanyols i
no espanyols van sofrir en els camps d’extermini
d’Auschwitz. Aquests fets, doncs –avui podem dir-ho–...,
vam començar per passar per les escoles i per les ins-
titucions cíviques la nostra pel·lícula que es diu Nit i
boira, és un curtmetratge que dura trenta minuts i és un
documental que es considera el novè més important de
tot Europa, i això ens ajuda a passar per les escoles, pels
instituts, per les universitats, i pertot arreu on ens ho
demanin.

És clar, la nostra Amical no té ajut de cap mena; l’únic
ajut que podem tenir és que, bonament, les institucions
que ens demanen, que ens ajudin, que ens donin, doncs,
una mica..., el que puguin, sobretot les escoles públi-
ques, que tenen més cèntims, són les que ens poden
ajudar més. Però això és pa per a avui i fam per a demà.

Nosaltres, doncs, estem aquí per demostrar-vos qui som
nosaltres i quins motius ens porten a treballar en aquest
sentit.

Jo donaré la paraula al company Zamora, que ell és el
secretari d’organització, i que us farà un resum de tot el
que estem fent nosaltres i pertot arreu per on passem.

Perdoneu la meva falta, potser, d’oratòria, però molt
agraït; gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Joan Escuer. No, no és veritat, això de
la falta d’oratòria, eh? En tot cas, li passem la paraula
al senyor Josep Zamora, que pot intervenir.

El Sr. Josep Zamora i Guiu (secretari d’organització
de l’Associació Amical de Mauthausen i altres Camps)

Abans de tot, donaria moltes gràcies a tots els senyors
diputats aquí presents, per haver tingut l’amabilitat, per

primera vegada, d’invitar la nostra Amical i poder-nos
escoltar sobre el treball que nosaltres estem realitzant,
perquè d’això dependrà, del reflex que el nostre treball
té en vostès, que nosaltres comprendrem si estem en la
bona via o bé si hem d’afinar una miqueta més.

El treball que nosaltres estem realitzant des de moltís-
sims anys, perquè les nostres forces són limitades, no
hi ha cap jove entre nosaltres que sigui capaç de jugar
a futbol, ja, si no pot ser algun nét dels deportats, tots
tenim molts anys a sobre nostre, ja, des que vam sortir
d’aquí, a Espanya, lluitant ja a favor de la República
que vam haver d’anar a França, passar pels camps de
França, els camps de concentració de França, d’Alema-
nya, la resistència francesa, alguns de nosaltres a les
guerrilles, aquí, a Espanya, després una altra vegada
fins prop dels anys cinquanta... És a dir, acusem una
miqueta el cansament de tots aquests últims anys, i és
per això que estem molt contents que avui dia, doncs,
sigueu la representació legal d’aquest poble pel qual
tant hem lluitat i tants companys han mort, que ens feu
l’honor de rebre’ns aquí. Moltes gràcies.

El treball que nosaltres estem realitzant, ja que ja he dit
que les nostres forces són limitades, hem estudiat i hem
vist que és, sobretot, de cara a la nostra joventut que
l’hem de realitzar. I, així, nosaltres, durant molts anys
ja fa que passem per les universitats, les facultats, els
instituts, i, a més a més, els mestres ens criden, i ens
veiem en moltes vicissituds per arribar a complir tots
els compromisos que adquirim, moltes vegades perquè
no sabem dir que no.

L’any passat, per exemple, va ser a l’Institut d’Ensenya-
ment d’aquí, de Barcelona, que van convidar que pas-
sessin totes les escoles de Barcelona per una exposició
que van posar aquí, al carrer Nou de la Rambla, i vam
començar, van passar tres escoles per dia, però vam
acabar al cap del mes passant set escoles per dia, per-
què les que no les havien pres per l’ordinador venien
d’una manera ja –entre cometes–, diguem-ne, «salvat-
ge», quan podien vindre; a vegades no tenien temps ni
d’anar a dinar.

La nostra exposició..., cada exposició i cada explicació
dura un parell d’hores, cosa que pot representar que
moltes vegades acabàvem ja que no teníem forces ni
per anar-nos-en a casa, per parlar francament.

Llavors, a Barcelona, hem tractat de fer-ho una miqueta
tipus militar, quadricular-la, i l’any passat també vam
passar-la després pel Clot - Sant Martí, Horta-Guinar-
dó i Sants-Montjuïc, també les nostres exposicions i les
escoles d’aquests llocs a través dels centres, dels casals,
dels mestres que hi ha dels CRP, que hi ha a molts di-
ferents districtes de Barcelona.

Aquest és un dels nostres treballs, i la importància...,
vam passar com ja veureu en els papers que us hem
donat, perquè hem volgut portar aquests papers perquè
vostès tinguin una miqueta d’idea del treball que estem
realitzant; són potser, més de cent trenta, cent quaran-
ta visites entre escoles, instituts, universitats, i aquí din-
tre no comptem les visites que fan els xicots estudiants
d’historiadors, que vénen a fer-nos consultes, a pregun-
tar-nos coses.
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Ara mateix tenim fins i tot una noia austríaca, que està
preparant una tesi aquí, a la Universitat de Barcelona,
que la tenim constantment allí perquè està revisant tots
els nostres llibres, els nostres arxius i tot això; quanti-
tat d’historiadors que et vénen també, xicots que aca-
ben d’estudiar i que vénen allí per consultar els nostres
arxius i tot això..., que són molt importants en aquest
aspecte, i perquè ells no troben aquesta informació en
altres llocs. Part de la nostra història passada no està
escrita en cap llibre, no està escrita enlloc.

I com molt bé deia una vegada el director de la Facul-
tat d’Econòmiques, deia: «és que aquestes lliçons, per-
doneu-me que sempre us hagi de cridar a vosaltres, ja
sé que teniu molta edat» –diu– «però no hi ha ningú
més que vosaltres que les pugueu impartir, perquè no-
saltres no les hem viscudes i no les coneixem.»

Llavors, últimament, ha vingut la Conselleria d’Ense-
nyament, ha filmat també quan els nostres companys
donaven una conferència a Santa Coloma, a l’Institut
Numància, també. Així..., molt bé, ha estat..., és un
document molt maco, la prova del nostre treball que
estem fent. Surten allí quan estem parlant, surt també
quan les noies i els joves que hi han allí ens interroguen
sobre diferents coses, aquella discussió.

També passem la pel·lícula aquesta, Nit i boira, d’Alain
Resnais, del cineasta aquest francès que va voler deixar
constància del que eren els camps de concentració,
perquè sabia que després vindria aquest revisionisme
que tenim avui, del senyor Varela, que aquest dia vam
tenir el goig i l’honor de veure com el jutjava la demo-
cràcia, la nostra democràcia, que ja és hora que el jut-
gés, que pogués..., d’acord..., aquest senyor, no deixar-
lo parlar, no deixar-lo dir, no deixar-lo dir tot aquest
seguit de «tonteries» i mentides, com va dir en plena
sala, en què invitava tothom a llegir la seva literatura
nazi, tota aquesta... –que per decòrum cap a vostès no
dic el nom que es mereix aquesta..., tota aquesta litera-
tura. I aquí una felicitació per les nostres institucions,
pels nostres Mossos d’Esquadra, que van posar un ter-
me a aquesta llibreria, quan nosaltres, com a Amical de
Mauthausen o com a antics companys d’associacions
també republicanes, com els Antics Combatents i tot
això, ens havíem batut moltes vegades davant d’El
Corte Inglés, a la Fira del Llibre, a cops de puny amb
aquesta gent, perquè és l’únic diccionari, són les úni-
ques formes que comprenen, ells sempre van a la vio-
lència.

Llavors, dit això, nosaltres estem molt contents, perquè
el tema del senyor Varela i tot això sempre ens surt,
quan anem per les facultats, quan anem per aquí. Últi-
mament, aquest senyor es va inscriure, doncs, per
aprendre l’alemany, i van venir els mestres dient que
ells no li’n volien ensenyar i els alumnes van fer vaga
i se’n van anar.

És a dir que s’ha posat d’acord la realitat de fora del
carrer amb les nostres lleis, això degut al canvi del Codi
penal que hi ha hagut avui dia, que ha permès posar
aquestes coses... Nosaltres ens en felicitem, n’hem si-
gut uns dels promotors, durant molt de temps, sols.
Últimament, hi ha un grapat d’organitzacions que han
format aquesta plataforma, i estem molt contents que

això hagi marxat així, i esperem que els nostres jutges
i els nostres fiscals democràtics, doncs, per sempre més,
impediran que tinguem aquesta vergonya a casa nostra,
que surti aquesta literatura nazi, aquesta literatura fei-
xista, que les nostres organitzacions de Viena, la Fede-
ració Internacional de Resistència, de la qual nosaltres
fem part, que està a Viena, ens deien que allí arribava
propaganda en austríac i en alemany, en tots aquests
països, i aquesta propaganda sortia de Barcelona. I per
nosaltres era denigrant que, a un país democràtic com
el nostre, se’ns hagués de dir això.

Llavors, això, avui dia, espero que s’acabarà. Jo no
demano, com a persona humana, que el matin; no de-
mano jo que el castiguin a vint anys, no demano no-
més..., nosaltres demanem que aquesta propaganda no
surti més, aquesta propaganda, perquè està fora de la
llei, aquesta propaganda és una propaganda prohibida
a tot Europa, que incita a la guerra, incita a la violèn-
cia, justifica els camps de concentració, aprova que als
jueus se’ls tracti com a rates i com a «alimanyes», i, tot
això, avui dia, és impossible al nostre país. La democrà-
cia i aquestes coses estan barallades i la llibertat de cada
un, doncs, s’acaba on comença la de l’altre company,
i s’ha de ser respectuós amb aquesta llibertat, que tots
hem defensat i que ens ha costat tant de conquistar,
hem de saber-la conservar i ser respectuosos amb
aquesta llibertat i fer-ne bon ús, d’aquesta llibertat.

Llavors, un dels treballs que nosaltres fem també molt,
és que aquests xicots historiadors que vénen a casa
nostra, i que fins ara era molt impossible de rebre’ls;
aquest any, nosaltres hem canviat de local; hem agafat
un local amb cinc habitacions, perquè les tres que tení-
em eren molt petites ja, no ens podíem reunir quan ve-
nia molta gent –a vegades vénen col·legis sencers, allí–, i el
principal problema que nosaltres tenim, per no donar
moltes voltes –vostès ja faran les preguntes que creguin
convenients després–, és un problema que nosaltres
sol·licitem una ajuda, necessitem una ajuda econòmica,
perquè fins ara nosaltres només hem viscut de les co-
titzacions dels nostres militants –de molta edat, i que no
tenen, no pertanyen a classes massa afavorides, oi?–,
donatius dels nostres amics i donatius que ens donen
quan anem a donar conferències a les escoles o alguna
cosa així, d’una manera voluntària.

Nosaltres no demanem res, perquè a la majoria de les
escoles que anem..., nosaltres sabem també que les es-
coles tampoc en tenen gaires, de cèntims, i no ens hi
neguem mai, al contrari; no ho posem com a condició,
que ens donin alguna cosa per anar a donar una confe-
rència, molt al revés; nosaltres no exigim res, si ens
donen alguna cosa és voluntari.

Però avui dia creiem que..., per això va ser la nostra
motivació parlar amb el senyor Camp, en parlar amb el
senyor Vallvé, que és el senyor diputat que més ens
segueix ja des de molts anys aquestes coses, que s’hau-
rien de plantejar que la Generalitat ens donés una aju-
da permanent cada any.

Nosaltres sabem, per exemple, que hi ha, a vegades,
ajuda a equips de futbol, de vegades s’ajuda, es dóna un
donatiu per a una processó, es dóna un donatiu per a
això o per a això altre. Nosaltres, en aquest aspecte,
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creiem que també ens mereixem un ajut i, sense cap
classe de vanaglòria, perquè això que fem és una cosa
que ens hem imposat nosaltres, fa part del jurament dels
nostres companys que van sortir de Mauthausen, de
dedicar la resta de la nostra vida a explicar a les noves
generacions i a la nova joventut el que havia passat,
perquè ells no ho hagin de passar.

Així que vull dir que això, per nosaltres, no és cap tre-
ball, que per nosaltres és una joia de poder complir amb
el jurament que es va fer i amb tots els companys que
van morir, els vuit mil que van morir a Mauthausen, i
vuit mil i escaig que van morir en altres diferents
camps, de republicans espanyols; es calcula uns setze
mil republicans, i, com a percentatge, és molt gran.

Aquest dia jo els deia, en una reunió amb els companys
jueus, com a percentatge és molt gran, perquè aquests
setze mil van sortir d’uns tres-cents mil republicans que
quedaven a França, i com a percentatge és potser... No
vull igualar els jueus, però és un percentatge enorme-
ment gran, més que a Bèlgica o que a altres països
d’aquests que van estar en guerra; nosaltres, sense es-
tar en guerra, precisament.

Llavors, jo no em voldria fer pesat. El nostre company
president, els ha explicat els finals, en una targeta que
els hem donat, hi ha el final de la nostra... El que nosal-
tres demanaríem avui dia als nostres representants –que
són vostès–, a les nostres institucions, que tant hem llui-
tat per poder-les restablir, i que jo recordo encara com
un somni quan demanàvem llibertat, autonomia i totes
aquestes coses aquí, a l’Assemblea de Catalunya, de la
qual jo feia part, que venia el delegat de França, feia
part d’aquesta Assemblea de Catalunya, i, avui dia,
nosaltres us demanem un ajut, perquè estem arribant a
un final, que no podem més ja, amb cèntims, ja.

Moltes vegades els nostres companys, que tenen neces-
sitat d’agafar taxis per anar amunt i avall, d’una esco-
la a l’altra o tot això, doncs, l’Amical no pot sufragar
aquestes coses. Els nostres mitjans cada dia són més
petits, i únicament fins ara hem rebut una ajuda de la
Diputació, de la Diputació rebem una ajuda, fa uns dos
anys. És l’únic ajut oficial que tenim puntualment.

S’han demanat cèntims cada vegada que, en quatre o
cinc anys, anem a veure el camp de Mauthausen, s’ha
demanat una ajuda i la Presidència de la Generalitat,
quan la hi hem demanat, ens l’ha donat, l’ajuda aques-
ta, però avui dia no es tracta d’aquesta ajuda per anar
allí, avui dia es tracta, simplement, d’un ajut que dema-
nem cada any per poder fer les nostres coses, les tas-
ques, per arreglar la nostra exposició, que tenim dues
exposicions i que constantment hem d’arreglar-les per-
què estan sempre corrent d’una banda a l’altra, i ara cau
un quadre, ara cau un retrat, i tot això és una despesa
que avui dia nosaltres no podem sufragar.

A més, hem hagut d’agafar un pis al mateix lloc on
estem, a dalt, i hem tingut..., passem d’un milió i mig
de despeses, també hem invertit tots els nostres cèntims
allí dintre per poder rebre els companys que vénen, els
historiadors i els mestres que vénen, d’una manera de-
cent, perquè abans no podíem fer ni això; teníem dues
habitacions i un trosset, allí estàvem els uns sobre els

altres; quan un telefonava molestava els altres, i és una
miqueta aquesta situació.

Jo no voldria fer-me pesat i em queden moltes coses per
dir. Jo espero..., suposo que si hi ha alguna cosa que no
m’he explicat prou bé, vostès seran prou amables..., jo
estic sempre disposat a aclarir-ho, i és tot el que els
podia dir.

La presidenta

Gràcies, senyor Zamora. Té la paraula la senyora Pilar
Molins.

La Sra. Pilar Molins i Cid (secretària general de
l’Associació Amical de Mauthausen i altres Camps)

Bon dia a tothom. Agraeixo que ens hagin convidat, i
la seva assistència. En Zamora ha dit pràcticament..., té
moltes més coses, és veritat, però ha dit pràcticament
com ens movem en la nostra Associació.

Els nostres companys de l’Estat espanyol treballen en-
cara una mica amb més precarietat que nosaltres, per-
què són sols, és una persona sola a cada lloc, i això fa
que hi hagi encara més necessitat de poder-los ajudar.

També –ell ho ha dit– anem a centres penitenciaris; és
molt gratificant anar a un centre penitenciari perquè
veus aquestes persones que, per raons de les circums-
tàncies de la seva vida, han quedat allà recloses, i de la
manera, doncs, que troben aquesta part de la història,
que ningú els havia explicat.

Vull dir que la primera vegada que hi vaig anar, hi ana-
va amb una mica a veure què passarà, vaig quedar ter-
riblement sorpresa; i això, doncs, anem a aquests llocs.

També voldria dir, ells són homes, ells han estat..., l’Es-
cuer ha estat al camp, ell ha estat un guerriller, com heu
vist, i un lluitador. Voldria deixar un pensament per a
les dones que també van estar al camp, que també van
ser molt lluitadores, que en el camp de Ravensbrück
van ser les primeres que van rebutjar –això, en Joan ho
sap molt bé–, van ser les primeres que se’ls donava un
tiquet a canvi del seu treball, que no valia per a re, po-
dien comprar-se un raspall de dents i no tenien pasta, i
elles van dir que no necessitaven re de tot allò.

A aquestes dones, els voldria deixar un record, i tam-
bé a les dones que es van quedar aquí, que van estar
tancades a la presó, que van estar castigades sense tre-
ballar, amb criatures petites i a les quals la gent dels
pobles –això passava més als pobles, potser, que a les
ciutats, perquè queda tot molt més diluït– se les tenia
marginades en tots els aspectes. A part de roja –com
tots sabeu– roja y catalanista eren els noms i els cog-
noms d’aquestes persones, que van haver de lluitar
molt.

Nosaltres, doncs, us demanem que considereu el nos-
tre cas, i quant a les lleis democràtiques que ara tenim,
només volem això: que compleixin les lleis que mar-
quen avui dia els nous codis penals, i que, d’una vegada
per sempre, sortim d’aquestes coses tan angoixoses i
tan vergonyoses per al nostre país.

Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyora Pilar Molins.

Ara passaríem la paraula als diferents grups parlamen-
taris. Del Grup Mixt, no hi ha, en aquest moment, cap
diputat present en aquesta Comissió; així tampoc, em
sembla, d’Esquerra Republicana. En tot cas, després,
potser s’hi incorporaran.

Per tant, passem la paraula a la senyora diputada Imma
Mayol, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya - Els Verds. Té la paraula.

La Sra. Mayol i Beltran

Gràcies, senyora presidenta. Jo, de veritat, voldria do-
nar molt, molt la benvinguda als senyors Escuer,
Zamora i Molins; ens coneixem amb algú de vostès de
fa temps, i la veritat és que vostès deien que era un
honor estar aquí; l’honor és nostre, i això els ho dic
amb tot el sentiment. Perquè nosaltres no estaríem aquí,
cap de nosaltres estaríem aquí si vostès no haguessin
estat, conjuntament, amb molta altra gent, persones que
van lluitar i que van lluitar per la llibertat del nostre
poble, i que van lluitar per la llibertat de tot Europa, i
jo diria per les llibertats en el sentit ampli de la huma-
nitat.

Per tant, tenim molta consciència que nosaltres, en
aquest moment, tenim el privilegi de poder ostentar un
lloc de representació democràtica, però això no ho hau-
ríem pogut fer si no hi hagués hagut gent com vostès,
que van estar «currant» i es van estar mullant i compro-
metent-se políticament fins a uns extrems que, gràcies
a Déu, molta gent no hem hagut de viure ja; ens hem
compromès políticament, i aquest compromís no ha
significat el preu personal ni el cost personal que a vos-
tès els va significar, no?

En aquest sentit, jo crec que és una expressió d’allò que
diem a vegades, i jo em sento hereva de la seva tradició,
personalment i políticament. Penso que mai cap espai
de llibertat ha estat donat, sinó que han estat conquerits,
i vostès són una expressió d’aquest esgraó, que, a més
a més, van haver de pagar un preu –hi insisteixo– molt
important a la seva vida.

En aquest sentit, jo vull valorar molt positivament la
feina que vostès fan, de recuperació de la memòria his-
tòrica. I això és especialment, diguem-ne, oportú dir-ho
en un dia com avui, o uns dies com aquests que estem
vivint, en què la polèmica a l’entorn de Pinochet, el que
està posant sobre la taula és com dues formes d’enten-
dre el que ha de ser l’assumpció per part dels pobles del
que han estat les dictadures i del que han estat les bar-
bàries: hi ha qui pensa que s’ha d’oblidar, i hi ha per-
sones que pensem que només és possible superar-ho
–i aquest és un objectiu de tothom–, només és possible
superar-ho a partir de la reflexió profunda i a partir de
la justícia. A partir d’aquí sí que es pot superar un con-
flicte; des de l’oblit, no; l’oblit no és un element que hi
ajudi, i vostès això ho saben millor que jo.

I, per tant, recuperar la memòria històrica vol dir fer
front en una societat on vivim, que hi ha la cultura dels
tres minuts; és a dir, les coses passen molt de pressa, hi
ha molt accés a la informació, i, per tant, és important

que nosaltres i la gent més jove que nosaltres sàpiguen
què ha passat al món, ho puguin pair, hi puguin refle-
xionar i, a partir d’aquí, puguin esdevenir ciutadans i
ciutadanes als quals això els sembli inimaginable.

En aquest sentit, penso que el que vostès estan fent és
vigent, i és vigent per aquesta raó de recuperació de la
memòria històrica, per l’impuls i la transmissió de va-
lors democràtics, però també és vigent, malauradament,
perquè hi ha casos en què això es vulnera. I com vos-
tès bé ens deien, a mi se’m posava la pell de gallina l’al-
tre dia –i els que em coneixen saben que no estic fent
comèdia–, se’m posava la pell de gallina el dia de la
concentració a la plaça Sant Jaume, fa tot just pocs dies,
quan, en nom de la Plataforma Cívica contra la Difusió
de l’Odi –són boniques aquestes paraules– «contra la
difusió de l’odi», sentíem encara les paraules de Pedro
Varela o d’altres persones nazis, que advocaven per
l’extermini de persones com nosaltres, que pensen di-
ferent d’ells.

Per tant, aquí, hem de ser-hi, a denunciar les actituds
nazis avui, però hem de ser-hi, sobretot, per impulsar la
transmissió de valors democràtics.

Jo, per acabar, els voldria plantejar dues preguntes: una
de més concreta, que és quanta gent són vostès i, una
mica, quin suport d’altra gent que no hagi estat impli-
cada directament en la seva vida, en la seva història,
tenen, o només compten amb les seves forces?

I, després, una mica, la reacció que provoca el seu tre-
ball de transmissió de la memòria; és a dir, quan vostès
van a escoles –vostè parlava de la presó–, quin tipus de
reaccions es troben?, especialment per part de la gent
més jove, perquè jo ja em sento que estic lluny del que
vostès han viscut, però segur que els nois i noies que
ara tenen catorze o quinze anys, això, encara els queda
molt més lluny.

I, per últim, dir-los que jo estic convençuda que no
només per part del nostre Grup crec que això pot ser
–potser m’avenço–, crec que pot ser un cert compromís
col·lectiu de tots els grups que estem aquí, d’intentar,
des de les nostres possibilitats, proposar que la Gene-
ralitat els pogués donar un suport més estable, de la
mateixa manera que es dóna a altres institucions.

Jo, per part del nostre Grup, en nom d’Iniciativa - Els
Verds, jo, ja els ho dic, però no voldria pas fer-ho en so-
litari, i penso que això estic segura que serà possible que
trobem la manera de posar-nos d’acord per intentar-ho.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Imma Mayol. Té la paraula, per con-
testar qui de vostès vulgui... El senyor Zamora.

El Sr. Josep Zamora i Guiu

La primera pregunta, quina era concretament?

La Sra. Mayol i Beltran

A veure quanta gent són vostès, i si compten amb altra
gent més jove o així que els doni suport a la seva feina
quotidiana?
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El Sr. Josep Zamora i Guiu

Ah!, perdona. És que les meves orelles no són joves ja;
no és que sigui sord. (Rialles.)

Llavors, en la nostra Associació, actualment, som uns
cinc-cents a tot Espanya, cinc-cents, que no deportats;
entre ells hi ha molts fills de deportats, molts fills de
deportats i néts de deportats. De deportats, avui, en
poden quedar uns trenta o uns trenta-cinc a tot Espanya.

Tenim molta gent, molts socis que són voluntaris, que
ens ajuden en diferents coses, en els treballs, ens ajuden
amb cèntims, també tenim... Això per una part.

És, precisament, per això perquè cada vegada tenim
menys ingressos de companys que es van morint, arri-
ben a un límit d’edat. Fa cinquanta-quatre anys que es
van alliberar els camps de concentració, llavors el qui
en tenia trenta..., s’arriba a un límit ja normal, i cada dia
els nostres ingressos –però és que vivíem només de les
cotitzacions i tot això– cada dia són menys, també. I, és
clar, tots no tenim nosaltres companys en actiu que tre-
ballin, que guanyin bons salaris; els companys que te-
nim són jubilats que cobren molt poquetes coses. Algú
cobra una pensió de França, però, en general, com que
la majoria de companys jubilats que nosaltres tenim no
han treballat aquí, no han treballat aquí, que han estat
vint, o trenta, o quaranta anys a França, des que es va
canviar el règim aquí, doncs, cobren, potser, pensions
de França, però cobren petites pensions a causa de
l’edat, a causa que han estat deportats, a causa d’un
sens fi de coses.

Ara bé, en el dossier que he fet arribar a tots vostès hi
ha un grapat de cartes, que és el que ens diuen els mes-
tres de les escoles, que és el que dic jo: nosaltres com-
prenem una miqueta el valor del que estem fent, perquè
ho veiem reflectit en les cartes que ens envien els mes-
tres. No som nosaltres que diem «som molt bons». No
és aquest el problema, si no seria una cosa desplaçada
que nosaltres ho diguéssim, són els mestres qui... I per
aquí hi ha una carta d’un doctor, d’un catedràtic, d’una
escola d’aquí, una escola de la vora de Sant Adrià, per
allí a Sant Martí, on diu, precisament: «Jo estic...» –va
portar totes les seves classes a sentir-nos allí–, i acaba
dient, a la carta ho diu: «Ho hauríeu de demanar a les
nostres institucions, el vostre treball mereix que sigui
subvencionat pels ajuntaments i les nostres instituci-
ons.» És una carta que està escrita a mà, per un catedrà-
tic, un doctor en història.

Nosaltres hem volgut posar això perquè veieu l’accep-
tació que té. No som nosaltres que proposem d’anar a
les escoles, per exemple; en concret; tenim quinze ins-
tituts de l’Hospitalet –demanat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet– per anar a fer ara..., a partir del mes de
novembre; hi anem a portar la gran exposició que tenim
allí i els quinze instituts que hi ha allí hi passaran,
doncs, tenim treball allà per a tot el mes. Després d’ai-
xò, el Centre d’Educació de Barcelona, el que hi ha a
la plaça d’Espanya, ens ha demanat, dintre de poc, que
fan una gran reunió de professors i tot això, de músics,
per preparar uns festivals i voldria que anéssim a par-
lar amb els professors per fer-los comprendre la neces-
sitat que vinguin a veure les nostres exposicions, per-
què, és clar, primer cal que es convenci el professor, cal

que el professor estigui convençut que és una cosa im-
portant, que és una cosa que mereix la pena de venir,
oi?

Els nostres companys, per exemple... Avui havíem
d’anar a TV3, no podem anar a TV3 perquè hem hagut
de venir aquí, tenim un altre company que hi ha allí i
tractem de dividir les nostres petites forces. Aquests
dies, que hi ha hagut el daixò de Varela, hem estat pas-
sant per un grapat, pertot arreu, un grapat de llocs, per-
tot arreu. Els nens... Jo si he fet al·lusió a aquesta pel·lí-
cula, a aquest vídeo de l’escola aquesta, Numància, de
Santa Coloma, on..., em van demanar –era jo el que hi
era–, em va demanar el conseller d’Ensenyament a veu-
re si podia venir a filmar. Jo dic: «Serà amb molt de
gust! No tinc res a amargar, ho pot saber tothom el que
diem aquí.» I ells van fer una combinació amb el vídeo
Nit i boira i el que jo parlava i tot això, i els nens el que
preguntaven de tot això, i jo lamento avui no haver-los
pogut portar aquest vídeo, perquè el tinc prestat –no el
tenia–, però, si volen, els el puc fer arribar o en puc
demanar un altre a la Conselleria d’Ensenyament, per-
què crec que és la primera vegada que s’ha fet i és molt
eloqüent del que fem nosaltres a les escoles, de l’accep-
tació que tenim pels nens i nenes de les escoles, de l’ac-
ceptació que tenim. Perquè, és clar, quan veuen, per
exemple, el vídeo aquest Nit i boira, a vegades els mes-
tres diuen: «Oh, aquesta és una classe molt revoltosa,
no fareu res perquè aquí, allà, no hi ha manera de fer-
los callar», però quan comencem a passar el vídeo van
callant; van callant quan comencen a veure el que és el
nazisme, els morts, els camps de concentració, els forns
crematoris; que s’obre la porta del forn crematori i hi ha
un cadàver allí, quan buiden els fons crematoris, abans,
que no cremaven prou o no tenien prou poder calorífic
i buidaven els ossos perquè no es cremaven i es veuen
totes aquestes coses allí. Els nanos, els trasllades en un
altre món que ells no podien ni imaginar que això ha-
gués existit mai; no ho podien ni imaginar!

Una mentalitat sana i normal no pot imaginar que això
hagi pogut existir, i allí se’ls ho demostra –que és per
això que ho va fer el senyor Alain Resnais–, que això
ha existit i que per això hem de lluitar perquè no exis-
teixi mai més. I aquestes criatures es queden allí para-
des i després has de fer-los bromes, has de fer trenta mil
coses perquè contestin, perquè diguin alguna cosa o
perquè facin preguntes. I el mestre diu: «No els en trau-
ràs res.» I allò..., tan revoltosos que eren, que deien «no
en trauràs res», no sents ni una mosca volar, i quan
s’acaba, el mestre diu: «D’aquí tres o quatre dies co-
mençaran a fer-me preguntes, quan ho hagin digerit,
ara no te’n faran cap!».

Aquesta és l’acceptació que té per tots els col·legis, de
totes les edats, en tots els llocs que passem, i, a més a
més, jo no sé com se n’assabenten, si és a través del
telèfon o ara de tot això, són noves escoles que tenim.
Hi ha escoles que són clientes de cada any, perquè com
que cada any no són els mateixos alumnes, hi ha esco-
les, per exemple, com l’escola Súnion, aquí en el dai-
xò Tarradellas, que és una clienta de cada any. I el mes-
tre que em toca, que em crida, diu: «Jo ja ho he sentit
moltes vegades, perquè jo no he aprovat i estic sempre
a la mateixa classe, però els meus alumnes estan en una
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altra classe i ho torneu a venir a explicar.»

Jo crec que he contestat la pregunta.

La presidenta

Gràcies, senyor Zamora. Senyora Imma Mayol, té la
paraula.

La Sra. Mayol i Beltran

Només agrair-los, de debò, que hagin vingut, i la seva
feina, i demanar-los que sí que ens agradaria molt dis-
posar d’aquest vídeo i, si a vostès els és difícil trame-
tre’l, potser la Conselleria d’Ensenyament ens el podria
facilitar per una altra via. Ho dic perquè així economit-
zem els recursos i segurament és més fàcil que ho pa-
gui la Conselleria que vostès.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Imma Mayol. Demanarem el vídeo a
la Conselleria i el deixarem en dipòsit a la Biblioteca
del Parlament per a qui vulgui. En tot cas, potser hi és,
eh?, potser hi és. En tot cas, ho mirarem.

Ara donaríem la paraula al senyor Julio Ariza, del Grup
Parlamentari Popular.

El Sr. Ariza Irigoyen

Sí, muchas gracias, señora presidenta. Yo no puedo por
menos que sumarme al agradecimiento que les ha ma-
nifestado mi compañera Imma Mayol; agradecimiento
que es un agradecimiento..., no un agradecimiento su-
perficial o frívolo, es un agradecimiento profundo, por-
que ustedes han decidido que todo el dolor y toda su
experiencia terrible, que ese conocimiento directo que
han tenido de la capacidad del ser humano para ser
cruel con otros seres humanos, esa capacidad que han
tenido ustedes de sufrir en sus propias vidas y ver el su-
frimiento de otros –que a veces puede ser incluso mucho
peor que el sufrimiento propio–han decidido que todo
eso no sea estéril, que todo eso, en este momento, sea
el objeto de su trabajo y de su lucha, poniendo un poco
en el frontispicio de esa organización una frase que a
mí me parece rotunda y me parece terrible, que es que
todas esas cosas que ocurrieron pueden volver a ocurrir;
que aquellos hombres que hicieron esas atrocidades no
son esencialmente diferentes a todos nosotros, y que la
organización social que contempló ese tipo de barbari-
dad tampoco es esencialmente distinta.

Y que ustedes transmitan el conocimiento y la experien-
cia, es decir, el saber completo a nuestros jóvenes, a
esos alumnos de las escuelas, también a nosotros, creo
que puede ayudar a pagar, si alguna vez existe el ger-
men o la semilla de esa innata, a veces, tentación del
poder hacia él, hacia el abuso del mismo, hacia el tota-
litarismo.

Por todas esas cosas, yo les agradezco que ustedes es-
tén hoy aquí. Es verdad, como decía Imma Mayol, que
en estos momentos, pues, están ocurriendo cosas alre-
dedor de nosotros que nos recuerdan que todavía exis-
ten personas que hacen de la dictadura, del odio, de la

represión, su forma de vida y su forma de organización
social y que hay que intentar acabar con todo eso; hay
que ayudar a que todo eso termine de una vez por
todas.

Si nosotros podemos ayudarles, les vamos a ayudar. El
Grupo Popular va a estar por prestar la máxima aten-
ción a esa reivindicación sencilla, pero muy honesta,
que ustedes nos practican, y, desde luego, estamos con
ustedes en la defensa a ultranza del valor intrínseco, de
la dignidad intrínseca de la vida humana y de su no
utilización instrumental para ningún fin.

Sólo puedo decirles que les agradezco, les agradecemos
de nuevo que estén ustedes aquí con nosotros y que
esperamos que ese trabajo, pues, sea fértil en todas sus
facetas.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyor Julio Ariza. Vol parlar, hi volen afegir
alguna cosa? Té la paraula el senyor Joan Escuer.

El Sr. Joan Escuer i Gomis

Jo voldria afegir, jo voldria explicar bé què pensa la
joventut quan nosaltres passem pels instituts. Com ha
dit bé el company Zamora, les escoles són per nosaltres
la millor satisfacció que puguem anar per aqueixos
centres, perquè... Vull explicar una anècdota. Vaig pas-
sar per la Universitat, fa anys, d’Osca, i el director de
la Universitat em va dir: «Estem decebuts, perquè mira
el que han escrit al peu de la vostra exposició alguns
alumnes». I uns deien que «les dones estaven molt
grasses», i uns altres deien: «el que a mi m’interessa
només és “la pilila”». És clar, aquell home estava des-
esperat. I jo li vaig dir: «No es preocupi, nosaltres men-
jarem amb vosaltres» –hi vaig anar jo i la meva senyo-
ra, en pau descansi– «i veurà com la situació canviarà».
I vam passar Nit i boira, i hi va haver una quantitat
immensa de preguntes, i aquells joves, que havien dit,
que havien escrit aquelles barbaritats, van ser els pri-
mers que van intervenir i els vam donar una lliçó del
que era. I van prendre nota, aquelles criatures, de nosal-
tres, d’entendre tot això, que el mateix director diu:
«Avui vostè ha fet un miracle, perquè quan aquí estem
ensenyant, als joves no hi ha manera de fer-los estar
quiets perquè sempre es belluguen, sempre fan coses o
fan bromes, i aquí avui no s’ha sentit ni una mosca.»

Això és una de les qüestions. Altres que hem passat...,
ahir mateix vaig tenir la satisfacció..., que tenim l’ex-
posició a Sentmenat –on visc jo– i hi va passar molta
gent, va estar plena la sala, amb un gran nombre de
joves de l’institut. I vaig tenir la satisfacció, perquè feia
ja cinc o sis anys que havia passat pel mateix institut,
que va venir un jove de vint anys a donar-me un poe-
ma que va fer en nom meu quan ell tenia catorze anys.
Això vol dir l’interès que agafen les criatures quan
nosaltres passem per les escoles, perquè per nosaltres la
joventut és el principal; sense la joventut no hi ha món.
Si no hi hagués joventut seria un món de vells i el món
s’acabaria.

Aleshores, jo vull dir aqueixes coses, vull assenyalar
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això, per la gran importància que nosaltres li donem i
l’acceptació que tenim als instituts. Això ho volia dir
quan ha dit vostè «què en pensa la joventut, d’aqueixes
coses?»

Gràcies.

La Sra. Pilar Molins i Cid

Ell ha preguntat sobre les presons. Això, doncs, va ser
molt gratificant. T’imagines tancat en aquell món, quan
veus que la gent està tancada allà i entres a explicar-los
una cosa, que ells ja tenen prou horror i passa la pel·lí-
cula, n’hi ha que no la poden mirar. És clar, tu l’has
vista molt, la pel·lícula, i llavors mires la cara de la gent,
mires què fan, i quan vam acabar hi va haver un noi que
em diu: «¿Me deja darle un beso?» Dic: «Sí, els que
vulguis.» Diu: «És que la meva àvia m’explicava coses
i avui comprenc l’horror de la meva àvia i comprenc el
que va passar.» N’hi havia un altre que estava amb els
ulls tancats i va dir: «Esto no me lo hubiera esperado
nunca, pero lo tendré muy presente cuando salga de
aquí.»

Vull dir que surts que hi tornaries a entrar. Quan acabes
de fer aquella conferència tornaries a entrar perquè allà
trobes gent amb un sentit que a vegades no t’ho espe-
res, per estar allà dintre, no? Per a mi va ser molt gra-
tificant i hi tornaria a anar.

Llavors, això que deia en Joan, quan a Mollet es va
passar l’exposició i es va passar Nit i boira van passar
també sis mil persones per allà. L’Amical mou molta
gent i va venir un company, que ara està a Perpinyà, a
fer la xerrada i li van dir: «Oye, parecíais supermans».
Diu: «Sí, pero con treinta y tantos kilos, hijo.» Eh? Vull
dir, heu aguantat tot això, ara ho expliqueu, sou verta-
ders herois, i això ho deien nanos que devien tenir de
catorze a setze anys.

I el mossèn del poble –perquè aquesta exposició es va
passar en una sala de la parròquia– diu: «És que no sé
si una cosa tan crua es pot passar.» Jo li vaig dir: «Miri,
mossèn, aquesta canalla mira Dallas, no?» –això era
quan feien Dallas. Em sembla que és molt més gratifi-
cant mirar aquesta exposició que no pas Dallas, en què
els germans es maten, eh?

Vull dir que fer aquesta feina és engrescador. Llavors,
doncs, sí que ens cansem, però ho fem amb molts
ànims.

Res més.

(El vicepresident substitueix la presidenta en la direc-
ció del debat.)

El vicepresident

Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, té la paraula la se-
nyora Geli.

La Sra. Geli i Fàbrega

Com han fet els altres grups parlamentaris, jo, en nom
del meu Grup, voldria donar-los..., doncs, agrair-los, no
la seva presència només aquí, sinó la seva feina. Perquè
voler gastar el seu temps i els seus diners, probable-
ment, a recuperar la memòria històrica que per vostès

ja va ser prou dura, eh?, i que la van viure en primera
persona, doncs, mereix una valoració ètica molt impor-
tant.

Les meves preguntes, o les nostres preguntes, del Grup
Socialista parteixen d’una reflexió. Els fills nascuts a la
democràcia, és a dir, aquells menors, adolescents, eh?,
que tenen menys de vint-i-cinc anys, per dir-ho així, per
sort, han viscut un altre món, on aquest món que vos-
tès ens transmeten forma part d’un passat, moltes vega-
des, llunyà. I ara, escoltant la senyora Pilar..., Pilar,
veritat?, deia «els menors estan acostumats a la violèn-
cia». És cert, eh? Els mitjans, els videojocs, el cinema,
la televisió estan impregnats de violència virtual, eh?,
però, en canvi, curiosament, nosaltres no hi aprofun-
dim; a nosaltres ens sembla prou bé amb la violència
real que es passa quan existeix, doncs, la dictadura,
existeix el nazisme, en aquest cas, que vostès transme-
ten aquesta idea.

Les preguntes..., són tres preguntes, que són reflexions
alhora. Vostès creuen que a nivell de la formació, la
formació reglada, l’ensenyament reglat, perquè vostès
l’han pres com un objectiu, perquè, probablement, és
l’objectiu número u, fem prou, eh? És a dir, la LOGSE,
la reforma, la llei que va reformar l’ensenyament par-
la clarament que l’escola és l’escola dels valors, eh?
Que a l’escola no només s’han d’ensenyar continguts
acadèmics: matemàtiques, literatura, sinó també valors.
Però ens dóna la impressió que no hi aprofundim prou.

Aquesta discussió que vam tenir –jo crec– absoluta-
ment simplista, a l’entorn de les humanitats, per dir-ho
així, no va poder arribar a fons, i aquest és un tema de
valors. Jo tenia aquí, davant meu, en el recull que vos-
tès ens han ensenyat, un professor, doncs, d’un institut
de Santa Coloma, que els diu, perquè fa una fitxa
d’avaluació, diu: «Això que vostès parlen forma part
del currículum reglat dels batxillerats, però vostès apor-
ten testimonis necessaris perquè si no això no arriba.»
Això els ho diu un professor d’institut, eh?

Per tant, hauríem de partir de la idea que tenim lleis
educatives, i, diríem, un nivell d’ensenyament que po-
dria ser capaç de transmetre molts més valors. Valors,
aquests valors, molt personals, valors d’acceptar la di-
versitat, però de lluitar –pel que ha comentat la senyo-
ra Imma Mayol–, que la democràcia, la llibertat és una
conquesta diària, no ens cau del cel.

Però la pregunta és aquesta: vostès creuen que fem
prou? I parlo en general, no parlo de les administraci-
ons responsables, en l’àmbit de l’escola.

El segon àmbit és en l’àmbit de la formació dels ense-
nyants, les universitats; les universitats creuen en aque-
lles professionals de l’ensenyament, en els que estudi-
en ciències polítiques, en els que estudien ciències eco-
nòmiques, etcètera. Creuen que hi fem prou explicant
el que ha suposat aquesta conquesta per a les llibertats,
que ha suposat o que va suposar tot el període del na-
zisme, dels camps de concentració; ho fem prou bé des
de l’àmbit de la formació dels professionals que, en
definitiva, formaran tota la gent, o treballaran en llocs
de decisió política en els parlaments, en els governs, o
de decisió econòmica, etcètera?
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El segon punt era quina valoració fan, què ens poden
aportar de l’existència d’aquests grups petits, de grups
neonazis? És a dir, no podem al·ludir que la societat
catalana té petits –molt petits, a mi em sembla, numè-
ricament parlant– grups que s’autodenominen «neona-
zis», eh? I que van amb esvàstiques, que jo penso tam-
bé que, probablement, és més una qüestió, diríem, ex-
terna, que, probablement, d’interiorització del que és el
nazisme, però existeixen, eh?, existeixen. I, per tant,
quina valoració, què podríem fer per fer prevenció que
això no puguin anar pel carrer amb aquesta simplici-
tat..., no parlo de prohibició, eh?, que vagin amb esvàs-
tiques, crec que això no serveix gaire. Jo parlo de la
prevenció real, que no pensin que això ha tingut algun
aspecte positiu, que el nazisme va aportar algun aspecte
positiu i, per tant, que siguin, d’alguna manera, segui-
dors, encara que a mi em sembla molt més una façana
que l’interior, per sort, eh?, però a mi em sembla que
aquest és un tema que ens hem de plantejar.

I el tercer tema són els mitjans de comunicació. Estem
en un món on el que existeix sembla que és l’únic que
es diu, que surt a la televisió, que surt a la premsa es-
crita o en el món audiovisual. Tot allò que no passa per
això sembla inexistent, eh? Jo penso que no tractem
prou bé o no utilitzem prou bé la..., diríem, aquest im-
pacte de la informació, en el sentit més ampli de la pa-
raula, per treballar aquests temes. Jo crec que hi han
periodistes especialitzats en aquests temes, hi han pe-
riodistes interessats en aquests temes o comunicadors
interessats en aquests temes, però això, de cap manera,
és el primer pla.

Ara parlem dels temes dels drets humans i de l’extra-
territorialitat dels tribunals penals mundials, per al tema
del Pinochet. Però, en tot cas, rutinàriament –i això és
bo, probablement–, però, en tot cas, rutinàriament, jo
crec que no hi ha una aposta educativa per utilitzar la
informació als mitjans d’informació audiovisuals, fona-
mentalment, per explicar que «democràcia» no és igual
a «amnèsia», que la democràcia es construeix perquè es
recupera la memòria històrica, i no es pot tornar endar-
rere, que la transició no vol dir «amnèsia», que la tran-
sició és un pacte polític, però no vol dir oblidar el pas-
sat. I, per tant, jo els pregunto: vostès, quina valoració
fan dels mitjans de comunicació? Si els aprofitem prou,
o si, en tot cas, per què no són en primera línia?

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyora Geli. Senyor Escuer?

El Sr. Joan Escuer i Gomis

Per a la formació de l’ensenyament, nosaltres creiem
que la forma d’ensenyar la història no és vàlida, perquè,
quan nosaltres passem per les escoles, molts professors
d’història diuen: hem après més avui amb una lliçó que
vosaltres heu donat, que tots els anys que hem estat
estudiant a la universitat.

Per què? Perquè és que la història encara no s’ha escrit.
Molts ensenyants d’avui són neòfits en la qüestió del
passat; molts ho ignoren quasi completament. I nosal-
tres, doncs, estem aquí per demanar que hi hagi una

reforma de l’estudi, que s’ensenyi la història real, com
va passar allò, o si no, almenys, que no ignorin el que
havia passat.

Jo crec que –al meu entendre personal– la forma d’en-
senyar la història avui, a Espanya, no solament avui a
Espanya, a Alemanya, a França i tot això, és que ho
ignoren, sembla que pesi allò que va passar. Sembla
que la qüestió de la deportació sigui un furóncol que
encara no ha rebentat. Aleshores, nosaltres, el que vo-
lem és que s’ensenyi aqueixa història, i nosaltres, que
som històrics, jo que he estat als camps de concentra-
ció, jo que he viscut aquell martiri, doncs, no s’expli-
ca prou bé... I, és clar, doncs, les criatures, quan anem
a les escoles, veuen que hi ha una diferència tan gran
del que se’ls ensenya al que els hem ensenyat nosaltres.

Avui, als joves, els preguntes qui era Franco i ningú sap
qui és Franco. Sí, un general... No saben qui era Fran-
co, i nosaltres no podem ignorar Franco, perquè és his-
tòria. Ara, en el positiu o en el negatiu. Per mi, la his-
tòria de Franco és negativa, però se’ls ha d’ensenyar als
alumnes que la història negativa és dolenta i que s’ha
d’estudiar la història positiva, que és el martiri que han
passat les poblacions a tot..., en fi, la història real. I
això, doncs, avui no existeix; en cap institut, en cap
escola, en fi, no hi ha cap mètode d’ensenyament de
l’Estat, o del Ministeri de l’Educació que tracti aquei-
xes qüestions. I jo penso que nosaltres el que necessi-
tem és que l’ensenyament sigui real, perquè això no
torni a venir mai més. Perquè les criatures sàpiguen ja
de què va, perquè nosaltres, els que estem aquí, que
som històrics, desapareixerem. Jo tinc a la vora de vui-
tanta-quatre anys, el mes que ve faré vuitanta-quatre
anys, a mi poc em queda. Quan desapareixem els ver-
taders històrics, doncs, llavors, ja això quedarà en
l’oblit, mentre que si la història s’escriu tal com està,
sempre quedarà permanent. Això per a la formació es-
colar o els mètodes d’ensenyament.

La qüestió de queixes, demostracions neonazis. Per
nosaltres això és negatiu. És negatiu. Per què no s’ha
ensenyat la història? Això va lligat amb el primer punt.
Si la història s’hagués ensenyat tal com és, segurament,
no tindrien la influència que tenen aquests grups neo-
nazis, i no farien aquests aldarulls que fan. Segurament,
avui, de la qüestió del Varela no se’n parlaria, però se’n
parla perquè no s’ha tingut cura d’allò.

Jo vaig parlar amb una personalitat de la Generalitat, en
una època, i em va dir: «S’ha d’oblidar. El passat, pas-
sat; s’ha d’oblidar.» Jo vaig dir: «No. No es pot oblidar,
perquè les persones que estan aquí» –això era a
Montjuïc, davant del monument dels immolats, perquè
allí hi havia una quantitat de persones que ploraven pel
seu marit, o el seu avi, o el seu padrí, o el seu pare,
doncs, o el seu germà que estava allí enterrat–, vaig dir:
«No ho podem oblidar, perquè miri l’aspecte d’aquei-
xa gent, aqueixa gent plora, plora encara a les seves
persones estimades. Com pot vostè dir que s’ha d’obli-
dar?» No podem oblidar, perquè nosaltres no volem
que s’oblidi la qüestió aquesta. Nosaltres estem aquí
permanents perquè això no s’oblidi i no torni a passar
mai més. Perquè hi ha aquell proverbi que diu que el
poble que oblida la història està cridat a repetir els fets



21 d'octubre de 1998 COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL - SESSIÓ NÚM. 44

12 C - 364

aquells. I nosaltres estem en contra d’eixos fets. Això
per a aqueixa tercera pregunta.

I els mitjans de comunicació fan el que poden, fan el
que tenen..., i aquells, els mateixos patrons del diari,
volen que publiquin. Nosaltres, quan ens criden a la
televisió, o ens criden a la ràdio, o un periodista fa una
intervenció, o demana la nostra opinió, que nosaltres
tenim, nosaltres estem molt satisfets. Però no n’hi ha
prou, no n’hi ha prou perquè Le Pen ha tingut la immu-
nitat, s’ha aixecat des del Parlament Europeu, però no
se’n parla quasi gens. L’ignoren. I no s’ha d’ignorar en
Le Pen, Le Pen és un individu com el Pinochet i com-
panyia.

Jo estic satisfet ara amb la publicació que es fa als nos-
tres diaris i amb el que ha sortit a la televisió sobre el
Pinochet. Pinochet és un impresentable. Pinochet és el
senyor que va venir aquí a l’enterrament del senyor
Franco, i que va dir que ell estava més a prop de Fran-
co que de Déu. Home! Però, què és el que ha fet el Pi-
nochet? Pinochet té milers de persones sota la seva res-
ponsabilitat que van desaparèixer, de totes les nacions.

Aleshores, nosaltres, el que volem és que els mitjans
d’informació publiquin les coses que passen i que si-
guin un mitjà més d’ensenyament o d’aportació als fets
històrics que nosaltres hem viscut.

Per mi, jo dic això.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Escuer. Senyora... sí, señor
Zamora, por favor.

El Sr. Josep Zamora i Guiu

Aquest dia vaig estar en una reunió d’un treball que
havíem fet en conjunt amb el conseller d’Ensenyament,
buscant quatre escoles d’Europa, més una de Sant Joan
Despí, per fer una reunió, per tractar d’unificar una
miqueta els criteris de les noves escoles d’Europa, oi?
Va ser molt gratificant, perquè vaig veure els professors
alemanys que jo havia trobat, a través d’aquesta expo-
sició que havia tingut i que ells havien vingut, no?: una
escola de França, de Montpeller; una altra de Roma;
una altra d’Anglaterra –no em recordo de quin poble
era– i que ho vam fer a Sant Joan Despí. I jo em recor-
do que el tema que s’havia tocat allí era la guerra d’Es-
panya, els camps nazis i, una miqueta, la història dels
que vam patir tot això. I em van cridar a mi perquè
parlés allí, a Sant Joan Despí. I jo vaig estar parlant amb
els professors alemanys i ignoraven que hi havia hagut
espanyols republicans als camps de concentració nazis
–això gent de quaranta anys, que han nascut, evident-
ment, després de la guerra–, i vaig estar parlant amb
uns companys italians que van venir de Roma, amb
unes senyores, també, sobre aquest aspecte, i era una
miqueta igual.

I em van dir una cosa molt bona, les senyores italianes
d’una escola de Roma, diuen que, últimament, en una
gran reunió que han tingut allí, en una comissió on
participaven ministres del Parlament, els savis, els es-
tudiants i això, per reformar les qüestions de l’ensenya-
ment a Itàlia, han arribat a la conclusió que a Itàlia s’es-

tà..., l’escola de valors que es dóna a Itàlia és per a una
societat que ha desaparegut ja.

És a dir, que els esdeveniments van molt més ràpids que
nosaltres a prendre les decisions de reformar certes
coses. No solament les autopistes, que es van plantejar
fa vint anys avui s’han quedat petites, sinó que certes
altres coses també, a vegades, es queden petites en
aquest aspecte. Això, són els italians que van arribar a
aquesta conclusió. Jo crec que si nosaltres en podem
aprofitar alguna cosa, jo crec que faríem bé d’aprofitar-
ho també.

Li voldria dir una cosa sobre, per exemple, la informa-
ció. Jo em recordo de quan van donar el centenari de
Franco per la televisió, els nostres nens no es van assa-
bentar que Franco era un home preparat com un crimi-
nal, per matar un milió d’espanyols; que Franco era un
home que no mereix rebre cap consideració –encara
que hi hagi un alcalde que jo sé que l’ha posat ara per
algun lloc a la vista, oi?–, i que se l’ha de tractar com
a un vil criminal, que va ser el culpable de dividir el
nostre país i de matar un milió d’espanyols, i, fins i tot,
en el que es tracta de nosaltres, directament, els depor-
tats, els que vam estar a França, els companys depor-
tats. I jo em queixo perquè van morir, entre els set mil
i vuit mil que van morir al camp de Mauthausen, hi ha
el meu pare, també. I si jo no hi vaig estar va ser per-
què vaig estar ferit a la línia Maginot, i estava en un
hospital quan els alemanys van entrar a França. Doncs,
aquest senyor va dir que els espanyols que havien aga-
fat els alemanys –quan els alemanys li van dir «tenim
dotze mil espanyols presoners aquí»–, aquest senyor va
dir: «estos no son españoles, no hay españoles fuera de
España», va ser la seva resposta. Això va valdre perquè
nosaltres, que anàvem vestits de soldats francesos, ens
transforméssim en deportats polítics, en el triangle de
gent que no tenia pàtria, apàtrides, i enviats al pitjor de
tots els camps de concentració que tenien llavors els
nazis, perquè Auschwitz no estava fet; va ser al camp de
Mauthausen, on es va recomanar que fóssim extermi-
nats d’una manera metòdica, com va passar. En són
proves les nostres exposicions, proves en són..., podrí-
em aportar moltíssimes proves del que avanço, per
exemple.

Als mitjans de comunicació, jo, els diria una altra cosa,
i no és una crítica, és una crítica com podria fer, doncs,
una persona a un fill que vol molt, com podria fer un
pare a un fill que vol molt. Han dit, per exemple, quan
s’ha parlat de García Lorca i tot això, ha sigut molt di-
fícil de saber qui va matar García Lorca, per als mitjans
de comunicació era molt difícil de saber-ho. Es parla-
va de García Lorca, però semblava que s’hagués mort
d’un mal de ventre.

Cal dir que aquest senyor va ser assassinat per les for-
ces franquistes! Cal dir-ho, això! Com cal dir, precisa-
ment, que aquesta gent van matar molts mestres perquè
els molestaven i molts professors que, quan van entrar
a la Universitat de Salamanca, el primer que van dir:
«¡Abajo la inteligencia y viva la muerte!»; és aquest el
règim que portaven. Cal recordar-ho, això, a la nostra
joventut, perquè sàpiguen avui el que tenen i que valo-
rin aquesta democràcia que tenim avui, perquè si no
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sabem d’on venim no es valorarà el que tenim avui. No
s’hi ha viscut sempre, amb aquesta llibertat que tenim
avui de poder-nos dir les coses aquí, amb tota educació,
però les coses molt claretes, perquè tots ens entenguem.
Aquest..., això és el valor de la democràcia, aquest res-
pecte, però, al mateix temps, que puguem expressar-
nos lliurement entre tots, oi?

Llavors, jo..., en tot cas, per exemple, jo em recordo
que quan s’han de donar certes pel·lícules a la televisió,
es busquen en hores impossibles, i això recordaria per
exemple –i que ningú es cregui que vull les coses per
a mi, ho dic d’una manera molt objectiva, sense parti-
dismes i sense res–, quan es va fer la pel·lícula aquella
d’en Delgado, La mort d’un anarquista, es va donar a
les dues i a les tres del matí... Qui és que ho veu? Que
allò era la prova, per exemple, de la injustícia del règim
de Franco; ja no era enaltir aquells xicots, era la prova
de la injustícia, perquè els xicots que van matar no te-
nien res a veure, el culpable estava a París, el que ha-
via fet l’atemptat.

Això, ho haurien de fer en hores..., en hores que ho
veiés tothom, aquestes coses, en comptes de donar... I
això no s’ha de tenir por que ho vegin els nostres fills,
que aprenguin la vertadera història del nostre país, i
menys crims, i menys pistoles, i menys violència gra-
tuïta a la televisió. Això sí que no serveix per a res.

Quant als grups neonazis, jo crec que hi ha una baixa
notòria dels grups neonazis pertot arreu, des que els
nostres Mossos d’Esquadra van assaltar la llibreria
aquesta que hem jutjat aquests dies –amb el senyor
Varela–, perquè era d’allí que estaven dirigits!

No solament aquest senyor rebia els nazis austríacs,
com en Gerd Honzich, o el general Otto Hans Remmer
–el que era de la guàrdia personal de Hitler i que quan
hi va haver l’atemptat contra ell, que li van fer quatre
mil alemanys, no solament, i que després ha mort a
Marbella, oi?, aquest senyor–, no solament rebien
això..., i ho amagaven, i ho alimentaven, i ho camufla-
ven, sinó que orientaven aquests grups, perquè en tots
els grupets –i això, jo ho he vist, per exemple, el dia de
la Feria de Abril, a Santa Coloma; jo sóc de Santa Co-
loma, i ho he vist a la Feria de Santa Coloma, que hi
havia quatre o cinc que armaven «jaleo», però n’hi ha-
via un que els dirigia– n’hi havia un que els dirigia, i
aquest és el que tenia contacte amb la daixò nazi...

Els grups aquests han baixat molt des que s’ha pres
seriosament això d’aquesta llibreria, que no solament
és això, sinó que el nostre fiscal ja ho va dir allí, i el
jutge, i els Mossos d’Esquadra, que la llibreria Europa
era una tapadora de l’organització nazi, no era res més
que una tapadora. I és molt bo que la nostra justícia
democràtica hagi destapat aquesta tapadora i deixi
marxar tot el vapor, i es desinflin els grups nazis. Si
aquesta gent se’ls treu fora de la llei, no tindran gaire
daixò.

Hi ha un poeta a França, que es diu Paul Eluard –o que
es deia Paul Eluard–, que és una miqueta el poeta que
ha cantant la Resistència i totes aquestes coses, que en
un llibre que nosaltres tenim, Deportación –que l’hem
traduït a l’espanyol i que és recomanat per l’Acadèmia

de Ciències Polítiques Franceses–, diu, parlant dels
deportats, diu: «el dia que els deportats callin, nosaltres
morirem», diu en la seva poesia.

I no volia dir res més, de moment.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Zamora. Senyora Geli, per re-
preguntar.

La Sra. Geli i Fàbrega

No, simplement acabar dient que aquesta lliçó també va
ser seva. Jo insisteixo en aquest tema, que la transició
política espanyola no pot tenir el valor de l’amnèsia. I,
per tant, la memòria històrica, que és un procés col·lec-
tiu de recordar, perquè si no els fills nascuts en demo-
cràcia seran els baby boom, eh? Els fills nascuts en una
societat, diríem, del primer món, però que no els inte-
ressarà, realment, que la democràcia és consubstanci-
al amb la lluita de les persones. I, per tant, a mi em sem-
bla que aquest és un tema de compromís, en el nostre
cas, evidentment, també polític.

I, ja, per acabar, nosaltres també ens sumem, com a
Grup Parlamentari, i, que, per tant, hem de fer un im-
puls i un cert control en el Govern, d’intentar parlar
amb els òrgans competents, amb Acció Cívica, amb els
departaments de la Generalitat, per veure que, vostès,
que són aquest testimoni real –que probablement fa
més pedagògica l’educació per la pau, la llibertat i la
democràcia– puguin tenir una sostenibilitat econòmica
molt més real.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Muchas gracias, señora Geli. Por el Grupo de Conver-
gència i Unió, té la paraula el senyor Hinojosa.

El Sr. Hinojosa i Lucena

Gràcies, senyor president. Com han fet els altres grups
parlamentaris, jo vull agrair la presència de les tres
persones que avui ens acompanyen, i que representen
un grup de persones que van patir especialment, durant
i després de la Segona Guerra Mundial.

Com ha dit la senyora Imma Mayol, és un honor per
nosaltres que vostès estiguin aquí. Aquesta és la casa
del poble, és la casa que representa tots els ciutadans de
Catalunya; rebre-hi uns ciutadans de Catalunya com
vostès és, pels representants de la població, un vertader
honor, perquè vostès no són uns ciutadans qualssevol;
vostès són un exemple, són punt de referència. Punt de
referència d’uns fets que no s’haurien de repetir mai
més, però que sabem, desgraciadament, que no els te-
nim tan lluny, que es van repetint, que després de supe-
rada la guerra, i en el context d’una declaració univer-
sal dels drets humans, de l’ONU, doncs, no paren d’ar-
ribar-nos notícies, pròximes, fins i tot, de l’antiga
Iugoslàvia, que no fa gaire apareixien també camps de
concentració durs, difícils, que encara hi han problemes
a Kosovo, que hi han problemes a l’Àfrica... Que ara,
amb motiu d’aquest afer del Pinochet, tots tornem a
recordar el que va passar a l’Argentina. És a dir, l’ho-
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me... Tot el que ha passat amb motiu de Pinochet ens fa
recordar el que també va passar a l’Argentina, és a dir,
no solament a Xile, sinó també a l’Argentina.

Per tant, l’home sembla, el gènere humà sembla que no
ha perdut la capacitat d’autodestrucció, tot i que, des-
prés ens penedim i diem que no ha de passar mai més,
com a mínim, la gent normal se’n penedeix i diu que no
hauria de passar mai més.

Per tant, des d’aquesta situació emocional que a mi
m’ha provocat sempre la presència i el diàleg amb vos-
tès –jo havia tingut relació amb companys de vostès,
amb motiu d’unes altres reivindicacions que vostès fe-
ien en relació amb unes indemnitzacions del Govern
alemany, i jo estava en un altre parlament, i vam tenir
ocasió de parlar amb companys de vostès respecte a
aquest tema–, cada vegada que em trobava amb vostès,
doncs, evidentment, la riquesa humana de la quantitat
de fets i aportacions de testimonis que vostès poden
posar sobre la taula ens deixa a nosaltres molt petits,
molt, molt..., diem: «Carai!, tant de bo que això no es
repeteixi, però, quins homes i quines dones que han
pogut superar això i no odiar i no tenir rancor, sinó llui-
tar perquè això no passi més! I fer aquesta tasca peda-
gògica que vostès fan per les escoles i recordar que,
efectivament, hi va haver un moment que es va negar
l’espanyolitat dels espanyols –des d’allà i des d’aquí–,
tots els que havien hagut de fugir corrents d’Espanya.»
En fi, és un episodi històric que nosaltres hauríem de
procurar no oblidar, però superar, superar, com a mí-
nim, emocionalment.

Hi han grups de joves que no ho coneixen –o ho conei-
xen però opten per aquestes ideologies extremistes i
feixistes–, sobretot, perquè hi ha gent com aquest lli-
breter –dit entre cometes– «llibreter», que els anima i
que els, suposo, finança i adoctrina. Hi han alguns
grups de joves, però, que simpatitzen amb aquestes ide-
ologies, però jo coincideixo amb vostès que si no..., si
se’ls talla el cordó umbilical, doncs, això va desaparei-
xent, perquè no tenen consistència ideològica, i van
desapareixent, si se’ls vigila. I també hem de reconèi-
xer que són molt minoritaris, afortunadament. No obs-
tant, tot i que siguin minoritaris, s’hauran de continu-
ar vigilant perquè no..., dintre de la democràcia, dintre
del respecte que tothom es pugui manifestar i sustentar
en la ideologia que vulgui, no arribin a ser aquests un
perill per als altres.

La feina pedagògica que vostès fan és molt important,
i a mi em sorprèn que no... Vostès han manifestat, per-
què també algun d’aquests companys de vostès em
deien: «allà a on anem, tothom ens alaba, tothom ens fa
discursos simpàtics i emotius; però, al final, el que nos-
altres necessitem no ens ho donen», perquè també lla-
vors, demanaven recursos, no?

I avui podia passar això, també, que els fem un elogi,
però, al final, el que vostès volen, el que vostès han
vingut a plantejar-nos –parlem clar– és que vostès fan
una tasca no compensada, i volen una compensació. I
jo crec que tenen raó. Vostès fan una tasca pedagògica
de primera mà, important, i jo crec que l’Administra-
ció, les administracions públiques i els diners públics
són per fer coses d’aquesta naturalesa. I a mi m’estra-

nya que vostès no tinguin aquest recolzament de l’Ad-
ministració. I per això els pregunto –i amb això acabo–
si és que, realment, no tenen vostès cap concert ni amb
Ensenyament ni amb Benestar Social que els facilitin
uns recursos determinats per activitat. No els ho dona-
ran per altres motius, però els pregunto: realment, no
tenen cap tipus de concert, ni acord, ni subvenció? Per-
què, en tot cas, hauríem de procurar resoldre-ho, i ho
intentarem.

(La presidenta es reincorpora al seu lloc.)

La presidenta

Gràcies, senyor Rafael Hinojosa. Té la paraula... Qui
vol contestar la pregunta de si tenen subvencions? Té la
paraula el senyor Josep Zamora, per contestar.

El Sr. Josep Zamora i Guiu

No, ja ho he dit abans, les nostres finances, del que vi-
vim –i sento no haver-vos portat el balanç que han fet
a Santa Perpètua de la Mogoda, si no, hauríem portat
un dossier així, i hem dit: no ho carreguem, perquè, si
no, no pot ser!–, veurien, veurien vostès, per exemple,
els dèficits. A Navarcles, que va ser la nostra penúltima
assemblea, vam dir: 1.500.000, 1.900.000 pessetes de
pèrdua. Aquesta última hem «retrinxat» tant com hem
pogut i en tenim 1.300.000, n’hem guanyat 600.000!,
diríem, ja, entre cometes, n’hem «guanyat», oi?, però
encara en perdem molt... I, és clar, és amb el que pas-
sem. Cada dia rebem cartes: «El papa ha mort, no ens
envieu...», «el papa no té cotitzacions», i això...

Llavors, una vegada, doncs, vam anar el senyor presi-
dent i jo, vam anar a trobar..., a la Diputació, a veure si
podien fer alguna cosa per nosaltres, perquè també hem
treballat algunes vegades amb la Diputació i tot això,
bé. I hem aconseguit –no els enganyo– que ens donin
500.000 pessetes cada any, 500.000 pessetes cada any.
No és un..., no és un daixò per a ningú, però estem molt
lluny del compte.

Nosaltres, avui dia –i sento no haver-los portat el pres-
supost, però nosaltres els el podem fer passar– neces-
sitaríem de la Generalitat que es plantegés el problema
d’un parell de milions, almenys, per poder equilibrar
les nostres despeses. Perquè abans jo, per exemple, deu
anys enrere, jo feia tot Barcelona corrent. Avui dia, per
fer tres-cents metres, no puc; passo mitja hora i neces-
sito un taxi per anar-me’n. I quan faig tres escoles, per
exemple, per dia, i me n’haig d’anar cap aquí –i poso
el meu cas, i poso el d’ells, és, em sembla, igual, oi?–,
que gastem cèntims que no guanyem, que..., o els pa-
guem de la nostra butxaca. I la meva dona, de tant en
tant, diu: «Ep! alto a les seques.», oi? Llavors, tractem
de treure’ls d’allà on podem.

I és per això que nosaltres crèiem que el més honrat era
venir a parlar amb vostès, explicar-los-ho, portar-los un
dossier perquè vegin el que nosaltres estem fent, portar-
los la tasca que estem realitzant, i, al mateix temps,
demanar-los, de la mateixa manera que..., jo sé que si-
gui la subvenció, siguin vostès directament, sigui a tra-
vés de Cultura, sigui a través del Social, per exemple,
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que en vam fer part també nosaltres, vam fer part del
Comitè Català Antiracista, eh?, i vam emprendre mol-
tes activitats i vam fer moltes coses també, eh?, en
aquest aspecte. Però, ja els ho dic, tot no els ho puc dir,
no?

Jo crec que s’haurien de plantejar això. Nosaltres els
diem a veure quina classe d’ajuda vostès ens poden
donar, perquè continuem fent aquesta tasca que estem
fent, i que nosaltres ens imposem.

Nosaltres, no cobrem res d’això. No creguin que és per
a nosaltres; nosaltres, moltes vegades, fem cops de te-
lèfon des de casa, i aquí, i allà i tot això són molts mils
de pessetes cada mes, de la nostra butxaca, de tots nos-
altres. I ho posem i ho fem amb molt de gust, però ar-
riba un moment que no podem estirar més la corda, i,
llavors, hem pensat que seria bo que vostès pensessin
en nosaltres i fessin el gest, a veure què podem fer per-
què puguem aconseguir, doncs, renovar les nostres ex-
posicions. S’han de renovar, estan en un estat calami-
tós, perquè cauen; cauen fotografies, es trenquen els
quadres, i no tenim cèntims per arreglar-ho. Arreglar-
ho, ja ens ho arreglaríem nosaltres mateixos, per gastar
el mínim, no? I és aquesta la justificació, és aquesta una
justificació, que nosaltres puguem portar la justificació
amb tiquets de taxi, amb factures, amb tot el que sigui...
Hem arribat a un lloc on és allò de..., no demanem per
posar-la maca, ho demanem per viure, per continuar
fent la tasca que nosaltres estem fent.

La presidenta

Gràcies, senyor Zamora. Té la paraula la senyora Pilar
Molins.

La Sra. Pilar Molins i Cid

No, contestar al senyor... Hem sigut molt innocents,
perquè durant molts anys hem estat, allò que es diu,
vigilant els cinc cèntims –ara que no n’hi han–, i hem
sigut molt innocents de no demanar a les nostres insti-
tucions aquest ajut que demanem ara.

Vol dir..., la cosa vol dir que estem bastant collats en el
moment que vam anar..., vam fer un viatge aquest any
a Mauthausen, va venir el senyor Llibert Cuatrecasas,
i, a partir d’aquell dia, ens diu: «Però, vosaltres, no te-
niu res?» Ha fet la pregunta que ha fet vostè. I em va
dir, diu: «Home, sou molt innocents!» I, vertaderament,
hem pecat d’innocents al màxim, eh? Només volia dir
això.

La presidenta

Gràcies, senyora Pilar Molins.

El Sr. Josep Zamora i Guiu

M’he deixat una cosa i crec que és important. Em per-
doneu? Hem donat, hem fet una gran aportació nosal-
tres al Museu d’Història de Catalunya. Aquesta aporta-
ció ha consistit, doncs, en quatre-cents i escaig de cli-
xés que vam donar. Són els clixés que van sortir del

camp de concentració de Mauthausen, clandestina-
ment; un vestit de deportat; hem donat una infinitat de
documents i, particularment, jo he donat una bandera
republicana brodada per les dones de Vandellòs, el
1938, que va passar, doncs, tot aquest temps a França,
i hi havia un historiador a França que me la volia pagar
molt bé i jo li vaig dir que no, que aquesta bandera no
tenia preu, que tornava cap a casa meva. I quan la se-
nyora que hi havia –que es va encarregar de l’exposi-
ció– va tenir..., quan me la va demanar, no vaig vacil·lar
a donar-la-hi, i està exposada allí. Crec que va costar
molt car a la Generalitat de refer-la, perquè estava plena
de tirs, estava travessada, plena de bales de les batalles
de la Vall d’Aran, de l’any 1944, però és una bandera
autèntica; una bandera que estic molt content que hagi
sortit de casa nostra brodada per les dones de Vandellòs
i que hagi tornat a casa nostra amb la democràcia, i que
està exposada al Museu d’Història, de la nostra histò-
ria, de la història de Catalunya.

I hem fet aportacions amb llibres, amb un grapat de
coses al Museu de la Història de Catalunya, també.
Moltes vegades han vingut mestres i tot això que, en la
visita, han trobat aquestes llistes que nosaltres hem
donat i hi han trobat els seus familiars, els seus pares.
Recordo, sobretot, un mestre que va venir de Lleida,
que diu..., ens va venir a trobar després a l’Amical, diu:
«Estic molt content» –diu–; «el sentiment és contradic-
tori, perquè per una banda tinc molta pena de veure on
va morir el meu avi, però per una altra part em pensa-
va que havia mort a la batalla de l’Ebre, però ara he vist
que ha mort exterminat a Mauthausen.» Diu: «Gràcies
a vostès per portar..., per ensenyar-nos-ho.»

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Zamora. El senyor Escuer vol
fer una matisació del tema de la documentació, perdó.

El Sr. Joan Escuer i Gomis

Sobre el Museu Nacional de Catalunya, que, gràcies a
la Carme Gil, a la senyora Carme-Laura Gil, que era
ella que va preparar el muntatge de tot aquell Museu, i
que hi vam introduir materials originals –els meus
materials originals i de la meva senyora–, els vam in-
troduir dins el Museu Nacional de Catalunya. Vaig do-
nar la meua placa, el número de matrícula que tenia,
que està també al Museu, que era el 74.181. Era el meu
número de deportació. Vull dir, doncs, que per nosaltres
el Museu Nacional de Catalunya és una aportació més
a la història d’aqueixos temps, de les activitats dels
companys que vam estar als camps de concentració;
primer, a la Guerra Civil; després, a la immigració, i
després la deportació. És tot. Només volia puntualitzar
aqueixos documents que estan allí.

La presidenta

Gràcies, senyor Joan Escuer. Té la paraula el diputat
senyor Rafael Hinojosa.
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El Sr. Hinojosa i Lucena

Sí, gràcies, presidenta. Només per agrair-los, nova-
ment, la seva aportació d’avui, i per fer-los una darre-
ra pregunta, que, potser, anirà connectada, va connec-
tada amb l’anterior. No tenen ajudes perquè no les han
demanat, o perquè els les han denegat? Aquesta seria
una resposta ràpida, que crec que ens interessaria.

La presidenta

Gràcies.

El Sr. Josep Zamora i Guiu

No, no hem demanat res mai, eh? Només hem demanat
per anar a Mauthausen, perquè fins ara ens podíem ar-
reglar amb les nostres coses, les nostres militàncies, és
ara que arriba el moment que ja no podem.

La presidenta

Gràcies. Té la paraula el senyor Raimon Escudé.

El Sr. Escudé i Pladellorens

Sí, gràcies, senyora presidenta. Jo m’excuso per inter-
venir, ja ha fet la intervenció del nostre Grup el dipu-
tat Hinojosa, però si he demanat per parlar és perquè
alguna de les coses que vostès han dit m’ha portat a la
meva joventut. Concretament, quan vostè parlava
d’aquests mestres alemanys que deien que no sabien
res que hi haguessin espanyols allà, jo he recordat que
professionalment vaig intervenir a finals dels anys cin-
quanta –això sí, fa ja molts anys–, que jo era passant
d’un advocat de Terrassa –sóc de Terrassa–, i, alesho-
res, vaig veure que el tema de les dictadures no sols és
un tema de visceralitat, de reacció d’odi d’un moment,
com vostè fa un moment: «és que el general Franco i
això és una cosa...». És que era la fredor permanent
d’una actitud mental. Concretament, i això explica una
mica perquè, potser, aquests mestres alemanys deien
que no sabien que hi haguessin espanyols –concreta-
ment, vostès ho saben perfectament, però potser més
que per a vostès ho explico per als companys–, resulta
que molts de vostès, que van anar a parar a Mauthau-
sen, estaven enrolats en els batallons disciplinaris de la
legió estrangera o de l’exercit francès, i, aleshores –i
em sembla que algú de vostès ho ha dit–, quan els ale-
manys van fer presoners, en trencar la línia Maginot i
en sortir d’això..., el Govern espanyol de l’època –evi-
dentment, i s’ha dit– va negar qualsevol relació amb
aquestes persones.

Bé, però és que és més, perquè això encara té..., es pot
entendre l’any 39, o l’any 40, o l’any 41, però és que
–hi insisteixo– per això, perdó, he volgut intervenir per-
què –ja dic– a finals dels anys cinquanta hi vaig inter-
venir professionalment, perquè la República Federal
Alemanya havia fet una concessió de pensions a tots els
deportats a Mauthausen, i va resultar que els únics de-
portats que no van poder –almenys, d’entrada– rebre
absolutament res, era perquè el Govern espanyol, al cap
de vint-i-tants anys d’acabar la guerra, encara anaven
insistint que aquelles persones –que vostès– no existi-
en.

I, aleshores, recordo que hi havia –hi insisteixo, és clar,
vostès ho deuen conèixer perfectament–, recordo que a
la plaça Vila de Madrid hi havia un advocat que es deia
Huidobro –si no ho recordo malament–, que era com
una espècie d’agent oficiós del Govern alemany, que,
d’amagat de les autoritats espanyoles, tramitava expe-
dients per rebre una pensió o de viduïtat, o d’orfenesa,
o d’invalidesa. I jo vaig –hi insisteixo– participar-hi, i,
realment, aquesta línia d’aquesta fredor inhumana de la
dictadura es veia també pel cantó alemany, perquè,
aleshores, és clar, l’autoritat administrativa del moment,
doncs, s’havia de justificar que aquella persona havia
mort a Mauthausen o el que fos. I, doncs, feien certifi-
cats de defunció trets dels registres de Mauthausen –ja
dic–, amb la màxima inhumanitat. Jo recordo un cas
d’una persona de Terrassa que va morir el dia de Nadal
de 1941, doncs hi havia un sicari de les SS, o el que fos,
que el dia de Nadal de l’any 41 s’entretenia a dir que
aquella persona havia mort d’extenuació, de maltracta-
ment, que tenia una temperatura de tants graus..., o si-
gui, una cosa que, realment, és impossible d’acceptar si
no ho has viscut. Evidentment, jo no ho he viscut en
persona, però ho he viscut a través d’aquests testimo-
nis.

Hi havia aquest procurador dels tribunals a Terrassa,
que es deia Sala –no sé si vostès l’han conegut, que ara
ja és mort, per cert..., sí–, i aquest bon senyor ho expli-
cava i és que quedaves esborronat –hi insisteixo– i això
passava a finals dels anys cinquanta, i encara persistia
aquest intent d’anorrear la presència de vostès.

Per tant, només volia dir que, evidentment, la seva ac-
tuació, no sols és benemèrita, és que és essencial, per-
què no ja els professors alemanys, és que les nostres
joventuts desconeixen aquesta realitat, per aquí, trenta
anys després, vint-i-tants anys després d’haver passat,
encara, oficialment, hi havia l’intent de negar aquesta
realitat.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Raimon Escudé. Té la paraula el senyor
Joan Escuer, que vol fer algun comentari al respecte.

El Sr. Joan Escuer i Gomis

Jo vull fer una precisió sobre el que ha dit vostè de les
pensions alemanyes. Sobretot, un servidor fa..., des de
l’any 72 que vaig venir aquí a Espanya que estic lluitant
encara per recuperar el que els alemanys neguen als
republicans espanyols. Perquè hi ha la Llei que va ins-
tituir el senyor Adenauer, que negava el pa i la sal als
companys espanyols que van venir aquí de l’any 48 al
53, perquè havien reconegut Franco, quan Franco tenia
relacions diplomàtiques amb Adenauer.

I no hi ha mitjans, no hi ha hagut cap manera de poder
recuperar aqueixes pensions, que encara hi ha algun
company que viu –són poquets– que encara no cobren
ni cinc cèntims dels alemanys.

I parlant de Huidobro, que era un impresentable. Va ser
un impresentable perquè va amagar dossiers dels com-
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panys que havien fet les reclamacions. I jo em vaig tro-
bar a París amb l’advocat que ens portava els nostres
afers que coneixia en Huidobro, que va dir: «Huidobro
es mereix ser expulsat del Büro –que en diuen allí, en
fi, del Col·legi d’Advocats–, perquè és d’una manca de
professionalitat i d’una manca de consideració amb els
companys que van estar als camps de concentració na-
zis.»

Jo dic això, perquè és veritat. Encara avui estem dema-
nant a veure si podem treure alguna cosa. Tenim enca-
ra, em sembla que tenim una reunió amb el senyor
Vallvé, per parlar d’aqueixes coses, perquè hem estat,
fins i tot, a Madrid, amb el senyor Mújica –que hi vam
estar amb la Pilar–, en fi, aquest senyor, sobre l’or dels
nazis. A l’or dels nazis hi ha or nostre, hi ha or de les
dents que portaven els companys, que els les arrenca-
ven abans d’anar al forn crematori. Dels anells que
portaven tots els que tenien anells, que en portaven,
te’ls treien. Si tenies una ploma estilogràfica d’or, te la
prenien; si tenies un rellotge, te’l prenien: t’ho prenien
tot. Et deixaven nuet, nuet com un cuc.

Aleshores, nosaltres reclamem el que ens deuen, nosal-
tres això... Mentre nosaltres tinguem un sufle –com es
diu?– un respir de vida, doncs, nosaltres continuem
lluitant per això. Màxim que ara, màxim que ara, que
hi ha també una espècie d’organització, que no sabem
quina és –segurament ho aclarirem amb el senyor
Vallvé quan anem a veure’l–, hi ha una organització per
recuperar els salaris de quan vam estar treballant allí
com a esclaus. És a dir que no van pagar ni Seguretat
Social, que no van pagar..., en fi, que ens feien treballar
només per sis-centes calories al dia, cent grams de pa
i una mica de margarina sintètica d’aquella època, i ens
feien treballar dotze hores cada dia. Mitja hora només
de repòs, només per al temps d’engolir aquell caldo que
en deien sopa.

 Això, nosaltres encara ho tenim avui latent. I nosal-
tres... –i el felicito que hagi tocat això, perquè no venia
aquí, avui, en aqueixa reunió, però jo penso que voldria
que els presents d’aquí se sensibilitzin per poder recla-
mar a dins del Parlament una llei per liquidar aquest
dilema que tenim. És un dilema greu –ja ho dic–, pot-
ser no hi ha ni cinquanta companys a tot Espanya, i,
aquí, a Catalunya, ben pocs, que encara no cobren res,
i que estan en una situació econòmica crítica, i se’ls ha
d’ajudar, a poc a poc, amb alguna cosa que tinguem
nosaltres, se’ls ha d’ajudar. Jo voldria només que pren-
guessin nota del que ha dit el senyor...–que no em re-
cordo com es diu...

La presidenta

Escudé.

El Sr. Joan Escuer i Gomis

Escudé...? Bé, aleshores, doncs, voldria que prengues-
sin nota d’aqueixos fets.

La presidenta

Gràcies, gràcies, senyor Joan Escuer. La senyora Pilar
Molins.

La Sra. Pilar Molins i Cid

Amb referència..., és un cas personal, no m’agradaria
personalitzar, però és veritat que l’any 57 vam rebre uns
papers que havíem d’omplir per poder cobrar, en què et
demanaven tres partides de naixement, tres actes de
defunció, tres actes de casament, en fi, tot. Jo recordo
que tenia sis o set anys quan va sortir una llei del Go-
vern franquista que deia que les viudes podien cobrar
una petita pensió, que no sé si pujava a sis pessetes al
mes. Recordo que..., bé, però eren sis pessetes, no?, la
qual cosa feia que s’havien de presentar les actes de
defunció.

Aleshores, les tres viudes que hi havia a Mollet –entre
elles una tia de la Montserrat Tura–, van presentar l’acta
de defunció que ens va enviar la Creu Roja Internaci-
onal de Suïssa. Com que llavors no hi havien fotocopi-
adores, amb molts esforços i amb molta suor, l’ajudant
de jutge que teníem a Mollet, a la meva mare, li va fer
una còpia literal. Bé, fins aquí, res a dir. L’any 57 ens
vénen aquests papers, anem al jutjat, demanem, doncs,
que se’ns faci tot això que se’ns demana i «vinguin la
setmana que ve». Bé. «–Vinguin la setmana que ve...,
haurien de trigar tres setmanes. –Escolti, nosaltres te-
nim de termini fins tal dia. –És que no surten les actes
de defunció.» Allà, a Mollet, van desaparèixer les actes
de defunció de les tres viudes. Aleshores, la meva mare
li va dir: «–Miri, si li serveix, jo tinc una còpia literal.
–Ai, sí, porti-la.» Bé, amb aquella còpia literal, el se-
nyor jutge, vaja, l’ajudant del jutge de Granollers va dir:
«Firmo, i confirmo, i reafirmo que la senyora Maria
Cid, doncs, té l’acta de defunció aquí, no la hi podem
donar perquè ja comprendran que és un paper oficial,
però jo avalo que aquesta senyora és viuda dels camps
de concentració.»

Molt bé. Va passar el temps, les altres viudes no tenien
aquest paper, aquell senyor no els el volia fer, i un dia
la tia de la Montserrat Tura, la senyora Roser Mas, se’n
va anar allà i li diu: «Escolti, a mi se m’acaba el temps
i vostè no em fa el paper.» Diu: «Doni’m cinc-centes
pessetes i l’hi faré de seguida.» Et trobaves amb això!

Una altra senyora no va voler seguir aquest camí i se’n
va anar a trobar el senyor alcalde, i el senyor alcalde va
dir que no entenia els papers en alemany, per la qual
cosa va haver de tornar a anar a aquest senyor i dir-li:
«No tinc les cinc-centes pessetes, però sí els segells que
ho avalen.» I s’ha acabat la història. Vull dir que han
sigut temes molt..., que han portat molta..., petites co-
ses que han portat guerra i molt malestar, i que s’ha
portat des d’aquí, doncs, molt malament. Des del nos-
tre país, o l’Estat, com li vulgueu dir.

La presidenta

Gràcies, senyora Pilar Molins.

La Sra. Pilar Molins i Cid

No em sé expressar millor.

La presidenta

No, si s’expressa perfectament, senyora Pilar Molins.
Ara donarem la paraula al Grup Parlamentari d’Esquer-
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ra Republicana, que s’ha incorporat una mica més tard
perquè avui és dia de moltes comissions. Té la parau-
la el diputat Joan Ridao.

El Sr. Ridao i Martín

Sí, gràcies, senyora presidenta. Agraïm, en primer lloc,
en nom de Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana,
la compareixença dels representants de l’Associació
Amical de Mauthausen i altres Camps, especialment, a
la senyora Molins, el senyor Escuer i el senyor Zamora-
no, i, al mateix temps –com deia la senyora presiden-
ta–, disculpar els representants de Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana perquè ens hem incorporat
amb un cert retard, per la coincidència amb altres co-
missions.

Mirin, no cal que els digui, d’entrada, que, des d’Es-
querra Republicana i des del Grup Parlamentari, som
molt solidaris, i, al mateix temps, molt coneixedors del
treball que vostès han estat fent durant tots aquests
anys, per raons molt òbvies, perquè són molts els repu-
blicans –gent d’Esquerra Republicana o d’altres partits
polítics– víctimes del feixisme, protagonistes –jo diria
que desgraciats– tant de la resistència com de la depor-
tació. I, precisament, ara estem commemorant el 58è

aniversari de l’assassinat del president Companys, que
va ser president d’aquest país, però també del meu par-
tit, i fa pocs moments el senyor Escuer ens recordava
també la figura del procurador Sala, de la seva ciutat, de
Terrassa, que va ser un destacat membre d’Esquerra
Republicana i que també ens va aportar el seu testimoni
com a represaliat i com a persona que va estar també a
Mauthausen, malgrat que ell va poder superar amb èxit,
diguem-ne, aquella prova tan dura.

Mirin, l’objectiu, els objectius que vostès, com a asso-
ciació, persegueixen, ens semblen, evidentment, molt
encomiables, i, per tant, només faltaria que no els
aplaudíssim, i, a més a més, no els encoratgéssim a
continuar en aquesta línia, en aquesta direcció. Sobre-
tot, perquè fets com el de la Guerra Civil espanyola o
com el del genocidi i l’holocaust nazis corren el perill
–i ja s’ha dit avui repetidament– que siguin, a poc a
poc, oblidats, i per tant, l’amnèsia i l’oblit d’aquest fet,
dintre de pocs anys, doncs, sigui un fet normal.

Per tant, l’interès que vostès tenen de fer pedagogia a
les escoles davant dels joves, dels nostres infants, amb
aquestes xerrades que, amb moltes dosis de voluntaris-
me vostès estan fent, és un fet molt important i molt
positiu, com aquesta lluita i aquest combat que vostès
tenen contra aquest creixent revisionisme que hi ha en
llibres de text i en altres documents sobre aquesta època
i sobre el passat que vostès van viure.

Aquesta tasca que vostès han fet també per editar lli-
bres i publicar el testimoni del que vostès van viure, les
exposicions com la que van organitzar conjuntament
amb l’Ajuntament de Barcelona, o, fins i tot, el Congrés
que van celebrar a Santa Perpètua de la Moguda, en
col·laboració amb aquest mateix Ajuntament; la publi-
cació –important publicació, dic– de fer sortir a la llum
pública tant documents, com arxius, com la cessió que
vostès explicaven fa uns instants d’aquests clixés, dels
quals van fer donació al Museu d’Història de Cata-

lunya. Sobretot, en definitiva, aquesta educació en els
valors de la interculturalitat i en contra del racisme és
una tasca impagable, i, per tant, evidentment que des
d’aquí jo els vull felicitar, però, sobretot, perquè, espe-
cialment, en aquest context que s’està debatent, s’està
qüestionant la persecució d’un dictador com Pinochet,
i, en aquests moments en què la memòria és tan feble
per a tanta gent, i a pesar que ja s’han fet avenços com
la tipificació en el Codi penal d’algunes conductes, a
pesar que hi ha hagut l’exponent del judici –també ci-
tat– fa uns dies a Barcelona, contra el propietari de la
llibreria Europa, evidentment, la transició política a
l’Estat espanyol, com a Xile i a altres països que van
viure dictadures i fets tan sagnants i tan horrorosos com
el que vostès recorden o intenten que tots ens recordem,
evidentment, en molts casos, corre el perill que s’esva-
eixi aquesta memòria.

I, per tant, en un país com Catalunya i en un estat com
l’espanyol, on la transició va permetre, doncs, que no
es penalitzés el franquisme i que tant el dictador com la
seva vídua morissin al llit –fins i tot la mateixa vídua–,
cobrant una pensió de l’Estat, és evident que aquesta
memòria, de vegades, és molt feble, no?

Per tant, des d’aquest punt de vista, jo –ho repeteixo–
els vull felicitar per la tasca que vostès fan i encoratjar-
los que, en la mesura que vostès puguin, continuïn fent-
ho. I perquè ho puguin continuar fent, jo sí que..., ate-
nent una mica les explicacions i les queixes que vostès
han formulat de la manca de suport i d’ajut que les di-
verses administracions, doncs, han fet o no han fet,
millor dit, jo sí que els puc comprometre, en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, doncs, per
tal que la seva tasca pugui tenir continuïtat, de fer o
desplegar les gestions que siguin necessàries a partir de
les iniciatives parlamentàries que creguin convenients,
com esmenes als pressupostos, etcètera, o gestions prop
dels departaments de la Generalitat que convingui.

En qualsevol cas, aquí hi ha representants tant o més
qualificats, sobretot per part del Grup Parlamentari que
dóna suport al Govern, que podrien, segurament, com-
prometre, amb molta més garantia, aquestes gestions.
Però, per aquesta banda, en definitiva, ens posem a la
seva disposició.

I, finalment, pel que fa a la qüestió relativa a les pensi-
ons, jo no fa massa dies parlava també amb els repre-
sentants d’una altra associació que vostès coneixen
també de refugiats i de perseguits polítics –que també
demanen un gest de reparació històrica, i, per tant, la
restitució, en forma de pensió, que en altres comunitats
de l’Estat, com en el cas de Madrid i en el cas de Na-
varra, ha estat possible, a través, doncs, dels pressupos-
tos d’aquelles respectives comunitats, que dotessin eco-
nòmicament una pensió per a un grup no massa nom-
brós d’aquestes persones.

Per tant, en aquest sentit, si des del Parlament de
Catalunya es pogués tornar a plantejar i reiterar aquesta
qüestió, que ja s’ha debatut en alguna ocasió, nosaltres
també els oferim i posem a disposició del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana poder-ne parlar, i per
tant, discutir-ho més endavant.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Molt bé, em sembla que no hi
ha més torn de paraules.

Jo, en nom de la presidència d’aquesta Comissió,
doncs, els agraeixo, novament, la seva presència aquí.
Em sembla que les intervencions de tots no faran que
ara passem a la fredor del paper de transcripció de la
Comissió; em sembla que tampoc hem fet un acte de
reconciliació de les nostres consciències. I, en tot cas,
ara dependrà dels diputats i diputades, doncs, de fer
això, la seva tasca política.

Suspenem un moment la sessió per acomiadar les tres
persones que avui ens han acompanyat i agrair, doncs,
a la senyora Pilar Molins, al senyor Josep Zamora i al
senyor Joan Escuer la seva presència en aquesta Comis-
sió de Política Social.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i es reprèn
a un quart d’una.

La presidenta

Senyores i senyors diputats, reiniciem la Comissió de
Política Social del dia d’avui, amb la segona part, que
és la substanciació de proposicions no de llei, de tres
proposicions no de llei.

Proposició no de llei sobre la realitza-
ció del garbellatge genètic de la fibro-
si quística als donants en els bancs de
semen (tram. 250-01568/05) (retirada)

Perquè els haig de fer avinent que la Proposició no de
llei del Grup Parlamentari Popular, que consta en el
número 2 de l’ordre del dia d’avui, ha estat retirada.

Proposició no de llei sobre la coordi-
nació amb l’Administració local per a
garantir la màxima eficàcia dels ser-
veis sociosanitaris de les àrees bàsi-
ques de salut (tram. 250-01598/05)

Per tant, passaríem a substanciar la Proposició no de llei
sobre la coordinació amb l’Administració local per a
garantir la màxima eficàcia dels servis sociosanitaris de
les àrees bàsiques de salut. Aquesta Proposició no de
llei ha estat presentada pel Grup Socialista, i té la parau-
la per defensar-la la senyora diputada Carme Figueras.

La Sra. Figueras i Siñol

Moltes gràcies, senyora presidenta. En primer lloc vol-
dria recordar que aquesta és una petició dels professi-
onals del treball social en les àrees sociosanitàries, que,
fins i tot, s’han organitzat en una comissió en el si del
Col·legi d’Assistents Socials, perquè això es porti a ter-
me.

Val a dir que el treball sociosanitari té com a objectiu
col·laborar en l’estudi i tractament de factors socials que

condicionen la salut de les persones, d’una manera in-
dividual, familiar i comunitària, i donar resposta a
aquestes necessitats sanitàries i socials creixents, com
pot ser l’envelliment de la població, les malalties crò-
niques, les malalties terminals, la sida, etcètera. I que és
evident que no es poden separar els factors socials dels
factors sanitaris, i, per tant, la coordinació entre els dos
sistemes de serveis –els serveis socials i els serveis sa-
nitaris– és molt necessària per donar una atenció inte-
gral i, a la vegada, rendibilitzar els recursos en aquest
sentit.

Hi ha una ordre del juny del 97, concretament de 10 de
juny 97, sobre fixació de criteris per a la determinació
dels recursos humans dels equips d’atenció primària,
que, en el seu article 2, fixa els criteris per determinar
quins són aquests recursos humans. I aquí es fa molt...,
es parla clarament de la necessitat de tenir en compte
totes aquestes condicions socioeconòmiques i de la
població: la piràmide d’edat, el volum, tot el que seria
l’aspecte psicosocial dels malalts a l’hora d’establir els
tractaments sanitaris.

També, en aquesta Ordre, el que diu l’article 3 és que,
per primera vegada, exposa que: «En els protocols,
convenis i contractes, mitjançant els quals s’instrumenti
la gestió de serveis sanitaris d’atenció primària, es po-
drà preveure, excepcionalment i quan resulti imprescin-
dible per garantir l’adequada prestació de serveis
d’atenció primària de salut a la població, que un mateix
professional presti els seus serveis en equips d’atenció
primària en diferents àrees bàsiques de salut.» Però,
clar, aquí posa clarament que aquesta ha de ser una si-
tuació excepcional, i, en el cas dels treballadors socials
o assistents socials, això no està sent una excepciona-
litat.

Així es demostra en diverses preguntes que el Grup
Socialista ha formulat al Govern, en què són moltes les
places d’assistents socials en equips d’atenció primària
–en els equips d’atenció primària està prevista la fun-
ció clarament de l’assistent social dintre de l’equip, per
a aquesta atenció integral de què abans parlava–, doncs,
són moltes les places que no estan cobertes, que estan
sense cobrir, i moltes les places en què el que es fa és,
doncs, que un mateix professional acudeix a dos o tres
llocs, a dues o tres àrees bàsiques de salut diferents,
amb els inconvenients que això comporta de coordina-
ció i també de la necessitat que, en moltes ocasions, es
té per part dels professionals sanitaris, en un moment
determinat, davant d’una problemàtica, de poder acu-
dir a la treballadora social perquè els ajudi a resoldre
aquella problemàtica, que normalment són problemà-
tiques immediates i del moment.

Aleshores, ja..., val a dir també que les respostes a les
preguntes que en alguns dels casos hem rebut de la
Conselleria no són de rebut, perquè no es contesta
–com ens passa moltes vegades a tot allò que nosaltres
preguntem– i, en aquest cas, jo crec que en el tema dels
motius perquè aquestes places no estan cobertes, i qui-
na és la planificació que es fa per cobrir-les, en cap cas
se’ns dóna cap explicació.

El Grup Socialista va veure la necessitat de fer aques-
ta Proposició no de llei, avui, que, en un primer punt,
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demana: «Buscar la màxima eficàcia a l’atenció als
usuaris de serveis sociosanitaris, i establir els recursos
corresponents per impulsar els protocols de coordina-
ció entre el Departament de Sanitat i Seguretat Social
i els ens locals, a fi d’integrar fórmules d’actuació con-
juntes en les àrees bàsiques de salut.» Perquè, com així
reconeix també el conseller, en moltes ocasions, el con-
tacte que hi ha i la coordinació entre la xarxa bàsica de
serveis socials i l’equip d’atenció primària és més un
contacte de voluntat dels mateixos professionals que
realment hi hagin establerts uns protocols, que hi hagin
realment uns canals clars de coordinació entre una xar-
xa i l’altra, quan és evident que aquesta atenció integral
als malalts crònics –com deia abans– o a la gent gran,
o a les famílies desestructurades és més que evident que
s’ha de portar coordinadament entre les dues xarxes.

El que demanem, doncs, és que es busqui aquesta mà-
xima eficàcia i crec que això seria alguna cosa a tenir
en compte, i demano el suport dels grups de la cambra.

En un segon apartat, el que diem és assegurar la màxi-
ma qualitat assistencial, potenciar la intervenció dels
treballadors socials en el corresponent equip d’atenció
primària de salut, d’acord amb el que estableix l’Ordre
del 6 de maig de 1990, que és allà on s’estableix clara-
ment la necessitat que els equips d’atenció primària
disposin i tinguin un personal assistent social o treba-
lladora familiar integrat plenament dintre de l’equip.

El tercer punt, val a dir que podríem, en realitat, retirar-
lo, en el sentit que ja hi va haver una moció, que es va
aprovar en el Ple d’aquest Parlament, una moció que
feia referència a tot el que seria la reforma de l’atenció
primària i a la constitució dels equips d’atenció primà-
ria, i que en el seu apartat b, la Moció que es va apro-
var en el plenari del 18 de juny de 1998, va ser aprova-
da pel Ple, el primer apartat feia referència a una limi-
tació de temps i a una necessitat d’una planificació de
la reforma de l’atenció primària, en el apartat b deia:
«Procedir a la cobertura de les places vacants d’assis-
tents socials o treballadors socials, a fi d’assegurar una
atenció sociosanitària als usuaris correcta, i una eficà-
cia més gran en el treball intern disciplinar d’equips
d’atenció primària.»

Per tant, aquest punt, que ve a dir el mateix –dotar dels
professionals de treball social necessaris els equips
d’atenció primària–, el retiraríem, perquè ja està apro-
vat per aquesta cambra i pel Ple..., en concret, pel ple-
nari de la cambra.

I el punt quatre, que és el de la Proposició no de llei,
seria el d’evitar la fragmentació del treball social, apli-
cant el que s’estableix a l’article 3 que esmentava
abans, de l’Ordre del 10 de juny del 97, en el sentit que
el caràcter d’excepcionalitat, mitjançant que un mateix
professional presti els seus serveis en equips d’atenció
primària diferents, d’àrees de salut diferents, només
s’apliqui de forma temporal, connectada al menor
temps possible.

Crec que és un..., els tres punts que queden, doncs, vius
són del tot necessaris. És una reivindicació dels treba-
lladors socials, però crec, també, una reivindicació del

conjunt dels equips d’atenció primària que sempre,
doncs, han reconegut la necessitat d’aquest suport dels
treballadors socials dintre de l’atenció sanitària que es
dóna dintre de les àrees bàsiques de salut.

La presidenta

Gràcies, senyora Carme Figueras. Ara passaríem el torn
de paraules als diferents grups, perquè no hi han pre-
sentades esmenes a la Proposició no de llei. Per tant,
passaríem la paraula al senyor Ernest Benach, del Grup
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

El Sr. Benach i Pascual

Gràcies, senyora presidenta. És evident que la Propo-
sició no de llei, l’extensa Proposició no de llei que ha
presentat el Grup Socialista, té la virtut de posar da-
munt la taula un problema greu. I que el mateix títol de
la Proposició no de llei defineix, que és la coordinació,
per part del Govern de la Generalitat, en aquest cas,
amb l’Administració local, per tal de garantir la màxi-
ma eficàcia dels serveis sociosanitaris a les àrees bàsi-
ques de salut.

Les àrees bàsiques de salut són un pilar importantíssim
de la reforma sanitària i, per tant, d’alguna manera, el
fet que aquestes àrees bàsiques funcionin o no, és tam-
bé fonamental des del punt de vista que la reforma si-
gui efectiva o no. D’alguna manera, el que està clar és
que, en aquests moments, el concepte de sanitat evolu-
ciona; evoluciona d’una manera molt important i, d’al-
guna manera, la vinculació que les àrees bàsiques de
salut han de tenir amb les unitats bàsiques de serveis
socials fa que cada vegada sigui més necessària i més
important aquesta coordinació. I és evident, i és cert
també que, malgrat honorables excepcions i comptades
excepcions, en general, no és que es produeixi aques-
ta coordinació.

Per tant –hi insisteixo– d’aquí l’oportunitat de la Pro-
posició no de llei presentada pel Grup Socialista.

La presidenta

Gràcies... No, no, perdó...

El Sr. Benach i Pascual

Si em deixes, quasi que acabo... Hem fet moltes vega-
des reflexions a l’entorn del concepte de sanitat, al con-
cepte sociosanitari, al concepte dels serveis socials, al
concepte, sobretot, de vinculació d’un govern amb l’al-
tre; i nosaltres entenem que, en aquests moments, l’ex-
periència que estan vivint en algunes àrees bàsiques de
salut, que estan relacionant els dos conceptes d’una
manera molt interessant, són temes que caldria poten-
ciar i que caldria, sobretot, pel component important de
futur que tenen, que caldria veure amb els millors ulls
possibles, i, d’alguna manera, veure-ho amb els millors
ulls possibles implica, forçosament, el fet d’intentar
resoldre tot un seguit de problemes, sobretot en relació
amb la gestió, amb l’actuació conjunta, etcètera, que en
aquests moments hi han plantejats.



COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL - SESSIÓ NÚM. 44 21 d'octubre de 1998

C - 364 21

Per tant, sense allargar-me més, perquè, en definitiva,
els arguments ja han estat expressats amb anterioritat,
anunciar el vot favorable del nostre Grup en aquesta
Proposició no de llei.

La presidenta

Gràcies, senyor Benach. Ara donaríem el torn de parau-
la a la diputada Imma Mayol, pel Grup d’Iniciativa per
Catalunya - Els Verds.

La Sra. Mayol i Beltran

Gràcies, senyora presidenta. Per anunciar el vot favo-
rable, i compartint els arguments que ha expressat la
senyora Figueras, que es veuen reflectits en la Propo-
sició no de llei. Jo penso que el model a què hauríem de
tendir, així el nostre Grup ho ha defensat quan hem ela-
borat el text alternatiu a la Llei de sanitat i quan, des del
Govern, a Sabadell, hi ha hagut acords amb el Depar-
tament de Sanitat per tal que l’atenció primària fos in-
tegral, i per tant, fos sociosanitària... Malauradament,
aquesta experiència que hem fet a Sabadell no ha estat
traslladable a la globalitat de Catalunya, però és una
experiència pilot que ha funcionat, i ha funcionat bé.
Vull dir, aquest model es veu reflectit en aquesta Pro-
posició no de llei amb la necessitat de coordinació. I
nosaltres parlàvem, fins i tot, d’integració.

Per tant, conseqüentment amb aquest plantejament, hi
donem suport.

Gràcies.

El Sr. Bonet i Palau

Moltes gràcies, senyora presidenta. Per manifestar la
nostra abstenció.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula el senyor Josep
Lluís Fernàndez Burgui, pel Grup de Convergència i
Unió.

El Sr. Fernàndez i Burgui

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors dipu-
tats, bé, els tres primers punts de la Proposició no de llei
penso que podríem considerar-los tots plegats, ja que
l’eficàcia, l’eficiència i la màxima qualitat assistencial
en l’atenció als usuaris dels serveis sociosanitaris re-
quereixen, naturalment, la intervenció dels treballadors
socials amb el equips d’atenció primària. Per tant, im-
plícitament, la dotació i existència dels professionals
del treball social que siguin necessaris per assolir
aquesta finalitat.

Però, en aquest context, estem perfectament d’acord;
tant és així que ja s’està treballant en aquest sentit, i, per
descomptat, es continuarà treballant amb la màxima
eficiència possible, cercant les col·laboracions necessà-
ries perquè els equips d’atenció primària, tant si dispo-
sen d’assistent social propi com si és compartit, es co-
ordinin amb la xarxa bàsica de serveis socials, ajunta-
ments, consells comarcals.

En dos camins: d’una banda, mitjançant els contractes
de convenis que subscriu el Servei Català de la Salut
amb les entitats proveïdores, contemplant aquesta co-
ordinació. I d’altra banda, s’estableixen acords o pro-
tocols de coordinació amb la xarxa bàsica de serveis
socials. La majoria d’aquests acords són de caràcter
verbal i es prenen a diferents nivells de les organitzaci-
ons implicades: Servei Català de la Salut, entitats pro-
veïdores, entitats locals.

Mitjançant aquests contractes o acords de coordinació,
s’està assegurant la presència d’assistents socials en el
equips d’atenció primària, o, si s’escau, en aquells ca-
sos en què la plantilla d’aquests equips no disposi d’as-
sistents socials, atenent criteris d’eficiència amb l’assig-
nació de recursos, mitjançant l’establiment d’acords de
col·laboració amb la xarxa bàsica de serveis socials i el
compromís de les entitats proveïdores, establerts en els
contractes de serveis de coordinar-se amb l’esmentada
xarxa.

Finalment, pel que fa al quart punt de la Proposició no
de llei, cal assenyalar que, d’acord amb l’Ordre de 10
de juny de 1997 –que també s’ha mencionat i que ara
puja a rang de Decret llei–, que està en preparació, so-
bre fixació de criteris per a la determinació de recursos
humans dels centres d’atenció primària, actualment,
seguint..., es continuarà aplicant el criteri excepcional,
segons el qual un mateix professional pot prestar els
seus serveis als equips d’atenció primària de diferents
àrees bàsiques de salut.

El manteniment en el temps d’aquestes situacions de-
pendrà únicament de la persistència de les raons de
caràcter sanitari, social, geodemogràfic i d’eficiència en
l’assignació de recursos que els hagin motivat.

Així, doncs, donat que els tres primers punts ja s’estan
desenvolupant, per tant, no requereixen noves direc-
trius. I pels motius exposats, pel que respecta al punt
quart, considerem que no escau donar suport a aques-
ta Proposició no de llei.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat.

No havent esmenes presentades, ara passaríem, doncs,
a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquesta Proposició no de llei ha quedat rebutjada per
5 vots a favor, 12 en contra i 1 abstenció.
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Proposició no de llei sobre la conver-
sió de la Casa de les Mines de Bell-
munt del Priorat en centre de dia (tram.
250-01602/05)

Passaríem a substanciar la Proposició no de llei sobre
la conversió de la Casa de les Mines, de Bellmunt del
Priorat, en centre de dia. Aquesta és una iniciativa par-
lamentària presentada pel Grup Socialista. Té la paraula
per a la seva defensa la diputada Carme Figueras.

La Sra. Figueras i Siñol

Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Aquesta Propo-
sició no de llei és molt senzilla. Es tracta que la comar-
ca del Priorat, que ha estat sempre, tradicionalment,
terra de mines de molts segles enrere –encara que avui
és una activitat que, pràcticament, ha desaparegut–, es
tracta de pobles com el Molar, Marsà, Cornudella o
Bellmunt del Priorat, en què, doncs, tenen encara res-
tes d’aquestes explotacions mineres.

En el cas de Bellmunt ja hi havia, principalment, jaci-
ments de plom, i allà hi havia el que se’n deia popular-
ment la Casa de Mines. És una construcció bastida el
1901, que era el centre administratiu de l’explotació
minera i residència de directius de les mines.

És una reivindicació de molta gent d’allà del Priorat, i
sobretot del poble de Bellmunt, que aquesta casa po-
gués ser rehabilitada i, en concret, el que proposa la
nostra Proposició no de llei és que s’estudiï la conver-
sió de la Casa de les Mines de Bellmunt del Priorat en
centre de dia per a la gent gran.

Res més i moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. No hi han esmenes presen-
tades a aquesta Proposició no de llei. Passaríem el torn
als diferents grups parlamentaris per al seu posiciona-
ment. Té la paraula el diputat Ernest Benach, d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya.

El Sr. Benach i Pascual

Gràcies, senyora presidenta. El nostre Grup Parlamen-
tari veu amb interès aquesta Proposició no de llei, en-
tre altres coses, perquè a més a més de tot el que ha
explicat, que s’explica en l’exposició de motius i que ha
explicat la diputada senyora Figueras en relació amb
aquesta Proposició no de llei, és evident que hi ha un
factor molt important, que és el factor social.

El Priorat no és una de les comarques, diguem-ne, que
en aquests moments tingui més recursos a Catalunya,
més aviat està a la cua, dissortadament, i el Priorat és
una d’aquelles comarques que ens atreviríem a definir
com a d’obligada reactivació. És a dir, que impliquen,
d’alguna manera, un compromís explícit de cara al
Govern, especialment, a intentar, doncs, que siguin
comarques al més vives possible.

És evident que tota la crisi que hi ha hagut, econòmica,
la crisi de l’agricultura, ha repercutit de manera impor-
tant i diferent en diferents comarques del país, i el Pri-
orat n’ha estat una víctima especial.

Per tant, qualsevol iniciativa que es pugui fer en aquest
tipus de comarques, el nostre Grup sempre la veurà
amb bons ulls i amb interès. I més en el cas concret del
Priorat, perquè diguem-ne que coneixem bastant bé el
terreny que es tracta, i, d’alguna manera, les necessitats
que hi han en aquests moments.

Més d’una vegada hem fet servir com a argument, fins
i tot, en aquesta mateixa cambra i per diversos grups
polítics, que una de les..., dels principals ingressos que
té la comarca, precisament, són les pensions de jubila-
ció; la qual cosa és absolutament dramàtica, però, al
mateix temps, és absolutament significativa. I en tot
cas, és evident que planteja un tema molt clar, que és
l’envelliment de la població que hi ha a la comarca del
Priorat, juntament amb d’altres comarques.

Per tant, en aquest sentit, és evident que el fet de plan-
tejar, o la possibilitat de fer un centre de dia a la Casa
de les Mines no deixa de ser un tema absolutament in-
teressant.

A part de les reflexions històriques que s’han fet en
relació amb la mineria del Priorat, jo, el que els puc dir
és que la zona aquesta en qüestió és una zona, a més a
més, molt bonica i, d’alguna manera, el fet d’intentar
recuperar un espai com el que es planteja aquí és un
tema que té un doble valor; el valor de l’activitat que
s’hi pugui fer, però també el valor de l’espai que es
recupera, no? Per tant, en aquest sentit, trobem del tot
interessant aquesta proposta, i també la trobem interes-
sant perquè el que planteja és estudiar la conversió.

En definitiva, no està obligant el Govern a fer res que
no es pugui fer, sinó a plantejar, a estudiar aquesta con-
versió, la qual cosa també ens sembla d’una prudència
elegant i, per tant, d’alguna manera, aquí confiem que
es pugui plantejar, doncs, realment, si aquesta Proposi-
ció no de llei es pot aprovar o no, en funció, doncs,
d’aquest concepte.

Per tant, el nostre Grup votarà favorablement a aques-
ta Proposició no de llei.

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors dipu-
tats.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula la senyora Imma
Mayol, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Els Verds.

La Sra. Mayol i Beltran

Gràcies, senyora presidenta. Per anunciar el vot favo-
rable.

La presidenta

Gràcies, senyora diputada. Té la paraula el diputat
Isidre Bonet, del Grup Parlamentari Popular.

El Sr. Bonet i Palau

Moltes gràcies, senyora presidenta. No ens sembla
malament el plantejament que fa el Grup Socialista,
però nosaltres diríem el següent. La titularitat de la
Casa de les Mines és de l’Ajuntament i, per tant, ells
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han de ser els que han de fer el seu estudi i els que han
de fer totes les seves investigacions i destinar-ho al que
ells creguin més oportú. I és per això que no ens sem-
bla..., tot i dient abans que l’exposició ha estat molt bé
i que compartim molts dels punts, que nosaltres hi vo-
tarem en contra.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula el diputat Jaume
Argilés, del Grup de Convergència i Unió.

El Sr. Argilés i Serres

Moltes gràcies, senyora presidenta, però em dic Jordi
Argilés.

La presidenta

Perdó, eh? M’han passat una nota errònia, i jo també no
recordava el seu nom. Gràcies.

El Sr. Argilés i Serres

No passa absolutament res. Senyores diputades, se-
nyors diputats, començaria la meva intervenció fent
referència a la preocupació que té l’Ajuntament de
Bellmunt del Priorat per la reactivació del seu munici-
pi. Des que l’activitat minera a Bellmunt va desaparèi-
xer, l’Ajuntament ha tingut, doncs, aquesta preocupa-
ció, i, pràcticament, ha adquirit tots els edificis i tots els
terrenys que antigament ocupaven les explotacions
mineres, amb un sol i únic objectiu, que és reactivar
aquella zona a nivell turístic, perquè és un complement
molt important l’agroturisme, el vi de qualitat que en
aquests moments s‘està desenvolupant en aquella zona
de la comarca. Tant és així que l’Ajuntament va adqui-
rir, a finals dels anys setanta, aquesta Casa de les Mines,
amb un objectiu, que és la seva conversió en un centre
de restauració, en una espècie, diguéssim, de miniho-
tel, o una residència de casa de pagès per al turisme que
hi pogués anar.

Doncs, per tant, l’objectiu principal de l’Ajuntament,
en aquests moments, és convertir la Casa de les Mines
no en un centre de dia, sinó en un centre perquè la gent
hi pugui anar a passar el cap de setmana, l’estiu, les
vacances, com un complement més al que deia el se-
nyor Benach, a les pensions.

Per tant, doncs, que no fossin les pensions l’ingrés
majoritari, sinó que també hi pogués haver un ingrés a
les famílies de la comarca a través del turisme.

Tant és així que, per exemple, l’Ajuntament, a finals
d’aquest estiu, ha acabat d’arreglar una mina, una mina
de plom, a la qual ha posat llum, l’ha netejat, i a partir...,
se suposa que a partir de l’any vinent es podrà ja visi-
tar.

També l’Ajuntament està acabant de restaurar dos edi-
ficis annexos a la Casa de les Mines, perquè s’hi puguin
establir altres tipus de serveis turístics, i algun que al-
tre celler per acabar de completar l’oferta relacionada
amb el món del vi. Això, doncs, per un costat. L’Ajun-
tament és el propietari d’aquest edifici i l’Ajuntament,

en aquests moments, doncs, té pensada una altra acti-
vitat, té pensada una altra activitat per a aquesta casa.

A part, aquesta casa té dos inconvenients. Un, que està
aïllada del poble; per anar a aquesta casa, si ets una
persona que tens una certa discapacitat, hi has d’anar
amb un vehicle, perquè a peu no hi pots anar, perquè
està a uns cinc minuts a peu del poble. Per tant, doncs,
a una persona gran que tingués necessitat d’estar en un
centre de dia li seria pràcticament impossible poder-hi
accedir.

I segon seria l’alt cost de reconversió d’aquest edifici
per adaptar-lo a la normativa vigent referent a aquest
tipus d’activitats. És un edifici que té tres plantes, i,
pràcticament, sis-cents metres quadrats per planta. Per
tant, doncs, la inversió que s’hauria de fer en aquest
edifici és descomunal.

Amb totes aquestes consideracions, però sobretot amb
la primera, no?, que la voluntat de l’Ajuntament, en
aquests moments, malauradament, és no instal·lar-hi
allà un centre de dia, potser en un altre indret de la po-
blació sí que hi estaríem d’acord, el nostre Grup vota-
rà en contra d’aquesta Proposició no de llei.

Moltes gràcies, senyors diputats, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Jordi Argilés.

Ara passaríem, doncs, a votació de la Proposició no de
llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Aquesta Proposició no de llei ha quedat rebutjada per
10 vots en contra i 5 vots a favor.

Modificació de l’ordre del dia

Passaríem, doncs, a substanciar..., hi ha una... (La Sra.
Mayol i Beltran demana per parlar.) Donaria la paraula
a la senyora Imma Mayol.

La Sra. Mayol i Beltran

Senyora presidenta, jo voldria demanar, si us plau, que
aquesta Proposició no de llei que em tocava defensar a
mi en aquests moments, es posposés.

La presidenta

Si hi ha acord dels grups presents... Demanaríem
l’acord... (Pausa.) Hi ha acord per posposar-la. Per tant,
la posposarem, senyora Imma Mayol, i donem compli-
ment a la seva proposta, la Proposició no de llei sobre
la formació i les funcions del personal tècnic en sani-
tat animal.

Hem arribat, doncs, al final de l’ordre del dia.

El debat del punt quart de l’ordre del dia fineix a tres
quarts d’una del migdia i set minuts.
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