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Sessió 13 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda 

i quatre minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat del vicepresident, Jordi 

Terrades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Mer-

cè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Mercè Escofet Sala, Antonio Espinosa Cerrato, María Luz 

Guilarte Sánchez, Martí Pachamé Barrera i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Nar-

cís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué, Josep Puig i Boix i Ferran Roquer 

i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Ferran 

Civit i Martí, Gemma Espigares Tribó i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Alícia Romero 

Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalu-

nya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el president de S’Ha Acabat!, Josep Lago Benàssar, i 

el president de l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca, Josep Samitier, acompanyat 

del secretari, Joan Comella Carnicé.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Josep Lago, president de ., davant la Comissió d’Empresa i Co-

neixement per a informar sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix l’entitat 

a les instal·lacions de les universitats (tram. 357-00459/12). Comissió d’Empresa i Coneixe-

ment. Compareixença.

2. Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana d’Entitats de 

Recerca, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política uni-

versitària (tram. 357-00141/12). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant 

la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre la gestió de les instal·lacions 

(tram. 356-00411/12). Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a 

Girona (tram. 250-00727/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament 

amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-

ció de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 294, 

16; esmenes: BOPC 329, 5).

5. Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de 

la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de quatre-cents quilovolts (tram. 250-

00733/12). Grup Parlamentari Republicà, juntament amb un altre diputat del Grup Parla-

mentari Republicà. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presenta-

des (text presentat: BOPC 294, 22; esmenes: BOPC 329, 6).

El vicepresident

Senyores diputades, senyors diputats, si els sembla, començarem la sessió d’a
questa tarda.

Tenim un problema tècnic. Hem d’esperar un moment.
(Pausa.)

Composició de la comissió
410-00012/12

Tornarem a reprendre la comissió. Els faig avinent, com tots vostès saben, que la 
diputada Laura Vílchez ha presentat la seva renúncia com a presidenta de la comis
sió i que el Grup Parlamentari de Ciutadans ha proposat com a president d’aquesta 
comissió el diputat José María Cano Navarro per ocupar el càrrec de president. Els 
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demano si es pot fer per assentiment, aquest nomenament... (Vidal Aragonés Chi
charro demana per parlar i el vicepresident li dona la paraula.)

Vidal Aragonés Chicharro

No, sobretot per manifestar tots els respectes al senyor Cano, el qual no conec 
amb profunditat, i, per tant, no és una qüestió ni tan sols personal, ni tan sols par
tidista, però nosaltres..., per manifestar que no votarem a favor. La resta de grups si 
volen votar a favor, evidentment, estan en tot el seu dret.

El vicepresident

Doncs haurem de procedir a la votació.
Vots a favor del nomenament?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs quedarà aprovada la presidència amb 19 vots a favor, dels grups parla

mentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Socialistes i 
Units per Avançar, cap vot contrari i l’abstenció del Grup Parlamentari de la CUP.

Per tant, li demano al senyor Cano que vingui a presidir la Mesa.
(L’anomenat ocupa el seu lloc.)

El president

Bé, moltes gràcies a tots. Espero estar a l’alçada de la meva companya, la Laura 
Vílchez.

I, ara, si us va bé, suspendrem la sessió durant, en aquest cas, deu minuts, perquè 
hi ha un problema tècnic per poder passar alguna imatge, i donarem la benvinguda 
al compareixent...

Antoni Castellà i Clavé

President...

El president

Sí. Digui’m, senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Només dir que hi ha la resta de grups..., és a dir, si es necessiten deu minuts, 
mentrestant, podrien passar les PR? O bé...? (Veus de fons.) Sí o no?

El president

Sí. El problema és que no hi són tots els diputats.

Vidal Aragonés Chicharro

Sense voler dificultar el seu primer dia com a president, però si hi ha un proble
ma tècnic s’ha d’explicar quin és el problema tècnic perquè puguem valorar si real
ment considerem que hi ha un problema tècnic i veurehi les alternatives, fins i tot, 
plantejades pels grups o subgrups.

I la segona qüestió: si estem esperant per un problema tècnic, es canvien els 
punts de l’ordre del dia i comencem i avancem amb altres punts que estan a l’ordre 
del dia, però paralitzar deu minuts quan podem continuar amb les propostes de re
solució... Més enllà que m’ha semblat sentir o escoltar que faltava algun diputat o 
alguna diputada, però això no guarda relació amb un ordre del dia que fixa les 15 
hores per començar.

El president

Bé, el problema tècnic és que han de passar un vídeo i una fotografia i s’ha de 
connectar el so. Quan és un powerpoint, això queda preparat, i, com que forma part 
de l’explicació i de la compareixença, ens sembla adient que tinguin aquest suport, 
ja que venen i fan l’esforç per comparèixer avui. Serien deu minuts.

Al fet de poder començar amb la proposta de resolució, jo no hi veig cap proble
ma, si hi estem tots d’acord.
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Antoni Castellà i Clavé

Senyor president...

El president

Digui’m, senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Només en ares de buscar solucions, seria compatible començar la compareixença 
i passar les imatges que fossin a la part final de la compareixença? Teòricament el 
compareixent té mitja hora, no?

El president

El problema és que s’ha d’adaptar el so. Per tant, jo esperaria que vingués el tèc
nic i ens expliqués si afecta al so de la sessió, el fet aquest de poder projectar les 
imatges. Jo penso que és positiu, que es projectin aquestes imatges, i, si hi estem tots 
d’acord, doncs, començar la comissió amb la primera proposta de resolució. (Pausa.) 
Senyor Ferro, digui’m.

Lucas Silvano Ferro Solé

Per agilitzar una mica la sessió. Tenim una sol·licitud de compareixença, tenim 
dos propostes de resolució, jo aniria resolent els punts..., faria una alteració de l’or
dre del dia i deixaria les compareixences per a quan s’hagi resolt el problema tècnic.

El president

Doncs comencem a fer la primera proposta de resolució? (Pausa.) Per assenti
ment? (Veus de fons.) Sí? Podem ferho per assentiment? (Pausa.)

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució 
elèctrica a Girona

250-00727/12

Doncs, si us sembla bé, començarem pel punt número 4, que és la primera propos
ta de resolució, sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a Girona, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Qui defensarà la 
proposta? (Veus de fons.) Senyor Terrades, té la paraula.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Aquesta proposta de resolució que presenta el meu grup par
lamentari té a veure amb uns fets que s’han produït a la ciutat de Girona que fan 
referència al subministrament elèctric a les llars i a alguns establiments comercials 
de la ciutat, a molts barris de la ciutat, probablement per l’antiguitat de la mateixa 
xarxa de distribució i la manca d’inversió.

La Llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric –és la Llei 18/2008– 
assenyala que, si bé el manteniment de la xarxa, com no podia ser d’altra manera, és 
competència de les companyies elèctriques, l’Administració té un seguit de respon
sabilitats derivades d’aquesta llei, que són obligar, justament, les empreses de distri
bució i subministrament a la presentació dels plans anuals i quinquennals d’inversió 
i fer el seguiment, justament, d’aquests plans d’inversió.

Nosaltres volem conèixer..., de fet, em sembla que avui hi ha també una petició de 
compareixença del director general, però això ho substanciarem en un altre punt de 
l’ordre del dia..., volem saber quins són els plans anuals d’inversió que les empreses 
elèctriques presenten a la Generalitat i el seu grau d’execució i de compliment, eh?

I el sentit d’aquesta proposta de resolució va en aquest sentit, que la principal 
empresa de distribució, que és Endesa, presenti els seus plans de millora i mante
niment, en aquest cas, en l’entorn de Girona i a la ciutat de Girona, perquè aquests 
fenòmens no es tornin a produir, i demanar al Govern de la Generalitat que faci un 
seguiment d’aquests plans d’inversió.
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El president

Gràcies, senyor Terrades. Ara, per defensar les esmenes, té la paraula el represen
tant del Grup d’Esquerra Republicana. (Veus de fons.) Molt bé. Endavant, si us plau.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Primer de tot, aprofitem per anunciar, conjuntament amb Junts 
per Catalunya, que retirarem l’esmena, donarem suport a la resta de la proposta, per
què cal tenir en compte que aquí a Catalunya tenim un model energètic, més que d’oli
gopoli, directament de monopoli, per part de la xarxa, en aquest cas, d’Endesa, que, 
com sabem, no acostuma a fer ni els manteniments ni les inversions corresponents.

També recentment hi ha hagut sentències –en aquest cas, no només de Girona, 
sinó d’altres llocs del territori català– per culpa de la generació d’incendis per falta 
de manteniment; també perquè a molts llocs d’arreu de Catalunya –no només a Gi
rona, sinó arreu de Catalunya– cada cop que hi ha alguna tempesta molts municipis 
es queden sense xarxa elèctrica, sense subministrament elèctric, més concretament, 
i, fins i tot, el que és més divertit és que molts municipis petits, quan demanen a la 
xarxa, a Endesa, en aquest cas concret, qualsevol tipus d’extensió, hi ha un abús de 
poder brutal, amb uns preus desorbitats per garantir el que creiem que és un dret.

I per això nosaltres hi donarem suport, en la línia, doncs, d’aconseguir un mo
del energètic cent per cent renovable, cent per cent democràtic, i a partir de xarxes 
distribuïdes i no amb un model centralitzat, com ara, i, en aquest cas, en les mans 
d’Endesa.

El president

Moltes gràcies. Ara, també per defensar les esmenes, té la paraula el Grup de 
Junts per Catalunya. Endavant, senyor Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, president. Ho deia el meu predecessor en l’ús de la paraula, reti
rem l’esmena per obsoleta, amb els canvis legislatius que s’han produït després de la 
presentació de la mateixa esmena.

A ningú se li escapa que, en el negoci de la distribució elèctrica, existeixen cos
tos fixos enfonsats que són difícilment amortitzables. Ara bé, la liberalització només 
de la xarxa de distribució ha fet que actuï com a monopolista, pràcticament com a 
monopolista, a Catalunya, una empresa, Endesa, que té tot el poder de mercat. Té 
tot el poder de mercat, de tal manera que pot triar a qui dona subministrament, a qui 
no dona subministrament, quant tarda en donarli subministrament i en quines con
dicions li dona subministrament.

La xarxa de Girona és una xarxa ja molt antiga i és una xarxa que port molts 
d’anys –molts d’anys– sense fers’hi cap tipus de manteniment, sense fers’hi cap ti
pus de modernització, de tal manera que ens trobem davant d’una xarxa que no és 
capaç, davant de qualsevol incidència, sigui perquè se sobrecarrega la demanda, si
gui perquè hi ha un element extern tipus tempesta, tipus ventada..., i fa que la xarxa 
caigui i els costa molt aixecarla, perquè no tenen ni brigades en el territori per so
lucionarho.

Per tant, més enllà que del fet que en moltes de les zones hi ha talls de subminis
trament, també hi ha altres causes adduïbles que no són el mateix manteniment de 
la xarxa, perquè són xarxes que estan dissenyades per tenir un tipus de consum, fins 
a uns nivells, i en ocasions estan sobreexplotades, perquè s’agafa de la xarxa energia 
que no subministra pròpiament la companyia.

Per tant, nosaltres retirem l’esmena i votarem a favor de la proposta de resolució, 
perquè, a més, considerem que és del tot pertinent.

El president

Moltes gràcies, senyor Roquer. I ara, per defensar el seu posicionament, en 
aquest cas, del Grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Espinosa.
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Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, president. Bé, nosaltres hem consultat el Grup Municipal de Ciutadans 
a Girona i ens han traslladat que és un fet innegable, constatat i contrastat que, evi
dentment, a diferents barris de la ciutat de Girona, com Taialà, Can Gibert del Pla, 
Sant Narcís i d’altres, doncs, és veritat que hi han continus o molt freqüents talls 
de subministrament elèctric i que això, doncs, lògicament, afecta les llars, les per
sones, inclús, persones malaltes que necessiten, precisament, respiració assistida i 
demés, no?

Per tant, nosaltres, lògicament, estarem a favor d’aquesta proposta, perquè és ve
ritat que també ens han dit que les instal·lacions que hi ha en aquests moments són 
clarament obsoletes, que realment hi ha una manca de manteniment que les adeqüi 
quant a capacitat de potència i demés característiques, i, per tant, res més a dir, o 
sigui, realment, estem a favor d’aquesta proposta.

I el que sí que també voldria remarcar, perquè així també m’ho ha traslladat el 
grup municipal, és que l’ajuntament, l’Ajuntament de Girona, s’ha desentès en gran 
mesura d’aquesta problemàtica, i que, en lloc de donar suport a les diferents entitats 
d’aquests barris, que s’han mobilitzat de manera permanent, doncs..., més aviat han 
sigut desatesos i no han trobat en l’ajuntament el recolzament que esperaven. I això 
també ho volem fer constar i posar de manifest.

Res més. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Espinosa. I ara, per defensar el posicionament de Catalu
nya en Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferró Solé

Moltes gràcies, senyor president. Donarli la benvinguda a la presidència d’aques
ta comissió, que abans no ho he fet. Bé, crec que és una moció que evidencia fins a 
quin punt l’aposta que es va fer durant els anys noranta, que era reconvertir l’Estat 
del benestar basat en tenir empreses públiques que garantien serveis públics i que 
garantien ocupació de qualitat i permetien construir un estat del benestar fort, capaç 
de generar igualtat d’oportunitats i progrés en aquest país, ha arribat a un punt, di
guemne, de fallida.

Tot allò que es va vendre durant les grans privatitzacions d’empreses publiques, 
sobretot, com a garantia de modernització, xoca amb el que veiem avui en grans 
parts del territori amb infraestructures, moltes elles provinents de l’esforç públic en 
el seu moment, obsoletes, amb l’abandonament de zones rurals o, quan no..., l’esta
bliment de condicions monopolístiques perquè la gent que viu en entorn menys ur
banitzats tingui accés a serveis bàsics, com és una xarxa d’energia de qualitat.

I, bé, nosaltres estem totalment a favor d’aquesta moció, posant èmfasi en el que 
creiem que és evident, que patim una situació d’oligopoli que afecta les famílies, 
afecta també l’accés a un servei –ho veiem amb les dades de pobresa energètica en 
aquest país–, però afecta també el teixit productiu d’aquest país, que està pagant taxes 
elèctriques i preus de l’electricitat superiors als de la resta d’Europa. I, per tant, afecta 
la igualtat territorial en aquest país i la igualtat d’accés a serveis bàsics, afecta la ga
rantia d’accés a serveis fonamentals i afecta també una qüestió fonamental, que és la 
democràcia ecològica i la garantia de serveis públics de qualitat en un futur. I veiem 
com avui l’oligopoli elèctric és un fre no només a la garantia d’accés a serveis de qua
litat i a la igualtat democràtica en l’accés a serveis púbics, sinó també a la garantia de 
futur i de construir un sistema energètic democràtic i renovable.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyo Ferro. I ara, per defensar el posicionament del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent, té la paraula 
el senyor Aragonés.
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Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Evidentment, l’equip de govern, que no pas l’Ajuntament de 
Girona, té les seves responsabilitats –nosaltres ja les hem denunciades en seu local–, 
però una de les qüestions centrals que tenim a la present proposta de resolució és el 
manteniment. I el manteniment de les xarxes, doncs, té una competència o, més que 
una competència, una obligació, que és de l’empresa, en aquest cas, subministradora, 
que, evidentment, no ho fa com es requereix. De fet, els efectes d’allò que avui es
tem parlant no són tant de pertorbacions que pugui haverhi derivades de condicions 
climatològiques o d’altres imponderables, sinó d’una realitat de no anar a mantenir.

I no anar a mantenir per una qüestió ben simple, perquè aquesta empresa, com 
gairebé totes les empreses, doncs, funciona amb un criteri de benefici. I en el criteri 
de benefici, evidentment, no hi tenim una realitat per la qual allò que és prioritari 
és anar a fer el manteniment; s’estalvien el manteniment i, quan tenim aquestes cir
cumstàncies, és quan, de vegades, actuen.

S’ha explicat també que ens venien, fa vinticinc, trenta, trentacinc anys, que 
tant a electricitat com a telefonia, doncs, amb la privatització estaria tot arreglat, 
absolutament tot, i seria una meravella, el funcionament. Doncs anem a comparar 
com funcionava el subministrament d’electricitat o el subministrament de telefonia 
fa vinticinc o trenta anys, cost i servei, i com funciona ara, a través de la gestió 
d’empreses privades; jo crec que no és gaire necessari més, explicarho.

Això sí, es proposa un pla d’inversió per a la qüestió concreta de Girona, es pro
posa un pla anual de manteniment i fer un seguiment d’evolució de la situació i una 
comissió mixta local, i nosaltres, evidentment, estem a favor d’això i votarem abso
lutament a favor d’això.

També volem dir que hi ha hagut alguna intervenció que parlava de la necessi
tat de tenir una electricitat cent per cent renovable i democràtica. Nosaltres estem 
d’acord amb això, absolutament d’acord, però una gestió privada de serveis públics 
–segons diu la Unió Europea, «serveis bàsics»; per nosaltres, «serveis públics»– 
com l’electricitat..., és incompatible amb una gestió privada. No és possible, ens en
ganyem. Per tant, evidentment, nosaltres no deixarem de defensar sempre que els 
serveis essencials, els serveis bàsics i els serveis públics han de ser cent per cent ti
tularitat, gestió i provisió públiques.

És per això que votarem a favor, però evidentment volíem també fer aquesta crí
tica a alguns plantejaments que intenten fer veure que és possible –no ha estat el cas 
de la intervenció del diputat d’Esquerra, també ho vull aclarir– una gestió democrà
tica i sostenible amb una gestió privada.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. Ara, per defensar el posicionament del Sub
grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. És evident que el subministrament elèctric a la ciutat de Gi
rona no és, ni de bon tros, el que seria desitjable per a l’interès de la ciutadania i per 
a l’interès fins i tot econòmic, no?, per al desenvolupament econòmic, no? Perquè, 
evidentment, els continus talls del subministrament el que provoquen, doncs, són 
problemes a la ciutadania, problemes també en les empreses, problemes també en els 
comerços. Per tant, entenem que tot allò que calgui fer i exigir, evidentment, a les em
preses que en tenen la responsabilitat, és absolutament procedent –hi poso l’accent.

Després, no posem impediments en el desenvolupament d’infraestructures ener
gètiques que posin en dificultats la tasca de les empreses que tenen l’obligació de 
prestar el servei energètic, i m’hi tornaré a referir d’aquí a uns minuts, quan parlem 
de la següent proposta de resolució, que precisament el que pretén és posar impedi
ments al desenvolupament d’infraestructures energètiques. És a dir, pretendre que la 
ciutadania tingui subministrament elèctric al mateix temps que impedir que aquells 



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  9 

que tenen l’obligació i la tasca de desenvolupar les infraestructures ho puguin fer és 
una mica incompatible. Pot quedar molt bé, parlar d’un servei democràtic, però mi
racles..., són difícils, a vegades, de dur a terme.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara passarem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Per unanimitat; s’aprova aquesta proposta per unanimitat.
I ara em diuen que ja està preparat el sistema de megafonia, per tant... (Veus de 

fons.) Prefereixen fer primer les PR? (Pausa.) Em diuen que, tècnicament, l’hem 
de suspendre per fer la prova, i, en tot cas, si després volen... (Veus de fons.) Si els 
sembla, fem la proposta, i després ja comencem les compareixences.

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de quatre-
cents quilovolts

250-00733/12

Passem al punt número 5 de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució de 
rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de la línia aèria d’energia elèc
trica de doble circuit de quatrecents quilovolts, presentada pel Grup Parlamentari 
Republicà. Per defensar la PR, té la paraula, en aquest cas, el senyor Ferran Civit. 
Gràcies.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Presentem aquesta proposta no només perquè és una reivindi
cació del territori, perquè és un territori, com sabem, amb un model centralitzat en 
el qual, doncs, les grans centrals hidroelèctriques distribueixen l’energia als grans 
centres consumidors, no només perquè el territori no hi està a favor, sinó també per
què hem d’anar a un model descentralitzat en el qual no hi hagi grans centres pro
ductors com, per exemple, puguin ser centrals nuclears, centrals tèrmiques de cicle 
combinat, sinó que anem a models energètics de quilòmetre zero, de zero a cent qui
lòmetres, a ser possible, només, en els quals el consum i la generació estiguin molt a 
prop, i, lògicament, passant per un model d’energia distribuïda i cent per cent reno
vable i, efectivament, com recordava el diputat Vidal Aragonés, cent per cent de
mocràtic.

I aprofito ja –obro un parèntesi, abans de continuar defensant la proposta–..., que 
cal recordar que aquestes empreses de l’oligopoli energètic..., quan hi havia el Go
vern dels socialistes i del PP, hi havia la possibilitat de reclamar a aquestes grans 
energètiques les ajudes que van rebre de transició del sector públic al sector privat, 
que eren uns 5.000 milions d’euros, i que no es va reclamar ni per uns ni pels altres, 
i que també aquestes empreses, sobretot la que parlàvem abans, que té el monopoli 
de la xarxa..., cada cop que alguna empresa d’energia renovable s’hi ha volgut con
nectar, curiosament..., el que hauria de ser un model privat, que sempre diuen que és 
molt millor que el públic, burocràticament, era pitjor que l’Administració, a l’hora 
de poders’hi connectar.

I torno un altre cop a la proposta. Com que anem a aquest model de transició, 
en aquest model nou, descentralitzat, cent per cent renovable i cent per cent demo
cràtic, amb xarxes intel·ligents, creiem que fer aquesta línia és continuar amb aquest 
model que comença a estar caduc, que veiem que no porta a un model neutre en 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, a un model en el qual la ciutadania tingui 
un paper protagonista i a un model en el qual tots plegats fem un model en el qual, 
doncs, les línies de molt alta tensió desapareguin, en aquest cas, a favor de les xar
xes més petites distribuïdes, amb aquest consum més proper al ciutadà i, sobretot, 
més democràtic.
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El president

Moltes gràcies, senyor Civit. I ara, per defensar les esmenes presentades, té la 
paraula la senyora Pallarès, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. En primer lloc, volia notificarli un canvi al nostre 
grup: el senyor Pep Puig pel Ferran Roquer, el diputat Roquer, d’acord? (Pausa.)

I, pel que fa a l’esmena, evidentment, en línia del que ha exposat el diputat que 
m’ha precedit. Per dues raons; la primera és la... o sigui, tots sabem que la norma
tiva reguladora de l’Estat ens ha influït moltíssim a Catalunya i ha condicionat la 
capacitat normativa que tenim, i nosaltres estem plantejant aquest nou model ener
gètic que promou, evidentment, l’energia renovable al Pallars, però a altres llocs, 
també, a tots els llocs de Catalunya, d’una forma molt més descentralitzada, i, per 
tant, costa bastant que puguem justificar una subestació com la que se’ns planteja, 
de quatrecents quilovolts.

Per posarne un exemple pràctic que ens ajudi, al polígon químic de Tarragona 
la majoria de les empreses –en les quals, com vostès saben, l’activitat és una con
centració de l’activitat industrial molt important– estan connectades a doscents vint 
quilovolts, a excepció de la gran refineria, que ho està a quatrecents. Per tant, es 
justificaria una subestació en un espai on hi hagués una concentració industrial molt 
important, però és difícilment explicable que impacti en un territori com el Pallars.

Per tant, estem en la línia d’aquesta proposta de resolució. Entenem que també 
hem d’instar el Govern central que faci uns estudis i unes justificacions adequades 
i doni les raons de per què té aquesta intenció d’aquesta subestació a Isona sabent 
que, a més a més, a nivell de territori hi ha una oposició i, claríssimament, un im
pacte ambiental important.

Per tant, el nostre grup votarà a favor d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. I ara, per defensar el seu posicionament, en 
aquest cas, del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. La propuesta de resolución que nos trae el Grupo Republica
no nos propone que nos opongamos a la construcción de una subestación eléctrica y 
a la línea de entrada y salida de la misma. Es una construcción que se realizará me
diante una autorización que, a su vez, se basa en una resolución de 15 de enero de este 
año –o sea, bien reciente– de la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio para la Transición Ecológica. Desde el Grupo de Ciudadanos nos opon
dremos a todos los puntos de esta resolución, y a continuación explicaré las razones.

En primer lugar, se argumenta que España ya tiene sobrecapacidad de genera
ción eléctrica, lo cual incluso podríamos discutirlo, pero la propia justificación, la 
propia exposición de motivos se olvida o elude mencionar que esa generación eléc
trica es fundamentalmente de origen nuclear o de combustibles fósiles, y yo creo 
que todos estaremos bastante de acuerdo en que hemos de sustituir este tipo de ener
gías o de fuentes de energía.

Como segundo argumento de peso se expone, ¿eh?, que la construcción de esta 
subestación eléctrica contribuye –ya se ha manifestado nuevamente aquí–..., es un 
modelo de producción de energía eléctrica centralizado, frente al modelo que en 
la propia propuesta de resolución se llama «de futuro», de generación distribuida. 
Tampoco coincidimos. Y no, no es que estemos en contra de la producción distri
buida; seguro que va a aumentar, seguro que va a crecer, y mucho, pero también 
estamos absolutamente convencidos de que en el futuro convivirán, sin lugar a du
das, ambas formas de producción, la descentralizada y distribuida y la más centra
lizada, en base a grandes instalaciones, ya sean de..., vamos, yo espero y deseo que 
sean grandes instalaciones de energías renovables, pero serán también grandes ins
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talaciones y no tan... O sea, aunque es verdad que apostamos también porque esa 
generación esté cerca del consumo, en muchas ocasiones no va a ser posible, y eso 
también tenemos que verlo. Es decir, no incompatibilicemos modelos, hagamos que 
convivan armónicamente modelos.

Bien. Siguiendo con nuestro razonamiento de oposición, diremos que el punto 1 
de la propuesta de resolución en realidad no tiene absolutamente nada que ver con 
la construcción de la subestación de Isona. Se reclama revertir la competencia de 
las estaciones hidroeléctricas y se insta al órgano competente en materia de conce
siones a que lleve a cabo las iniciativas políticas correspondientes a la defensa de..., 
blablablá. Es decir, eso no significa nada. Entendemos, desde Ciudadanos, que el or
ganismo correspondiente debe ser el organismo de cuenca, y también simplemente 
añadimos que, en el caso de que la cuenca sea superior al territorio de una comuni
dad autónoma, pues, la gestión, como ustedes sabrán, corresponde al Estado.

Ya voy acabando. En el punto 2 se pide que la Generalitat inste al Gobierno de 
España a que se vuelva a evaluar lo que ya ha sido evaluado –parece ser que por
que esa evaluación no da el fruto que algunos esperan–, y, asimismo, que suspenda 
la resolución de la Dirección General de Política Energética y que se amplíen las 
respuestas a las alegaciones, y ya se han producido las respuestas a las alegaciones, 
pero parece ser que tampoco han sido de su gusto.

En fin, un cúmulo que vamos a llamar «de despropósitos» que nosotros no va
mos a apoyar.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Espinosa. I ara, per defensar el seu posicionament, del 
Grup Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. Ja els anuncio que la posició del Grup Parlamentari Socialis
ta serà d’abstenció, davant d’aquesta proposta de resolució, perquè hi han dos con
ceptes que s’han introduït en els dos punts com una espècie de garbuix, i diguem 
que un sí que l’acabem de veure, l’altre, no, eh? Entre altres coses, perquè la línia 
de quatrecents quilovolts, la que hi ha definida entre Lleida i Osca, en aquests mo
ments ja no forma part de la..., ho ha manifestat la mateixa Red Eléctrica Española, 
que aquesta línia d’alta tensió no forma part de la planificació de les noves infra
estructures estratègiques, eh? Per tant, des d’aquest punt de vista, estaríem davant 
d’un problema que ha originat, doncs, enrenou a les comarques pirinenques solucio
nat o en vies de solució.

Tenim una certa discrepància respecte a la posició manifestada pel grup pro
posant pel que fa referència a la subestació d’Isona, eh? Nosaltres no ens neguem a 
que es pugui torna a avaluar; ara, la subestació d’Isona té una altra finalitat, que és 
interconnectar..., és a dir, si la línia de quatrecents quilovolts entre Lleida i Osca 
en aquests moments no forma part de les activitats estratègiques de Red Eléctrica, 
perquè la proposta passa per repotenciar altes línies d’alta tensió, sí que la subesta
ció d’Isona té un altre funcionament o una altra missió, que és millorar la seguretat 
i l’estabilitat del subministrament davant de possibles incidències en qualsevol de 
les línies, eh?

I jo faig abstracció de..., si el transport energètic ha de venir d’energies renova
bles –que en això hi estic d’acord, eh?–, i, per tant, en les zones pirinenques és on te
nim la generació d’una part de les energies renovables tradicionals –m’estic referint 
a les hidroelèctriques–... Per tant, del que estem parlant aquí és de dues línies d’alta 
tensió que en aquests moments ja subministren energia, que són la SentmenatSa
llente, la Pobla de Segur  Pujalt, eh?, i del que es tracta és de tenir dobles circuits 
per garantir el subministrament energètic elèctric en el país. Tots som conscients del 
que va passar ara fa uns deu anys, dotze enrere..., justament abans parlàvem de la 
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Llei, del 2008, de garantia del subministrament elèctric, per un problema que vam 
tenir d’apagada pràcticament general a la ciutat de Barcelona, eh?

Per tant, una cosa és la nova línia de quatrecents quilovolts i una altra qüestió és 
la subestació d’Isona. Aquí el senyor Ferran Civit..., bé, Esquerra Republicana ens 
ha fet un còctel, l’ha remogut una mica i ens ho ha col·locat en un sol paràgraf, eh? 
Probablement, si haguéssim diferenciat les dues posicions, la posició del grup parla
mentari hagués estat una altra. Com que ho ha barrejat tot plegat, la nostra posició 
ha de ser d’abstenció.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. I ara, per expressar el seu posicionament, el 
posi cionament del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem, té la paraula 
el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

He de dir que estic força d’acord sobretot amb la primera part de la intervenció 
del company de Ciutadans. Tenim sobreproducció elèctrica evident en el nostre país, 
però a Catalunya el 40 per cent de l’energia que es produeix és nuclear, i tenim un 
compromís, mitjançant la Llei de canvi climàtic, de que no vagi més enllà d’aquesta 
dècada. I, per tant, tenim reptes.

La nostra posició és que, a l’hora de plantejar noves infraestructures elèctriques, 
el que s’ha de fer és un replantejament del sistema elèctric al nostre país, i que no té 
gaire sentit plantejar infraestructures elèctriques pròpies del segle XX sense planifi
car el desenvolupament de les energies renovables al segle XXI, planificarles i veure 
quines infraestructures elèctriques necessitarem en el nostre país.

I és en aquest sentit, que nosaltres estem d’acord amb la moció: abans de plan
tejar línies de molt alta tensió i plantejar els reptes de la interconnectivitat de les 
nostres xarxes, s’ha de plantejar el repte de quines noves xarxes elèctriques volem 
construir al nostre territori, perquè, si no, no serem capaços de definir si aquestes 
infraestructures seran necessàries o formen part d’una xarxa de distribució parcial
ment obsoleta o obsoleta i d’un model energètic obsolet.

Pensem el mateix en l’estació d’Isona. Nosaltres no som desfavorables a cap 
d’aquestes infraestructures per separat i de per si en tot moment perquè sí, sinó que 
som desfavorables a que se segueixin construint infraestructures sense replantejar 
quin model elèctric de futur volem al nostre país, i això passa també per replante
jar quines infraestructures necessitarem en el nostre país.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, per expressar el seu posicionament, del Sub
grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent, té la pa
raula el senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. No ho diu expressament la proposta de resolució, però estem 
parlant de tres coses diferents –algunes s’expressen i d’altres no. Estem parlant de 
sobirania, que no tindrem –i sembla que no serà ni demà ni demà passat–, a nosal
tres ja ens agradaria que la sobirania d’aquest país, l’energètica i en tots els termes 
polítics, la tinguéssim demà, però no la tindrem demà, i, per tant, els plantejaments 
es poden fer, però no hi ha voluntat política d’una part dels nostres representants po
lítics i, evidentment, per suposat, de l’Estat espanyol.

Estem parlant d’organització. I quan nosaltres ens referim a que no estem d’acord 
amb aquesta visió centralitzada de la gestió de l’energia, no parlem d’una negació 
amb relació que la centralitat sigui de l’Estat espanyol, no ho veiem en aquesta lògica 
únicament; ho veiem en un altre tipus de lògica, que és amb característiques de racio
nalitat. Potser tindria més sentit que algunes energies les estiguessin coordinant amb 
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la Catalunya Nord o amb el sud de França, i fins i tot que hi hagués altres actuacions 
que no es plantegessin des d’aquesta centralitat, que tot ha de passar per Madrid.

I la tercera, un tema de model, que és per què apostem o no apostem.
Nosaltres, evidentment, hi votarem a favor. Estem a favor del que es planteja amb 

relació a la construcció de la subestació elèctrica d’Isona, és a dir, a la no construc
ció, però també volem fer una altra reflexió sobre alguna de les qüestions que s’han 
plantejat.

És cert que tenim, per sort i per desgràcia, malauradament, ambdues condicions, 
en accés energètic, però el problema és que nosaltres tenim la perspectiva –i així 
hauria de ser– del que s’ha aprovat en aquest Parlament, que l’energia nuclear està 
en extinció, i, per tant, si està en extinció, el que hem de començar a repensar és 
com gestionem energia per al dia de demà, un dia de demà que, a més, en el temps 
és molt curt. I quan es planteja, evidentment, cada vegada és una idea més hegemò
nica, la necessitat de renovables.

L’altra reflexió que hem de tenir és que, a dia d’avui, les renovables semblaria que 
són una cadena inacabable de burocràcia i fins i tot una perspectiva de sanció per 
part de l’Estat espanyol. I, per tant, està molt bé que parlem de les renovables, està 
molt bé que ho posem com a alternativa al model, però que sapiguem a dia d’avui 
no que únicament no és possible, sinó fins i tot que des de l’Estat espanyol les ener
gies renovables, doncs, són a perseguir, segons el que s’ha practicat els darrers anys.

Dit tot això, nosaltres votarem a favor de la proposta de resolució i en contra de 
les esmenes.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, per defensar el seu posicionament, té la 
paraula el senyor Rodríguez, del Partit Popular.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, tres consideracions. La primera jo considero que és, segurament, la 
més important. Jo crec que hem de saber –si més no, nosaltres ho intentem, eh?, no 
és estrictament imprescindible– diferenciar el que són els posicionaments tècnics 
del que són els posicionaments polítics, i estem en un fòrum en el qual hem de fer 
un posicionament polític.

I jo he expressat moltíssimes vegades en diverses comissions que crec que el que no 
podem fer des de l’àmbit polític és intentar rebatre les decisions tècniques que prenen 
les administracions. I el procediment d’autorització és un procediment tècnic sotmès 
a la llei, a les lleis que fem nosaltres mateixos i en què establim quins són els itinera
ris i quins són els criteris per donar o no autoritzacions. I, per tant, em sembla que ens 
excedim en les nostres competències al dir als tècnics de l’Administració: «Escoltin, 
tornin a revisar aquestes autoritzacions que vostès, sota criteris tècnics, han donat, per
què a nosaltres no ens agraden.» Jo crec que amb això vostès ja poden intuir quin serà 
el nostre posicionament en aquesta proposta de resolució.

Segona consideració. Jo crec que val la pena diferenciar entre –ho dic per alguna 
intervenció que hi ha hagut, eh?– la necessitat de les infraestructures per donar satis
facció a algun consumidor final del que representen les infraestructures per garantir 
el manteniment, per garantir l’estabilitat i per garantir la garantia de la qualitat del 
subministrament. És a dir, no crec que aquesta subestació..., el seu objectiu final si
gui donar subministrament elèctric a una refinaria que es pretén instal·lar al Pallars. 
No, és una infraestructura que el que pretén, precisament, és garantir la qualitat, 
garantir l’estabilitat del subministrament, no? I, per tant, és un criteri crec que molt 
diferent del que s’ha expressat per part d’algun dels grups, com a mínim, esmenants.

I el tercer element –i m’hi referia en la proposta de resolució inicial–: exigències 
a les empreses que tenen la responsabilitat de garantir el subministrament elèctric 
i la qualitat del subministrament elèctric, totes –totes. Ara, donar..., no facilitats, 
sinó intentar evitar..., obstaculitzar perquè sí les infraestructures que fan possible la 
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garantia de la qualitat i del manteniment del subministrament elèctric, doncs, escol
ti’m, no. Són dos posicionaments incompatibles.

I com que nosaltres intentem ser coherents, igual que hem votat favorablement 
la proposta de resolució anterior, ara votarem en contra d’aquesta proposta de reso
lució.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, si vol intervenir per posicionarse sobre 
les esmenes presentades, té la paraula el senyor Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Sí. En aquest cast, com que hi ha unes esmenes tècniques que 
vam signar conjuntament, però, en aquest cas, sobretot, venien de Junts per Cata
lunya, les incorporarem, perquè entenem que no varia el sentit, i, a més, és un po
sicionament que, per desgràcia... Jo recordo el que deia el diputat Vidal Aragonés: 
certament, per desgràcia, no tenim ni sobirania alimentària, ni sobirania energètica 
ni tampoc sobirania política; els asseguro que voldria totes les sobiranies, però ara, 
en aquest cas, no podem...

I, dit això, simplement queda per comentar el despropòsit..., com ens comentava 
algun diputat, el que ha estat un despropòsit realment ha estat l’impost al sol, que ha 
frenat tot el procés de l’energia renovable, i un altre despropòsit és, per exemple, el 
cas del Castor, que, per no fer bé la feina administrativa, doncs, ara aquí tenim una 
comissió d’investigació per veure què ha passat, i lògicament també n’hi ha una al 
Congrés espanyol i segurament hi tornarà a ser. Això sí que són despropòsits, i la 
nostra feina és evitar aquests despropòsits.

Per tant, dit això, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Civit. I ara passarem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, CUP  

Crida Constituent i Catalunya en Comú Podem.
Vots en contra de la proposta?
Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Parlamentari del PP.
I abstencions?
Grup Parlamentari dels Socialistes.
Aleshores aquesta proposta queda aprovada per 11 vots a favor..., no? (Veus de 

fons.) Sí; 12 a favor, exactament, 7 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de compareixença del director general de Circuits de 
Catalunya perquè informi sobre la gestió de les instal·lacions

356-00411/12

I ara, si els sembla, podem passar a votar la compareixença, i així ja tenim totes les 
votacions tancades? (Pausa.) Doncs passarem al punt 3, sí, que és la sol·licitud de com
pareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió d’Em
presa i Coneixement, sol·licitada pel Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem.

La podem aprovar per assentiment? (Pausa.) Algú vol expressar la motivació de 
la sol·licitud? (Pausa.) La podem aprovar per assentiment? (Pausa.) Moltes gràcies.

Doncs ara, un minut, i donem la benvinguda al senyor Josep Lago.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i sis minuts i es reprèn a tres quarts 

de quatre i catorze minuts.

El president

Molt bé. Reprenem la sessió.
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Compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat!, per a 
informar sobre els atacs, les amenaces i les agressions que pateix 
l’entitat a les instal·lacions de les universitats

357-00459/12

Ara donarem pas al que era el punt número 1 de l’ordre del dia, que és la compa
reixença del senyor Josep Lago, a qui li dono la benvinguda i el meu agraïment per 
assistir avui a aquesta comissió. Una compareixença en què tindrà vint minuts per ex
posar el tema, i a partir d’aquí li podran fer preguntes i consideracions els diputats i 
diputades. Quan vulgui.

Gràcies.

Josep Lago Bennàssar (president de S’Ha Acabat!)

Bueno. Hola. Muy buenas tardes a todos. Os agradezco mucho, en nombre de 
S’Ha Acabat!, que hagáis posible que hoy podamos venir aquí a explicar lo que 
desde nuestro punto de vista sucede en las universidades catalanas y lo que hemos 
padecido.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bien. Hace cuatro años, aproximadamente, un grupo de personas jóvenes pensa
mos que era importante empezar a realizar actividades en las diferentes universidades 
de Cataluña, actividades que consistían en denunciar la falta de pluralismo, la falta de 
neutralidad y la falta de libertades que el constitucionalismo sufre a diario en estas 
universidades, o, lo que es lo mismo, pensamos que era importante realizar activida
des consistentes en trabajar por unas universidades de todos, donde fuera tan normal 
poder realizar un evento sobre el independentismo o el derecho a la autodetermina
ción, por ejemplo, como un evento a favor de la unidad de España y sobre la convi
vencia de los ciudadanos de Cataluña con el resto de los españoles. Este era y es nues
tro propósito como asociación, hacer pedagogía con argumentos, con la palabra, en 
los diferentes espacios de Cataluña, y tratar de convencer de que es mucho más lo que 
nos uno de lo que nos separa y de que es mucho mejor estar unidos que separados.

A día de hoy, cuatro años después, hemos de reconocer que hemos trabajado mu
cho –hemos trabajado muchísimo–, que el trabajo realizado ha sido enorme, pero 
también que las consecuencias de ello han sido muy graves y especialmente lamen
tables en términos democráticos.

Permítanme que realice la lectura de un fragmento que dice así y que al mismo 
tiempo os voy a proyectar. Creo que se ve; bueno, lo leo: «En el caso que nos ocupa, 
la exclusión del colectivo recurrente es tan claramente ilegal que no precisa aportar 
términos concretos de comparación, puesto que de los mismos informes aportados se 
desprende que los requisitos exigidos a dicho colectivo son absolutamente inexisten
tes, sin apoyo normativo alguno y directamente tendentes a excluir a dicho colectivo 
por razón de las opiniones o manifestaciones vertidas en las redes sociales o medios 
de comunicación, tal y como se desprende del informe obrante en el folio 67, en el que 
se hace constar que desde el equipo de Gobierno se pide añadir a la entrevista están
dar de inscripción un requisito más, como es el referido a la falta de respeto institu
cional, y la difusión de información falsa sobre universidades. Y es precisamente este 
requisito añadido ex novo el que viene a determinar la denegación de la inscripción.»

Bueno, lo que os acabo de leer es un fragmento de la primera y única sentencia 
judicial que condena a una universidad pública española, la Universidad Autónoma 
de Barcelona, en este caso, por vulnerar los derechos fundamentales de sus estu
diantes. En este caso, los míos y los de mis compañeros en nuestra etapa en Societat 
Civil Catalana. Como muchos de ustedes sabrán, yo hace un año era el coordinador 
de Joves de Societat Civil Catalana. Iniciamos un trabajo en las universidades y lo 
hemos seguido desde S’Ha Acabat!, pues creíamos que, mediante una asociación 
independiente, podíamos llegar más lejos.
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Y lo que en este fragmento se describe –lo traduzco para que quede lo más claro po
sible– es algo tan grave como la modificación de los requisitos por parte de la Universi
dad Autónoma de Barcelona con la voluntad de que no pudiéramos cumplir con estos, y 
así expulsarnos de la universidad, evitando que nosotros pudiéramos llevar a cabo actos 
contrarios a la independencia de Cataluña. Realmente es grave, es muy grave.

Insisto, lo que aquí se describe es una actuación organizada, una actuación orga
nizada por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, para segar los derechos 
de los constitucionalistas. Así, tras iniciar un proceso judicial por vulneración de de
rechos fundamentales, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el si
guiente: «Declaramos que la Universidad Autónoma de Barcelona ha vulnerado sus 
derechos fundamentales de no discriminación por razón de opinión –artículo 14 de 
la Constitución–, el derecho a la libertad ideológica, libertad de expresión y derecho 
a la educación» –es decir, cuatro derechos fundamentales– «debiendo la Universi
dad Autónoma de Barcelona proceder a la inscripción del colectivo». El Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña obligaba a la universidad a readmitir el colectivo 
que previamente había expulsado.

Mi pregunta es: ¿somos conscientes de lo que esto implica? Ya no lo decimos 
nosotros, como S’Ha Acabat!; lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 
En esta comunidad, los constitucionalistas que queremos explicar públicamente una 
alternativa al independentismo no podemos, porque coartan nuestra libertad de ex
presión y porque se nos discrimina cuando lo queremos hacer públicamente.

Y este es el elemento clave de todo lo que está sucediendo en esta comunidad. En 
Cataluña se han puesto las instituciones al servicio del independentismo. El separa
tismo ha invertido numerosos esfuerzos en controlar todos y cada uno de los puntos 
estratégicos de influencia para difundir mentiras, al fin y al cabo, contra el resto de 
España; la primera de todas –y para que no les sorprenda esto de las mentiras– es 
que nosotros, por ejemplo, podamos ser extrema derecha, ¿no?

La educación, los espacios públicos y, finalmente, los medios de comunicación 
es evidente que se quiere que estén al servicio del independentismo, lo explicamos 
ayer en un acto que hicimos en la Universidad Pompeu Fabra. Es decir, se ha cons
truido una estructura de apoyo al nacionalismo que provoca inmensos déficits de
mocráticos –inmensos déficits democráticos.

Quiero destacar, en este caso, y especialmente relacionado con el tema de las 
universidades, dos déficits que pienso que deberían avergonzarnos: por un lado, la 
falta de neutralidad en las universidades, la falta de pluralismo en las universidades, 
y, por otro lado, la violencia física hacia el no independentista cuando este levanta la 
voz públicamente. Es importante remarcar esto, porque si estás callado no molestas 
a nadie y nadie te molesta a ti, evidentemente.

En cuanto al primero, como todos los diputados que estáis aquí presentes sabéis, 
la Administración pública ha de ser neutral y ha de servir a todos los ciudadanos 
por igual, sin incurrir en discriminaciones por razón de opinión, de sexo, de raza, de 
género, de religión. Lo recoge nuestra constitución y pienso que es una de esas cosas 
lógicas, que suponen una cuestión elemental, no ya para respetar el ordenamiento 
jurídico, sino para el respeto a todos los ciudadanos de una comunidad; de lo con
trario, la convivencia, como estamos viviendo en Cataluña, se ve mermada a diario.

En este sentido, hemos de decir que las universidades no cumplen con su deber de 
neutralidad, con la consecuencia de que muchos estudiantes no se sienten representa
dos o se sienten ofendidos por ver el comportamiento de parte de una institución que, al 
fin y al cabo, está pagada por todos, pero se dedica o se limita a trabajar para una parte.

Como solo tengo veinte minutos, no podré exponer tantos ejemplos como me 
gustaría. Os lo digo ya, hay muchísimos más; ahora bien, proyectaré algunos que 
son significativos.

En cuanto a la Universidad de Girona, solo con acceder a su web observamos cómo 
la universidad hace oficial para todos un sentir de parte, el lazo amarillo, que a fin de 
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cuentas quiere decir que España no es un país democrático y que, además, en este país 
existen presos políticos, ¿no? Este lazo, el lazo amarillo, preside la web de la Univer
sidad de Girona. Pero no solo preside la web, preside también la entrada de la uni
versidad, en concreto, de la facultad de ciencias, por ejemplo.

A fin de cuentas, la invasión del espacio público con simbología de parte es un 
hecho sistemático. Aquí os he puesto dos casos, pero hay más. Esta es la Universidad 
de Barcelona, esta es la Universidad Pompeu Fabra y esto..., para después. Y podía 
haber muchos más.

Como decía, la invasión del espacio público con simbología de parte no es un he
cho aislado. Algunos de ustedes defenderán que es un hecho aislado, pero la verdad 
es que es una ideología de parte. Y como hacer eso implica vulnerar el deber de neu
tralidad, lo que se quiere transmitir es que quien manda en estos espacios son los in
dependentistas, suponiendo esto una coacción hacia quien no lo es, y, evidentemente, 
una lesión al pluralismo necesario en cualquier sociedad democrática.

En cuanto a la Universidad Pompeu Fabra, la antigua plaza Jaume I se llama 
ahora plaza Uno de Octubre. Se lo proyecto para que lo puedan ver. Es decir, la 
universidad ha creído conveniente poner un nombre que representa el intento de un 
golpe de estado a una plaza que es de todos los estudiantes. Pero ¿por qué? Porque 
la ideología oficial..., el relato ha de ser, de nuevo, el independentista. Como es ob
vio, esta apropiación de lo que es de todos socaba de nuevo la convivencia, lo ad
vertía antes.

Más de lo mismo sucede en cuanto a la Universidad Autónoma de Barcelona, 
aunque en esta universidad es todavía mucho peor. El pasado 11 de abril la junta 
electoral, es decir, el árbitro electoral que se encarga de tener unas elecciones en 
condiciones democráticas, instó a la universidad a retirar las pintadas y la simbolo
gía separatista. Pasadas las elecciones generales, esta cuestión todavía no se había 
producido, hecho que S’Ha Acabat! denunció en fiscalía y que ahora se está inves
tigando.

Ahora bien, para el segundo período electoral, para las elecciones locales, la 
junta electoral amenazó a la universidad apercibiéndola de querella criminal si no 
obedecía; la universidad lo hizo a regañadientes. Esta es la pintada, una de ellas.

Pero ¿saben qué es lo grave? Que la universidad nos envió un correo a todos los 
estudiantes pidiendo disculpas por haber retirado este mural tras la orden de la junta 
electoral. La universidad nos pidió disculpas por haber tenido que retirar este mural 
por la orden de la junta electoral. Y les pregunto: ¿se imaginan ustedes que Hacien
da nos pida disculpas por haber tenido que poner una multa a un defraudador? La 
verdad es que es bastante curioso. Y, sin duda, la falta de sensibilidad democrática 
de la que es rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, la señora Marga Ar
boix, es terrible.

Como no tengo tiempo de seguir con más ejemplos, simplemente citaré algunos 
más de forma breve: todas las universidades de Cataluña están adheridas al Pacto 
nacional por el referéndum; las universidades publicaron comunicados condenando 
la actuación de la comitiva judicial en la conselleria de Economía, aunque nada dijo 
cuando se intentó dar el golpe de estado en los meses de septiembre y octubre de 
2017; las universidades se sumaron oficialmente a las huelgas políticas, y, finalmen
te, las universidades nunca han condenado la violencia del separatismo hacia cual
quier asociación que no lo sea, ¿no?

Y este es el segundo déficit que debería avergonzarnos a todos: la violencia en 
los campus universitarios hacia los constitucionalistas que no comulgamos con el 
independentismo. La estrategia de acoso y derribo al disidente no es nueva. La po
litóloga señora Elisabeth NoelleNeumann lo llamaba «espiral del silencio» en su 
teoría, ¿no?; espiral del silencio que, además, lamentablemente, muchos de..., bue
no, yo, por suerte, no, pero muchas personas vivieron durante el franquismo; espiral 
del silencio que muchas personas sufrieron durante la etapa de terrorismo en el País 
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Vasco, y espiral del silencio que muchos vivimos aquí, en Cataluña. Si callas, si no 
te opones al régimen, como decía, no tienes problemas; sin embargo, si levantas la 
voz públicamente para decir que no estás de acuerdo con lo que hace la Generalitat, 
sufres las consecuencias, consecuencias que van desde los escraches, pasando por 
la estigmatización –«ustedes son extrema derecha, unos fachas, unos charnegos»–, 
hasta las cartas con amenazas de muerte que algunos de nosotros hemos recibido.

Algunos de ustedes dirán, de nuevo, que esto son casos aislados, lo cual es ab
solutamente falso. Nosotros hemos sufrido boicots y escraches en todos y cada uno 
de los eventos que hemos realizado –en todos y cada uno de los eventos que hemos 
realizado–, ya sea en carpas o sea en actos, en todos. Es un hecho sistemático, no es 
un hecho aislado. Lo que pasa es que, al expresarse públicamente, tiene consecuen
cias, y lo hacemos, quizá, menos de lo que nos gustaría, pese a que lo hacemos y lo 
seguiremos haciendo; esto, que quede claro.

A modo de ejemplo, voy a proyectar dos vídeos que corresponden a las dos últimas 
acciones que S’Ha Acabat! llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo.)
Esto es uno de los escraches por informar sobre un acto contrario a los nacio

nalismos en Europa. Son compañeros nuestros, son compañeros nuestros de clase.
Y, finalmente, el del día 11 de abril, en el que intentamos hacer un acto sobre los 

nacionalismos.
(Es procedeix a la projecció d’un vídeo.)
Y para poder acceder a la sala, como se ve, tuvimos que empujar, tuvimos que 

quitar del medio a los independentistas, que no dejaban que nosotros pudiéramos 
acceder. En este momento se produjeron escenas muy tristes que podían haber aca
bado en una desgracia muy grande.

Por poner otro ejemplo de totalitarismo, podría señalar lo que sucedió ayer en 
nuestro acto en la Universidad Pompeu Fabra. Los que ayer daban la bienvenida a la 
etarra Marina Bernadó, encarcelada por pertenecer al comando Barcelona, son los 
mismos que nos arrancaron los carteles y empapelaron la universidad con pegati
nas que decían que somos extrema derecha. Y yo me pregunto: «¿En qué momento 
Cataluña perdió la sensibilidad democrática para tolerar que unos ultras que dan la 
bienvenida a etarras llamen “extrema derecha” a S’Ha Acabat! por hacer un evento 
sobre medios de comunicación con los partidos que representan a media Cataluña, 
un acto que hicimos con el Partido Popular, con Ciudadanos y con el Partido Socia
lista? ¿En qué momento hemos perdido esta sensibilidad democrática?»

Es realmente triste ver cómo una sociedad fanatizada lleva a tus propios compa
ñeros de clase a escracharte, es triste ver cómo la gente mira para otro lado para no 
tener problemas, es triste ver cómo los que te apoyan tienen miedo a decirlo públi
camente. Es muy triste. Pero todavía es más triste que las instituciones no condenen 
la violencia. La degradación democrática en Cataluña ha sido posible porque las 
instituciones han mirado para otro lado o han mostrado connivencia con estas ac
ciones que os acabo de enseñar. Y ¿por qué no las condenan? Porque aceptar, al fin 
y al cabo, que hay violencia no conviene al independentismo, porque, en definitiva, 
que haya violencia no gusta, pero, al mismo tiempo, acalla al constitucionalismo, y 
eso es rentable en cuanto a votos para el independentismo.

Es profundamente triste que la universidad nunca nos haya tendido la mano, que 
el partido del Govern de Cataluña no solo no lo haya condenado nunca, sino que..., 
que diga este tipo de cosas también es muy triste. (Pausa.) «Laura Borràs, sobre 
el boicot a Álvarez de Toledo» –no era a Álvarez de Toledo, era a S’Ha Acabat–: 
«Cuando buscas problemas, los encuentras.» ¿Ir a una universidad es buscar proble
mas? ¿Estar en nuestra universidad, en nuestro colectivo universitario, con las per
sonas que forman parte de la comunidad universitaria de la Autónoma...? ¿Realizar 
un acto es buscar problemas? La verdad es que, como decía antes, no hay ninguna 
sensibilidad democrática.
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Necesitamos, así, que el independentismo no calle ante esto; necesitamos que 
lo condenen, no por nosotros, sino por la sociedad en la que vivimos, por la convi
vencia, por la paz y seguramente también por el amor que, a fin de cuentas, muchos 
de nosotros nos tenemos, ¿no? Las ideas de S’Ha Acabat! representan a media Ca
taluña, y cuando algunos intentan acallarnos intentan acallar también a cientos de 
miles de catalanes.

Muchas gracias.

El president

Muchas gracias, señor Lago, por la exposición y por el material gráfico que nos 
ha traído hoy aquí. Ara obrirem un torn d’intervenció, si us sembla bé, de cinc mi
nuts per a cada grup parlamentari, per fer les preguntes i observacions que creguin 
adients, i després tindrà un temps de deu minuts per donarhi resposta. Comencem 
per la senyora Guilarte, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

María Luz Guilarte Sánchez

Gracias, presidente. En primer lugar, daros a vosotros las gracias por estar aquí, 
por ser tan valientes y por representar, a pesar de vuestra juventud, una bandera de 
libertades y de derechos para todos, para todos los catalanes. Nosotros creemos que 
dar voz a la pluralidad ideológica de la sociedad catalana y especialmente a los jó
venes es en lo que debería ocuparse mucho más a menudo este Parlamento. Sirva 
vuestro testimonio de ejemplo para aquellos que, reiteradamente, han intentado im
pedir esta comparecencia.

Lo que exponéis –y todavía me tiembla el cuerpo– pone en evidencia que en Ca
taluña, fuera del separatismo, lo que existe para el disidente es señalamiento y aco
so; acoso por parte de colectivos separatistas radicales que se ceban con los jóvenes 
de S’Ha Acabat!, pero también con todo aquel que no comulga con esta ideología, 
en algún caso, como el acto de la UAB, de Cervantes, incluso dirigido y encabeza
do por conocidos terroristas, de esos a los que el presidente de esta misma cámara 
tiene a bien estrecharles la mano, en sintonía..., como símbolo de que se comparten 
muchas cosas.

Y todo esto que vosotros nos habéis mostrado y que hemos visto muchos de 
nosotros en directo, todo esto ocurre en uno de los ámbitos más sagrados de toda 
sociedad avanzada, que es en la universidad pública. Lamentablemente, hemos te
nido que ver cómo con actitudes totalitarias tratan de silenciaros, constantemente, 
afortunadamente sin éxito, porque a valientes, defendiendo la libertad y los dere
chos fundamentales de esta gran democracia que es España, no os van a ganar, no 
nos van a ganar.

Ante la vergonzosa pasividad, además, de los responsables políticos del Gobier
no de la Generalitat, como la propia consellera, incluso al amparo de los máximos 
responsables de algunos campus, como la señora Arboix, que han llegado a contri
buir a que se atente contra vuestras libertades en el ejercicio de algo tan tremendo 
como el derecho de expresión, de reunión, de asociación, e incluso, en muchos ca
sos, a la propia educación.

Una vez más, han tenido que ser los jueces y los tribunales los que salvaguarden 
vuestros derechos fundamentales, como por ejemplo con la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña que determina que la UAB vulneró, efectivamente, 
vuestros derechos al impedir inscribiros en el registro de asociaciones de la univer
sidad. Resulta intolerable que la universidad pública atente contra la libertad y dis
crimine por razones ideológicas a estudiantes, a jóvenes constitucionalistas.

¿Y por qué ocurre esto? Pues porque el separatismo es enemigo de toda plura
lidad, también de la política, y se cree con el derecho de impedir la expresión del 
disidente ideológico. Esto recuerda mucho a aquella policía del pensamiento de la 
novela de Orwell en la que continuamente de lo que se trataba era de controlar, de 
adoctrinar y de asegurar que solo se transmite un mensaje, para que tenga aparien
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cia de verdadero, ya que su mero cuestionamiento lo que hace es poner en eviden
cia su gran gran mentira y falsedad. Por eso la acción del nacionalismo siempre se 
ejecuta desde la intimidación, desde la propaganda, al amparo de un relato ficticio 
y victimista, cuyo trasfondo no es otro que el racismo, la xenofobia y el suprema
cismo.

Decía la señora Chacón, la consellera de Empresa y Conocimiento, que las uni
versidades catalanas son estructuras de estado, así que en vez de ocuparse, por ejem
plo, de un nuevo modelo de financiación –tan necesario– o de garantizar la innova
ción y la transferencia tecnológica o la atracción del talento nacional e internacional, 
o de bajar las tasas universitarias –como tantas veces se ha votado en este Parla
mento para permitir el acceso a todos–, en definitiva, de ocuparse del prestigio sos
tenido en el tiempo de la excelencia de las universidades públicas catalanas, solo se 
ocupan, por ejemplo, de que haya lazos amarillos o pancartas con graves insultos y 
amenazas, «okupando» –con ka– lugares destacados en los campus como símbolo 
con el que se ven ellos representados, símbolo de los acosadores, pero que tienen 
que parecer los acosados.

Por no hablar de aquellos envíos de mails masivos desde los órganos de gobierno 
de algunas universidades públicas animando a secundar las denominadas «aturades 
de país», que lo que hacen es señalar tanto a funcionarios como a estudiantes, por 
un lado, permitiendo, sin embargo, que los violentos pernoctasen y ocupasen las ins
talaciones de todos para preparar piquetes tranquilamente, cómodamente, con toda 
impunidad, para que al día siguiente los estudiantes que querían acceder, y tenían 
su derecho, a la universidad no pudieran hacerlo.

Por eso, en presencia de estos jóvenes universitarios, cuyas intenciones les de
ben de resultar a algunos tan revolucionarias, como el hecho de que defiendan sus 
derechos y los de miles de estudiantes catalanes más, ante la evidente politización 
de la universidad catalana por parte del separatismo, les invito, a todos los partidos 
representados en esta cámara, en esta comisión, y especialmente a aquellos que go
biernan en la Generalitat, que tengan el valor de comprometerse con estos jóvenes y 
decirles que s’ha acabat; s’ha acabat que en nuestras universidades se sea tolerante 
con los sectarios que les agreden; que se ha acabado con los símbolos y proclamas 
que les señalan, les insultan y les expulsan; que se ha acabado ampararse en que 
la autonomía universitaria, como no ocurre en ningún lugar del mundo, es válida 
para vulnerar sus derechos, derechos como la libertad de expresión, de opinión, de 
reunión, que son derechos sagrados en todas las universidades del mundo; en defi
nitiva, que el Gobierno de la Generalitat deje de tirar la piedra y esconder la mano 
permitiendo que se siga socavando la convivencia, violando las leyes y vulnerando 
los derechos fundamentales de una gran parte de los alumnos de las universidades 
públicas catalanas.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Guilarte. Ara té la paraula, pel Grup Republicà, la se
nyora Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Disculpi, president, però el Govern sempre som els últims a intervenir.

El president

Demano disculpes. Dono la paraula al Grup Parlamentari dels Socialistes i Units 
per Avançar. Senyora Romero, té la paraula.

Alícia Romero Llano

Sí; gràcies, president. Bé, la veritat és que no sé massa per on començar, perquè 
trobo que s’han dit coses gruixudes aquí, eh?, s’han fet afirmacions que a mi em do
len. Jo, que estimo molt la universitat i que fa molts anys que hi estic relacionada i 
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que he estat en la gestió universitària..., ostres, hi han algunes frases que m’he apun
tat i que, ostres, llegirles m’impacta.

Jo no dubto de que l’associació S’Ha Acabat! hagi patit, que hi hagi estudiants 
que puguin sentir personalment moments de dificultat i tinguin sensacions com les 
que vostè ha explicat, perquè és veritat que en aquests moments a Catalunya hi ha un 
conflicte, un conflicte que ha començat fa un temps, que hi ha alguns que intentem 
que es vagi resolent a través del diàleg, la concòrdia, el respecte, i hi ha altres que, 
en canvi, no volen això, i sembla que vulguin perpetuarlo, el conflicte, eh? I, per 
tant, doncs, estem aquí, sí, per desgràcia.

Per desgràcia estem en un moment difícil, conflictiu, en el que estem, sembla, uns 
contra els altres, quan realment no és així. Els ciutadans, doncs, pensem el que pen
sem de manera lliure. Escolta’m, el Toni Castellà i jo fa vint anys que ens coneixem, 
jo me l’estimo molt; ara, estic a anys llum del que ell pensa sobre moltes coses: la 
independència..., però puc anarme’n a sopar amb el Toni, puc riure amb el Toni, puc 
estar molt temps podent tenir una conversa amb el Toni, i després no coincideixo en 
això. Probablement fa vint anys tampoc coincidíem en altres coses.

És veritat que el conflicte nacional ha generat més tensió, i segurament la tensió 
està al carrer, i ho veiem quan es posen llaços i es treuen llaços, i també a la uni
versitat, que és un espai de reflexió, de llibertat, de crítica. Jo recordo la universitat 
quan vaig començar –jo vaig estudiar a la universitat Pompeu Fabra–, recordo quan 
a primer de carrera em sorprenia del crítics que érem davant del que ens explica
ven els professors, no?, i em semblava que aquest esperit crític era bo. I pensava: 
«Ostres, pensem diferent i, en canvi, qüestionem constantment el que ens expliquen 
aquells que saben més que nosaltres», no? La universitat ha de ser això: un espai de 
crítica, de reflexió, de llibertat. El que passa, que, en un moment de conflicte en la 
societat catalana, això evidentment es visualitza més, es viu més en espais on també 
hi ha gent més jove, no?, i és veritat que probablement estem vivint moments difícils 
i tumultuosos, moguts, diguemne com vulguem, no?

Però a mi em costa acceptar aquesta frase de «la universitat atempta contra la 
llibertat d’expressió» o «no hi ha neutralitat a la universitat catalana». Evidentment, 
la universitat catalana en si és un edifici; després, la universitat la dirigeixen, la li
deren equips de persones, no?, liderades, doncs, per un rector o per una rectora, que 
l’ha votat, que ha votat el professorat, el PDI, que han votat els estudiants i el PAS, 
o sigui que no estan aquí perquè algú ha decidit que..., por designación divina, no? 
O sigui, són gent que els ha votat tota una comunitat universitària.

I hi ha un principi que a mi m’agrada respectar molt, que és el de l’autonomia 
universitària. Això no vol dir que totes les coses que faci un rector o una rectora 
m’agradin. No, moltes no m’agraden, però respecto aquest element. Crec que és molt 
important que preservem l’autonomia universitària, que no hi vulguem interferir ni 
per bé ni per mal, ni perquè vagi així i no perquè vagi aixà, perquè crec que és im
portant que hi hagi aquesta llibertat a la universitat. I hi han equips rectors, ho re
peteixo, que els trien la comunitat universitària d’estudiants, PAS i PDI, o sigui que 
no els tria una persona, que els tria una comunitat.

I, per tant, a mi em costa acceptar aquestes frases tan contundents sobre això. 
Que, evidentment, a la universitat hi ha professors que porten el llaç o que són in
dependentistes, altres que no ho són, que hi han places que s’han dit U d’Octubre...? 
A mi no m’agrada que la meva universitat, on jo vaig estudiar, que estimo molt, que 
és la Pompeu Fabra, tingui una plaça que es diu U d’Octubre, però va haverhi un 
claustre que majoritàriament va decidir això. A mi no m’agrada, però també haig de 
respectar aquesta decisió d’un claustre que representa una comunitat universitària 
d’una universitat. I, ho repeteixo, no m’agrada, però ho haig d’acceptar, també per
què aquestes són les regles del joc, això també és democràcia. Perquè si només ens 
agraden les decisions quan coincideixen amb les nostres, home, això ja no és demo
cràcia. Jo tinc disset diputats; m’agradaria tenirne noranta, però en tinc disset, vull 
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dir que hi ha una part de Catalunya –una part– que li sembla bé el que diu el Grup 
Socialista, el Partit Socialista, però una altra que no. Bé, però ho haig de respectar. 
És que això és la democràcia, no?

Per tant, jo em solidaritzo amb vosaltres, amb, diguéssim, el que esteu vivint, 
perquè estic convençuda que el que dius és molt sincer, només faltaria, vull dir que 
és veritat que aquest conflicte el vivim tots, de vegades el vivim entre amics i entre 
familiars i en molts àmbits, no?, però em costa creure que hi ha des de la universitat 
una voluntat de que no hi hagi llibertat d’expressió, d’afavorir un pensament enfront 
d’un altre. A mi això em costa.

I no m’agradaria..., ja sé que esteu dient que no, alguns, però no m’agradaria pen
sar que això és així. Perquè heu citat moltes universitats; si fos una, pensaria, bé, 
potser hi ha algú allà..., però és que n’heu citat moltes, i jo també conec els rectors 
d’aquests universitats, dels darrers anys, i, sincerament, doncs, cadascú deu tenir les 
seves coses, però crec que ells intenten preservar aquesta neutralitat. Ara fa molt 
pocs dies que han tret uns llaços grocs que hi havia a l’edifici històric de la UB, per 
exemple; encara queden alguns a Geografia, però a la majoria de llocs es van traient. 
Però, clar, posar i treure, posar i treure..., no sé si genera més conflicte, a vegades, 
eh? I hi han alguns partits aquí, que també s’alcen tot el dia amb la democràcia i tre
uen llaços grocs, i jo no crec que això ajudi a tranquil·litzar l’ambient.

Per tant, doncs, escolta, us agraeixo molt que hagueu vingut, que hagueu sigut 
sincers també amb la vostra presentació, amb el vostre dolor, amb la vostra angoixa, 
que la viviu –escolta’m, jo també segurament també la visc en alguns moments–, 
però em costa fer aquesta valoració, aquesta anàlisi tan dura contra la universitat, 
que crec que ha de ser un espai de llibertat, de crítica, de reflexió, d’obertura, i on 
diferents pensaments es trobin i puguin, doncs, debatre sense arribar a la violència, 
sense..., no permetre que l’altre parli, no?, i potser això ha passat i això s’ha d’evitar 
de totes totes, no?

Però també repeteixo aquí que l’autonomia universitària..., s’hauria també de 
demanar i exigir als rectors, o a l’equip rectoral, doncs, que això no passi, si és que 
està passant de manera habitual, i, per tant, doncs, aquest hauria de ser el nostre 
suggeriment. Però jo..., almenys des del Grup Socialista som bastant respectuosos 
amb això, perquè, si no, la intervenció a la universitat jo crec que no seria positiva 
en molts casos, tot i que aquí vosaltres penseu que, home, doncs, estaria bé, no?, dir
los als rectors... Però em sembla que hem de preservar aquestes coses, perquè els 
equips rectorals en principi crec que intenten mantenir aquesta neutralitat, aquesta 
objectivitat, i el que és la universitat dins, també, de la societat.

Per tant, gràcies per venir. Estem al vostre costat, diguéssim, en aquest patiment, 
perquè és veritat que el patim una mica tots, el conflicte d’aquesta societat, per des
gràcia, que tampoc sembla que s’hagi d’acabar. I, bé, en tot cas, nosaltres, doncs, 
en la mesura de les nostres possibilitats, transmetem també el que vosaltres ens heu 
explicat aquí, no? Però, sincerament, ostres, no m’agradaria creure’m aquestes frases 
tan contundents que heu dit i que ha repetit la diputada de Ciutadans, perquè crec 
que la universitat és una altra cosa.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, en nom del Grup Parlamentari Catalunya 
en Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Me pasa un poco como a Alícia, que no sé muy bien por dónde empezar. En todo 
caso, lo primero, agradeceros hoy estar aquí, agradecerte tu intervención. También 
decir algo que creo que es bueno reconocer: que si hoy comparecéis también es por
que los partidos de gobierno no han bloqueado la comparecencia, y porque todos 
entendíamos que era positivo para el Parlament de Catalunya y que era positivo para 
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todos los grupos parlamentarios poderos escuchar y poder saber qué pasa, porque 
hemos visto imágenes que yo creo que como mínimo son preocupantes y como mí
nimo son bochornosas para los que entendemos que debe haber formas de construir 
una pluralidad política incluso en situaciones de conflicto grave, como las que esta
mos viviendo, que preserven los derechos civiles de todos y todas, y que preserven 
la convivencia, obviamente, en los espacios de la vida pública de este país, en todos, 
y también en las universidades.

Pero creo que también se han afirmado cosas, tanto en tu intervención como en 
la intervención del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que creo que también hay 
que remarcar para, bueno, construir esa convivencia. Primero, en un estado de de
recho, el cumplimiento de la pena redime la deuda que el penado tiene con la so
ciedad, y creo que afirmar cosas como las que has afirmado tú hoy –y, de hecho, no 
sé ni a qué caso te referías, ¿eh?, porque el nombre que has dicho, a mí, particular
mente, ni me suena– también va en contra, bueno, de derechos fundamentales de 
ciudadanos de este país, y que son acusaciones muy graves.

Y la segunda es que la pluralidad democrática debe construirse sobre posiciones 
democráticas, y eso implica también el reconocimiento de un otro democrático. Si 
el debate es siempre sobre quién es Rosa Parks, quién es Orwell, quién construye un 
estado que se parece más a 1984 que a un estado democrático y quién es ese otro 
antidemocrático, difícilmente se van a poder construir debates que refuercen la plu
ralidad política y refuercen la democracia, más allá de cómo la entienda cada cual, 
más allá del proyecto nacional de cada cual y más allá incluso de la concepción de 
qué es ser demócrata en este país de cada cual. Creo que hay elementos que debieran 
ser comunes, y el primero es reconocer que hay un otro democrático al que exigirle 
y al que pedirle y con el que confrontar democráticamente.

Lo segundo que quería decir, también por deferencia: decir que la rectora de la 
Universidad de Barcelona solo se ocupa de poner lazos amarillos cuando hace una 
semana que la estamos viendo por todas las tertulias posibles exigiéndole al Govern 
que basta ya de recortes universitarios y que la situación de las universidades es muy 
complicada, creo que también es..., yo no lo calificaría de una falta de respeto, pero sí 
que creo que menospreciar algo que también está sucediendo en las universidades y de 
lo que los rectores están siendo una voz constante, que es que las problemáticas en las 
universidades son plurales, también, y muchas de ellas tienen que ver con los recortes, 
y creo que están dando la cara hacia todos los estudiantes de las universidades públi
cas, manifestando el rechazo a una situación que es presupuestariamente insostenible. 
Y creo que reconocer eso va más allá del debate sobre lo que ha pasado en la Univer
sidad Autónoma, y lo que ha pasado en la Universidad Autónoma con la joventut de 
Societat Civil Catalana, con S’Ha Acabat! o con los estudiantes constitucionalistas 
que no estén organizados en ningún sitio. Y creo que reconocer eso va más allá de eso.

Creo que se plantea un debate fundamental –entrando al trapo– que tiene que 
ver, bueno, con la colisión de diferentes demandas que hay que construir democrá
ticamente: la neutralidad de las instituciones, la pluralidad política de este país y la 
autonomía universitaria, que creo que son los tres elementos, digamos, que de forma 
recurrente se mencionan en todas las intervenciones.

Defender la pluralidad –en mi opinión, ¿eh?– política en este país y la autonomía 
universitaria colisiona con la neutralidad institucional, y creo que colisiona..., diga
mos que son principios que si los asumimos como dogma son autoexcluyentes entre 
sí. Lo digo porque una universidad que tiene autonomía y que defiende la pluralidad 
política tiene derecho también a posicionarse. Y si somos conscientes del papel de 
las universidades..., en democracia siempre se ha hecho política en las universida
des, siempre se ha hecho política democrática, y, de hecho, la exigencia de que no 
se haga política en las universidades siempre ha venido de estados no democráticos.

Yo eso lo pondría encima de la mesa, porque creo que exigirles neutralidad a to
das las instituciones del país, también a aquellas que son autónomas, o a todos los 
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actores de la sociedad civil de un país, para ir más allá de las instituciones –a las 
empresas, a las universidades, a las entidades, a las fundaciones, etcétera–, a mí no 
me parece un principio democrático. Y creo que una universidad que vive un con
flicto político o que percibe que vive un conflicto político tiene mecanismos demo
cráticos para posicionarse sobre él. Y lo hemos visto en muchos casos: lo hemos 
visto en la guerra de Irak, lo hemos visto en los recortes de la Generalitat y del Es
tado, en las leyes de educación –en la LOMCE, en la LEC– y lo hemos visto en el 
procés, también.

Pero creo que o bien asumimos que el procés forma parte de una dimensión po
lítica que está fuera de todas las demás y que hay que tratarlo de forma particular y 
excluyente o bien asumimos que las universidades forman parte de la sociedad civil 
de este país y que se van posicionando en torno a los diferentes conflictos políticos 
que surgen. A algunos les hará más gracia que se posicionen en unos, o les gustará, 
y a otros no. Insisto, a algunos seguramente les parecerá muy bien que la Universi
dad Autónoma tenga un lazo amarillo en su página web y no les parecerá muy bien 
oír a la rectora de la Universidad Autónoma esta semana interviniendo en TV3 y en 
la radio. Creo que forma parte de la pluralidad que hay que defender también en un 
estado democrático y de derecho.

Y creo que el reto para ello, también...

El president

Senyor Ferro, hauria d’anar acabant.

Lucas Silvano Ferro Solé

...–acabo ya, diez segundos–, es cómo construir esa pluralidad sin que erosione 
derechos fundamentales de nadie, y, si puede ser..., y creo que todas las institucio
nes y todos los actores de la sociedad civil –también vosotros y también el resto– 
deberían asumir como principio sin que erosione la convivencia en ninguno de los 
espacios públicos de este país.

Y leyendo, entreleyendo la sentencia, entreleyendo lo que has dicho tú, creo que 
se ha cometido un agravio contra vuestra entidad no dejándola registrarse en el re
gistro de entidades de la universidad, creo que la universidad debería corregirlo, 
pero creo que incluso, yendo más allá, todos y todas deberíamos hacer una reflexión 
sobre cómo queremos y estamos dispuestos a construir un país plural que pueda mi
rarse a la cara entre sí más allá de metáforas orwellianas y de metáforas...

El president

Señor Ferro, le agradecería...

Lucas Silvano Ferro Solé

...que erosionan la pluralidad política en este país.
Muchas gracias, president.

El president

Gracias, señor Ferro. I ara té la paraula el senyor Aragonés, pel Grup Parlamen
tari de la CUP. Gràcies.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. (Vidal Aragonés Chicharro intervé sense fer ús del micròfon.) 
En primer lloc, senyor Lago, si vostè mira l’ordre del dia d’avui, la referència era 
«atacs», «amenaces» i «agressions»: «atacs», que significa donar la primera esco
mesa; «amenaces», que significa intimidar algú amb l’anunci de ferli mal, i «agres
sions», que és escometre algú per matarlo, ferirlo o ferli mal. L’hi dic perquè m’ha 
alegrat molt que vostè d’això no n’hagi parlat gaire. M’alegro molt, sincerament, 
que d’això que són atacs, amenaces i agressions no n’hagi parlat gaire. I me n’ale
gro moltíssim perquè, més enllà que estigui absolutament en desacord amb la seva 
intervenció, el que s’ha de garantir a tothom, a tots i totes les estudiants, pensin el 
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que pensin, és la capacitat d’intervenir a la universitat amb el programa polític que 
vulguin o amb les idees que vulguin. Evidentment, el feixisme no hem de deixar que 
pugui comparèixer a les universitats.

I l’hi dic això i a la vegada també li dic: els darrers deu anys a la Universitat Au
tònoma no hi ha hagut actes d’atacs, amenaces i agressions en els termes que signi
fiquen «atacs», «amenaces» i «agressions». I m’atreviria a dir que no és la realitat de 
la universitat pública catalana, més enllà de que hagi pogut haverhi algun incident 
que es pugui encabir en aquests termes o similars.

Miri, jo he fet una intervenció, però en vaig a fer una altra. No es preocupin, per
què el que he dit no té cap importància; per tant, no ho repetiré.

Anava a fer una altra intervenció, però en faré una que és contestarli al que vostè 
ha dit. Primer, vostè parla de la universitat de tots, del que volen en la seva entitat. 
Doncs miri, acaba dient que representen la meitat dels catalans; per tant, aclareixi’ns 
vostès què és el que volen defensar políticament. A més de que vostès no represen
ten a la meitat dels catalans, vostès es representen a vostès mateixos, no tenen ni tan 
sols representació, perquè no es presenten –i és la seva opció, i és legítim– entre els 
i les estudiants de la universitat pública catalana.

Segona qüestió. Diu vostè: «L’única sentència que declara que es vulneren drets 
fonamentals per una universitat.» Miri, hi ha centenars de sentències, i vostè com 
a estudiant de dret ho hauria de conèixer, que declaren, per part de les universitats, 
vulneració de drets fonamentals.

Tercera qüestió. Diu vostè: «Les actuacions de l’Autònoma eren per ferlos fora.» 
Després ja ho ha explicat bé: no eren per ferlos fora, eren per negarlos la inscripció 
com a entitat, que, per descomptat, si vostès hi tenen dret, han d’estarhi inclosos. 
Però no parli vostè de que la universitat..., que era per ferlos fora, tot aquell proce
diment, perquè no guarda cap relació amb la realitat.

Quarta qüestió: «No podemos hacer actos contra el independentismo.» Però si 
vostès no han parat, és l’únic que han fet. La seva essència ha estat matí, tarda i nit..., 
tots els actes que han fet, la seva centralitat, evidentment, és fer accions polítiques 
contra l’independentisme, que, per cert, l’hi torno a dir, hi tenen tot el dret del món.

Cinquena qüestió. Diu vostè sobre un vídeo: «Quitar del medio a los independen
tistas.» Com sap vostè que tots aquells estudiants que hi havia protestant a la porta 
d’un acte que vostès organitzaven –que, per cert, aquí es va afirmar que no es va 
poder realitzar, i es va realitzar– eren independentistes? Com ho sap, vostè? Com ho 
sap? Ho vol explicar, com sap que tots aquells i aquelles eren estudiants indepen
dentistes? Perquè allà hi devia haver antifeixistes, allí hi devia haver comunistes, 
allí hi devia haver anarquistes, que no són independentistes. Però vostès tot allò ho 
construeixen com una realitat d’independentistes.

Sisena qüestió. Manifesta vostè la suposada neutralitat que ha de tenir l’Admi
nistració, i, miri, hi ha alguna sentència que parla d’això, de que l’Administració ha 
de tenir neutralitat, però no és ben bé així, i vostè, com a estudiant de dret, ho hau
ria de saber. Ha de saber que ha de combinar un element de no intervenció política 
amb garantir el dret d’expressió, de llibertat ideològica, de reunió i de manifestació. 
I vostè, a més, quan ho explica, barreja això: la neutralitat amb l’aplicació de l’article 
14 de la Constitució espanyola, que és la no discriminació o el principi d’igualtat. 
Per tant, s’ha d’aclarir en els termes que parla, sobretot perquè ve a una comparei
xença al Parlament de Catalunya, i, entre altres coses, perquè és estudiant de dret i 
d’una universitat pública, i hi ha gent que ens estimem molt la projecció de la uni
versitat pública i ens pot acabar fent mal.

També vostè ha parlat dels escraches. Miri, vostès es defineixen com a consti
tucionalistes. Doncs hauria de saber que el Tribunal Constitucional ha dit que els 
escraches són legals –legals–, que formen part del desenvolupament de drets fona
mentals. I, per tant, potser vostès no són això que diuen ser, constitucionalistes, sinó 
–i hi tenen tot el dret– representants d’una ideologia com l’espanyolisme conserva
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dor. I tenen tot el dret a ferho, però, evidentment, no estaríem parlant de constitu
cionalistes, sinó d’una altra cosa.

Li deia que entendria algunes de les qüestions que plantejava de l’Autònoma pel 
següent: nosaltres defensem els drets als escraches no perquè ho digui el Constituci
onal, sinó perquè moltes vegades el dret a reunió, a manifestació i a protesta garan
teix altres drets. I li explicaré una miqueta per què garanteix altres drets.

Vostè recorda on estava exactament el 22 d’abril del 2016? Jo sí que me’n recordo, 
estava a la Universitat Autònoma. Li explicaré una experiència. Un acte de joves de 
Societat Civil Catalana..., van venir acompanyats –i fixi’s en els termes en què parlo, 
«acompanyats»– d’un grup de quinze neonazis. Sap què van patir alguns professors 
i alguns estudiants de la Universitat Autònoma? –i demano que es demani respecte 
a alguna de les persones que hi ha a la sala, que quan parla un diputat riuen. Què 
van patir? El següent, l’hi diré: «Hijo de puta, te tenemos fichado», «rojo, te vamos 
a matar.» Això és el que van afirmar un grup de quinze neonazis, que no és que for
messin part –jo no ho estic afirmant– de l’entitat que vostè presidia, sinó que es pa
rapetaven entre vostès i un grup d’estudiants que protestaven per l’acte que vostès...

El president

Senyor Aragonés...

Vidal Aragonés Chicharro

...feien.

El president

...hauria d’anar acabant.

Vidal Aragonés Chicharro

Vaig acabant, però vull el mateix temps que el senyor Ferro.

El president

No, en té la meitat, com a subgrup parlamentari.

Vidal Aragonés Chicharro

Em queda encara un minut per tenir el mateix temps, però aniré acabant. I això 
l’hi explico perquè vostè després va parlar amb tota tranquil·litat, i l’únic que van 
fer és un comunicat en el van dir, exactament: «...fuera de las universidades los fas
cistas y los antifascistas». Alguns vam rebre amenaces de mort, alguns vam rebre 
insults de gent que estava al seu costat i que vostès no van fer fora; després van fer 
aquesta piulada, i encara estem esperant, evidentment, que no continuïn fent un acte 
amb normalitat a la Universitat Autònoma i que demanin disculpes per tot el que va 
suposar aquell dia, com tants d’altres.

M’agradaria, això sí, que vostè pugui tornar a comparèixer al Parlament de Ca
talunya tantes vegades com vulgui, senyor Lago. L’hi esperem perquè ens expliqui 
més coses.

El president

Gràcies, senyor Aragonés. I ara, en nom del Grup del Partit Popular, té la paraula 
el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. M’afegiria també a algunes paraules del diputat que m’ha 
precedit a l’hora de demanar respecte als diputats per les paraules que expressen 
els diputats, però també respecte al compareixent, perquè també quan intervenia el 
compareixent els somriures irònics d’alguns diputats com a mínim a mi em produïen 
vergonya aliena, i, per tant, en vull deixar constància –en vull deixar constància. 
Primera circumstància.

Segona circumstància. Senyor Lago, entenem perfectament el que vostè ens ha 
vingut a expressar avui aquí, per dos motius: el primer, perquè hem seguit totes les 
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aventures que vostès han anat passant cada vegada que han intentat defensar els seus 
posicionaments ideològics en un àmbit com és el de la universitat i hem vist com han 
acabat, però, segon, miri, jo mateix porto militant en el Partit Popular des de l’any 
1982 i sé molt bé del que em parla –sé molt bé del que em parla–, perquè totes aquelles 
expressions que el que pretenen és retallar les nostres llibertats són la gasolina que ens 
empeny a continuar defensant la llibertat encara amb més força que la que poguéssim 
tenir per les nostres pròpies conviccions. Perquè ho entenguin d’una forma molt sen
zilla: com més escortes, més conviccions –com més escortes, més conviccions.

Estem parlant de..., i vostè ens ha vingut a parlar de democràcia. I democràcia, 
efectivament, com ha dit algun altre diputat, és respectar decisions. Sí, evidentment, 
democràcia és respectar decisions, però sobretot és respectar drets. I tant, respectar 
decisions, sí, però les decisions també han de respectar drets. Perquè democràcia 
també és llibertat, i llibertat és poder utilitzar els drets i poder tenir dret a expres
sarse a la universitat, i tant. En qualsevol àmbit, només faltaria –en qualsevol àm
bit–; a la universitat, evidentment, també. No m’atreveixo a dir que més...; sí, segur 
que més –segur que més. Però també en el carrer, perquè també en el carrer s’ha 
intentat coartar la llibertat de les persones a expressarse. Perquè, ens agradi o no 
ens agradi, la llibertat i els drets hi són, i la democràcia consisteix en respectar la 
llibertat i consisteix en respectar els drets.

No hi posaré cap objecció, a la intervenció del senyor Lago; un matís –un matís–, 
perquè vostè ha fet referència al que va passar a la universitat l’11 d’abril, que ho 
conec molt bé, no perquè hi fos. Diu: «L’escrache o l’assetjament no el va patir Ál
varez de Toledo, el va patir S’Ha Acabat!» Sí, el va patir S’Ha Acabat!, però també 
el va patir Álvarez de Toledo; també el va patir un diputat d’aquest Parlament, Ale
jandro Fernández; també el va patir Rafael Arenas; també el va patir la candidata 
Maite Pagaza. I per defensar aquells que van patir aquell assetjament a la universitat 
d’aquells que en aquest Parlament us deien «nazis» i «feixistes», jo mateix va ser ex
pulsat del Ple de Parlament. I ho tornaré a fer les vegades que faci falta, en defensa 
de la llibertat, en defensa dels drets i en defensa de la democràcia.

Teniu la nostra consideració, teniu el nostre recolzament, i tingueu ànims per 
continuar defensant la llibertat, la democràcia i els drets de tothom.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Ara sí, pel Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies. De fet, començaré posant de manifest el que el diputat Ferro us ha dit: 
sou aquí perquè els grups parlamentaris no vam tenir problema amb el fet que hi 
fóssiu. Ho dic perquè jo almenys aquell dia, quan vaig votar, entenia que venia una 
entitat estudiantil universitària, i que, per tant, parlaria d’aquests incidents, d’aquests 
atacs, de tot això de què no ens ha parlat. Ens ha parlat d’algun escrache, ens ha par
lat d’algun incident, però entenia que ens explicaria alguna cosa més, i, per tant, li 
preguntaré també alguna cosa més, a banda d’això.

I li faig notar una altra cosa: hi ha una associació estudiantil que es diu Consell 
de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, el Ceucat, que va ser aprovada per 
aquesta comissió molt abans que la seva –molt abans– i que la Mesa té retinguda..., 
una associació que, per cert, està votada per tots els consells estudiantils de les uni
versitats; per tant, a vostè se l’ha passat al davant; per tant... Ho dic perquè he vist 
també a la seva web que «el Parlamento les ha bloqueado». No sé què és el que les ha 
bloqueado el Parlamento, però si estan aquí entenc que vostè ni ha vingut amb es
corta ni ha tingut problema per assistir, més enllà del problema tècnic, que entendrà 
que no ha sigut volgut, només faltaria, i que marxarà amb tota la tranquil·litat. Amb 
més o menys vehemència a l’hora d’intervenir dels diputats, perquè deurà entendre 



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  28

que no és amb vostè, només, sinó que portem molts dies amb molts temes oberts. Ho 
dic perquè ho sàpiga, que és aquí perquè els grups teníem la voluntat que hi fossin, 
malgrat que m’ha semblat més el discurs de les joventuts d’algun partit que d’una 
associació estudiantil.

I l’hi vull manifestar perquè he compartit molt debat amb moltes associacions 
estudiantils –moltes–, algunes independentistes –de fet, majoritàriament–, però 
també amb algunes, com es defineixen S’Ha Acabat!, en defensa del constitucio
nalisme, i fins ara, doncs, mai havíem acabat portant el debat només amb aquests 
fets, que, a més, s’ha afanyat moltes vegades a dir que no diguéssim que eren aïllats. 
A mi m’agradaria fer constar el nombre d’estudiants que hi ha a les universitats ca
talanes i que cada dia es desenvolupen centenars de classes arreu del territori sense 
incidents. Ho dic perquè, si no, qui no coneix la realitat... (veus de fons) –després, al 
seu torn, em pot rebatre, no cal que em vagi fent que no amb el cap, que la càmera 
només grava a qui parla–; ho dic perquè, si no, la gent es pot endur la sensació de 
que aquí cada dia hi ha esbatussades a les universitats, i, per sort, tenim un sistema 
universitari excel·lent, de prestigi, on en alguns moments hi ha episodis aïllats dife
rents dels que vostès han explicat.

I ho dic perquè em sorprèn..., per exemple, quan vostès posen un nom com S’Ha 
Acabat!..., i això és una opinió personal, eh?, entenc que la pot compartir o no, però 
és que sembla que el nom ja inciti a la crispació. De fet, avui ha aconseguit una cosa 
que en aquesta comissió no havia passat mai, que és la crispació entre diputats. Aquí 
normalment hi ha una cortesia parlamentària extraordinària, malgrat les discrepàn
cies polítiques, i, de fet, avui fins i tot han filat tan prim..., com si algun diputat havia 
rigut amb alguna intervenció o no.

En tot cas, vostè feia una afirmació que em sembla greu: «Les voy a explicar lo 
que sucede en las universidades.» Bé, doncs també li faig notar que aquí estan pen
dents de venir tots els rectors i rectores de les universitats públiques catalanes, i, en 
tot cas, per l’ostentació de representació que tenen, entenc que seran ells qui ens ex
plicaran el que passa a les universitats, i vostè ens ha explicat la seva versió d’una 
part concreta, que és la vivència estudiantil d’un grupet d’estudiants que ningú ha 
votat. I no passa res, i pot venir igual en aquest Parlament, però ho dic perquè el que 
passa a les universitats estaria bé que ens ho expliqués qui n’ostenta la representació 
i que, de fet, vostè pot haver votat o no en el seu lliure exercici.

I l’hi dic també perquè suposo que sap que hi ha professors universitaris a la pre
só i a l’exili, com l’Oriol Junqueras, com l’Anna Gabriel. Per tant, no vivim moments 
normals, tampoc, a les universitats.

I recordarli dues paraules. La primera, «autonomia universitària». Ho dic pel que 
ha dit de la plaça U d’Octubre a la Pompeu Fabra; se’n diu «autonomia universitària». 
I la segona, «llibertat d’expressió»; ho dic també per algunes de les pintades que ha 
dit. I, per tant, si té companys, vostè, de fet, que representen el 80 per cent de la so
cietat –si ho mirem amb població jove, fins i tot molta més–, que defensen que hi ha 
presos polítics, que defensen el dret a l’autodeterminació i que demanen que hi hagi 
una república en lloc d’una monarquia, doncs escolti, aquesta meitat que represen
ta..., revisila a les enquestes, també, com funciona.

Una altra afirmació que ha fet: «El Govern no ha condemnat mai la violència.» 
Aquesta li demano expressament que la retiri –li demano expressament que la retiri. 
I l’hi dic perquè la consellera, en aquesta seu parlamentària, ha condemnat totes les 
violències, aquesta i moltes altres. Per tant, li demano que la retiri. Condemna vostè 
les 328 agressions feixistes que hi ha hagut els dos últims anys?

Josep Lago Bennàssar

Obviamente.

Gemma Espigares Tribó

Potser li haurem d’explicar al compareixent com funciona... (Pausa.)
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I ara vaig acabant, eh? (Pausa.) Condemna vostè totes les agressions feixistes? 
La consellera les ha condemnat, totes les violències, i crec que tots els grups parla
mentaris també.

Deia el diputat Ferro que la diferència política ha existit sempre, no és nova, no 
és estranya, no és particular de Catalunya. N’hi poso quatre exemples ràpids. El pri
mer, incidents a la Universitat d’Alacant en presència de Felipe González; suposo 
que no devia pensar que els independentistes vam anar a boicotejar el González a 
València. Un altre: la policia entra a la Universitat Autònoma de Madrid i desmunta 
barricades a la Complutense de Madrid. Un altre: expulsats encaputxats de la Uni
versitat Politècnica de Madrid contra les protestes de la LOMCE. I podria seguir 
amb molts més, eh?, però... Per tant, deu entendre que de protestes n’hi ha hagut 
moltes, i no és l’independentisme, el que les ha portat.

I, finalment, la diputada de Ciudadanos ha tornat a anomenar que hi ha terroris
tes i ha citat els terroristes. Entenc que, si vostè té coneixements de terrorisme..., o 
retira l’afirmació que ha fet o ho posa en coneixement de la fiscalia, perquè si vostè 
és... (Veus de fons.) Bé, si us plau, president, ordenarà una mica això o...?

El president

Senyora Guilarte, deixi parlar, si us plau. Vagi acabant.

Gemma Espigares Tribó

Sí, sí; vaig acabant. M’han interromput tres vegades; suposo que també n’és cons
cient. Per tant, li demano al president que, a l’hora d’ordenar el debat, sigui conscient 
que aquí s’ha acusat gent de terrorisme. I, per tant, o es posa això en coneixement de 
la fiscalia o retiren aquestes afirmacions.

I, finalment, preguntarli, com que tindrà un torn de rèplica, quina és la seva fun
ció: a part de fer actes contra l’independentisme i denunciarlos, fan alguna cosa a 
nivell de representació estudiantil i tenen alguna funció dins de la universitat que no 
sigui denunciar que TV3 manipula, eliminar símbols partidistes i portar a la fiscalia 
els llaços, i qüestionar el bloqueig que li fa el Parlament, que són les notícies que 
vostès tenen posades a la seva pàgina web?

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. I ara té la paraula, pel Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, el senyor Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades i diputats... Compareixent, en primer lloc, agrairli 
la presència; vostè està aquí perquè tots els grups hem volgut que hi estigués.

Jo voldria aprofitar aquesta ocasió per reflexionar sobre conceptes que ha posat 
al damunt de la taula. Per tant, no entraré al que en castellà en diuen el toma y daca 
amb vostè, sinó que vull parlar amb el conjunt dels diputats sobre qüestions com la 
llibertat d’expressió, la relació amb la veritat i la realitat, i les estratègies per defen
sarla en cada moment.

Jo crec que la llibertat mai és una conquesta definitiva; és una mena de lluita dià
ria, una mena de conquesta quotidiana que es fa exercintla. I, per tant, entenc l’acte 
d’avui com això, un exercici de la llibertat, i, per tant, estic content que el puguem fer.

Jo pensava que vostè vindria a fer més aviat una apologia en positiu d’una sèrie 
de valors i a denunciar també els possibles perills cenyits a la vida universitària, que 
és el que li escau. Crec que en algun moment ha caigut en generalitzacions que en
tenc que debiliten la seva força argumental. És a dir, no pot convertir el que és una 
defensa –entenc que és el que pretenia fer– de la llibertat d’expressió en una causa 
general contra l’independentisme, com si aquest fos un sol bloc –després la diputa
da de Ciutadans ho ha reblat, i crec que ha anat més enllà de vostè, i, per tant, no 
li atribuiré a vostè el que ella ha dit– i com si fos un conglomerat que fos propici a 
l’estigmatització, al supremacisme i a altres qüestions.
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Crec que això no ajuda a una reflexió serena, perquè no remet ben bé a la realitat, 
i que més aviat el que fa és accentuar polítiques simples de frontisme, d’uns contra 
altres. I em sembla que si vol fer un exercici rigorós d’aproximació a la llibertat ha 
de tenir en compte molt aquest element que vostè plantejava, del contrast amb la 
realitat quotidiana.

Nosaltres, com a grup parlamentari, pensem que no totes les idees són respecta
bles, que poden ser criticades fins al fons, però les persones, sí. I, per tant, per res
pecte a les persones que professen aquestes idees, la dissensió ha de ser feta en un 
clima, doncs, de correcció.

Nosaltres hem condemnat i condemnem qualsevol acte que atempti contra la lli
bertat de les persones, però també pensem que cal articular els mecanismes perquè 
tothom pugui expressar les seves idees a propòsit d’un tema, i, si coincideixen en el 
temps, cal articular els mecanismes que correspongui per part de les autoritats com
petents en cada cas per ferho possible.

Per tant, no és veritat que no ho haguem condemnat; i tant, que ho condemnem. 
Perquè no només està en joc la vida de les estudiants, en aquest cas, o altres, sinó 
del conjunt de la societat. Perquè el problema no són els conflictes, sinó la gestió dels 
conflictes. En la crisi..., hem viscut molts conflictes, en aquesta crisi econòmica. En 
societats en transformació, on han arribat molts nouvinguts, que estan canviant, amb 
totes les pors que això genera..., el conflicte és permanent, a les nostres societats. Jo 
vaig tenir ocasió de ser secretari d’Educació els anys 20112012, en plenes retalla
des, i va ser una època difícil, i com a servidors públics vam haver d’anar a molts 
llocs i sentirnos dir moltes coses. Per tant, el problema no és el conflicte en si, sinó 
els mecanismes democràtics de gestió d’aquest conflicte.

Per tant, el primer punt essencial és aquest: com fer compatible la llibertat d’ex
pressió amb un contrast constant amb la veritat, amb la realitat, defugint reaccions 
que converteixin l’altre en el seu conjunt com un objecte dels meus atacs.

Com a professor d’universitat, crec que aquesta institució és l’àgora del pensa
ment crític, de la llibertat d’expressió, del debat intel·lectual, i ho ha de seguir sent. 
I penso que no calen gaires coses; simplement, una mena de cercle virtuós que faci 
compatible, d’una banda, el dret a expressarse dins allò que és sensat, només ex
cloent aquells que fan apologia, diguemne, de la violència sistemàtica o de l’odi, i, 
per tant, en aquest ampli ventall, fer possible la llibertat d’expressió de tothom en 
totes les circumstàncies –i aquí es juga la qualitat democràtica de la societat–; el dret 
d’expressió d’aquells que dissenteixen amb els primers, perquè també és un dret re
conegut fins i tot al mateix temps poder manifestar idees contràries, i el respecte a 
les normes que regeixen la vida d’una institució com la universitat, on l’autonomia 
i les competències pròpies d’aquells que en tenen la funció i que democràticament 
han estat triats per exercirla són fonamentals.

Llavors, no entenc que calgui fer gaires invents més, sinó, doncs, fer ús d’aquests 
mecanismes perquè aquesta circumstància funcioni. I si s’escau que en algun cas hi 
ha hagut desprotecció, el que cal és acudir a les instàncies corresponents perquè in
trodueixin els matisos o protegeixin aquell que s’ha sentit afectat per aquesta situació.

Per tant, entenc que del que es tracta és de seguir aprofundint en la vida demo
cràtica d’una societat sotmesa a múltiples conflictes. Les societats d’ara..., els Estats 
Units d’ara, en l’època de Trump, són una societat absolutament dividida –anava a 
dir «fracturada», però no és cert–, dividida per conflictes seriosíssims –seriosíssims. 
Nosaltres tenim els conflictes propis d’una societat postindustrial, postmaterialista, 
que té un tema identitari al damunt de la taula, que ha rebut una afluència de nou
vinguts excepcional i que ha patit una crisi amb uns recursos limitats. El problema 
és com gestionem aquestes situacions.

Per tant, benvingudes les reflexions que ens ajuden a pensar en clau de llibertat, 
però crec que hem de tenir una certa distància, una capacitat de veure les coses amb 
perspectiva, i no convertir allò que són casos concrets en un judici de conjunt, per
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què entenc que no ajuda a l’objectiu comú que perseguim, que és mantenir viva la 
flama de la llibertat en tots els àmbits de la nostra societat democràtica.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara, senyor Lago, té deu minuts per poder donar 
resposta als diputats i diputades.

Josep Lago Bennàssar

Bueno, vamos a ver. Se han dicho muchas cosas. Intentaré ir más o menos por 
orden. En cuanto a la intervención de la diputada socialista, bueno, pues, al fin y al 
cabo, la verdad es que parece que se nos pide a nosotros, a la gente de S’Ha Acabat!, 
que lo que hace es poner una carpa informativa o que lo que hace es organizar un 
acto..., casi como que no denunciemos que se nos está agrediendo, ¿no? Es decir que, 
para no generar crispación, pues, no digamos que se nos está agrediendo, o que no 
digamos que las universidades están casi absolutamente alineadas con el indepen
dentismo. Parece que si denunciamos esto estamos generando confrontación. Enton
ces, a mí me gustaría decir que lo que nosotros estamos haciendo es pedir que úni
camente se nos deje expresar con libertad en cualquier espacio universitario. Nada 
más, simplemente eso. Seguramente estaremos de acuerdo, ¿no?

En cuanto al tema de la autonomía universitaria, yo también soy favorable a la 
autonomía universitaria, pero es que ustedes..., y por ahí me decían que si yo era es
tudiante de derecho..., yo, como jurista, sé perfectamente que la autonomía universi
taria tiene unos límites. No es soberanía como si fuera un estado, la universidad. La 
autonomía universitaria es autonomía universitaria, y los límites son para gestión de 
los recursos de la universidad, los límites son para la creación de los currículos uni
versitarios, los límites son básicamente para la gestión de todo lo que tiene que ver 
con cuestiones académicas, no para regular muchas otras cosas que parece que voso
tros queréis que regule la autonomía universitaria, pero en la Ley de universidades, 
si lo miráis, no aparece nada de todo lo que decís, ¿no? Pueden soplar, pero es así.

Después, por otro lado, en cuanto a que nosotros representamos a la mitad de Ca
taluña, nosotros no hemos dicho que representemos a la mitad de Cataluña. Yo lo que 
he dicho es que nuestras ideas –nuestras ideas– representan a la mitad de Cataluña. 
O, bueno, después podríamos entrar en tantos por ciento, ¿no? Pero, bueno, a un por
centaje muy elevado. Nada más. Yo no he dicho que representen a media Cataluña.

Después, en cuanto a la plaza Uno de Octubre –disculpen, no sé quién lo ha di
cho–, yo lo que digo... No digo que sea ilegal, eso; yo lo que estoy diciendo es que, en 
pro a la convivencia, si un estudiante siente como un ataque que se ponga de nombre 
a una plaza «plaza Uno de Octubre» cuando eso implica homenajear unos hechos 
muy graves que sucedieron en septiembre y octubre de 2017..., yo creo que esto no es 
el mejor paso en pro a la convivencia, en pro al bienestar de todos los estudiantes de 
una universidad. Claro que por capricho se puede poner, evidentemente, y puede in
fluir en el relato; ahora bien, no creo que sea la mejor forma de lograr la convivencia.

Después, mi crítica, que hoy he hecho aquí, no es que no pueda hablar aquí. Mi 
crítica es que no puedo hablar en las universidades. Porque casi todos los grupos 
parlamentarios habéis dicho que hoy habíamos podido estar aquí sin ningún proble
ma. Es verdad que en otras ocasiones los ha habido, porque en otras ocasiones ya 
hemos intentado venir, han solicitado nuestra comparecencia y no se ha aceptado; 
hoy sí se ha aceptado, hoy podemos estar aquí. Pero es que la crítica que he hecho 
no es que nosotros no podamos hablar en el Parlament de Cataluña, que es la casa 
de todos, faltaría más; nuestra crítica ha sido que no podemos expresarnos, como he 
mostrado, en las universidades.

En cuanto al representante de las CUP, bueno, yo creo que el tono que ha teni
do no es muy correcto, no es tampoco muy de buscar la mejor convivencia posible, 
ni, digamos, el mejor respeto hacia el compareciente. Pero, bueno, de todos modos, 
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yo lo que creo es que al fin y al cabo sí que he hablado de todas las agresiones que 
suceden en las universidades. He hablado de las agresiones que supone que las uni
versidades estén copadas por el nacionalismo, que todos los símbolos que estén pre
sentes sean, bueno, símbolos independentistas, que al fin y al cabo llevan a otros a 
no expresarse públicamente por cierto temor. Cuando usted llega, por ejemplo, por 
poner una, a la Universidad Autónoma de Barcelona, está claro que, si encuentra 
todas las paredes pintadas con una misma idea, usted tiene cierto temor a decir que 
no comparte esa idea, y eso pasa –y eso pasa. Si usted hablara con personas que no 
son única y exclusivamente independentistas lo sabría.

Después, en cuanto a que nosotros no tenemos representación en las universi
dades, es que nosotros no somos un colectivo universitario –nosotros no somos un 
colectivo universitario–; nosotros somos una asociación registrada en el Registro de 
Asociaciones de Cataluña, y nuestro ámbito de actuación no se limita única y exclu
sivamente a las universidades, va mucho más allá.

De todos modos, el hecho de tener representación o no para defender los dere
chos fundamentales creo yo que no es una cuestión relevante. Yo no he de estar en 
el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento de ningún pueblo, para poder decir 
que quiero poder expresarme libremente en las calles de un pueblo en concreto, ¿no? 
Creo yo que es algo muy básico. Y lo que nosotros hemos venido a defender aquí es 
la libertad de expresión, la neutralidad de las instituciones y el pluralismo, para que 
haya, digamos, una democracia efectiva y real, y para que unas ideas no se estén 
constantemente tapando.

Después, en cuanto al tema de la violencia, el diputado de las CUP ha dicho que 
no había violencia más que en casos aislados. Bueno, pues yo le digo que nosotros 
tenemos varios procesos judiciales con los señores independentistas que no nos per
mitieron entrar el pasado 11 de abril al acto sobre Europa. Y le digo por qué son in
dependentistas, ya que usted me lo ha preguntado: porque son convocados por la pla
taforma Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans. Digo yo que, si la gente se siente, 
digamos, compelida con esa convocatoria y la gente va, pues será porque fundamen
talmente son independentistas. Está claro que podrá haber comunistas que no sean 
independentistas, puede haber multitud de perfiles, pero fundamentalmente creo yo 
que son independentistas.

Después, lo que le decía: nosotros tenemos varios procesos judiciales abiertos en 
los que se les piden penas de prisión de varios años a varias de estas personas que 
nos han atacado en reiteradas ocasiones, y no son pocos, los imputados –no son po
cos. Y usted dirá: «Es que ustedes crispan, porque, claro, lo solucionan todo por la 
vía judicial.» Es que la vía judicial se ha visto y se ha demostrado que es la única 
que nos queda, al menos a los miembros de S’Ha Acabat! –no voy a generalizar–, 
para poder, digamos, estar presentes en el espacio público. La vía judicial, como la 
herramienta que tiene el débil ante el fuerte, es la única herramienta que nos permi
te a nosotros mantenernos en el espacio público: el hecho de denunciarlos, el hecho 
de que lo que hacen estas personas, que además son de las CUP, principalmente, que 
además son de Esquerra, principalmente, como los miembros que ayer escracha
ron –y desde aquí me quiero solidarizar con Societat Civil Catalana–, que eran de 
Arran. Es decir, son todo este tipo de perfiles, que al final no permiten que nosotros 
nos podamos expresar en las universidades.

Cuando dice usted que nosotros dijimos que ni fascistas ni antifascistas..., noso
tros lo que dijimos es que ni fascistas ni falsos antifascistas, y lo digo desde aquí. 
Me ha preguntado antes la señora de Esquerra si nosotros condenábamos los ata
ques fascistas. Lo hemos hecho siempre. Y si usted lo mira en nuestras redes..., lo 
hemos hecho siempre, absolutamente siempre, ya sean ataques en vuestras sedes, ya 
sean ataques en cualquier tipo de evento que podáis realizar y sufráis este tipo de 
ataques. Lo hemos hecho siempre. Sí, los condenamos. Condenamos los ataques fas
cistas, condenamos las ideologías fascistas, condenamos el supremacismo blanco, 
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condenamos muchas de estas cosas, que a vosotros os gustaría que no lo hiciéramos, 
pero lo hacemos, porque realmente somos demócratas.

También condené la presencia de los neonazis a los que usted se refiere no solo en 
un comunicado –los neonazis a los que se refiere el diputado de las CUP–; no solo lo 
hice en un comunicado, sino que lo hice también en televisión. Más allá de eso, ya 
no sé cómo puedo llegar a la gente para que quede claro que esas quince personas 
que usted dice, y es cierto, que vinieron, digamos, supuestamente a dar apoyo a una 
acción que hicimos nosotros, no se acercaron porque nosotros no quisimos, y lo con
denamos inmediatamente. Creo que usted no puede decir lo mismo cuando se reúne 
con el señor Otegi, o no puede decir lo mismo cuando sus jóvenes de Arran empa
pelan la Universidad Pompeu Fabra de carteles que dan la bienvenida a Marina, que, 
como digo, ha estado encarcelada en Francia por pertenecer al comando Barcelona 
–no sé si antes ha quedado clara, esta información– y dar apoyo a la banda terrorista 
ETA. ¿Ustedes lo condenan, esto? ¿Ustedes condenan esto? Porque nosotros sí con
denamos a los neonazis y sí condenamos al fascismo, y lo digo desde aquí. Y si esto 
no es un altavoz suficiente, díganme desde dónde lo debo hacer.

Y no tengo mucho más que decir. Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Lago. Ara, si els sembla bé, obrirem un torn per poder 
demanar aclariments d’entre dos i tres minuts –un minut, un minut i mig per als sub
grups–, i aquesta vegada sí que seré estricte, perquè tenim una altra compareixença 
després que ens està esperant. Té la paraula la senyora Guilarte, del Grup Parlamen
tari de Ciutadans.

María Luz Guilarte Sánchez

Gracias, presidente. Bien, lo primero que quería decirle –quizá lo más grave– al 
señor de la CUP es que el problema que tiene el separatismo, que tienen ustedes, es 
que no se han encontrado con el rival que esperaban. Ustedes esperaban un rival... 
Y lo buscan desesperadamente, ¿no?, un rival... Ni lo encuentran en la España de 
hoy ni lo encuentran en Cataluña. Se esperaban un rival, de alguna manera, totalita
rio, ¿no? Se esperaban un rival que respondiese a las necesidades que ustedes tenían, 
a su victimismo. Y, sin embargo, al final intentan colocar esa especie de sambenito a 
diestro y siniestro, ¿no?, ese espantajo del fascismo, atribuyendo esas veleidades filo
fascistas a todo el que no comulgue con su credo independentista. Son argumentos 
que, además, no resisten ningún tipo de análisis racional de los hechos, ¿no? Bueno, 
no se han encontrado con ese enemigo, y ese es el problema que tienen, ese es el 
gran problema.

Por otra parte, a la señora del...

El president

Senyora Guilarte, hauria de referirse al compareixent.

María Luz Guilarte Sánchez

Bueno, pues, perfecto. Sí. A mí me gustaría haceros una pregunta. Yo creo que 
en realidad has respondido prácticamente a todas las preguntas que yo tenía, o has 
dicho y has explicado muy bien todo aquello que yo hubiese querido apuntillar en 
mi respuesta, como el tema, por ejemplo, de la independencia universitaria, que, 
evidentemente, en ningún país democrático, amparándose en esta, se permiten las 
barbaridades que hemos visto, ¿no? Pero tendría una pregunta, y es a colación de lo 
que decía el compañero de Junts per Cat. Ciertamente, sí que hay un ecosistema in
dependentista al que le va mucho mejor el silencio, ¿no?, que no se haga ruido, que 
no se moleste, básicamente, apelando a los mecanismos a los que hay que acudir 
cuando se producen hechos de este tipo, ¿no?, esas otras vías. A mí me gustaría pre
guntarte por esas vías. Cuando han ocurrido hechos de este tipo, tan graves, como 
los que hemos visto, por qué, por ejemplo, los cuerpos y fuerzas de seguridad, o los 

Fascicle segon



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  34

Mossos, en este caso, que tienen competencias, pese a las llamadas que se les han 
hecho reiteradamente para acudir, ante estos ataques que hemos visto que se han 
producido en las universidades..., por qué no han ido, por qué no han acudido a las 
universidades. Esta es una de las preguntas que tengo, ¿no?

Y, luego, tú hablabas de sensibilidad democrática, de cuándo se ha perdido. Yo 
creo que se perdió en el momento en que personas como el señor Puigdemont o 
como el señor Torra o como el señor Junqueras dicen de los que no piensan como 
ellos que son bestias taradas, que tenemos algún tipo de defecto en nuestro ADN. 
Yo creo que en ese momento se perdió esa sensibilidad democrática.

Por lo demás, daros las gracias, daros las gracias de nuevo, porque sois un ejem
plo, sinceramente, para todos. Yo creo que venir aquí, que se permita, porque, como 
tú decías, en otras comisiones se ha vetado vuestra presencia...; al final yo creo, ade
más, que fue en período electoral, cuando por fin conseguimos que se aprobara que 
vinierais, ¿no? En período electoral probablemente los partidos independentistas son 
un poquito más sensibles a la opinión pública, ¿no?, y, por tanto, de carambola, he
mos conseguido que hoy estuvierais aquí.

El president

Senyora Guilarte, hauria d’anar acabant.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí. Pues agradeceros esta comparecencia, agradeceros vuestro talante, agrade
ceros la defensa que hacéis de las libertades de todos, y pediros que sigáis así, que 
siempre nos tendréis a vuestro lado.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Guilarte. I ara, en nom del Grup Parlamentari Socialis
tes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Suposo que no em dec haver explicat bé, per dirho suau, perquè jo no li he dit 
que vostè no pugui expressarse lliurement a la universitat, he dit que la universitat 
és un lloc, un espai, de llibertat d’expressió, de crítica, de llibertat en general, i, evi
dentment, vostès i qualsevol altra entitat s’hi ha de poder expressar. I si això no pas
sa, doncs, s’ha d’evitar i s’ha de resoldre pels tràmits i pels camins i pels protocols 
que existeixin a la mateixa universitat. Això és el que jo he dit.

Però passa a la universitat i passa a altres llocs, perquè..., vostè ara ho ha dit: «No 
som una associació estudiantil», i, per tant, entenc que vostès aquesta denúncia la 
fan a les universitats i la deuran fer sobre altres institucions. Perquè no només passa 
a la universitat, això que vostè està dient; passa a tot arreu, passa al carrer. Clar, bé, 
és que vostè s’està queixant d’una situació i d’un conflicte que vivim a Catalunya 
alguns des de fa molts anys, i clarament, per exemple, en aquest Parlament. Però és 
que no és només un costat, és que són els dos costats. (Veus de fons.) És que quan 
jo dic que algú posa llaços i que algú treu llaços, tant el que els posa com el que els 
treu està generant conflicte, i està generant una situació, doncs, de crispació. Home, 
és que al final em fan enfadar, perquè vostè ve aquí i em diu, a sobre, que és que jo 
no estic defensant la llibertat d’expressió i que quasi li he dit que no s’ha d’expressar. 
Miri, no m’ha escoltat bé, i li demano que quan marxi d’aquí, demà, escolti la meva 
intervenció inicial. Perquè el Partit Socialista, si una cosa ha fet des del minut u, i 
ho seguirà fent, és dialogar, parlar. N’hi he posat un exemple amb el senyor Castellà.

Escolti’m, nosaltres mai privarem de la paraula a ningú; dialogarem amb tothom, 
pensi el que pensi. Moltes vegades ja li dic que ens en queden poques ganes, però no
més faltaria, ho farem i ho seguirem fent, i s’ha de fer. I la universitat ha de permetre 
que vostè s’expressi i que s’expressi l’independentista, també, perquè tampoc l’inde
pendentista és un indesitjable. Tothom té el dret a expressar lliurement les seves idees, 
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i si no es fa, i si algú no ho permet, la universitat ha de posar els camins, les vies per
què això es pugui fer.

I dic la universitat perquè està parlant de la universitat. Hi ha una autonomia uni
versitària? Sí. I jo no puc anar a dirli a un rector: «Escolti, rector, vostè no fa bé això», 
perquè és que el rector té una autonomia, no només acadèmica, també del funciona
ment del campus –també del funcionament del campus–, perquè, quan hi han mani
festacions, també és la seva responsabilitat. I, per tant, jo el que dic és que, segons 
l’autonomia universitària, que, a més, li garanteix la Llei d’universitats, han d’actuar. 
I hi ha un equip rectoral triat per la comunitat universitària que s’equivocarà o ho farà 
millor o ho farà pitjor, però ho fa sota les seves polítiques, la seva manera de veure 
les coses.

I estic molt d’acord amb el que ha dit el senyor Ferro –normalment ens entenem 
estupendament bé, i comparteixo molt les seves intervencions–, que diu: «Escolti, 
quan la universitat fa proclames sobre el no a la guerra, ens sembla a tots bé, però 
quan fa proclames sobre que la plaça es digui “U d’Octubre” no ens sembla bé.» No, 
doncs, escolti, també la universitat té llibertat d’expressió, i malgrat que ha de respec
tar i ha de defensar la pluralitat política, també té dret a que el seu claustre faci un 
comunicat per criticar el Govern perquè el finançament és insuficient...

El president

Senyora Romero, si us plau, hauria d’anar acabant.

Alícia Romero Llano

...i posarli –bé, la senyora Guilarte també s’ha allargat, un moment–..., també té 
el dret a posarli a...

El president

Senyora Romero, senyora Romero...

Alícia Romero Llano

...una plaça «U d’Octubre», i ja està. I...

El president

Senyora Romero...

Alícia Romero Llano

...per tant, jo defenso la llibertat d’expressió. I el que demanaria és que vostè 
també la defensés, encara que els que parlem no pensem com vostè o no veiem el...

El president

Senyora Romero...

Alícia Romero Llano

...tema des del seu mateix punt de vista. Crec que seria molt important perquè 
anéssim...

El president

Si us plau.

Alícia Romero Llano

...resolent la situació de conflicte que es viu a Catalunya.
Jo he volgut començar amb un to molt suau, però al final acaben fentme enfadar.

El president

Senyora Romero, si us plau.

Alícia Romero Llano

Bé, escolti’m, és que també s’han allargat altres diputats, no?

El president

Però soc el president de la taula i...
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Alícia Romero Llano

Doncs no sigui vostè tendenciós amb els uns i amb els altres.

El president

No soc tendenciós.

Alícia Romero Llano

O tots iguals o...

El president

Ja li puc assegurar que no soc tendenciós.

Alícia Romero Llano

O acaba el temps –els dos minuts– a tothom o no l’acaba a ningú.

El president

Els he avisat que seria estricte amb aquests tres minuts, si us plau. Gràcies, se
nyora Romero. Té la paraula el senyor Ferro, de Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

És difícil fer enfadar l’Alícia, eh? També ho dic. (L’orador riu. Veus de fons.)
Dues consideracions. Jo no m’esperava un rival, també ho he de dir; m’esperava 

un compareixent d’una entitat respectable, com totes les altres, que exposaria una 
situació que, per altra banda, és coneguda. (Remor de veus.) Si m’esperés un rival, 
doncs, aniria a veure un partit de futbol o faria una altra cosa, perquè... (Veus de 
fons.) Sí, perdona. Si m’esperés un rival, doncs, me n’aniria a un altre lloc, perquè 
entenc que no és aquest, el lloc on assumir els debats polítics com si fossin debats 
futbolístics. (Persisteix la remor de veus.) Una mica de silenci, perquè, si no, crec que 
costarà que em senti.

Crec que hi ha una cosa que la fem tots –m’hi incloc– recurrentment, però que en
torpeix molt els debats polítics, que és la fal·làcia de l’home de palla, de: «Jo no dic, 
com dieu vosaltres...», i llavors ficar coses en boca de l’altra persona que no ha dit, et
cètera. Crec que ho fem tots recurrentment, jo el primer, però que entorpeix molt els 
debats polítics.

Jo li agraeixo la seva intervenció. Volia centrar la meva rèplica, perquè serà molt 
breu, en un element fonamental, que és el de l’autonomia universitària. Vostè ha dit 
–si no ho ha dit textualment, crec que ha volgut dir això–: «L’autonomia università
ria és bàsicament organitzativa i pressupostària», i jo hi estic radicalment en contra. 
L’autonomia universitària, tal com reconeix la nostra Constitució, és un dret fona
mental. I, tal com recullen dos sentències del Tribunal Constitucional, va més enllà 
de l’autonomia organitzativa i de l’autonomia pressupostària, perquè és també polí
tica i institucional, l’autonomia universitària. Totes les democràcies reconegudes del 
món tenen l’autonomia universitària com a principi fonamental del qual en deriven 
molts altres, com la llibertat de càtedra, la llibertat d’ensenyament, etcètera, que són 
individuals i que són col·lectives, que pertanyen als professors i als estudiants de for
ma individualitzada i també col·lectiva, no només a vosaltres com a col·lectiu o com 
a associació, sinó també, òbviament, al rectorat i a la universitat com a institució.

I un dubte que planava per aquí i aprofito per contestarlo, de per què els Mossos 
d’Esquadra no irrompen als campus universitaris per garantir la llibertat: perquè de 
l’autonomia universitària se’n deriva un principi fonamental, que és la inviolabilitat 
dels edificis universitaris sense autorització del rector. I crec que això també ho hem 
de dir, perquè és que, si no, fem derivar... Vull dir, entenc que hi ha un conflicte, i que 
hi ha un conflicte en com enteneu que el rectorat gestiona els conflictes universitaris, 
però, no ho sé, si per aquest conflicte passem per davant de principis fonamentals com 
el de l’autonomia universitària, la inviolabilitat dels edificis, la llibertat de càtedra, la 
llibertat col·lectiva de posicionarse políticament davant dels conflictes –que pertany a 
les associacions i pertany a les universitats, als rectors i als professors, també, no no
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més als estudiants–, doncs, crec que, per solucionar un problema i un conflicte que en
tenc que és democràtic i que té a veure amb la pluralitat política al nostre país, n’esgar
rapem tres o quatre que són de drets fonamentals, i crec que no anirem pel bon camí.

I amb això ja acabo.
Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara té la paraula, pel Grup Parlamentari de la 
CUP, el senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. En primer lloc, de veritat que vostè ha tingut molt bons pro
fessors de dret constitucional; repassi la significació del que significa l’autonomia 
universitària.

I quan vostè de manera indirecta relacionava copadas de nacionalistas amb la 
CUP, jo simplement també li faig saber que la CUP no és una organització de ca
ràcter nacionalista, és una organització independentista. També és important que ho 
sàpiga, quan ve a comparèixer.

I, miri, a mi em fa molta vergonya quan els diputats i les diputades comencem a 
parlar de nosaltres, però em permetrà que avui ho faci, perquè és que vostè m’ha dit 
«Si usted hablara con más estudiantes...». Jo m’he passat set anys parlant matí i tarda 
amb estudiants de la Universitat Autònoma, com a professor de la Facultat de Rela
cions Laborals, de la Facultat de Dret, i fins i tot alguna vegada vaig estar a la titu
lació de Dret i ADE, curiosament –crec que no va ser alumne meu, com a mínim no 
el recordo; vostè suposo que sí que em recordaria, o potser no em recordaria. Però 
li haig de dir que allà es debat i es discuteix, independentistes i no independentistes, 
estudiants de dretes i estudiants d’esquerres, treballadors i treballadores que pensen 
d’una manera o que pensen d’una altra, i que això es desenvolupa amb absoluta nor
malitat –absoluta normalitat.

Què passa als seus actes jo no ho conec, perquè mai he anat ni als seus actes ni 
a protestar contra els seus actes, però sí que li puc dir que a la vida quotidiana de la 
Universitat Autònoma es debat molt de política, s’enfronten idees, s’enfronten idees 
des de la discrepància, i això no genera en si mateix violència, o com a mínim jo 
mai ho he viscut, i, a més, crec que és positiu que en una universitat hi hagi aquest 
debat de confrontament d’idees, que, per cert, també és el que fem aquí.

I, per últim..., o dues qüestions. La primera, miri, jo estic content de que vostè 
reconegui que no tots eren independentistes, però l’hi torno a dir: que hi hagi una 
convocatòria d’una manifestació –per cert, que crec que és la més representativa a la 
Universitat Autònoma– del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, això no signi
fica que, evidentment, tots els estudiants i les estudiants siguin independentistes. Jo 
li puc dir que en aquella concentració hi havia molts estudiants que no eren indepen
dentistes, que protestaven segurament no per vostès, protestaven pel perfil d’algun 
dels convidats o convidades, que, per cert, vostès tenen tot el dret a convidar a qui els 
doni la gana, però això també s’ha d’entendre com un exercici d’un dret fonamental.

El president

Senyor Aragonés...

Vidal Aragonés Chicharro

I em preocupa –i vaig acabant–...

El president

...se li acaba el temps.

Vidal Aragonés Chicharro

...que vostè digui que «la vía judicial es la única que queda para estar en el espa
cio público». Si ahir vostès estaven a la Universitat Pompeu Fabra, com no pot ser 



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  38

d’una altra manera, fent un acte en el qual criticaven TV3 –per cert, amb un vídeo 
del Polònia, que haurien de saber vostès que és un programa d’humor, o d’ironia i 
humor–..., no tenen el problema en el quotidià, el tenen en un concret, quan es do
nen determinades circumstàncies. Però no diguin que és l’única via, perquè poden 
fer actes habitualment.

I la darrera. Miri, el dia que li he dit, d’abril...

El president

Senyor Aragonés, hauria d’anar acabant, si us plau.

Vidal Aragonés Chicharro

...jo ja li he reconegut –acabo amb això– que vostès van fer un...

El president

Sí, però ja és el segon cop. Si us plau...

Vidal Aragonés Chicharro

Acabo, president.
Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Aragonés. I ara té la paraula, en nom del Grup Republicà, la se
nyora Espigares. (Veus de fons.) No –perdó–; del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. De forma breu, només per posar l’accent en dos aspectes. En primer lloc, 
jo em nego a un debat que sigui si l’autonomia universitària està per damunt de la lli
bertat d’expressió o és la llibertat d’expressió que està per damunt de l’autonomia uni
versitària. És que no són compatibles? Però és que sembla... (Veus de fons.) No, és que, 
precisament, si avui tenim aquest debat i tenim aquesta compareixença, és perquè em 
dona la impressió de que algú pensa que l’autonomia universitària està per damunt de 
la llibertat d’expressió i permet coartar la llibertat d’expressió. I, precisament, crec que 
aquest és el valor de la compareixença: no pot estar mai l’autonomia universitària per 
damunt del que és un dret més fonamental encara, com el de la llibertat d’expressió.

Per tant, crec que l’autonomia universitària hauria de servir per defensar la lli
bertat d’expressió d’absolutament tothom. I això és el que he entès que avui ens ve
nen a denunciar, i és el que he entès del que he anat seguint del que aquesta entitat, 
i, amb anterioritat, Joves de Societat Civil Catalana, ha denunciat reiteradament.

Ha sortit un element al que no m’he referit en la meva anterior intervenció, i 
crec que val la pena posarhi l’accent. S’ha dit, i s’ha dit per part d’un altre grup 
parlamentari..., amb relació a per què els cossos policials no acudeixen a un recinte 
universitari, i l’expressió «recinte» està buscada expressament, quan són cridats per 
part d’algú, si no hi ha l’autorització del rector. Perquè és diferent el recinte univer
sitari dels edificis universitaris, i puc entendre perfectament que no puguin entrar 
en els edificis universitaris si no és amb autorització del rectorat. Si no ho fan en els 
recintes universitaris –fixis’hi bé, eh?–, és fruit de la tradició d’una butlla papal; 
no és que hi hagi cap norma que ho impedeixi, és fruit de la tradició d’una butlla 
papal. I el nostre grup (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) estem estudiant...

El president

Senyor Rodríguez, si us plau...

Santi Rodríguez i Serra

...–acabo– tots els mecanismes possibles per tal de donar aquesta possibilitat de 
que els cossos policials puguin entrar no en els edificis, però sí en els recintes uni
versitaris, quan es produeixen vulneracions de drets.
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El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, en nom del Grup Republicà, té la parau
la la senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Amb la presidència accidentada que li està tocant el primer 
dia, intentaré ser breu i cenyirme..., perquè entenc que no ens podem interpel·lar entre 
nosaltres, això és el que dèiem, i, a més, hi ha maneres prou indirectes de ferho; però, 
perquè no li quedi al compareixent aquesta última idea de que és una butlla papal, el 
convido a que conegui el Gabriel Ferrater, el primer rector que hi va haver a la Univer
sitat Politècnica de Catalunya, que li explicarà que ell va impedir que la Guàrdia Civil 
entrés moltes vegades durant la guerra a la universitat, perquè no és una butlla papal, 
és una normativa que hi ha. I, de fet, el primer rector català que se la salta és el Ro
berto Fernández, de la UDL, quan, per poder fer els seus actes, fica mossos a la porta, 
quan, fins llavors, en totes les manifestacions de Bolonya que hi havien hagut, i que se
gur que deu saber que van ser moltíssimes, no havia calgut mai l’assistència de mossos.

Preguntava si era suficient, aquest altaveu parlamentari, per condemnar el fei
xisme. Li dic que, per part meva, sí. Entenc que per vostè..., la consellera ho va fer 
aquí, també és suficient, i, per tant, no em tornarà a ensenyar que una persona que és 
diputada al Congrés..., que això sigui el mateix que que el Govern no el condemni.

Tercera cosa. S’ha parlat de Junqueras i «bestias taradas», barrejant les dues co
ses; entenc que s’ha degut confondre, algú, perquè em sorprendria molt que el presi
dent del meu partit –crec que s’ha fet un símil– hagués utilitzat aquestes paraules.

S’ha parlat de pluralisme i de rivalitats; vostè, òbviament, no és el nostre rival, 
malgrat que avui ha semblat en alguns moments un debat, més que una comparei
xença. Però li dic que a mi m’hagués agradat, durant l’1 d’octubre, quan Universi
tats per la República –jo llavors era estudiant de doctorat a la Universitat de Llei
da– intentàvem fer debats per confrontar idees, que és el que entenc que ha de fer la 
universitat, i debatre quins eren els beneficis i els perjudicis de l’1 d’octubre, de la 
independència, que hi hagués hagut una associació estudiantil o un grup que hagués 
volgut defensar aquests arguments, i no el vam trobar.

I acabo. Has comentat: «Os gustaría que no lo hiciéramos», referintte a condem
nar el feixisme, i m’agradaria que aquesta afirmació la retiressis. Entenc que has 
pujat de to en aquell moment o el que sigui, perquè tots avui ens hem, segurament, 
animat en la compareixença, però a mi sí que m’ha agradat que hagis condemnat el 
feixisme i en cap cas acceptaria que diguessis que preferiria que no ho fessis, per
què, de fet, voldria que no n’hi hagués, de feixisme. I segur que en això ens ficarem 
d’acord, o això espero.

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares, per cenyirse al temps en un dia com avui. 
I ara té la paraula el senyor Font, del Grup de Junts per Catalunya.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. També seré breu. En primer lloc, potser explicarli al compa
reixent que tots hem volgut aclarir que no havíem posat pegues a la seva comparei
xença no per criticarlo a vostè, sinó..., una persona d’un altre grup ha insinuat com 
si nosaltres hi fóssim contraris. I després, el segon aclariment, ha dit que ho havíem 
acceptat perquè era època electoral; això és pura especulació. Per nosaltres és im
portant invitar persones representatives de grups diferents, no per fer el pingpong 
amb elles, sinó perquè ens connectin amb la realitat des del seu punt de vista.

I, per tant, la funció que entenc –i és el segon tema que volia plantejar– de la seva 
compareixença és que ens aporti una visió concreta –que en podem tenir d’altres, tam
bé, altres agrupacions, altres iniciatives– sobre el que vostès perceben d’un perill res
pecte a la llibertat d’expressió a la universitat. La intenció no és aquesta. El que passa 
és que ha d’entendre que quan s’utilitza un argument com, per exemple, posar en un 
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mateix sac tot l’independentisme i atribuirli certes qualitats –en part ho ha fet vostè i 
en part ho ha fet el grup primer que ha intervingut–..., de vegades la reacció que sor
geix és dir: «Escolta, jo d’alguna manera m’he sentit atacat.» És a dir, una cosa són les 
idees que professo i l’altra és la meva pràctica en relació amb els drets fonamentals, no?

La tercera qüestió. Jo crec que la llibertat d’expressió està per damunt de l’auto
nomia universitària, perquè és un dret inalienable. El que passa és que l’autonomia 
universitària és l’acord que tenim les universitats democràtiques per gestionar els 
conflictes que es puguin donar amb relació a la llibertat d’expressió i altres. I, per 
tant, no seria bo negar l’autonomia universitària, sinó, en tot cas, afinarla perquè 
permeti detectar i tractar els temes per garantir el principi inalienable. No sosca
varla, per entendre’ns, sinó complementarla, no?

I, després, amb relació al tema de la neutralitat de l’espai públic, jo crec que neu
tralitat no és asèpsia, sinó que és la possibilitat que tothom hi pugui ser present. Per
què si entenguéssim la neutralitat com la desaparició de tot tipus de signe en l’espai 
públic, o tot tipus de manifestació, crec que ens estaríem empobrint.

Per tant, l’ideal és que tothom pugui, dins aquell marge raonable que parlàvem 
abans, expressarse, i, en uns termes de netedat i de civilitat, dir la seva. No és la 
desaparició, sinó la presència plural.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara el senyor Lago té tres, quatre minutets per aca
bar d’aclarir aquests temes.

Josep Lago Bennàssar

En cuanto al tema de los Mossos, que la diputada de Ciutadans me preguntaba, 
bueno, al fin y al cabo, nosotros, cuando hemos hecho cualquier tipo de actividad y 
hemos necesitado el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad, no han acudido 
a nuestra llamada. Yo creo que esto es un déficit democrático también que vosotros 
tendríais que tener presente. Es decir, unas personas que, porque están siendo ata
cadas, no acuden los Mossos en su llamada, no acuden los Mossos a la llamada de 
auxilio..., yo creo que tendríais que preguntaros si esta es realmente la autonomía 
universitaria que queremos, ¿no? ¿La autonomía universitaria que sirva de espacio 
de impunidad de personas que están cometiendo delitos? ¿Esto es lo que realmente 
se está defendiendo como autonomía universitaria?

De todos modos, yo ya os digo que no es así. La autonomía universitaria no tiene 
este límite, principalmente porque existe el principio, dentro del derecho, ¿no? –ya 
que habéis hecho tantas referencias a si yo estudio derecho–..., el principio de terri
torialidad, que quiere decir que no existe ningún espacio dentro del Estado donde 
las fuerzas y cuerpos de seguridad..., donde el ordenamiento jurídico no se aplique. 
Y, en este sentido, en las universidades y en los espacios públicos de las universida
des también tendrían que poder acceder las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque 
por eso hay una ley de seguridad ciudadana y por eso hay una ley de fuerzas y cuer
pos de seguridad y una ley de Mossos d’Esquadra. Tendrían que poder realizar to
das las labores de prevención de delitos, como es lo que está sucediendo, y lo hemos 
visto en multitud de ocasiones, en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Después, en cuanto a lo que ha dicho la diputada socialista, yo desde el respeto le 
digo que..., cuando usted dice que hemos de dialogar, hemos de dialogar para que de
terminadas cosas no sucedan. Yo lo que pienso es que sí que hay que dialogar sobre 
muchas cosas, pero en este caso que yo he venido a exponer hoy, ¿qué dialogamos, 
con los que nos están agrediendo? ¿El grado de intensidad de la agresión? ¿Ese es el 
diálogo que ha de haber? ¿O hemos de aceptar o hemos de tolerar que los espacios 
públicos en el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Barcelona –que es 
el más evidente–..., hemos de negociar en qué proporción invaden el espacio público 
los independentistas? ¿Esto es lo que hemos de dialogar? Pues nosotros, como nos 
ampara el derecho, decimos que lo que queremos son unas universidades donde todo 
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el mundo pueda sentirse cómodo a la hora de expresarse públicamente, y para eso 
hace falta que no haya pintadas independentistas que presidan la universidad.

Y hace falta también que los que queremos expresarnos públicamente lo poda
mos hacer sin ningún problema, y esto no se negocia. No se dialoga la libertad de 
expresión de unas... (Veus de fons.) No, señora socialista. Yo, de verdad, se lo digo. 
(Veus de fons.) Señora diputada socialista, yo se lo digo de verdad. Es decir, no po
demos entrar en diálogos sobre una cuestión tan elemental como es la libertad de 
unas personas a decir lo que piensan públicamente. Yo no voy a dialogar con los que 
me están agrediendo si puedo o no puedo decir lo que quiero decir en el momento 
que yo quiero, porque ellos no son nadie para condicionarnos.

En cuanto a lo que ha comentado el señor de En Comú Podem, el tema de la in
violabilidad universitaria, en cuanto al tema de la autonomía universitaria, yo creo 
que le he respondido. Creo sinceramente que la autonomía universitaria existe para 
gestionar multitud de cosas que ha dicho usted, pero no para permitir o no la en
trada de las fuerzas y cuerpos de seguridad, básicamente porque los que conocen 
realmente los protocolos de actuación en defensa de los derechos y la prevención 
de, digamos, situaciones que pongan en peligro el bienestar de las personas, son los 
Mossos y no un rector de una universidad.

En cuanto a lo que han comentado las CUP, el acto que se produjo en la Univer
sidad Pompeu Fabra usted ha dicho que se pudo realizar sin problema. En el acto 
que se llevó a cabo en la Universidad Pompeu Fabra hubo gente que dejó de venir 
por miedo, y eso es inadmisible. Es inadmisible que las personas..., que porque se 
ha convocado una supuesta convocatoria antifascista –a mí me gusta más llamarlo 
«falsamente antifascista», ¿no?–, que porque se hagan este tipo de escraches, este 
tipo de presiones, porque se peguen cientos de pegatinas por toda la universidad que 
dicen que S’Ha Acabat! es extrema derecha, porque ocurran todo este tipo de co
sas, la gente deje de venir a nuestros actos. Eso es violencia, también, aunque no sea 
física. Eso es violencia psicológica, que impide que personas puedan disfrutar con 
normal tranquilidad de un evento sobre medios de comunicación que no hacía daño 
a nadie, más allá de criticar la actuación que está teniendo el Govern de la Genera
litat sobre los medios de comunicación en Cataluña.

El president

Señor Lago, tiene, si quiere, veinte segundos más, de cortesía.

Josep Lago Bennàssar

Bueno, finalmente, simplemente decir que nosotros, cuando hacemos esa gene
ralización –al señor de Junts per Catalunya–, no hacemos esa generalización porque 
creamos que todos son iguales, sino porque todos, cuando sufrimos esa violencia 
que hoy he explicado, todos en general callan y no dicen nada. Por eso hacemos esa 
generalización. Nos gustaría que lo condenarais. Lo he dicho antes.

Y de la misma forma le digo que, cuando ustedes hablan del pueblo de Catalu
ña..., ustedes no son el pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña también somos 
nosotros, somos Ciutadans, somos el Partido Popular, somos el Partido Socialista y 
otras personas que no son independentistas.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Lago. Gràcies per la seva compareixença. Ha estat un 
plaer. Demanar disculpes si s’ha... (Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Sí; 
per què em demana la paraula?

Lucas Silvano Ferro Solé

Me gustaría pedir la palabra por alusiones, porque se me ha aludido..., tant el 
diputat del Partit Popular com el compareixent sobre l’autonomia universitària. 
M’agradaria tenir trenta segons per...
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El president

Pienso que no ha lugar para alusiones, hoy. Penso que hem debatut el suficient, 
que hem tingut oportunitat, hem tingut temps, i que no val la pena començar un 
torn d’al·lusions. (Vidal Aragonés Chicharro demana per parlar.) Senyor Aragonés?

Vidal Aragonés Chicharro

President, perquè el meu company pugui parlar, ara estic parlant i referintme al 
senyor Ferro... En virtut de l’article 59.3 del Reglament, demano un tercer torn, sobre
tot perquè el meu company pugui parlar i els altres diputats i diputades representants 
dels grups, si ho volen fer, també. I subsidiàriament, també, per al·lusions, sobretot en 
la darrera intervenció, que incorpora elements nous.

Perquè vostè ho valori, jo li faig la petició, en primer lloc, en base a l’article 59.3, 
sobretot perquè el meu company pugui parlar, i espero que també la resta de dipu
tats, si ho volen.

El president

Jo penso que ho hauríem de deixar en aquí, que ja hem pogut debatre, aquesta 
és la meva opinió. Ho consultaré amb la Mesa, amb la resta de la Mesa, però entenc 
que la manera de ferho és deixarho aquí. Hem fet un torn de rèplica i heu pogut do
nar resposta. Després hauria de tenir resposta també ell, i jo crec que seria allargar 
aquest debat. De tota manera, jo ara ho consulto amb la Mesa i prenem la decisió.

(Pausa llarga.)
Sí. Bé, senyor Aragonés, concedirem un minut a cada un dels grups parlamen

taris. El que sí que seré és molt estricte, i després tindrà un torn de rèplica el senyor 
Lago. Té la paraula, durant un minut, la senyora María Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, president. Bien, de nuevo decir que en cualquier caso se han expresado 
perfectamente cuáles eran las inquietudes y cuáles eran los posicionamientos que tenía 
este colectivo al que se ha dicho que eran «un grupet», en alguna de las intervenciones.

Yo creo que el análisis global un poco de la situación es ese, es que hay a quie
nes, por defender sus derechos –sean muchos, sean pocos, sea un grupo, sea una 
masa, sea una marabunta–, se les humilla, se les menosprecia, se piensa que no tie
nen ni importancia ni relevancia en esta sociedad, y eso es lo que nos ha llevado a 
este punto. Yo creo que eso es algo que deberemos reflexionar –algunos más que 
otros, evidentemente–, y que es el gran problema y el gran conflicto en el que nos 
encontramos en Cataluña en estos momentos.

Y gracias a estos debates tenemos tiempo muchas veces de que se vea...

El president

Gracias, señora Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

...y salga a la luz cuál es el verdadero fondo de la cuestión, del conflicto que hay 
en Cataluña.

El president

Algun torn de paraula més? (Pausa.) Té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Seré molt breu. Crec que quan es comença a debatre sobre un conflicte en una 
institució pública i s’acaba debatent sobre drets fonamentals és que tenim un proble
ma, i probablement el problema és que no hem encarat bé el debat.

La meva posició, que, de fet, coincideix amb la del Tribunal Constitucional, és 
que l’autonomia universitària és l’expressió institucional del dret a la llibertat d’en
senyança en aquest país. És això. I, per tant, és un dret fonamental que no compe
teix amb cap altre dret fonamental. I si per preservar un dret fonamental com és el 
de la llibertat d’expressió, de pensament i d’organització política, l’argument que es 
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fa servir és erosionar altres drets fonamentals, crec que ens situem en una espiral 
lesiva per als drets de la ciutadania. Crec que preservant l’autonomia universitària 
es poden preservar i garantir altres drets, i segurament hi ha espai de crítica a fer al 
rectorat, als diferents rectorats de Catalunya, també al paper d’aquest Parlament i 
d’alguns grups polítics o de tots...

El president

Gràcies, senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

...però que no erosioni drets...

El president

Senyor Ferro, si us plau...

Lucas Silvano Ferro Solé

...que per nosaltres són fonamentals.
Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies. (El president dona la paraula a Vidal Aragonés Chicharro.)

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. M’ha semblat fins i tot que alguna vegada o en algun moment 
s’afirmava que «pegatinas es violencia física i violencia psicológica». Aclareixi vostè 
això, fins i tot si pensa que una «enganxina», encara que a vostès se’ls caracteritzi de 
feixistes –que jo no estic d’acord amb aquesta caracterització, n’he fet una altra–..., 
si això pensa que és veritablement violència psicològica. Perquè al final ens empor
tarem la idea de que algunes coses de les vostès expliquen no ho són, quan ens po
sen aquests exemples.

Reiterar el que ja s’ha manifestat: l’accés a la universitat pels Mossos d’Esquadra 
és plenament legal, però necessita una autorització prèvia.

I –fixis’hi– l’única vegada que jo recordo un acte de vostès –que era al que li 
feia referència– hi havia com a mínim unes vinticinc persones de seguretat privada 
també garantint que hi hagués, en tot cas, un no enfrontament entre estudiants d’un 
i un altre caràcter i aquells quinze neonazis als que jo li feia referència.

I la darrera qüestió, i li diu un diputat d’un grup que no creu a dia d’avui que si
gui possible el diàleg amb l’Estat espanyol pel conflicte polític català: penso, o pen
sem, que en qualsevol conflicte –i jo crec que el que vostès tenen també és un con
flicte– s’ha d’intentar dialogar per trobar sortida al conflicte sense renunciar a res. 
Però és estrany que algú comparegui aquí i digui que no...

El president

Senyor Aragonés, si us plau...

Vidal Aragonés Chicharro

...creu en el diàleg.
Gràcies.

El president

Gràcies. (Pausa.) Senyor Rodríguez, té la paraula.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Per una vegada que com a subgrup no veiem retallada la nostra inter
venció a la meitat del temps que ens atorga la presidència, doncs, l’aprofitaré. (L’ora
dor riu.) No, l’aprofitaré de forma molt breu, i no voldria que s’interpretés com una 
al·lusió, però sí que vull dir que estic perfectament d’acord amb el que acaba d’ex
pressar el senyor Ferro: que el problema que tenim precisament és aquest, el de po
sar uns drets per damunt d’uns altres.
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I el problema... (Veus de fons.) Sí, sí, sí, és que és aquest el problema; és exac
tament aquest, el problema. El problema que s’ha suscitat a la societat catalana, el 
problema que s’ha suscitat en el Parlament de Catalunya, el problema polític que 
s’ha suscitat és precisament aquest, el de posar uns drets per damunt d’altres drets 
i intentar determinar quins són aquells fonamentals. Ja no és el dret a l’autonomia 
universitària o el dret a la llibertat d’expressió; és la democràcia i el respecte del 
dret, quan som incapaços d’entendre –o alguns són incapaços d’entendre– que pre
cisament el respecte al dret és precisament el respecte a la democràcia.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

És que... Només deu segons. Miri, nosaltres també patim això; als socialistes a 
les seus socialistes se’ns fan agressions. També sentim això que estan dient vostès. 
La llibertat d’expressió dels altres, a vegades, xoca contra la meva i el respecte a les 
meves idees.

Però més enllà de venir aquí –i no li dic només a vostè, senyor Lago, sinó a tots–, 
venir aquí i queixarnos, farem res per arreglar aquesta situació? Perquè és que es 
tracta d’això, també. Més enllà del conflicte entre drets, es tracta també de si ho 
volem arreglar. I crec que ho ha dit molt bé el senyor Vidal, i jo no ho podria dir 
millor, és que es tracta d’això. Molt bé, venim, ens queixem... Jo el que dic és –ho 
he dit, però com que ningú m’escolta...–: hauríem de trobar les vies a la universitat 
perquè no hi haguessin aquests conflictes, perquè ningú pegués, perquè no hi hagués 
violència, només faltaria. Ara, nosaltres, doncs, dins de les nostres possibilitats, ho 
farem. Dic «les nostres possibilitats» perquè hi ha autonomia universitària, però el 
tema per mi és com ho arreglem.

I em sap greu, senyor Lago, que vostè hagi dit que amb el diàleg no, perquè ha 
fet demagògia amb el diàleg. Ha dit: «Jo no puc parlar amb un..., a veure si em pega 
més o menys.» Home, no, per favor. Hem de dialogar, sí. I no faci vostè aquests ges
tos, senyora Guilarte, perquè vostè el que fa és treure llaços...

El president

Senyora Romero...

Alícia Romero Llano

...i això el que genera és més conflicte.

El president

Senyora Romero, gràcies. Té la paraula el senyor Font.

Lluís Font i Espinós

Sí. Jo tinc la sensació que em podia haver estalviat la intervenció, perquè 
l’única referència que ha fet a les dues intervencions és a propòsit d’un tema que 
jo no he expressat, el concepte de poble. Aprofito per dirli que per nosaltres el 
poble de Catalunya són 7 milions i mig de persones, que parlen llengües diverses 
–amazic, castellà, català–, que veneren marededeus diverses, són socis de clubs 
diferents...

Dic que m’hauria pogut estalviar la intervenció perquè he intentat prescindir de 
l’èmfasi que es posava en les coses i anar al rovell de l’ou. I em sembla pobre –si 
em permet l’expressió– que l’única referència que fa al que hem aportat el nostre 
grup sigui a propòsit d’un tòpic, com si nosaltres tinguéssim una idea supremacista, 
etcètera, que, en cap cas..., jo en la meva intervenció no m’hi he referit. Una certa 
decepció.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara, per donar resposta, té dos o tres minutets el 
senyor Lago.
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Josep Lago Bennàssar

Bien. No, muy rápidamente. En cuanto a lo que ha dicho el diputado de En Comú 
Podem, pues, nosotros también estamos de acuerdo en que las universidades son es
pacios de debate, de diálogo, de confrontación de ideas. Pero es que justo hoy es lo 
que yo vengo a denunciar: que nosotros no podemos ser parte de esa confrontación 
de ideas. Lo he demostrado claramente, ¿no? Entonces, ahí está el tema, que noso
tros no podemos ejercer ese mismo derecho que tú mismo defiendes.

Después, por otro lado, en cuanto a las pegatinas del diputado de las CUP, yo lo 
que he dicho es que eran violencia psicológica, pero es que evidentemente, que son 
una presión psicológica. La violencia no es únicamente agredir físicamente a una 
persona, sino, pues, esa presión psicológica que sienten muchas otras y que hace que 
en muchas ocasiones dejen de comportarse como les gustaría hacerlo porque sienten 
miedo a la hora de actuar de forma libre.

Después, en cuanto a los miembros de seguridad que había ese día en los actos, 
yo creo que se ha visto, en las proyecciones que he puesto, que nunca son suficientes. 
Los miembros de seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona nunca son 
suficientes para hacer frente a la violencia de las persones que nos agreden. Nunca.

En cuanto a lo que ha comentado la diputada del PSC, yo le digo: yo no he hecho 
ninguna demagogia. Yo soy partidario siempre del diálogo, siempre y cuando quie
ran dialogar, pero permítame que ponga en duda que los que vienen a agredirnos 
quieran dialogar con nosotros. Permítame que, por favor, lo ponga en duda.

Y en cuanto a lo que dice el señor de Junts per Cat, he tenido el tiempo que he te
nido para contestar. Si quiere luego podemos ir a tomar un café y yo..., me encantaría 
poder hacerlo y poder hablar con usted de esto que he explicado hoy y muchísimo más.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Lago.
I ara suspenem un minutet la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 

de sis i catorze minuts.

El president

Bé, si us sembla, reprenem la sessió amb el darrer punt del dia... 

Compareixença de Josep Samitier, president de l’Associació Catalana 
d’Entitats de Recerca, per a informar sobre la política universitària

357-00141/12

...que és la compareixença del senyor Josep Samitier, president de l’Associació 
Catalana d’Entitats de Recerca, que l’acompanya el senyor Joan Comella Carnicé, 
secretari. Benvinguts. Tenen vint minutets per fer la seva exposició. 

Gràcies.

Josep Samitier i Martí (president de l’Associació Catalana d’Entitats 
de Recerca)

Molt bé. Doncs bona tarda i moltes gràcies per aquesta possibilitat d’explicar la 
situació dels centres de recerca de Catalunya i representats, en aquest cas, per l’As
sociació Catalana d’Entitats de Recerca. El meu nom és Josep Samitier. Soc el di
rector d’un dels instituts, de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
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Llavors, com vostès saben molt bé, aquest és una mica el sistema de recerca que 
moltes vegades es presenta a Catalunya, que inclou, doncs, les universitats, els cen
tres, les infraestructures científiques, centres tecnològics, parcs, entitats de suport, 
la part empresarial de spinoffs –empreses, diguéssim, innovadores–, i també el que 
seria la part dels hospitals.

Bé. Dintre d’això, en aquests moments hi ha quaranta centres que tenen la ca
tegoria de centres Cerca, i aquests centres Cerca, doncs, com saben vostès, són un 
model que..., alguns d’ells van néixer ja fa bastants anys –alguns han complert més 
de trenta anys–, però podríem dir que entre l’any 2000 i el 2008 va haverhi una re
formulació del que era un centre de recerca i, diguéssim, una definició del model de 
centre Cerca que, bàsicament, com tenen aquí, el que intenta és desenvolupar recer
ca de frontera orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar 
social. Tenen com a característiques que tenen entitat jurídica pròpia, cada un d’ells, 
normalment, com a fórmula de fundació o de consorci, participada per la Generali
tat, amb el suport d’alguns dels departaments de la Generalitat i també participades 
per les universitats públiques, no? I bàsicament quasi tots els centres estan radicats 
en els campus de la universitat.

Es van fer sobretot per tenir un model de gestió amb la màxima flexibilitat i 
també amb la màxima autoexigència, de tal manera que veritablement es poguessin 
enfocar en aquesta finalitat de la recerca de frontera i la recerca, diguéssim, al més 
alt nivell.

Tots ells treballen amb un pla estratègic i amb una supervisió ex post, amb ava
luació, i ara aquest any s’acaba ja la segona tanda d’avaluació de tots els centres de 
tot el sistema de centres Cerca, aquesta segona, diguéssim, tongada d’avaluacions 
amb comitès internacionals, externs absolutament als centres, i que acaben també 
classificant els centres amb una A, una B, una C, en funció de tota una sèrie de pa
ràmetres.

La direcció dels centres és una direcció que té, podríem dir, amplis poders per 
poder definir el que és la direcció científica i estratègica, i aquests poders deriven de 
l’òrgan de govern davant el qual responen, ja sigui el consorci o el patronat.

La plantilla de personal investigador està dimensionada per tenir un impacte in
ternacional. Per tant, cal tenir masses crítiques, cal tenir una infraestructura, una 
sèrie de grups amb prestigi internacional, i tots ells compten amb l’assessorament 
i l’avaluació periòdica d’un comitè científic internacional que avalua l’activitat dels 
centres.

Que formin part de l’associació, diguéssim, Cerca seria la part pública... L’Asso
ciació Catalana d’Entitats de Recerca està formada pels directors dels centres a títol 
voluntari, i en aquests moments hi ha trentasis centres que formen part de l’associa
ció. És una associació privada, podem dir, perquè no rebem cap subvenció pública. 
I aquí tenen, agrupats per àmbits temàtics, els centres que estarien en l’àmbit hos
pitalari, els que formen part en aquests moments del Barcelona Institute of Science 
and Technology, els que estarien en àmbits temàtics de medi ambient i agricultura, 
els que estarien en l’àmbit de les matemàtiques, TIC, espai i enginyeries, i els que 
estarien en l’àmbit d’humanitats i ciències socials. Per tant, ja veuen que de centres 
de recerca en tenim en tots els àmbits temàtics, i també localitzats geogràficament 
per tot Catalunya.

Per acabar, diguéssim, dues referències una mica a l’impacte que tenen els cen
tres de recerca. La primera seria a nivell més local. En els centres Cerca i, per tant, 
en els centres d’ACER hi treballa el 20 per cent de la comunitat de recerca i desen
volupament de Catalunya, i, en canvi, comptant aquest 20 per cent només, obtenen 
més del 55 per cent dels ajuts de l’European Research Council. Per tant, són molt 
competitius a nivell internacional.

Tenim inclosos en aquests centres el 44 per cent dels professors ICREA; és a 
dir, de l’atracció de talent, el 44 per cent està en els centres Cerca. Han captat en els 
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fons, diguéssim, de l’Horitzó 2020 més del 30 per cent dels fons que han arribat a 
Catalunya, comptanthi que aquí també hi ha la part empresarial i industrial. El 75 
per cent dels articles científics publicats pels centres de recerca estan disponibles en 
open access; per tant, hi ha una obertura, tal com recomana la Comissió Europea, 
diguéssim, de tots els resultats perquè estiguin a l’abast de tota la societat. I també 
el 60 per cent de les publicacions científiques es fan amb coautoria amb les univer
sitats; per tant, vol dir que hi ha una gran relació i cooperació entre el sector uni
versitari i el sector de centres de recerca.

Si ho mirem des del punt de vista de la posició dins d’Europa, en aquests mo
ments..., això és una classificació a Europa de quines són les entitats que han captat 
més fons fins ara de l’Horitzó 2020, diguéssim, del programa europeu. Si sumem tot 
el que han aconseguit els centres de recerca, estaríem en una posició..., darrere dels 
grans organismes europeus, com el CNRS, la Max Planck Society, el CA a Fran
ça, Fraunhofer; després tenim dues universitats angleses com Oxford o Cambridge. 
Doncs, després d’això ja vindria el conjunt de centres Cerca. Per tant, si sumem tota 
l’activitat competitiva a captar fons d’Europa, els centres Cerca són altament com
petitius i estaríem entre les deu institucions europees amb més captació, diguéssim, 
de diners.

Si ho mirem des de la captació d’ajuts de l’European Research Council, digués
sim –ja saben que són aquests ajuts d’excel·lència a nivell individual–, en aquests 
moments n’hem captat vuitantaset, i això fa que siguem la sisena organització eu
ropea, si sumem també tots els centres, eh? En aquest sentit, darrere del CNRS, la 
Max Planck, les universitats de Cambridge i Oxford i el University College of Lon
don vindrien el centres Cerca, comptant que, a nivell de nombre d’investigadors o 
de professors, som molt menys que qualsevol d’aquestes organitzacions a nivell eu
ropeu.

I no solament a nivell de persones, sinó també a nivell de pressupost. Si comp
tem el pressupost amb què cada any treballen el CNRS, Max Planck o Fraunhofer, 
estan per sobre els 2.000 milions d’euros; al CSIC, si anem a una comparativa esta
tal, tenim 737 milions d’euros, i als centres Cerca tot el volum econòmic amb què 
treballen està en 478 milions d’euros. Per tant, vull dir, som molt competitius, traiem 
molts fons, estem en el nivell internacional, amb una capacitat econòmica bastant 
més petita que la que tenen competidors europeus com els que esmentava abans.

Dit això, entraria a explicarlos els tres grans àmbits que ens preocupen i que 
creiem que des del punt de vista tant de govern com legislatiu s’haurien d’analitzar i 
veure de quina manera es pot ajudar a l’àmbit de la recerca i dels centres, perquè, si 
bé és cert que s’ha aconseguit aquests anys un nivell de desenvolupament important, 
és cert que l’estructura és molt fràgil, i, per tant, qualsevol, diguéssim, no ja atac al 
centre, sinó qualsevol no acció que consolidi aquest model farà que els propers anys 
aquests indicadors difícilment es puguin mantenir.

El primer element que els voldríem esmentar és la qüestió del marc legal i admi
nistratiu. En aquests moments l’únic marc legal administratiu que tenen els centres 
Cerca són aquests dos articles, diguéssim, de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, i la re
solució del 21 d’octubre del 2015, en els que, per un costat, s’identifiquen com a cen
tres Cerca entitats amb entitat jurídica pròpia sense ànim de lucre..., i en la resolució 
del 2015, nominativa, en la qual es diu quins centres formen part dels centres Cerca.

A partir d’aquí, això fa que, en l’evolució que hi ha hagut els darrers anys, cada 
vegada més hem estat inclosos dintre el que és sector públic, perquè majoritàriament 
els nostres patrons són departaments de la Generalitat i universitats, i, per un altre 
costat, també cada vegada ens hem anat consolidant dintre el que serien els depar
taments de la Generalitat a nivell de pressupost i a nivell legislatiu, doncs, en totes 
les normatives que afecten el sector públic: per tant, totes les qüestions relacionades 
amb taxes de reposició, amb límit pressupostari, amb incapacitat de generar deute, 
incapacitat de poder tindre crèdit, etcètera.



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  48

Per tant, això és una forta limitació. Hem de pensar que les universitats tenen 
una llei d’autonomia tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya. El CSIC és un 
OPI. Els centres de recerca, en aquest sentit, simplement tenim legalment aquestes 
dues qüestions.

Per tant, això què ha fet? Ha fet que els darrers anys qüestions com la Llei 
d’IVA, sobre si la recerca era una activitat econòmica o no, i, per tant, com s’havien 
de tractar les subvencions, ens hagin afectat, i encara és un tema que no està com
pletament resolt en el cas del càlcul de la prorrata. La Llei de contractes menors del 
sector públic, amb totes aquestes modificacions, ens ha afectat; hi ha hagut molta 
discussió, perquè va arribar un moment en què se’ns demanava que a 1 de gener 
féssim una previsió de quina seria la compra de reactius, a quina empresa, etcète
ra, quan, evidentment, els experiments que faré el mes de juny no sé si sortiran bé 
o sortiran malament, si hauré de tornar a comprar o ja hauré de fer una altra cosa, 
no? La limitació –com comentava abans– de les taxes de reposició, la limitació de 
l’increment de la massa salarial, la concatenació de contractes temporals, la impos
sibilitat d’obtenir crèdits, l’assimilació completa al sector públic, això ha anat en de
triment de la capacitat operativa que necessita l’activitat de recerca.

Dit això, evidentment, el que hem demanat i hem reclamat moltes vegades és 
el fet de que hi hagués una llei de la ciència. I, en aquest sentit, estem, diguéssim, 
esperançats que la iniciativa del Pacte nacional per a la societat del coneixement si
gui l’oportunitat perquè, evidentment, la societat i, en aquest cas, el Parlament que 
la representa, pugui arribar a tenir un marc general que permeti aquesta elaboració 
de la llei de la ciència i que veritablement ens serveixi per dotar d’un marc legal a 
tota l’estructura que existeix en aquests moments dels centres de recerca. És l’única 
manera, veritablement, de tenir un marc en el qual, després, quan vingui la Inter
venció, quan vingui la Sindicatura de Comptes, puguin determinar les activitats que 
estem fent en funció d’unes particularitats que són les que veritablement depenen 
de la recerca.

A diferència de molts departaments de l’Administració pública, nosaltres..., a 
1 de gener, el nostre pressupost assegurat és una mínima part de tot el pressupost 
que executem, perquè la majoria del nostre pressupost és un pressupost que ve de 
la consecució de projectes competitius, i, per tant, no sabem quants projectes com
petitius aconseguirem els mesos següents. Per tant, la modificació pressupostària, 
que en un departament se li assigna a 1 de gener, és relativament una cosa extraor
dinària, o les variacions o les, diguéssim, desviacions pressupostàries, en el nostre 
cas, són absolutament normals, perquè, vull dir, cada any obtenim recursos nous i 
més competitius. Clar, tot això, quan ens posen una llei que ens limita la taxa de 
contractació o ens limita certes qüestions, l’únic que fa és entorpir la capacitat ope
rativa dels centres.

A partir d’aquí, per tant, demanem sobretot que pugui haverhi aquest consens 
perquè es pugui fer una llei de la ciència, i estem esperançats que el pacte nacional 
a la vegada serveixi per donar un marc de previsió de futur sobre com ha d’anar la 
recerca i com els centres de recerca s’han d’integrar.

És cert que mentre no hi ha hagut això, doncs, hi ha hagut una sèrie d’actuacions 
en podríem dir urgents per intentar pal·liar alguns dels problemes que han anat sor
gint. A nivell de Catalunya, la interpretació de les normes d’intervenció i funció 
pública dels centres, que va ser un acord en el seu moment entre la secretaria d’Uni
versitats i Recerca, Intervenció i la Secretaria d’Administració i Funció Pública; en 
el cas del Ministeri de Ciència, fa pocs mesos, el decret de mesures urgents, perquè 
algunes qüestions depenen, evidentment, del ministeri, o, en el cas també de Cata
lunya, l’Acord del Govern 41/2019, d’11 de març, en el qual es donava, diguéssim, la 
capacitat de que els professors ICREA poguessin tenir les responsabilitats de direc
ció o de docència amb altres entitats, i, per tant, no hi hagués problemes d’incom
patibilitat en l’àmbit públic. 
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La segona qüestió, diguéssim, a esmentar és el tema econòmic. Fan falta més 
fons per a recerca –això ja ho deuen haver sentit molts vegades–, però fan falta més 
fons de recerca també destinats als centres Cerca. Durant tots aquests anys, des del 
2008, podríem dir –que va començar la crisi econòmica–, la dotació basal que han 
tingut els centres s’ha mantingut completament, però està clar que des del 2008 fins 
ara els centres han aconseguit, diguéssim, desenvoluparse, créixer, atraure talent, 
desenvolupar molta activitat.

Perquè en vegin una mica la idea, en aquests moments el que destina la Gene
ralitat als centres Cerca en total són 114 milions d’euros de despesa, diguéssim, de 
capítol despesa corrent, més 12 milions d’inversions, no? El volum del que es genera 
en els centres el 2011 eren 400 milions d’euros, el 2017 són 478 milions d’euros. És a 
dir, hem anat creixent, a pesar de la crisi econòmica; a pesar de que el finançament 
basal no s’ha augmentat, l’activitat de recerca sí que ha anat creixent, no? D’aquests 
114 milions la major part provenen del Departament d’Indústria i Coneixement; 
després, el segon gran departament que inverteix en temes de recerca és el Departa
ment de Salut, i després hi ha altres departaments també implicats.

Per tant, fixinse que en aquests moments per cada euro invertit –no de despesa, 
sinó invertit– en els centres de recerca n’aconseguim quatre. Per tant, per nosaltres 
està clar que un euro més posat en aquí no és una despesa pública que es fa, sinó que 
això ho multiplicarem per un factor, com a mínim, quatre.

Aquí tenen –no ho veuran, però després ja tindran la presentació– cada centre, 
en concret, què rep cada un d’ells, no? Això és una altra de les qüestions en les quals 
creiem que el pacte ha d’incidir. Aquesta distribució del finançament basal és una 
fotografia que recull la situació dels anys 20082010. Per tant, en aquests moments, 
hi ha hagut centres, hi ha hagut activitats de recerca que han crescut moltíssim i que 
no tenen en aquests moments associada la despesa basal que requereixen les infra
estructures i el personal de recerca que tenen assignats.

Per tant, en aquest àmbit, el missatge que els volem deixar és que fa falta incre
mentar el pressupost destinat a recerca. Sabem que, evidentment, doncs, no hi ha 
hagut pressupostos a nivell estatal, portem des del 2017 en aquí amb pressupostos 
prorrogats. Per tant, entenem que això no és una cosa que d’un dia per l’altre es pu
gui resoldre, però sí que creiem –i en això sí que volem ser molt exigents– que, men
trestant, es pot millorar la situació crítica. I aquesta millora pot anar en algunes de 
les qüestions que plantegem aquí.

Com, per exemple, els pocs diners que hi ha i que podem, diguéssim, obtenir en 
les convocatòries locals..., són les convocatòries que provenen de diners Feder. El 
problema que hi ha en aquests moments és que les convocatòries de Feder que fa la 
Generalitat de Catalunya..., només s’assigna al Feder, però ja saben vostès que per
què el Feder es pugui cobrar primer has de fer la inversió, i, una vegada has fet la 
inversió i l’has justificat, al cap de dos anys en reps el 50 per cent. El problema és: 
i com fem la inversió? Perquè, és clar, necessitem el cent per cent dels diners per 
fer aquella inversió. Els darrers mesos hi ha hagut una convocatòria d’equipament 
científic, i diversos centres, per exemple, ens hem ajuntat per fer unes peticions de 
microscòpia electrònica d’alt nivell ajuntant diners que tindrem o que aconseguim 
amb el Severo Ochoa, etcètera, i tal, però, és clar, el gran problema és dir: «Bé, i 
l’altre 50 per cent...?» Com ho fem, això? És a dir, com financem aquesta qüestió? En 
aquest sentit, l’avançament del cost d’inversió via crèdit o avançament directament 
amb la garantia que sap que després es convertirà, això, hauria de ser una eina que 
ens ajudaria moltíssim per «apalancar» aquests diners, no?

La segona qüestió, evidentment, és no perdre convocatòries Feder; pocs diners 
que hi ha, doncs, si hi ha una possibilitat de convocatòria, poderla desenvolupar. 
Portem, a tall d’exemple, uns quants anys –perquè no són mesos, ja– treballant en 
una possible convocatòria Feder amb entitats agregades per valoració. Una de les co
ses que sempre s’ha dit és l’impacte que té la recerca des del punt de vista de la trans
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ferència i des del punt de vista de la societat. Bé, s’aconsegueix que diverses entitats 
ens posem d’acord i treballem conjuntament per crear una unitat que ajudi a valorar 
els resultats de tots. És a dir, no en creem una per cada u; ens ajuntem per ferho. 
Quan ja està quasi tota la feina feta, doncs, resulta que aquesta convocatòria, de mo
ment, està parada i no està sortint. Home, agrairíem que això es pogués resoldre, no?

I l’altre element, mentre no hi ha més diners: som entitats que cada any hem de 
tancar a zero; a diferència del sector privat, no podem tenir un superàvit, perquè si 
tinguéssim superàvit la subvenció, llavors, la perdríem, és a dir, tanquem a zero, 
tots els diners són finalistes; per tant, la qüestió seria aconseguir una possibilitat 
d’endeutament, és a dir, que se’ns permetés un cert endeutament, una possibilitat 
de demanar crèdit. Ja sabem que des del punt de vista de la funció pública això està 
limitat, però ara que sembla que la situació econòmica va millor, aconseguir que 
per a recerca, per a la ciència, sí que hi pogués haver una capacitat d’utilització dels 
capítols VII i VIII, que serien els que podrien resoldre això.

Per últim, des del punt de vista de l’altre element cabdal que tenim als centres, 
que és el tema del personal, les persones, el talent: els centres de recerca es basen 
en el talent de les persones, en la capacitat dels homes i dones científics, dels homes 
i dones tècnics que treballen amb nosaltres. Perquè se’n facin una idea, en aquests 
moments tenim com a personal vinculat més de vuit mil persones que treballen als 
centres només, de les quals 5.700 són investigadors, dues mil tècnics de suport i 
mil d’administració. Evidentment, volem cuidar aquest personal, i, en aquest sentit, 
doncs, hi va haver una declaració del Parlament instant a que hi hagués una negocia
ció per fer un conveni en l’àmbit de la recerca. Nosaltres hi estem disposats, i així ho 
hem expressat als sindicats, i hem creat..., no podíem ferho perquè l’associació, di
guéssim, legalment no ens permetia la negociació col·lectiva, però hem fet una nova 
associació, que ja estarà en marxa durant aquest mes i que ens permetrà entrar en 
aquest diàleg a nivell sindical des del punt de vista de la negociació.

L’altre element important és la qüestió salarial. Hi ha hagut una sèrie de qües
tions que ens afecten, com és el tema de l’EPIF, en el cas dels contractes predoc
torals. També hi ha hagut qüestions respecte al tema postdoctoral. Aquí els hi hem 
volgut posar la comparativa del salari predoctoral a diferents països d’Europa i el 
que tenim –una barra horitzontal– a Catalunya. Les blaves són el salari brut en 
aquests països d’un «predoc»; el blau seria també l’equivalent aquí a Catalunya, i 
després el carbassa ja seria, en aquests països europeus, una determinació del salari 
net, no? No som competitius, és claríssim. És a dir, els nostres salaris de «predoc» 
i «postdoc», doncs, no són els mateixos d’altres països europeus. Això què vol dir? 
Que és molt difícil que una persona de fora vulgui vindre als nostres centres a tre
ballar, atesos els salaris que tenim.

Però la solució d’això no és simplement dir que l’EPIF a partir d’ara s’incremen
tarà. La solució d’això és augmentar els diners quan es fan les convocatòries de 
«predoc» o de «postdoc», perquè, diguéssim, el que no podem acceptar, perquè no 
tenim mecanismes, és que llavors es facin cofinançades, és a dir, que l’Administra
ció només doni una part dels diners salarials i que la resta els hàgim de buscar no sé 
a on, perquè amb la situació econòmica que tenim això no és factible, no?

Per tant, per acabar aquesta part de talent i personal, la flexibilitat de la contrac
tació en recerca és important, la competitivitat internacional és important. Dema
nem deslligar els temes salarials de qüestions com les que ara hi ha hagut, el nou 
decret d’hores extres. Clar, aquest decret nou, que ens demana que tothom hem de 
tindre un control horari, és molt difícil d’aplicar en el sector d’investigació, perquè 
és com demanar a un atleta d’elit quantes hores ha d’entrenar i que li controlem les 
hores d’entrenament. Evidentment que la gent ha de descansar, però certes qües
tions, en el cas dels investigadors, depenen de la pròpia decisió de l’investigador que 
vol acabar aquell experiment aquell dia o se’n vol anar a casa a llegir o a connec
tarse a internet per baixarse, diguéssim, el paper, no?
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I, per tant, també demanem al ministeri i a la Generalitat que les convocatòries 
de recursos humans dotin amb els mínims que la mateixa Administració determina 
per als salaris, i no faci que..., demana un mínim salarial però dota per sota d’aquest 
mínim salarial.

Aquests creiem que són els elements que en aquests moments més ens preocu
pen, i, per tant, diguéssim, els volíem compartir amb tots vostès. I a partir d’aquest 
moment estem a la seva disposició per contestar qualsevol pregunta o qualsevol 
aclariment que considerin pertinent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Samitier, per la seva exposició. I ara iniciarem un torn per 
als grups parlamentaris que així ho desitgin. Serà un torn de cinc minuts per a cada 
un dels grups, i començarem pel grup proposant, el Grup Republicà. Té la paraula 
el senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, senyor president. Primer de tot, en nom del meu grup, donar la ben
vinguda al doctor Samitier, al doctor Comella, al doctor Poses, a tot l’equip que 
l’acompanya, i agrair la compareixença. Lògicament, cinc minuts és poc temps, 
però..., algun comentari, començant per un reconeixement. És a dir, les dades agre
gades dels centres Cerca són espectaculars. Quan parlem de que Catalunya pot con
vertirse en un dels pols de coneixement més importants del sud d’Europa, és grà
cies a aquesta simbiosi d’universitats i de centres, o sigui, ACER i els centres han 
marcat la diferència, aquests anys.

El que crec que és molt molt rellevant –ara vostè hi feia referència– és com es 
competeix directament amb grans institucions europees amb una diferència de pres
supost enorme. Per tant, l’eficiència és enorme per part seva. Per tant, la felicitació a 
tot el sistema, a tots els investigadors, a tots els tècnics, a tot el personal també d’ad
ministració –per què no?– que participa en els centres de recerca.

Això ha estat resultat probablement d’un model diferent, i quan dic «diferent» 
dic diferent en el marc de l’Estat espanyol, eh? Perquè aquí sembla que... I no ho dic 
amb allò..., que innovàvem molt; bé, bàsicament, és un model que funciona en el 
món en el qual la recerca funciona.

I aquí vaig al primer marc: el marc legislatiu. Clar, és que vostès, de fet, el que han 
fet és sacsejar l’Administració pública, i crec que d’això és del que hem de ser cons
cients, i cada vegada més, els grups parlamentaris, de com hi donem solució. Lògica
ment, la llei de la ciència –ara fèiem un comentari amb la diputada Romero–..., és a 
dir, la llei de la ciència suposo que acceptarà, o qualsevol tipus de llei, tant li fa, que 
puguem senzillament preservar el model, perquè, de fet, és un exemple a l’hora de 
gestió pública: són institucions públiques amb patronats la majoria amb majoria públi
ca, que nomenen els seus directors per crida internacional, que tenen processos d’ava
luació amb conseqüències, que tenen comitès científics externs, internacionalitzades, 
i, com vostè ha dit, que per cada euro públic basal directament en capten quatre. No 
hi ha res exactament igual, probablement perquè no ho pot ser, a res de l’àmbit públic.

I probablement el drama és que, després, en termes de funció pública, se’ls apli
quen els mateixos criteris que a tot el sector públic, i sé que portem quinze anys te
nint aquest debat, i que probablement el que hauríem de desencallar en aquest Parla
ment són aquelles coses de «si hi ha quelcom que funciona molt i és model respecte 
a tota la resta», ja no només diria que hauríem de preservarho, sinó que probable
ment serviria, per exemple, en altres àmbits de l’Administració pública.

Crec que aquest ha de ser el compromís, i des del nostre grup completament do
nem suport al Govern per accelerar la llei de la ciència. Però m’atreviria a dir que 
si al final, doncs, no arriba, la llei de la ciència, probablement ens hauríem de posar 
d’acord en l’àmbit legislatiu, ni que sigui a fer una llei d’acompanyament, i ho dic 
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així de dràstic. Altres vegades s’havia aprovat, però és que és molt evident, proba
blement, el consens que hi ha entre la majoria de grups de què és el que hem de fer. 
Per tant, aquest és el marc legal.

Respecte al comentari del pressupost, lògicament, les dades són les que són. Al 
final, és a dir..., i si, a més, tinguéssim més pressupost, amb aquest nivell d’eficiència 
el salt seria molt més elevat. Aquesta és una assignatura pendent. En diferents go
verns probablement sí que hi va haver una priorització sobretot en l’àmbit i en l’èpo
ca –i agraeixo una reflexió–..., en la continuïtat: en el moment de les retallades més 
dràstiques, el sector que va patir menys va ser el de l’àmbit de la recerca, en termes 
concrets dels centres Cerca, perquè probablement no podia ser d’una altra manera. 
Perquè això..., jo sempre dic que pots deixar de fer una carretera; si deixes de fi
nançar basalment un centre Cerca, cau, i la gent marxa, i no ho recuperes mai més.

Però és veritat que estem en pròrroga pressupostària. Intentarem també al màxim 
possible..., i la responsabilitat col·lectiva d’aquest Parlament, de tindre uns pressupos
tos, i prioritzarho cap aquí. Ara, des d’aquest grup intentarem gestionarho també amb 
el Govern i donarhi suport, perquè és veritat que en aquest meanwhile, diguemne, els 
fons Feder són molt molt rellevants per la capacitat que tenen. I fer matching amb 
els fons Feder i el capítol VIII sabem que es pot fer, i probablement la recança –ho 
torno a dir: xoquem amb funció pública en termes generals– és que a l’hora de justifi
car fons Feder, en molts àmbits, després hi han incompliments, i això penalitza. Però 
vostès tenen, jo crec, el rècord de l’Administració pública en compliment; crec que 
estan al 98 coma no sé quant per cent. Per tant, probablement seria raonable que això, 
diguemne, tingués premi en termes de fer el cinquantacinquanta en capítol VIII.

Acabo –se m’ha acabat el temps, per tant... Respecte a les polítiques de talent, 
completament d’acord. Aquest és un dels àmbits d’èxit, i probablement ja he fet la 
reflexió que ho compartim, i això necessita flexibilitat. I el marc, diguemne, de con
veni que es pot aproximar ha de tindre molt en compte aquesta possibilitat de flexi
bilitat en tots els àmbits. I crec que una de les coses, doncs, que necessita flexibilitat 
també en termes..., la necessitat de pressupost és evident; poder gestionar quina és 
la política de sous o retribucions en l’àmbit de la ciència, també, i ha d’anar molt 
deslligat de la norma de funció pública, si volem ser competitius.

Per tant, en aquest sentit, acabo, senyor president, fent l’agraïment, demanant 
des del meu grup parlamentari que traslladin l’agraïment a tot el sistema de totes les 
persones, homes i dones, que treballen en els centres Cerca, que, evidentment, situen 
aquest país en un país competitiu en termes de recerca molt més per l’esforç i l’efi
ciència que no probablement..., el que es mereixeria com a resposta pressupostària 
per part d’aquest Parlament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, té la paraula el senyor Soler.

Jorge Soler González

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, reconèixerlos que la seva presèn
cia i les seves explicacions en aquestes hores són com un regal parlamentari. Por
tem des de primera hora del matí esbatussantnos amb algunes qüestions i abans, la 
primera hora de la tarda, doncs, no ha continuat, en aquest sentit, diferent. Per tant, 
doncs, aquest regal..., que vagi per davant la nostra admiració i reconeixement, la 
meva personal. Recordo –crec que va ser de les meves primeres visites com a dipu
tat– el doctor Samitier explicantnos el món de la recerca d’alt nivell, presentantnos 
gent extraordinària fent coses extraordinàries cada vegada que obríeu una porta, i, 
per tant, no hi ha res a dir que no sigui sota l’admiració, sota el reconeixement, sota 
l’orgull. I, a més a més, avui veniu acompanyat pel professor Comella, professor de 
medicina meu, persona admirada, estimada, reconeguda a la facultat de Medicina. 
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Fa molts anys que ens va deixar, però imagino que allà on està ara suposo que, en 
aquest sentit, deu estar exactament igual, no? Per tant, doncs, un honor escoltarvos.

El model que expliqueu, el model d’excel·lència, el model aquest de recerca, és 
evident que és el que cal tenir, el que en diuen en medicina «goal standard», el pa
tró de referència que hauríem de tenir: excel·lència, indicadors, rendició de comptes, 
resultats, avaluació, feedback, internacionalització. És a dir, jo crec que és evident 
que qualsevol model d’èxit en recerca ha de partir del que feu. Per tant, en aquest 
sentit, ficarnos a disposició, felicitarvos com a representants que sou, perquè ens 
trobem amb alguns a tot arreu –per tant, feu la vostra feina de representació molt 
bé–, i donarvos les gràcies, en aquest sentit, i que ho feu extensiu, bé, als equips, no 
solament als que us acompanyen avui –que també–, sinó als equips que pipetegen, 
que estan allà cada dia deixantse la pell per la recerca.

És evident que caldrà pensar en el tema de la retenció de recercadors. No és un 
problema que expliqueu solament vosaltres; vosaltres, perquè esteu al pic de l’èxit, 
no?, d’aquest procés, però és evident que això a tot arreu, doncs, és un problema 
comú. Probablement o bàsicament té molt a veure, el que expliqueu, amb el tema 
econòmic. La gent, doncs, es mou també pels grans equips, pels grans lideratges, i, 
per tant, si vosaltres teniu aquest problema, què hi deu haver als altres mons de la 
recerca, que també n’hi ha, no?

Quant al tema del marc legal, ficarnos a disposició. Desconec exactament en 
quin punt està tot aquest procés de la llei de la ciència, el consens. Sí que és cert que 
quan escoltem els rectors..., ja ho sabeu, no?, a vegades hi ha una mica de col·lisió 
en les necessitats compartides. Jo, com que vinc del món de la facultat, de la univer
sitat, doncs, m’ho miro; potser per aquesta tendència –i per la ignorància, evident
ment, eh?– fico al davant això vostre. I, per tant, desitjar..., crec que ell ha utilitzat la 
paraula «fer match», i, per tant..., no hi ha una altra manera que fer aquest encaix i 
entendre’s. I, per tant..., la nostra disposició, més encara quan anem als termes eco
nòmics, i crec que això és el que més pot captivar l’ignorant, no?: «Escolta, cada 
euro que ens doneu, mireu com el rendibilitzem.» Per tant, crec que no hi ha forma 
més fàcil d’explicar que és un model, doncs, de rendició fantàstic, no? I també a dis
posició quant al que expliqueu del tema Feder. És veritat que això ja són respostes 
de govern; per tant, jo no és que me’n vulgui inhibir, però és evident que això no ens 
toca, i ni podem ni tenim capacitat per donarhi resposta.

I, molt breument, sí que és cert que –escoltant a vegades alguns dels vostres re
cercadors...– el tema de la conciliació és un tema complex, no? Sé que obriríem ara 
un debat i probablement no és el nuclear avui, però sí que és cert que el tema dels 
horaris, de la conciliació, de moltes coses, és un tema que preocupa. Entenc la me
tàfora i l’exemple, perquè és evident que sense entrenament un no pot ser un gran 
atleta, i això mateix ho he escoltat sempre, doncs, a la facultat. De fet, nosaltres 
marxàvem sempre a les hores raonables, però els que estaven a la primera planta i a 
la segona planta sempre tenien una excusa: quan no era la centrifugadora era no sé 
què, i, si no, havien de d’acabar de fer córrer el procés, i fins que no acaba de córrer 
allò no podien marxar.

Per tant, la sensibilitat és evident que la tenim. Ara, també és veritat que –ara ja 
com a polítics–, doncs, hem d’intentar fer aquest match que deia el diputat, fer aques
ta concordança també amb els drets dels treballadors i amb la dignitat laboral, que 
crec que no hem d’oblidar, i comença pels salaris –com bé expliqueu– i pels horaris.

I acabo, senyor president, doncs, agraintvos novament i amb insistència la vostra 
feina i ficantnos a disposició del que puguem fer des d’aquest Parlament i evident
ment també des del Congreso, perquè hi ha moltes competències que són nacionals.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. I ara, pel Grup Parlamentari dels Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la senyora Romero.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, bona tarda al senyor doctor Samitier i a tot el seu equip 
que l’acompanya. Sempre és agradable escoltarlos, sobretot perquè expliquen coses 
interessants. Jo potser no seré tan suau com han sigut els meus companys diputats 
que m’han precedit, no perquè..., no amb vostès, ni molt menys, a qui se’ls agraeix 
la feina, se’ls reconeix la feina que fan, que és molta i molt ben feta, amb els recur
sos que tenen disponibles, que no són els que ens agradarien a tots, no?, i crec que 
ho heu dit d’una manera molt elegant.

Jo darrerament dic una frase: que és veritat que som excel·lents en la recerca –i ho 
deia el senyor Castellà, que en sap molt més que jo. És veritat, som excel·lents en re
cerca i fem una recerca excel·lent en aquest país, molt més del que ens pertocaria per 
població i per molts dels ítems que es podrien valorar. Però és veritat que les condi
cions en les que es fa la recerca a Catalunya són molt precàries, no?, i aquest és un 
element que jo crec que no podem deixar de parlar avui en aquesta compareixença. 
No perquè sigui culpa seva, només faltaria, no?, però, com que són –és veritat– l’as
sociació que aplega trentacinc centres de recerca, estic convençuda que vostès això, 
doncs, ho viuen, no?: la precarietat que hi ha a la recerca, l’alta temporalitat, els sous 
baixos –vostè ho ha dit, no?– comparats amb Europa: tant en els predoctorals com en 
els postdoctorals hi ha una diferència important.

Clar, això fa molt difícil atraure talent, però també retenirlo. És a dir, nosaltres 
dediquem molts recursos a formar la nostra gent i després és fàcil que marxin. Es
colta, en positiu, perquè van a viure experiències, si és aquest l’objectiu; però si des
prés es queden perquè tornar els suposa un greuge comparatiu, doncs, evidentment, 
aquí està passant alguna cosa, no? I quan ens hem anat reunint –i vostès ho saben 
molt bé– amb investigadors, ho expliquen, no?, que ja no és el fet de marxar i de no 
poder tornar, sinó que als que es queden, per diferents qüestions, els costa molt ini
ciar un camí, una trajectòria vital, perquè a vegades els costa demanar una hipoteca, 
perquè la temporalitat que tenen, molt lligada, doncs, a subvencions i a finançament 
extern, fa que la seva situació sigui molt precària.

I jo crec que un país no s’ho pot permetre, això. És a dir, quan parlem d’aquesta 
recerca excel·lent, no ens podem permetre que qui fa recerca visqui en una situació 
tan precària. I, per tant, aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa molt.

Clar, això va molt lligat als ingressos. Deia el senyor Castellà que hem mantingut 
els ingressos basals. Bé, del 2009 al 2016 va caure un 12,6 per cent, la inversió en 
recerca, no?, i països en els que ens emmirallem la van apujar, en època de crisi: Ale
manya, un 345 per cent; el Regne Unit, un 21 per cent. És a dir, home, amb això..., 
ens mantenim en alts nivells perquè sou estupends, no perquè hàgim fet tots un es
forç o perquè posem la recerca com una de les prioritats del país, que és el que hau
ria de ser, i més amb el debat que els rectors també han encetat sobre el finançament 
de la universitat pública, no?

Per tant, aquí hi haurem de fer alguna cosa. I si realment volem ser un país cap
davanter, seguirho sent, potser la corda ja no es podrà estirar tant i haurem de po
sar més recursos perquè aquestes condicions laborals siguin més dignes. Perquè, al 
final, jo crec que demanem la dignitat, no?, dels investigadors.

I, lligat amb això, li volia fer una pregunta al senyor Samitier –ja sap per on 
aniré. Altres vegades que ha vingut a compareixences, sap vostè que hem parlat 
del tema del conveni de recerca de Catalunya, no?, que és un tema que, bé, s’esta
va treballant. Jo li volia preguntar en quin punt està. Perquè és veritat que hi ha
via una dificultat que vostès poguessin ser patronal, i, per tant, la negociació fos 
amb vostès, per part dels sindicats, i no sé com ha acabat, això. Sé que estaven 
vostès treballant amb la Generalitat, amb el Departament de Treball. Bé, que ens 
expliqui en quin punt estem, perquè, realment, poder avançar en un conveni, en
cara que no fos l’ideal que voldríem, home, ens permetria segurament estabilitzar 
les condicions. I això també genera un horitzó, doncs, perquè amb el temps, no?, 



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  55 

amb les negociacions posteriors, es pugui millorar, diguéssim, aquest camí que 
hem de fer.

Sobre el tema del marc legal, que n’hem parlat també altres vegades, jo no sé si 
cal una llei de la ciència. Jo..., estic molt negativa, avui, perquè la compareixença 
d’abans trobo que ha sigut espantosa i això m’ha perjudicat en el meu estat d’ànim, 
però no tinc clar que ens en sortim, amb una llei de la ciència. No ens n’hem sortit 
amb una llei de pressupostos que s’hauria d’aprovar cada any, imagini’s, no? Llavors, 
jo no sé si podríem trobar altres vies; no sé si amb una llei de mesures o amb un de
cret llei o amb quelcom que ens permetés avançar en aquestes dificultats adminis
tratives que fan, doncs, que, ostres, els faci molt difícil, als centres de recerca, fer el 
camí que fan en altres països, no? És veritat que el senyor Castellà a vegades ho diu, 
no? Ostres, és que la funció pública genera els problemes, perquè els costa entendre 
que vostès són centres públics però no poden regirse com a sector públic, i, per tant, 
això els genera molts problemes, i hauríem de cercar la manera... Potser és la llei 
de la ciència? Potser sí, no ho sé. Jo els volia preguntar si creuen que, si no s’avança 
prou, podríem trobar algun altre canal.

I, per acabar, el pacte pel coneixement. Vostè, senyor Samitier, que sé que hi és, 
representant els centres Cerca, com veu que està evolucionant? Com veu que està 
anant, aquest pacte? Perquè, ja que no tanquem altres coses, com a mínim saber si 
això servirà per acordar algunes coses importants per al país.

Moltes gràcies. I, de nou, repeteixo l’agraïment a la feina que fa, que és fantàs
tica, i que posa Catalunya, almenys en aquest àmbit, en l’excel·lència, que no està 
malament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, pel Grup Parlamentari Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies als presents avui, al compareixent. Coincideixo amb la resta de 
grups parlamentaris que m’han precedit a agrairvos també els serveis prestats en 
un moment en què segurament no se us ha valorat pressupostàriament ni institucio
nalment com us mereixíeu, i segur que tenim un millor sistema de recerca del que 
ens mereixeríem com a parlament i com a govern, ja no dic com a país, perquè crec 
que seria injust amb molta gent del país, però sí com a esforç públic que s’ha fet 
en aquest país per mantenir un sistema de recerca a l’altura. I en això hi deu haver 
molt del sobreesforç de molts treballadors i del sobreesforç vostre, també, per seguir 
mantenint un sistema de recerca mínimament operatiu.

A mi em va tocar viure les retallades com a estudiant universitari, com a estu
diant, en aquell moment, en un treball de final de grau, amb els companys de depar
tament, i un podia veure com, diguemne, aquestes retallades i aquestes mancances 
pressupostàries al final el que feien era veure estudiants de doctorat marxant a les vuit 
de la nit cada dia, fent la seva tasca, que haurien de poder fer amb moltes més facili
tats, i, a més, amb sous molt complicats.

Havíem quedat per parlar i ens havíem reunit sobre el que comentava l’Alícia, 
també, del conveni col·lectiu amb els treballadors de recerca. També m’agradaria 
saber com avança la situació. Jo donaré la meva opinió: no sé si una llei de recerca 
serà la solució definitiva a tot això, no sé si una llei de pressupostos serà la solució 
definitiva. Nosaltres hi estem oberts, però crec que quan es demanda una llei de re
cerca –i ho diré tal qual– es sobreestima la capacitat d’aquest Parlament de fer feina 
legislativa. (L’orador riu.) És veritat, és a dir, jo ho posaria sobre la taula. És a dir, 
apostaria més per mesures urgents que es poguessin desenvolupar ràpidament que 
per la confiança de que aquest Parlament començarà a fer lleis a l’altura dels temps 
que corren, perquè fins ara no ha sigut així.
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En el debat de fons, també com de difícil, no?, és fer recerca i fer polítiques de 
recerca en una economia de serveis sobre uns pressupostos que consoliden retalla
des, i quin és l’horitzó que volem construir i per què per nosaltres és important cons
truir un horitzó de benestar que inclogui un esforç públic en polítiques de recerca. 
Perquè també ens hi juguem, doncs, la capacitat de tenir un estat del benestar capaç 
de construirse a futur i de construirse amb tots els reptes que tenim sobre la taula, 
i en tenim moltíssims: en tenim en matèria de transició energètica, en matèria mè
dica, en matèria científica, etcètera, en matèria d’innovació, també. I tenim molts 
reptes que, si no els comencem a construir avui, veurem el que estem veient fins ara.

Estem orgullosos del nostre sistema de recerca? Sí. Anem de pujada o anem de bai
xada? Si ens comparem amb segons quins països d’Europa, anem de baixada. Estem 
orgullosos del nostre sistema d’innovació? Sí. Però fa deu anys competíem amb Fran
ça i amb Alemanya i ara competim amb l’Europa de l’est i la perifèria europea. Bé, 
en seguim estant orgullosos, però hi ha un problema de priorització pública i de ser 
capaços de fer del Pacte nacional per al coneixement un pilar fonamental i una apos
ta sostinguda en el temps amb la importància estratègica que creiem que ha de tenir.

Segurament aquesta és una responsabilitat col·lectiva, però jo també faria un pe
tit incís: fora bo que no fos la primera vegada en la història que no tenir uns pressu
postos és responsabilitat de l’oposició i no del Govern. I ho dic perquè hi ha un debat 
de fons i un treball legislatiu que podem compartir, però hi ha d’haver unes priori
tats que crec que se us ha d’exigir als partits que doneu suport al Govern.

Per altra banda, res més. Donarvos les gràcies i refermarme en les dues pre
guntes de l’Alícia sobre el tema de la sindicació dels treballadors de la recerca del 
conveni col·lectiu –com avança– i quina és la vostra opinió sobre el Pacte nacional 
per al coneixement i com s’està desplegant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, en nom de la CUP, té la paraula el senyor 
Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. I moltes gràcies, doctors, per la compareixença i l’assistència. 
I veuran que he dit «doctors» i no he dit «doctores», i no ho vull traslladar com una 
crítica per l’ACER, no és per vostès, sinó per una reflexió col·lectiva que hauríem de 
fer el conjunt dels diputats i les diputades i el conjunt de la societat: que tenim la sort 
de tenir doctors amb tot el mèrit, però segurament hi deu haver doctores que tenen 
un mèrit similar i que, a dia d’avui, no juguen encara el paper que els correspondria 
a la nostra societat.

Agrair també que, d’una manera –com no pot ser d’una altra manera– molt ci
entífica, doncs, es parli d’una manera molt curosa del finançament, o potser de la 
manca de finançament, del tractament de les subvencions –que és una discussió de 
l’àmbit estatal però que evidentment influeix absolutament en la recerca i en la in
vestigació– i del que suposa, al final, també, haver d’aplicar les taxes de reposició 
del sector públic en un àmbit com el que vostès representen.

Jo no m’estendré gaire –perquè ja ho ha fet la senyora Romero, diputada del PSC 
i Units per Avançar– en la qüestió de la precarietat laboral, però sí que necessitem 
que ens parlin més de com condiciona la precarietat laboral el conjunt de la inves
tigació i de la recerca.

Ha fet vostè, senyor Samitier, una referència a la necessitat d’una llei de ciència. 
La primera reflexió ràpida que m’ha vingut al cap és: ja tenim una llei de  ciència, que 
evidentment és la llei espanyola. Però això ens hauria de portar a una segona: que 
no sempre l’especialització ens porta solucions, i, per tant, la Llei de la ciència espa
nyola del 2011 no ha estat pas una solució global; ha tingut alguna mesura positiva 
i algunes que empitjoren la situació, per exemple, l’estabilitat laboral dels investiga
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dors i de la recerca. I, per tant, estaria bé, si és possible, que vostè traslladés quins 
elements considera que serien necessaris per a una futura llei de ciència catalana per 
poder resoldre –de línies mestres, parlo– allò que la Llei espanyola de la ciència, la 
Llei de la ciència de caràcter estatal, no ha resolt.

Sobre la discussió de si llei o pressupostos, mirin, dependrà. Sí que és cert, tam
bé, que hi ha hagut dues intervencions de diputats i diputades que també han volgut 
fer una intervenció més científica que política, amb una perspectiva de que segura
ment hi ha poqueta possibilitat de que tinguem tramitació possible en aquesta legis
latura d’una llei de ciència, i, per una experiència de..., gairebé combinació d’allò 
empíric amb la perspectiva política, els donen una altra possibilitat, que és la llei 
d’acompanyament, o veure altres modificacions amb pressupostos.

Ens alegrem que vostès hagin resolt la qüestió de l’associació patronal, o, més 
ben dit, de la seva legitimitat per negociar com a associació patronal, i això tant de 
bo faci avançar ràpidament la qüestió de la negociació col·lectiva. I sí que els vol
dríem preguntar sobre l’afectació de..., una vegada aprovat l’EPIF, què ha passat 
amb el salari mínim –estem parlant de salari mínim– i com han viscut vostès aques
ta fins ara no aplicació, que sembla ser que potser es transforma ja en aplicació.

I després, hi ha hagut un moment en la intervenció, senyor Samitier, que vostè es 
referia a la flexibilitat en la contractació. A nosaltres ens agradaria saber si del que 
està parlant és de com superem la taxa de reposició o si del que està parlant és de la 
desregulació laboral, que tindria un altre tarannà.

I l’últim són dues preguntes combinades. La primera pregunta, d’una manera 
molt planera: es trasllada a dia d’avui en la investigació que el seu criteri fonamental 
ha de ser la rendibilitat econòmica? O ens poden dir: «N’hi ha que sí, n’hi ha que 
no», «Jo li puc contestar per mi, jo li puc contestar per d’altres»? O fins i tot la pre
gunta..., enfocada d’una altra manera, i també al fil d’una de les intervencions que 
ha fet un diputat que m’ha precedit: què significa ser competitius en termes de re
cerca i investigació? Què significa? Què significa, aquesta competitivitat en termes 
de recerca i investigació?

I jo acabaria. I, per tant, des del Grup de la CUP  Crida Constituent, agrairlos 
novament la seva compareixença.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. El Subgrup Parlamentari del PP no hi és. Pas
sem la paraula al senyor Clara, del Junts per Catalunya.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Benvinguts al Parlament, senyor Samitier i tot el seu 
equip. Diputats... D’entrada, senyor Samitier, dirli que compartim la seva diagnosi 
general en els tres àmbits que vostè ha fet a la seva exposició per examinar les debi
litats i les fortaleses del sistema de recerca de Catalunya. A més a més, diré, atès que 
soc el darrer –tinc aquest avantatge, tot i que d’altres desavantatges–, que compar
teixo la majoria dels arguments que han aportat el senyor Castellà i també la senyora 
Romero, tot i que discrepo d’ella en el fet de dir si cal o no cal la Llei de la ciència: 
el nostre grup creu que sí que cal.

Dit això, en les darreres dècades el nostre sistema de recerca ha aconseguit, cre
iem, un èxit notable en diversos àmbits, com, per exemple, en la publicació d’articles 
científics, tal com ho confirmen de manera reiterada diversos indicadors de referèn
cia, i des d’aquí, doncs, felicitar tant els centres de recerca com les universitats que 
ho han fet possible. I ara, en aquest moment, voldria afegir potser un quart àmbit, 
que per nosaltres –i probablement també per vostès– és igual d’important i que no 
ha aparegut en el debat, que seria el de la transferència del coneixement.

Primer, de tota manera, i en el marc del desenvolupament del Pacte nacional per 
a la societat del coneixement i de les lleis que s’hi han de desenvolupar, el nostre 
grup estaria molt interessat en conèixer la seva autoritzada i experta opinió en di



DSPC-C 274
6 de juny de 2019

Sessió 13 de la CEC  58

versos aspectes de caràcter general, i altres més concrets, del que acabo de dir an
teriorment.

Respecte als generals, el primer..., bé, no sé si caldria dirho, perquè ja s’ha expo
sat, però bé, tampoc costa re: quina valoració fa vostè del paper estratègic que han 
de tenir els treballs del PNSC, del Pacte nacional per a la societat del coneixement, 
per al futur de la R+D+I a Catalunya? I, en segon lloc, en la seva relació estratègica 
amb l’ACUP, amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, quin creu que ha 
de ser el paper de relació entre els centres de recerca i les universitats públiques? 
Aquesta segona qüestió creiem que és molt important.

Bé. Dels aspectes més concrets que deia abans, doncs, en síntesi, dirli que la 
qüestió principal que ens plantegem és la següent –i ara faig referència al que és 
la  transferència del coneixement–: si admetem com a hipòtesi –que pot ser con
trastada, potser, per alguns dels diputats, perquè així ho han manifestat molts in
vestigadors i gestors en recerca– que tenim el coneixement –parlo de Catalunya, 
òbviament–, l’impuls, la força i el talent, per què no som capaços d’obtenir els resul
tats en transferència que aconsegueixen altres països de capacitats similars al nos
tre? Quines debilitats té el nostre sistema?

S’apunten diverses possibilitats, que, naturalment, no s’exclouen entre elles, i de 
les que li agrairíem que ens donés la seva opinió. Ara en diré unes quantes; no prete
nem pas que les contesti cadascuna d’elles, sinó a l’inrevés, és a dir, potser la relació 
és una mica llarga, però és per poder triar i escollir quines creu que són potser les 
més importants, o qualsevol altra, òbviament, que vostè consideri, doncs, tan o més 
important que aquestes que diré.

Bé. La primera seria, potser, l’excessiva burocratització i funcionarització del 
sistema. En segon lloc, les normatives administratives i la relació entre les diferents 
administracions. La tercera, la manca d’inversors de capital risc. Potser, concretant 
encara més –perquè crec que a vegades fem unes discussions molt generals que te
nen els seus avantatges, però concretar una mica crec que pot ser interessant–: són 
un escull, la LOU i la LOMLOU per a la transferència del coneixement, i, si cal, per 
a alguna altra qüestió? Què ho fa, que tinguem una capacitat limitada d’atreure ca
pital risc? Perquè creiem que és així; si no, doncs, ja ens dirà el contrari.

També pensem que imitar allò que funciona pot ser una part important de la so
lució, per no dir una part molt important, perquè hi ha molts problemes que ja s’han 
abordat en altres països. Per tant, quins models de transferència haurien de ser una 
referència per al nostre sistema? No només parlo de països, sinó també potser d’or
ganitzacions. Com vostè deia..., ha citat, doncs, el Fraunhofer o el Max Planck, o 
qualsevol altre.

Creu que hi ha prou reconeixement per als investigadors i per als fundadors de 
spinoffs? –que encara no havia sortit, la paraula: spinoffs o startups, en un altre 
context.

I ara, una pregunta que he pensat abans, quan vostè ha parlat dels ICREA. Crec 
que hi han dues possibilitats: hi ha els seniors i els tenure tracks. Tenim la impres
sió de que els seniors sí que han tingut un gran èxit, però potser els tenure tracks..., 
potser no tant. Per als més joves, diguéssim. És així?

Per acabar, i com a resum: en resum, quina estratègia hauríem d’implementar 
per millorar el nostre sistema de transferència? Això es podria dir en plural, no? 
Quines estratègies, naturalment, es podrien implementar per millorar el sistema de 
transferència?

Moltes gràcies per haver comparegut a aquesta comissió, a vostè i a tot l’equip. 
Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Clara. I ara tindrà deu minutets el senyor Samitier per po
der donar resposta a les preguntes que li han fet els diputats.
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Josep Samitier i Martí

D’acord. Doncs, en primer lloc, agrair a tots els diputats i diputades els agraï
ments o les felicitacions que han fet sobre la tasca dels centres de recerca, que, evi
dentment, és mèrit de tots els homes i dones que cada dia intenten donar el millor 
de si i el millor del seu talent, provinent de tots els països del món, però que volen 
treballar aquí, a Catalunya, en els nostres centres. I, per tant, en nom d’ells, doncs, 
els agraeixo aquest reconeixement que avui han fet, no?

Si entrem ja en les qüestions que em plantegen, potser algunes les intentaré agru
par, tot i que, diguéssim, hi ha diferents elements. Una de les qüestions que s’ha re
petit diverses vegades és la rellevància o no d’una llei de la ciència, i, en paral·lel 
amb això, l’opinió i el desenvolupament que està tenint el Pacte nacional per al co
neixement.

Si començo per aquesta segona, a nivell personal els podria dir que, evident
ment, quan es va plantejar el pacte nacional, clarament era –i és– una oportunitat, i 
ho vam veure molt positivament. Sí que els puc dir que el començament va ser una 
mica..., de titubeig, i en aquest sentit, diguéssim, valorem molt positivament que 
darrerament, doncs, la conselleria i la consellera Chacón hagin fet alguns canvis per 
tal d’impulsar i per tal d’obrir el que seria el debat i l’anàlisi amb molts dels actors, 
no? Creiem que ara està ben enfocat. Les comissions estan treballant. El clima, pel 
que jo he pogut veure –perquè em toca, diguéssim, presidirne una, concretament la 
d’infraestructures– és molt positiu, és a dir, el clima de diàleg amb tots els actors ho 
és. I, per tant, aquesta reflexió estratègica que ha de servir per a tots els àmbits, per 
veure de quina manera això dona un full de ruta per als propers anys. És una qüestió 
clarament de país i clarament d’interès per a la nostra societat.

Sobre el tema de la Llei de la ciència, segurament cap de nosaltres és de l’àmbit, 
diguéssim, del dret, i, per tant, ho desconeixem. La impressió que tenim com a di
rectors, quan ens ve Intervenció, quan ens ve Sindicatura de Comptes, és que, si no 
hi ha una normativa legal que realment digui què som i quin és el marc en el qual 
se’ns ha de jutjar i analitzar, automàticament impera la Llei de consorcis públics o 
la Llei de fundacions públiques, i la paraula «recerca» desapareix absolutament, és 
a dir, l’especificitat de ser entitats de recerca queda completament diluïda. Vostès en 
saben molt més, d’això, i per això creiem i hem advocat pel fet que hi hagi una llei 
com a, creiem, element.

Està clar que la llei d’acompanyament per a qüestions urgents –com ara, que no 
hi ha pressupostos– ens pot ajudar en moltes d’aquestes qüestions que abans esmen
taven, però segurament no hi haurà una situació, diguéssim, formal fins que hi hagi 
aquest reconeixement per part dels centres de recerca.

A nivell de l’Estat, és cert que la Llei de la ciència no ha donat tots els resultats; 
va tindre també un nivell, diguéssim, d’evolució complex, i, bàsicament, després no 
s’ha desenvolupat. I en algunes coses que està present, encara hi ha el problema so
bre què preval, si preval la Llei de l’Estatut dels treballadors, si preval la Llei d’eco
nomia –i, per tant, quan es presenten els pressupostos..., etcètera–, o la Llei de la 
ciència, que parla, doncs, del contracte de l’investigador distingit o parla que certes 
coses no entren dintre el còmput de la massa salarial, etcètera.

Hi ha altres comunitats autònomes que s’han dotat d’una llei de la ciència amb 
un nivell de recerca que tenen molt inferior al que té Catalunya. Per tant, si aquestes 
altres comunitats ho han fet, Catalunya, que ha fet un gran esforç històric en l’àmbit 
de la recerca, creiem que s’ho mereix.

Respecte al tema, que també han esmentat, sobre les qüestions més de l’estatut 
del..., diguéssim, del tema de la negociació col·lectiva, com estava aquesta situació, 
en aquests moments, doncs, els ho diré. Avui, diguéssim, es constitueix la nova 
associació, que estarà dintre el Departament de Treball, i, per tant, permetrà que 
tinguem aquesta capacitat operativa de poder negociar convenis col·lectius que ara, 
dintre del que és el Codi civil, com a associació adscrita a Justícia, no tenim aques
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ta capacitat. Demà mateix al matí tenim una reunió en el Departament de Treball 
amb els sindicats, de continuació. Per tant, el diàleg està engegat. Hi ha voluntat de 
definir quin és el marc que ha de tenir aquest àmbit de negociació, i, per tant, les 
properes setmanes i mesos hi haurà un seguit de reunions en les quals participarem, 
juntament amb els altres actors i els representants del conveni.

Nosaltres creiem que això és positiu, és a dir, aquesta capacitat de diàleg. Alguns 
dels nostres centres ja tenien o tenen conveni col·lectiu; molts d’ells ja tenien comi
tès d’empresa, i aquells que no els tenien..., darrerament, tota aquesta activitat ha fet 
que s’hi estiguin convocant eleccions. Per tant, acabarem l’any, podem dir, amb tots, 
quasi, o la majoria dels centres, a partir de la mida que tenen, amb comitès d’em
presa constituïts i treballant.

Respecte a qüestions que també em demanen de temes que s’han esmentat..., 
quan deia, en el tema del talent..., algun aclariment sobre la flexibilitat, em referia 
sobretot a aquesta capacitat de poder contractar el personal adscrit a fons, que són 
competitius, i, per tant, que es pogués admetre aquesta situació. És a dir, és una 
mica contradictori que quan tens una persona formada, que ha estat treballant en un 
projecte, i en aquell moment aconsegueixes un altre projecte, i, per tant, aniria molt 
bé que aquell equip continués treballant, això no es pugui fer perquè no es poden 
concatenar els contractes, però a la vegada no els pots fer indefinits perquè tampoc 
t’ho permet, la llei. Per tant, aquesta qüestió és veritablement, diguéssim, una mica 
xocant, no? A això, és al que em referia.

El tema pressupostari i la qüestió, també, de com poder millorar les condicions 
de vida professional i laboral. És obvi –és obvi– que en aquests moments tenim un 
sistema aplicat als centres de recerca que ho fa molt difícil. És a dir, el sistema uni
versitari..., tots els que estem aquí representant ara centres de recerca som professors 
d’universitat, i alguns hem tingut càrrecs executius, en podríem dir, a la universitat 
–diversos hi hem estat vicerectors, i inclús, jo mateix, rector en funcions. Per tant, 
coneixem molt bé el món de la universitat i continuem sent universitaris al cent per 
cent, vull dir, no ho hem deixat en absolut, no?

Clar, tenim una qüestió que..., al sistema universitari nostre no tenim una figura 
de tenure track; en totes les posicions permanents..., veritablement, és concurs pú
blic i concurs competitiu. Per tant, a una persona que comença, el sistema universi
tari no li permet assegurar que si ho fa bé i és competitiu tindrà estabilitat. L’únic 
que li pots assegurar és que, si ho fa bé, competirà amb no sap qui, i, si guanya, con
tinuarà en el sistema. I, clar, això és molt complicat, amb les persones joves, quan 
els dius: «Escolti, no hi ha...»

A altres països del món hi han les dues vies; és a dir, hi ha places que són obertes 
al millor, i, per tant, diguéssim..., i hi ha altres places que hi ha una gran competència 
al començament, però una vegada s’ha escollit una persona, a aquella persona se li 
diu: «Si tu vas complint, si tu vas passant totes les comissions d’anàlisi de resultats, 
la teva estabilitat no perilla.» Això no ho tenim. No ho hem tingut en les posicions de 
recerca, no ho tenim amb els Juan de la Cierva, no ho tenim amb els Ramon y Cajal, 
no ho tenim amb la Beatriu de Pinós. És a dir, cada vegada que una persona acon
segueix això, sap que té un període de temps, i després és la incertesa absoluta, per 
part seva i per part nostra, perquè tampoc sabem si aquella persona, que pot ser molt 
vàlida, podrà continuar. I, evidentment, no tenim uns fons guardats que permetin, 
diguéssim, destinarlos a aquella persona, perquè això no ens ho permet la mateixa 
llei. És a dir, no podem tindre aquesta qüestió.

També m’han preguntat sobre el tema de l’afectació de l’EPIF. Clar, l’EPIF fixa 
uns mínims. Tots els centres de recerca tenen aprovats, amb els seus patronats, uns 
mínims, o sigui, unes bandes salarials en totes les categories. Això ha sigut una 
qüestió que s’ha anat fent perquè tots els centres de recerca hem anat participant i 
demanant..., adherintnos a polítiques de bones pràctiques europees en recursos hu
mans. I, per tant, per poder aconseguir contractes Marie Curie, que són els que per
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meten atraure gent a nivell internacional, Europa també et demana que compleixis 
uns estàndards en tot el que és la contractació, la forma de ferho, etcètera.

Llavors, tots els centres tenen aquestes bandes salarials. Això fa que hi hagin cen
tres que inclús ja estaven pagant per sobre els mínims que ara ha demanat l’EPIF –per 
tant, en aquests no hi ha hagut cap inconvenient–, i els centres que tenien el mínim, el 
mínim que fins ara hi havia, per dirho d’alguna manera, amb els contractes predoc
torals, el que han fet és modificarho. Quin és el problema que ens apareix? És a dir, 
això, diguéssim, no és... Estem molt d’acord, i abans presentava aquesta comparativa, 
que els contractes predoctorals guanyin més; el que demanem és que les convocatò
ries del ministeri, i també de la Generalitat, donin els diners per a això, clar. Perquè, 
si no, automàticament, dir que augmentis l’EPIF però que a la vegada el ministeri di
gui: «Però això no comportarà més despesa pública»..., dius: «Escolti, doncs...» O si
gui, són públics per a tot, i, en canvi, després hi ha aquesta incongruència.

Llavors, el problema de l’aplicació que hi ha hagut en alguns casos, o del retard 
en l’EPIF, és per acabar de veure d’on surten aquests recursos i com això es pot fer 
en un temps en què estem, veritablement, en pròrroga pressupostària, i, per tant, 
també els nostres pressupostos depenen del que pot vindre de la Generalitat.

Després, hi ha hagut totes les preguntes relacionades, també, amb el tema de la 
relació amb les universitats, amb l’ACUP, i, després, totes les qüestions relaciona
des amb el tema d’innovació. Amb l’ACUP la relació és molt bona, és a dir, fa pocs 
mesos hi vam signar un acord de col·laboració, vam tindre diverses reunions amb 
tots els rectors. No hi ha dos mons diferents, el món de la universitat i el món dels 
centres de recerca, quan estem parlant de recerca. Això no és veritat. És a dir, és el 
mateix món. Vull dir, els nostres estudiants de doctorat són estudiants de doctorat 
de les universitats catalanes. Tots fan la tesi i tots tenen un títol que han fet, potser, 
en els nostres laboratoris, però és un títol de les universitats catalanes. Passen les 
comissions de doctorat de les universitats catalanes. Per tant, no hi ha una separa
ció. Molts dels nostres investigadors són a la vegada també professors d’universitat, 
o imparteixen classes, i d’altres són associats –els que són ICREA, alguns d’ells són 
associats. Per tant, vull dir, quan parlem de recerca, és un únic món.

Està clar que nosaltres, la nostra missió específica és la recerca. Per tant, podríem 
dir que som com un centre d’alt rendiment, amb alguns àmbits temàtics, especialitzat 
en recerca i enfocat sobre aquesta recerca, mentre que les universitats tenen aquest 
caràcter absolutament transversal i abasten tots els àmbits del coneixement, no?

El president

Senyor Samitier, em sap greu. En tot cas, ara, després de la rèplica, com tindrà 
un altre torn...

Josep Samitier i Martí

Ah! Sí...

El president

...si vol ampliar alguna coseta més...

Josep Samitier i Martí

Sí; sí, sí, sí, sí. Em queda una mica el tema que abans he plantejat, d’innovació, 
però ja...

El president

Doncs ara tindrà una altra oportunitat.

Josep Samitier i Martí

Perfecte.

El president

Si els sembla bé, si algú vol fer una intervenció per aclarir... (El president dona 
la paraula a Narcís Clara Lloret.)
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Narcís Clara Lloret

Jo cedeixo el meu temps al doctor Samitier.

El president

Perfecte. Doncs té el temps vostè. Gràcies.

Josep Samitier i Martí

Moltes gràcies. I disculpin..., vull dir, com que les preguntes són interessants, 
també volia comentarlos això. Llavors, hi ha tota la qüestió de la innovació. Està 
clar..., és a dir, l’impacte de la recerca no és simplement un impacte econòmic. Pen
sar en la recerca en el segle XXI, en l’impacte que té, és pensar en tots aquells pro
blemes que tenim a la societat i que no hi tenim respostes. És a dir, l’única manera 
de donar resposta a problemes de canvi climàtic, a problemes de l’envelliment de la 
població, a problemes de la sostenibilitat de la sanitat, a problemes de l’energia sos
tenible, a problemes relacionats amb com fer que els mars i els oceans no estiguin 
contaminats, a la sostenibilitat de la humanitat, els reptes de què es parla, digués
sim, en aquests moments, és amb la millora del coneixement.

Està clar que hi ha coses que podem deixar de fer, però és molt difícil que avui 
en dia, diguéssim, deixem de fer certes coses, que deixem de moure’ns perquè no hi 
ha petroli o que deixem d’anar amb avió perquè els avions contaminen molt. El que 
hem de fer és aconseguir, potser, avions que no contaminin, o fer cotxes elèctrics. 
És a dir, que avui en dia hi pugui haver cotxes elèctrics, o que la il·luminació... Aquí 
encara no, però que moltes de les il·luminacions avui en dia siguin de LED, i, per 
tant, siguin de baix consum, és perquè en un cert moment algú va descobrir, doncs, 
que es podia fer llum amb un semiconductor. I això va ser un descobriment cientí
fic, i al cap dels anys ha donat aquesta qüestió. I si podem tindre cotxes elèctrics és 
perquè les bateries avui en dia són molt més eficients que no fa vint anys. I això és 
coneixement, i això és innovació.

Per tant, aquesta innovació i aquest impacte social que té la recerca són clarís
sims, i els veuran els nostres fills i els nostres nets. Per tant, si volem tindre una so
cietat de benestar per al segle XXI, fa falta tota aquesta qüestió, no?

Com aconseguir que la nostra societat, en aquest sentit..., i el coneixement, ar
ribi? Venim d’un país que..., desgraciadament, a tot l’Estat espanyol no hi ha hagut 
tradició científica. És a dir, quan abans presentava aquestes gràfiques comparatives 
amb altres països d’Europa..., moltes d’aquestes institucions tenen centenars d’anys. 
Nosaltres..., la universitat pública aquí comença a fer recerca a partir dels anys vui
tanta del segle passat, d’una forma... Evidentment, hi havia figures –hi havia figu
res–, però no hi havia infraestructures, no hi havia equips. Això s’aconsegueix, tant 
a la universitat com, després, en els centres de recerca, els últims quaranta anys. 
Per tant, portem poc temps acostumats a generar coneixement propi, eh? I, clar, fins 
que no tens coneixement propi..., és difícil, que aquest coneixement el traslladis, i 
això ens fa patir, evidentment, en la situació de les empreses que tenim, i dels em
presaris.

Quin és l’avantatge o l’esperit, diguéssim, que germina i que veiem? És que cada 
vegada apareixen més spinoffs, cada vegada apareixen més startups. Un va a en
torns com el Pier01 o el Parc Científic Biotech..., és a dir, no hi havia un sector «bio
tec»; Catalunya ara té un sector «biotec». És un sector «biotec» absolutament nou. Hi 
havia un sector «farma», però no existia un sector «biotec», i aquest s’ha creat i s’ha 
generat a partir de coneixement i de talent, i de gent que s’ha format a les universitats 
i als centres de recerca.

Com millorarho? Evidentment, el pacte ha de ser un element estratègic per ana
litzar què ens fa falta i de quina manera ens podem dotar. I, per tant, són cabdals, els 
resultats del pacte, i que després això serveixi, veritablement, per adreçar polítiques, 
independentment del Govern que hi hagi, independentment del partit polític o de les 
coalicions que es puguin fer. Vull dir, el que és important és que hi hagi una volun
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tat de país i que, evidentment, amb els ajustos que cada un pugui posar, es portin 
polítiques continuistes clares de fomentar el coneixement i de fomentar la recerca.

I, en aquest sentit, és difícil de dir, però hi ha hagut països petits, o amb pressu
postos..., o amb un nombre d’habitants similar a nosaltres, que han creat organitza
cions a nivell d’innovació, i estic pensant, per exemple, en UEDI, a l’entorn d’Holanda 
i Bèlgica, que veritablement han sigut un element molt important d’atracció d’aquest 
coneixement i de portarlo cap a la societat.

El president

Moltes gràcies, senyor Samitier. Ha estat tot un plaer. Gràcies, senyor Comella, 
i a tot l’equip. Molt agraïts.

I, com és l’últim punt del dia, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i dos minuts.
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