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Sessió 11 de la CSG

La sessió de la Comissió del Síndic de Greuges (CSG) s’obre a les tres de la tarda i set 

minuts. Presideix Ramon Espadaler i Parcerisas, acompanyat de la vicepresidenta, María 

Francisca Valle Fuentes, i de la secretària, Noemí Llauradó Sans. Assisteix la Mesa el lletrat 

Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Mercè Escofet Sala, Munia Fernán-

dez-Jordán Celorio, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i Elisabeth Valencia Mimbre-

ro, pel G. P. de Ciutadans; Aurora Madaula i Giménez, Antoni Morral i Berenguer i  Eduard 

Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Najat Driouech Ben 

Moussa i Núria Picas Albets, pel G. P. Republicà; Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar, i Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

Assisteix a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà, i de l’adjunta per a la defensa dels drets dels infants 

i dels adolescents, Maria Jesús Larios Paterna.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges titulat «Prevenció de la radicalització i el terrorisme a  

Catalunya» (tram. 360-00028/11). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe (informe: 

BOPC 555, 3).

2. Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortu-

ra corresponent al 2018 (tram. 360-00011/12). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe 

(informe: BOPC 238, 78).

El president

Bé; bona tarda, benvinguts. Gràcies per ser en aquesta Comissió ordinària del 
Síndic de Greuges, plantejada per substanciar dos informes.

Informe del Síndic de Greuges titulat «Prevenció de la radicalització  
i el terrorisme a Catalunya»

360-00028/11

El primer d’ells és el de la prevenció de la radicalització i el terrorisme a Catalunya, 
i el segon, el relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, corresponent 
a l’any 18.

Només posar de manifest una qüestió: que el primer dels informes és l’últim 
que no havia estat presentat en comissió de l’anterior legislatura, de l’any 17. Amb 
la substanciació d’aquest informe, en certa manera, la comissió no és que estigui al 
dia, però, en qualsevol cas, no tindria cap deure amb relació a l’anterior legislatura. 
Va ser incorporat a l’ordre del dia a petició del Grup de Ciutadans, i donaríem la 
paraula al senyor síndic de greuges per tal, doncs, que fes l’exposició, i després, com 
és habitual, faríem els torns preceptius d’intervencions. Per tant, senyor síndic, quan 
vulgueu, teniu la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Aquest informe, que va ser presentat al Parlament l’any 17, després dels atemp-
tats, va ser substanciat ja en part, en bona part, a la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 en una sessió el dimarts 24 de juliol del 
2018. Jo els en faré un resum molt sintètic, i dels passos que hem detectat per anar 
endavant sobre el que nosaltres plantejàvem.

Nosaltres vam fer un informe que vàrem titular «Prevenció de la radicalització 
i el terrorisme a Catalunya», informe del Síndic de Greuges que tenia dos apartats, 
un apartat dedicat a les polítiques que en tots els àmbits, especialment l’educatiu, 
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servissin per prevenir la radicalització, i una segona part dedicada a la necessària 
coordinació entre cossos policials.

Vàrem conèixer, abans dels atemptats i de l’informe, el programa Proderai, de 
prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització islamista, violenta, 
que té un protocol que posa a l’abast de tots els centres educatius un conjunt d’orien-
tacions, i fins i tot com intervenir-hi de forma educativa a partir dels valors d’un 
sistema i d’una societat que tots compartim, com la llibertat personal, la responsa-
bilitat, la solidaritat, el respecte, la inclusió, la cohesió social i el foment de la pau. 
I amb el convenciment, tant d’aquest programa de l’Administració com de totes les 
resolucions que hem anat fent com a síndic en casos concrets, de que la radicalit-
zació és el resultat d’un procés complex de caràcter multifactorial, i que ens equi-
voquem quan seguim orientacions unilaterals, simplistes, que sovint aboquen a un 
perill que a mi ningú em convencerà perquè ho deixi de citar que es diu «xenofòbia», 
i, per tant, la necessitat –al revés– d’atreure, sobre les bases del compartiment de va-
lors democràtics, posant a l’escola un espai molt important de socialització, proper 
i segur, amb valors compartits, que va provocar també que a l’inici del curs esco-
lar 17-18, passats els atemptats –ja s’havien perpetrat el 17 d’agost–, hi hagués, per 
part del departament, l’anunci –el Departament d’Ensenyament– sobre la formació 
a l’entorn del tema de la radicalització en el marc de les actuacions ja iniciades; ja  
es van començar a fer avaluacions, la taula de treball corresponent, i el que va es 
traslladar com a informe sobre el que s’havia aplicat.

D’immediat van sortir crítiques, que continuen sent necessàries, a tenir en comp-
te, a discutir, sobre com quan determinats enfocaments d’aquests protocols podrien 
provocar –subratllo això de «podrien», no necessàriament «provoquen»– una visió 
parapolicial per part dels responsables del sistema educatiu, i que, en aquest sentit, 
atorguem possiblement excessives responsabilitats a l’escola, i a tenir en compte, a 
més –segona crítica–, que possiblement mancava i manca formació específica dels 
professionals per utilitzar aquest protocol, que facilita eines i materials de formació.

I també s’alertava de quelcom que nosaltres alertem des de fa molt de temps, 
que hem de combatre l’estigmatització dels centres educatius. Deuen recordar vos-
tès que fa poc hem signat un pacte contra la segregació, que pot ser un gran instru-
ment per combatre l’estigmatització, si no ens acomodem a la tendència social, de 
vegades molt compartida, de que a uns ja els va bé aquest tipus de centres i a altres 
ja els va bé aquest altre tipus de centres, malgrat que això pugui significar una dis-
criminació, una separació. I en aquest sentit cal valorar amb naturalitat l’expressió 
i la manifestació de senyals identificatius sense caure en cap mena de racisme ni de 
caça de bruixes.

En la segona part de l’informe s’analitzava el marc de la coordinació policial en 
la lluita contra el terrorisme. Vull subratllar de nou, i avui més que mai, i amb for-
ça, que l’Estatut d’autonomia de Catalunya va fer un canvi molt important pel que fa 
al model policial a Catalunya. L’article corresponent de l’Estatut, el 164, parla dels 
Mossos d’Esquadra com la policia que ha d’actuar, que és la que ha d’actuar –és la 
que ha d’actuar– sobre la seguretat ciutadana, sobre l’ordre públic, com a policia 
administrativa i com a policia judicial en la investigació criminal, incloent-hi les di-
verses formes del crim organitzat i del terrorisme en els termes que estableix la llei. 
Es declara d’una manera contundent que els Mossos són la policia integral i bàsica 
per a tot el territori català, i que comprèn, com he dit, la funció de policia judicial  
i la de lluita contra el terrorisme en els termes que s’estableixin a les lleis.

L’Estatut reforça la figura de la Junta de Seguretat, a diferència d’abans; a par-
tir de l’Estatut..., una junta de composició paritària, presidida pel president de la 
Generalitat, per coordinar les polítiques de seguretat i l’activitat dels cossos policials 
de l’Estat i de Catalunya, i per al bescanvi d’informació entre ells i per a les rela-
cions de col·laboració i auxili amb les autoritats policials d’altres països. Si recorden 
l’Estatut del 79, és un pas de gegant endavant sobre aquesta idea dels Mossos com a 
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policia integral de Catalunya, que, per una banda, s’ha de connectar amb la col·labo-
ració de les policies locals, i, per altra banda, òbviament, s’ha de coordinar amb els 
efectius dels cossos de seguretat de l’Estat.

L’informe va detectar un conjunt d’insuficiències: la de l’escadussera pràcti-
ca de reunir la Junta de Seguretat –passaven anys sense que es reunís la Junta de 
Seguretat, fins i tot no es reunia quan hi havien alertes 4 sobre 5 de perill de ter-
rorisme–, i sobretot el fet de que no hi havia coordinació entre els cossos quan es 
barrava el pas –i no hi ha altra expressió que aquesta– als Mossos per participar en 
l’òrgan de coordinació a nivell d’estat, com era i com és el CITCO. S’han incorporat 
els Mossos d’Esquadra al CITCO? Sí, s’hi han incorporat recentment, i és un dels 
aspectes positius que vull assenyalar d’aquest informe i del que s’ha fet a partir del 
debat sobre el que va succeir a Catalunya arran dels atemptats; un CITCO que, com 
saben, ha de rebre, integrar i analitzar la informació estratègica i disponible en la 
lluita contra tot tipus de delinqüència organitzada, sigui terrorisme i radicalisme vio- 
lent, sigui un altre tipus de delinqüència organitzada, i en tot un conjunt de compe-
tències a partir de la separació entre antiterrorisme i crim organitzat.

Val a dir que, com a síndic, a l’informe assenyalem diversos autors de molta 
capacitat i molt reconeixement que avalaven la necessitat de fer allò que aleshores 
no s’havia fet encara, incorporar-nos al CITCO, i ara ens alegrem que això estigui 
en marxa i que pugui donar ja resultats concrets.

També assenyalàvem, com havia assenyalat el Parlament de Catalunya, que no 
s’entenia que els Mossos no estiguessin integrats a l’Europol, quan és un fet absolu-
tament normal de totes les policies de països democràtics. I, en aquest sentit, crèiem 
que podia haver donat un major sentit de coordinació i d’informació, i que no era 
un problema de l’Europol, com va dir un alt càrrec del Govern espanyol –la sego-
na de bord de l’anterior Govern espanyol, del Govern del PP–, quan va dir que això 
depenia de l’Europol. Depèn dels estats, com el model alemany, que promociona 
a l’Europol els representants policials dels diversos Länder que componen la unió 
federal alemanya. I, a més, expressava un tractament diferencial, incomprensible, 
partidàriament explicable, però no institucionalment i des del punt de vista de drets 
i garanties explicable, de que el País Basc pogués tenir l’Ertzaintza a l’Europol i no 
els Mossos d’Esquadra, i ho podien tenir al País Basc quan amb un acord partidari, 
legítim, per uns pressupostos..., el PP va intercanviar amb PNB el suport als pres-
supostos a canvi de la presència a l’Europol. El síndic està dient, senzillament, que 
no es pot jugar amb la seguretat. La seguretat no és una arma d’intercanvi partidari,  
és un tema molt seriós de raó d’estat. I si hi han institucions europees que són efec-
tives, necessàries, de coordinació, s’hi ha de poder participar.

Assenyalava el mateix informe que ens sorprenia la manca de coordinació entre els 
cossos policials a l’entorn d’un fet molt concret: qui és, quin historial tenia i a qui obeïa  
l’imam de Ripoll. Com és possible que al síndic li arribin queixes de les autoritats de 
Ripoll i de les autoritats de la comunitat islàmica de Ripoll sobre per què l’Estat no 
els ha explicat el que sabia sobre aquesta persona? Que no és curt, i que no és un fet 
petit: persona condemnada, engarjolada, amenaçada d’expulsió, perdonada l’expulsió, 
ara sabem que confident dels serveis secrets de l’Estat, no sabem exactament en quina 
mesura, no ho saben ni els membres de la comissió de secrets oficials del Congrés dels 
Diputats, i estem al 2019. És un tema opac a l’entorn del fenomen dels atemptats del 
2017.

També ens sorprenia, en l’informe, que no hi hagués hagut debat ni al Parlament 
ni a les Corts Generals. S’imaginen, a la República Francesa, després dels atemp-
tats del Bataclan o dels cafès de París, que l’Assemblea Nacional no motivés un 
debat, com es va motivar, entre govern i representants de tots els que estan allà 
per l’acció democràtica de la població per discutir quelcom tan important? (Pausa.) 
Encara avui no hi ha hagut cap debat a les Corts Generals sobre el tema, i avui po-
dem dir que, per negligència d’uns i per precipitació d’altres, no n’hi havia hagut al 
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Parlament de Catalunya fins que vostès, amb molt bon criteri, van decidir crear la 
comissió sobre els atemptats.

I, per últim, volem assenyalar –com hem dit fa bastant de temps, i ho tornarem a 
dir avui amb força– que fa falta una llei de la Policia de Catalunya. És un cert gali-
maties, el marc legal que avui regula la Policia de Catalunya. Si ho diu l’Estatut, els 
ha recordat en quins termes, amb solemnitat i amb contundència, com és possible 
que encara ens basem en la necessitat d’actualitzar la llei del 91, de policies locals, la 
del 94, de la policia de la Generalitat, i de l’any 2003, la Llei d’ordenació del sistema 
de seguretat pública de Catalunya, totes tres mesures anteriors a l’Estatut, i ha passat 
molta aigua sobre els ponts, des de l’Estatut. I aquí no hi ha Tribunal Constitucional 
ni cap altra matèria que es pugui adduir.

Fa falta agafar seriosament la necessitat de legislar sobre delimitar de manera 
clara i precisa les funcions de la Policia de Catalunya, crear un autèntic sistema de 
policia a Catalunya i introduir conjuntament la Policia de Catalunya, Mossos i po-
licies locals, als continguts relacionats amb la necessitat de prevenir i fer front al 
terrorisme. I tot això ho traslladàvem a les recomanacions.

Sabem que l’Administració..., sabem per la DGAIA que s’ha establert un sis-
tema de coordinació i prevenció per lluitar contra els prejudicis, tot just encetat, 
i ho dic amb la millor voluntat del món, però dic «tot just encetat»..., queda molt 
per fer i –permetin-me que critiqui l’Administració– anem endarrerits, sabem que 
la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania emfatitza la col·laboració, i se’ns 
va informar l’abril del 2018 que es feia un estudi independent, realitzat per una 
entitat reconeguda, sobre aquesta prevenció. Ja s’ha reunit més sovint la Junta de 
Seguretat. Se’ns parla d’un pla de govern per a aquesta legislatura, en contacte amb 
la Secretaria d’Estat de Seguretat, per fer una major coordinació. Saben que hi 
ha una nova convocatòria, en marxa ja, de 750 places d’agents per a la Policia de 
Catalunya, i vostès van crear la comissió d’investigació pertinent.

Però queden encara assignatures com les que jo he assenyalat abans, com una 
darrera, que està al final de l’informe: que en les actuacions policials els cossos no 
facin servir perfils ètnics ni religiosos en les tasques de patrullatge i de seguretat 
ciutadana, i la resposta que se’ns ha donat fins avui és manifestament insatisfactòria.

Tot això és el que el síndic els deixa damunt la taula per si volen continuar la 
tasca que només els correspon a vostès, que és posar fil a l’agulla per millorar els 
instruments per combatre aquest fenomen.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Abans de donar la paraula als grups parlamentaris, 
permetin-me corregir un lapsus que he tingut, que és donar la benvinguda a les per-
sones que acompanyen el síndic. Com és habitual, el senyor Jaume Saura, adjunt al 
síndic, i la senyora Maria Jesús Larios, adjunta al síndic per a la defensa dels drets 
dels menors, i també l’acompanyen avui el senyor Josep Maria Mena, la senyora 
Judith Macaya, el senyor Marc Torrecillas, el senyor Jordi Reixach, el senyor David 
Bondia i la senyora Olga Casado, a qui donem, evidentment, la benvinguda. 

I, feta aquesta correcció, ara donaríem la paraula, en primer lloc, al Grup 
Parlamentari de Ciutadans. I em fa l’efecte que tindria la paraula la senyora María 
Francisca Valle Fuentes, per espai, com és habitual, de deu minuts en aquest primer 
torn, amb rèpliques de cinc minuts. Endavant.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Gracias, señor síndic, a usted y a sus 
acompañantes, por el informe realizado, porque, a ver, el informe que hoy nos pre-
senta es un tema delicado que nos hace recordar y revivir con tristeza e impotencia 
aquellos días tan tristes del 17 y 18 de agosto de 2017. Pero precisamente por eso es 
por lo que nos llama mucho la atención que, una vez más, el Síndic de Greuges, re-
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presentado por usted, señor Ribó, en un cargo que se encuentra, como bien sabe, en 
funciones, y que no nos vamos a cansar de repetirle una y otra vez que debería dejar 
ya..., nos llama la atención, como digo, que se exceda y vuelva a presentarnos un 
infor me que, en lugar de tratar este tema, que, como ya he dicho, es delicado, de una 
forma rigurosa y prudente, lo utilice una vez más para posicionarse políticamente 
hacia el lado independentista.

Usted, señor Ribó, hace unas afirmaciones y unas acusaciones impropias del car-
go que representa. Dedica la última parte de este informe a cargar contra el Estado 
y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Que usted ponga en duda la capacidad 
de organización y el alcance de coordinación policial y que por un solo momento 
cuestione la actuación del Estado en un tema como este solo puede tacharse de in-
dignidad y de falta de respeto por su parte.

Usted sabe que quien convoca la Junta de Seguridad es el presidente de la 
Generalitat; que nosotros, Ciudadanos, la solicitamos en muchísimas ocasiones, y 
no hubo voluntad de hacerlo. Sabe usted también que el mismo día del atentado 
el comisario jefe de Dirección e Información de Mossos venía de una reunión del 
CITCO. Y sabe usted también, aunque no lo manifiesta de esta forma, que en la 
Europol solo están los estados, es decir, está España. 

Mire, no debería usted hacer afirmaciones gratuitas en un informe realizado en 
noviembre de 2017, afirmaciones como que en todo el mes de septiembre y octubre no  
se realizaron sesiones monográficas sobre este tema, cuando de sobra sabe que ni el 
Govern de la Generalitat ni los partidos independentistas se dedicaron en esos me-
ses a otra cosa que no fuese dar el golpe a la democracia que dieron, y no será por-
que este grupo parlamentario no solicitase una y otra vez la necesidad de abordar 
este tema con urgencia, porque lo solicitamos.

Usted debería, señor Ribó, plantearse, con su forma de actuar, que no está con-
tribuyendo a dar una imagen digna y transparente de la institución que representa. 
Este grupo ha tenido que pedir insistentemente que comparezca ante el Parlament a 
dar explicaciones sobre los viajes que presuntamente le fueron regalados a usted y  
a personas de su familia por un empresario vinculado a la trama del 3 por ciento 
para ver la Champions League.

El president

Perdoni, senyora diputada. Li pregaria que ens circumscrivíssim, com fem ha-
bitualment, a l’informe. Ja veu que soc molt lax respectant les opinions amb què 
cadascú es posicionarà al respecte, però no sortim de l’objecte que porta aquí el se-
nyor síndic, que és el debat sobre l’informe que acaba de substanciar. Li agrairia que 
fóssim prudents en aquest sentit.

María Francisca Valle Fuentes

Yo le agradezco, señor presidente, la llamada de atención que me hace usted casi 
de forma continua cada vez que yo intervengo en esta comisión y cada vez que le 
hago observaciones al síndic de algo que a usted parece que no le guste. Por tanto, 
tal y como usted me ha dicho, yo voy a continuar ciñéndome a la cuestión, que es el 
hablar de las indignidades que esta parte considera que se están poniendo de mani-
fiesto por parte de la institución que representa el señor Ribó.

Por eso decía que no es así, que usted se debe a la institución que represen-
ta, y debería ser usted quien hubiese comparecido de forma inmediata ante este 
Parlament para dar explicaciones por un tema tan turbio como el que le he dicho 
anteriormente. Y, en el mismo sentido, tendría que haber tenido la prudencia de es-
perar a que finalizase la comisión de estudio a la que usted se ha referido, que se está 
llevando a cabo en el Parlament, para poder sacar unas conclusiones rigurosas y no 
acusar con tanta facilidad, algo que no ayuda para nada ni a las buenas relaciones 
entre todos ni a prevenir una lacra tan dolorosa como es el terrorismo.
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Porque los graves atentados que se produjeron los días 17 y 18 de agosto en 
Barcelona y Cambrils conmocionaron a todo el mundo. El terrorismo es un ataque 
a valores democráticos y a derechos fundamentales como la libertad, la justicia, la 
igualdad o el pluralismo político, entre otros. Es, en resumen, una imposición de 
forma sanguinaria de un régimen totalitario. Y en España venimos padeciendo es-
tos ataques desde hace décadas, y los demócratas estamos obligados a condenar y 
a combatir, con los instrumentos del estado de derecho, las organizaciones terroris-
tas. Y en la defensa de la democracia y las libertades públicas tenemos que ser firmes 
e inflexibles y combatir el terrorismo y las bandas y organizaciones que nos quieren 
imponer su modelo totalitario, incluso aquellas organizaciones que les dan amparo 
ideológico. Porque esta obligación que tenemos como demócratas se convierte tam-
bién en un deber para con las víctimas, que lo han sido por vivir en una sociedad libre 
y democrática.

Así que, concluyendo, y sin obviar todo lo que le he dicho anteriormente, y, en 
concreto, refiriéndome a los postulados que usted hace en su informe, yo le digo: 
sí, efectivamente, hay que estudiar medidas preventivas, medidas preventivas en los 
colegios, en las prisiones, en la DGAIA, por supuesto que sí, porque lo que está cla-
rísimo es que, como usted bien dice en su informe, estas personas que cometieron 
los atentados parecían personas que estaban integradas en la sociedad catalana, y 
no fue así. En consecuencia, los protocolos –Proderai, comunidad educativa...– que 
fueron presentados en centros educativos un año antes de que se cometiesen estos 
atentados..., parece ser que ni esa ni otras medidas preventivas tuvieron el resultado 
que hubiese sido de desear en este caso.

Por tanto, debemos seguir estudiando, debemos seguir analizando cuáles son 
las causas, y debemos poner, desde luego, medidas preventivas, pero también es 
necesario, como he dicho antes, volver a no banalizar este tema y seguir de alguna 
manera, pues, la repercusión que debemos tener todos..., y debemos estar todos de 
acuerdo tanto en las medidas preventivas como en las medidas disuasorias sobre 
este tema.

Gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula la senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Síndic, equip que l’acompanya, diputades i diputats... Bé, de 
ben segur que em repetiré en moltes de les qüestions que el síndic ha posat sobre la 
taula, perquè coincidim força amb el seu informe, perquè nosaltres coneixíem les 
seves aportacions respecte al fenomen de la radicalització, ja que en el seu dia, com 
bé s’ha comentat, van ser exposades a la Comissió d’Investigació dels Atemptats del 
17 i 18 d’Agost a Barcelona i a Cambrils.

Compartim, com deia, bona part de les seves reflexions i aportacions, particular-
ment en diversos àmbits. El primer, la necessitat d’afrontar el problema de la radica-
lització des del punt de vista holístic i global. És ben cert que una part del repte és la 
mateixa naturalesa policial, tan cert com que darrere els processos de radicalització 
hi ha aspectes als que ens hem d’aproximar des d’altres perspectives, com per exem-
ple les que dèiem ja de l’educació, l’atenció social, la integració, etcètera.

Per nosaltres, el nostre grup parlamentari, els Socialistes i Units per Avançar, no 
es tracta de dos àmbits excloents, sinó que s’han de treballar coordinadament, com 
afortunadament ja es fa. Avui, com en el seu origen o formulació, els Proderais són 
impensables si no és des d’una col·laboració estreta entre la població i el món educa-
tiu i els serveis socials; és imprescindible fer-ho d’aquesta forma coordinada.

Celebrem que algunes de les propostes que vostè apuntava, i que també ha co-
mentat avui en l’informe, hagin pres cos, com la presència del Cos de Mossos d’Es-



DSPC-C 282
17 de juny de 2019

Sessió 11 de la CSG  9 

quadra al CITCO, que és una realitat, i que l’ampliació de la plantilla estigui en 
camí. El Parlament també ha donat resposta, en un dels suggeriments..., la convoca-
tòria d’un ple o comissió per analitzar i valorar els atemptats. Com bé sap, fa mesos 
que s’ha desenvolupat la comissió d’investigació que rep els testimonis de tots els 
agents implicats d’una i altra manera en els atemptats.

També ha comentat, però, que queden alguns aspectes importants per resoldre, 
com per exemple la relació directa i fluida amb l’Europol, que ara mateix es comen-
tava, o un dels aspectes que en bona part està a les mans del nostre Govern i que no 
ha estat exempt de controvèrsia, atesa la seva criticitat i la seva sensibilitat. Em re-
fereixo a la protecció dels infants i adolescents en situació de risc o desemparament 
que es poden veure immersos en processos d’exclusió i radicalització extremista, un 
tema sens dubte sensible, però que, com bé assenyala en el seu informe, s’ha d’afron-
tar amb proactivitat, cercant el consens entre les administracions i sota un lideratge 
que no acabem de veure per part del Govern de la Generalitat.

Finalment –i acabaré, perquè serè molt més breu que la meva predecessora–, res-
pecte a la seva recomanació d’elaborar una llei del sistema de policia de Catalunya, 
hi estem plenament d’acord, i constatar que fins al moment només comptem amb 
anuncis esporàdics del Govern, de la seva tramitació, però no ens consta cap intent 
de diàleg ni amb els grups parlamentaris ni amb les organitzacions més representa-
tives del món global al respecte.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn al Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Tindria la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé; bona tarda, síndic i persones que l’acompanyeu. En primer lloc, agrair la rea-
lització de l’informe i posar en valor la feina que hi ha al darrere. Dir també que és 
una mica estrany fer una valoració de l’informe amb el temps que ha transcorregut 
des de que es va publicar, i que, per tant, hem vist com durant aquest temps, doncs, 
algunes de les mesures que es proposaven sembla ser que han començat a imple-
mentar-se; és el cas de la incorporació dels Mossos al CITCO, esperem que també 
sigui el cas de la llei de la Policia de Catalunya, que, com ara comentava la diputada 
Moreta, sembla ser que els propers mesos ha de començar-se a iniciar el procés de 
redacció, que esperem que sigui també amb la participació de diferents agents so-
cials, de sindicats, del món local, etcètera.

Dir també que, després d’haver llegit l’informe, em sorprenen algunes de les 
intervencions que m’han precedit, perquè no tinc la sensació d’haver llegit un in-
forme en pro de l’independentisme o en pro d’alguna causa política concreta, sinó 
més aviat un informe que fa una sèrie de recomanacions que crec que són del tot 
necessàries, perquè aquí del que es tracta és que davant d’uns fets terribles com els 
que van succeir l’agost del 17, doncs, entre tots i totes siguem capaços de trobar so-
lucions, de millorar i d’identificar on estaven les mancances, els errors, i, per tant, 
entenc que d’això tractava aquest informe. Tampoc veig un biaix cap a l’independen-
tisme en el sentit de demanar que es desplegui allò que està reconegut a l’Estatut; 
entenc que això no és independentisme, entenc que en tot cas això també és complir 
la llei i fer avançar el país perquè tots hi puguem viure millor.

En qualsevol cas, dit això, permetin-me també fer algunes observacions al con-
tingut de l’informe, a algunes de les recomanacions. En primer lloc, compartir l’en-
focament de la complexitat del fenomen de la radicalització, i, per tant, la necessitat 
de que no s’enfoqui només des d’una perspectiva «securitarista», és a dir, de posar 
tots els recursos en l’àmbit policial i en el Departament d’Interior, que òbviament 
n’ha de tenir, però si estem davant d’un fenomen que és complex, que és multi-
factorial, calen també altres polítiques, i en aquest sentit l’informe sembla que es 
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centra únicament en l’àmbit de..., tot i que després fa recomanacions també en al-
tres àmbits, posa molt el focus en l’àmbit de l’educació, que, efectivament, és molt 
important, i en l’àmbit de la coordinació policial, que segur que també ho és, però 
segurament farien falta molts més altres àmbits i abocar recursos també en aquests 
departaments.

En aquest sentit, una de les qüestions que li volia preguntar, i també perquè, 
com bé ha dit, l’informe ha passat per la comissió dels atemptats, que també és un 
dels elements, doncs, que es recomanava i que s’ha produït, no?..., a la comissió dels 
atemptats una de les coses que se’ns va dir en relació amb els Proderae és que s’han 
desenvolupat crec que més de trenta mil formacions per part de Mossos d’Esquadra 
amb professionals de l’àmbit educatiu, de l’àmbit social, de l’àmbit del mateix cos, 
que és una de les coses que vostè també deia. Clar, suposo que està al cas d’algu-
na filtració que hi ha hagut sobre alguna d’aquestes formacions, en què justament, 
i esperem que sigui un cas puntual, però no ho sabem, no?..., de com el contin-
gut d’algunes d’aquestes formacions en l’àmbit dels Proderaes tenia una orientació 
clarament estigmatitzadora, que és justament el contrari del que vostè estava dema-
nant fa uns minuts. Per tant, li demano quin seguiment han fet, quin coneixement 
tenen de com la formació vinculada als Proderaes s’orienta o no, o pot tenir un biaix 
estigmatitzador, perquè justament és preocupant, perquè aniria a assolir l’objectiu 
exactament contrari del que s’ha plantejat o del que aquí s’ha plantejat.

I una altra qüestió que li volia plantejar, i també em refereixo al treball que estem 
desenvolupant a la comissió dels atemptats..., una de les qüestions que jo també he 
plantejat en aquella comissió és fins a quin punt, dins de la complexitat del fenomen 
de la radicalització, on de ben segur tots i totes tenim algun paper, des de l’àmbit 
educatiu, però també des de les institucions, la resta d’institucions, entre elles, les 
institucions policials..., i, per tant, una de les preguntes que jo he fet a diferents re-
presentants, directors dels Mossos d’Esquadra, és fins a quin punt s’estaven incor-
porant o no al possible paper que pot tenir la mateixa policia en el fenomen de la 
radicalització, en la mesura en què és un fenomen que està molt vinculat a la falta 
d’encaix, a la sensació de no encaixar a la societat, de sentir-te apartat, de no sen-
tir-te part d’aquesta societat, i la forma com et tracten les institucions i com et trac-
ten els cossos policials et pot conduir també a sentir-te apartat d’aquesta societat.

Vostè una de les recomanacions que fa és que a les intervencions policials no es 
facin servir criteris ètnics o religiosos en el patrullatge. Quan jo he situat aquesta 
pregunta en el Cos dels Mossos d’Esquadra, una mica se m’ha tractat com si vin-
gués d’un altre món o com si no conegués la realitat, i m’han dit, doncs, que això 
evidentment no passava, que si això passés ja es prendrien les mesures pertinents, 
no?, i crec que tots els que vivim i que trepitgem el carrer podem haver viscut alguna 
situació d’aquestes característiques.

Per tant, la meva pregunta també és si tenen més informació, si han fet algun se-
guiment sobre en quina mesura la mateixa policia pot estar també, doncs, incidint 
en el fenomen de la radicalització amb una actuació esbiaixada o utilitzant criteris 
ètnics o religiosos en el patrullatge o en altres formes d’intervenció.

Per part meva, res més. Agrair-li de nou l’informe i l’oportunitat de debatre’l en 
aquesta sessió.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. En absència del representant del Subgrup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular, tindria la paraula ara el Grup Parlamentari Republicà. 
Em fa l’efecte que la senyora Najat Driouech té la paraula. (Veus de fons.) Sí.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Primer de tot, bona tarda al síndic i a totes les persones que 
l’acompanyen, tant les que estan amb vostè a la Mesa com les que ens acompanyen 
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a la sala. Bé, tal com ha dit vostè, vostè ja va presentar aquest informe a la comissió 
d’investigació dels atemptats, de la qual en soc membre, però justament durant el 
mes de juliol jo estava gaudint del meu permís de maternitat i no vaig poder assistir 
a la seva exposició referent a aquest informe.

Bé, des del nostre grup considerem que és un informe necessari, i, a més a més, 
que és un informe no només necessari, sinó que és un informe que toca molt de peus 
a terra, més que res, en el sentit de que, en una societat tan diversa com és la nostra, 
la societat catalana, al sistema educatiu, les aules de les nostres escoles són un mo-
saic de cultures que representa la ciutadania catalana, que és tan diversa, no? I que, 
tal com vostè explica en el seu informe, es puguin implementar protocols per poder 
detectar la radicalització és un tema important.

Però és cert –i coincidim amb vostè en l’informe– que molts dels professors i 
professores creuen que se’ls exigeix un paper que no els toca, no? Per això crec que 
seria molt interessant que poguéssim reflexionar i donar una mica la idea de com 
podem fer més fàcil aquesta tasca que han de fer a través, diguem-ne, del protocol 
els professionals de l’educació, no? Jo crec que és un repte que tenim com a socie-
tat, i no només com a societat, sinó com a institucions, per poder arribar a aquesta 
normalitat.

Vostè ha dit, a la seva explicació, bé, que tenim valors compartits, evidentment, 
i és aquí on hauríem d’apostar. Si nosaltres com a societat no som capaços de donar 
el valor positiu a la diversitat cultural, com a societat hem fracassat, i per això és 
d’agrair que també ho posi en valor en el seu informe, no?

Vostè ens va recomanar en el seu informe..., o, d’alguna manera, ens va posar 
l’alerta sobre la segregació, i aquí també ha vingut a explicar-ho, i, si no estic equi-
vocada, en una altra comissió també, i també és d’agrair que des de la conselleria 
d’Educació ja s’hagin posat, diguem-ne, d’acord i s’hagi signat el primer pacte en 
contra d’aquesta segregació escolar, no?

A mi m’ha sorprès molt quan vostè parla en el seu informe sobre els serveis so-
cials. Per mi, i ho dic perquè he treballat durant molts anys en una àrea de serveis 
socials d’atenció primària..., i és allà on hi ha la relació, diguem-ne, de primera mà 
amb la ciutadania, i més concretament amb els joves. I parlo de joves que segura-
ment molts fan activitats, per exemple, relacionades amb el lleure, en els centres, 
diguem-ne, oberts que molts ajuntaments tenen en barris de difícil complexitat, on 
hi ha..., part d’aquests joves que van a aquests centres, o part d’aquests alumnes, 
són joves que la majoria són d’origen immigrant o de fe musulmana, no? Llavors, 
és molt important que els treballadors i les treballadores dels serveis socials i també 
dels centres oberts tinguin un coneixement de la diversitat cultural que tenen al da-
vant i quines són les estratègies i eines que han de tenir per poder gestionar-la de la 
millor manera possible..., no «de la millor manera possible», sinó de la manera més 
eficient possible. Perquè de voluntat n’hi posen, però segurament ens falten eines.

I això ho recullo de... Com vostè diu en l’informe, no?, que es posen en contacte 
amb vint-i-tres municipis més grans de cinquanta mil habitants per preguntar quin 
tipus de protocol tenen vostès per poder detectar la radicalització, a mi em sor-
prèn..., o sigui, dels divuit que han respost, cap en té. Jo aquí em faig una altra pre-
gunta: no hauríem potser d’ampliar aquesta mirada i no només donar, diguem-ne, 
suport a aquests grans ajuntaments? Perquè estem parlant d’ajuntaments més grans 
de cinquanta mil habitants, i la majoria, com és el cas de Terrassa, el cas de l’Hospi-
talet, per exemple, Santa Coloma, Mataró, etcètera, amb un alt índex de ciutadans i 
ciutadanes de fe musulmana i d’origen divers... Llavors, no ens hauríem de qüestio-
nar potser que, en lloc de fer un protocol de prevenció de radicalització més de cai-
re gihadista, que sigui un protocol de prevenció de radicalització de qualsevol idea 
extremista? És una pregunta que li vull traslladar al síndic i que m’agradaria molt 
que em pogués contestar.
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Respecte, diguem-ne, a la tasca que fa la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania, vostè ha fet unes recomanacions en el seu informe. Nosaltres hem pre-
guntat i, d’alguna manera, ens han traslladat que ells ja estan fent feina, ja fan feina. 
Sobretot han fet un disseny integral del protocol de funcionament de l’equip d’ex-
perts d’anàlisi de casos, però, clar, això no es pot fer efectiu si no hi ha un pressu-
post, el del 2019. Vull dir, la voluntat hi és, la feina hi és, però, clar, com podem 
materialitzar aquesta feina si no hi ha un pressupost? El paper ho aguanta tot, però 
si no hi han diners això serà difícil, per molt que ens preocupi a tots, no?, la crea-
ció d’una línia específica de subvencions pluriennal per a projectes de prevenció 
dels extremismes violents dins de la convocatòria ordinària de les subvencions del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També estan en el disseny i l’execució d’una sessió de formacions bàsiques de 
cinc hores. El 2018 n’han fet nou sessions, en les quals han participat 230 partici-
pants; la majoria són professionals de l’àmbit de serveis socials, com bé he explicat 
abans, que és necessari, d’acollida i de joventut, entre altres. De cara al 2019 hi han 
planificades vint-i-dues sessions, i entenem que arribaran a molts més professionals.

Una altra també, diguem-ne, de les intervencions o les accions que s’està portant 
a terme des d’Igualtat i Ciutadania són els instituts oberts, desplegar-los fora de la 
zona metropolitana, o sigui, anar més enllà. Vull dir, feina se n’està fent, però, clar, 
també ens falta una mica de pressupost per poder-la materialitzar.

I, respecte a la part de seguretat –ja acabo, president–, a nosaltres també ens pre-
ocupa. Ens preocupa que el Cos dels Mossos d’Esquadra no estigui allà on ha d’estar 
per rebre aquesta informació de primera mà, perquè si hagués estat així segurament 
haguéssim tingut la informació de qui era l’imam de Ripoll, segurament ni tan sols ha-
gués sigut imam de Ripoll, i segurament no haguéssim tingut moltes altres coses que 
hem tingut, posteriors, no?

I, per últim –i ja finalitzo, president–, el tema de la Direcció General d’Afers 
Religiosos. Vostè en parla a l’informe, i a mi m’agradaria destacar que actualment la 
Direcció General d’Afers Religiosos ha ampliat la seva plantilla amb professionals 
que es dedicaran..., bé, són experts i és reconegut, el seu currículum, només cal que 
ho revisem a les pàgines web o al portal de transparència del mateix departament, 
experts en matèria de diversitat cultural i religiosa, i, en concret, de l’islam, per po-
der donar una millor resposta a totes aquestes necessitats que van sortint.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I el darrer torn correspondria al diputat senyor 
Antoni Morral, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya.

Antoni Morral i Berenguer

Sí; molt bona tarda a tothom. Gràcies, president. Saludar el síndic i tot l’equip 
que us acompanya novament en aquesta sessió de la Comissió del Síndic. Confesso 
d’entrada que, al rebre l’ordre del dia d’aquesta comissió, em va sorprendre una mica 
que hi posessin un informe que fa un any i mig que està elaborat. Feta la lectura, 
però, de l’informe, crec que ens permet, això mateix, poder fer una certa compa-
ració entre com estàvem fa un any i mig i com estem avui, i, per tant, doncs, crec 
que és important, només per aquest element, poder reflexionar i opinar sobre aquest 
informe, no?

També la primera part de l’informe posa en relleu un aspecte molt important, 
que és tot el que fa referència a les accions que s’estan fent des del món local, des 
de serveis de proximitat, que crec que també és una aportació important a l’infor-
me; i la segona part, diguem-ne, és la que fa referència més a l’aspecte..., a la relació 
policial, que, inevitablement, en un tema d’aquestes característiques, doncs, s’ha de 
tenir present, no?
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Tot i que el nostre és un país d’acollida i que, de fet, ha format la seva identitat 
des de la inclusió de diversitats culturals, és un país, diguem-ne, de trànsit, que es-
tem molt avesats a conviure amb cultures diferents..., però no és menys veritat que 
en els temps que venen..., les onades migratòries forçades s’incrementen, i no és 
menys veritat, tampoc, que el que fa referència al que són els discursos d’odi s’estan 
incrementant, no només al nostre país, sinó en el context europeu; que la xenofòbia 
i també l’expressió política de formacions d’extrema dreta que alimenten, doncs, 
aquest discurs ens han de posar molt en alerta.

Perquè, de fet, el terrorisme és l’expressió, diguem-ne, màxima..., la màxima 
amenaça, no?, de la radicalització, però la radicalització també té un pòsit, no?, es 
fomenta a través de molts discursos, del discurs d’odi, i l’expressió màxima d’ame-
naça és el fet últim del terrorisme, que aquest ha de ser tractat d’una manera..., amb 
rigor tècnic i policial. Però el que convé és treballar amb rigor el que és la prevenció, 
no?, la prevenció de tot el que fa referència a la radicalització.

En aquest sentit, en aquest període de temps, des del novembre del 2017, que va 
donar peu a fer aquest informe degut als atemptats del 17 i el 18 d’agost, han passat 
moltes coses, no? I, de fet, molts dels aspectes que en aquest informe es posen en re-
lleu com a necessaris, doncs, bona part s’han tractat políticament i d’alguna manera 
s’han tingut en compte.

El primer és el fet de la Junta de Seguretat, que sorprèn molt que no s’hagués 
reunit gairebé en anys i panys, no?, una junta de seguretat que té una responsabilitat 
importantíssima a l’hora de tractar els temes de seguretat al país, i, per tant, sorprèn 
molt que durant força temps no hi hagi hagut una mesa de coordinació, d’intercanvi 
d’informació, respecte a la Junta de Seguretat. Sembla ser que això s’ha resolt; el  
6 de setembre del 2018, doncs, ja es va convocar la Junta de Seguretat i es va tam-
bé acordar constituir una comissió mixta que s’ha reunit ja dues vegades, el 2 d’oc-
tubre del 2018 i el 4 de març del 2019. Per tant, aquest requeriment que es feia des 
d’aquest informe, d’alguna manera, ha estat, diguem-ne, encarrilat en el terreny de 
la gestió, no?

Pel que fa a la incorporació dels Mossos d’Esquadra en el CITCO, també s’ha 
fet efectiva a partir del 2018, cosa que també..., sorprèn que no fos efectiva pretèri-
tament, no? I, per tant, doncs, aquest és un element que durant aquest període també 
sembla ser que s’ha resolt.

Pel que fa referència a la integració dels Mossos en la Interpol, home, nosaltres 
pensem que els Mossos haurien d’estar en ple dret, diguem-ne, en els organismes eu-
ropeus de la Interpol. Això no és així, però, si més no, durant aquest temps, doncs, 
s’han incorporat els Mossos d’Esquadra en els sistemes d’informació SIENA, que, 
per tant, d’alguna manera pot corregir, encara que sigui parcialment, aquesta incor-
poració dels Mossos d’Esquadra en els organismes de la Interpol, no?

També es constatava en aquest informe la necessitat d’efectius per part dels 
Mossos. I, de fet, el 21 de juny, precisament la setmana que ve, s’inicien les pràcti-
ques de cinc-cents nous efectius; per tant, una incorporació important que en aquest 
període, doncs, ja es fa efectiva. I està previst també que l’any que ve 750 mossos 
també s’incorporin, diguem-ne, a... Per tant, són elements, aquests, que es conside-
raven el 2017, el novembre del 2017, com a necessaris i que d’alguna manera avui 
estan encarrilats.

Així com també, com ja s’ha mencionat, la comissió d’investigació dels atemp-
tats, que està en tràmit i que esperem que doni molta llum a interrogants que estan 
molt oberts respecte a tots els fets que envoltaven, diguem-ne, i que envolten el que 
va succeir l’agost del 2017 en aquests atemptats, i sobretot, doncs, pel que fa referèn-
cia també a la persona o personatge de l’imam de Ripoll: qui era, quines relacions 
tenia amb l’Estat, preguntes que d’alguna manera ens sembla que són de capital im-
portància que es puguin resoldre. I esperem que aquesta comissió doni finalment 
tota la llum que sigui possible respecte a aquests atemptats.
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També s’ha comentat la llei integral de la policia, que està... De fet, la dada que 
té el nostre grup és que aquest tema s’ha començat a treballar des del departament i 
que probablement és un dels objectius que aquests propers mesos, i en aquesta legis-
latura, està previst, doncs, que entri en seu parlamentària. I, per tant, aquest és un 
tema que està en l’agenda, diguem-ne, política de la conselleria, no?, de la conse-
lleria d’Interior.

De fet, alguna.., que ja també s’ha comentat, el tema determinant pel que fa re-
ferència a evitar la radicalització en el seu conjunt, eh?, el que vol dir... Clar, està 
molt situat a la gestió de peu de carrer, de la formació dels professionals que estan a 
les escoles, dels serveis socials, atenent, diguem-ne, el que és la gestió de les comu-
nitats locals, la coordinació entre ells, la relació entre ajuntaments i Generalitat, la 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, la d’Educació...

És cert també que cal evitar el que és l’estigmatització de la radicalització. Mots 
com «radicalització islàmica» fan mal, fan mal a les orelles, no?, perquè, d’algu-
na manera, es pot criminalitzar l’islam amb aquesta afirmació i això pot d’alguna 
manera, doncs, estigmatitzar, diguem-ne, aquest sector de la població. Per tant, el 
vocabulari, les paraules que utilitzem a l’hora de tractar aquest fenomen també són 
molt importants. És un fenomen delicat, complex, difícil de diagnosticar, perquè, 
com ja també s’ha dit, hi tenen a veure molts factors, els que fan d’alguna manera 
que alguna persona, un adolescent, fonamentalment, perquè són les primeres edats, 
diguem-ne, en què una persona pot caure-hi, en aquesta..., en la radicalització. El 
diagnòstic no és fàcil, i, per tant, requereix, diguem-ne, protocols clars, lideratge 
institucional, recursos.

I, certament, probablement avui el que sembla que potser caldria amb més forta-
lesa és concretar quins són els protocols clars, diguem-ne, de forma que concretin la 
coordinació, la formació, la relació institucional, el lideratge i els recursos per abor-
dar una qüestió d’aquesta envergadura, que, doncs, convé tractar amb el rigor neces-
sari, perquè la prevenció és fonamental en el que és atacar a fons la radicalització.

Pel que fa a la gestió policial, l’últim punt del suggeriment que fa l’informe, que, de 
fet, sembla ser, pels contactes que hem tingut amb els Mossos, que és un element que 
es té en compte..., el fet de que els mateix Cos, diguem-ne, dels Mossos d’Esquadra 
tinguin present el fet de que juguin el perfil de la..., és a dir, no..., tal com ho comen-
teu, que no facin servir perfils ètnics ni religiosos. Òbviament, això sembla ser que és 
d’aquesta manera. En tot cas, si no és així, doncs, la informació que per part nostra 
tenim contrasta amb el que diu l’informe.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara tindria la paraula el senyor síndic, per donar 
resposta a aquelles preguntes que s’han formulat.

El síndic de greuges

President, si m’ho permet, donaré informació a tota la comissió, però especial-
ment a la senyora Valle. Al cap de poques hores de que es va publicar allò al que 
vostè ha al·ludit, senyora Valle, aquest síndic va entrar en aquest Parlament, a la 
presidència d’aquest, una sol·licitud de compareixença per esclarir tots els fets. Jo sé 
que bastantes setmanes després vostès ho han plantejat, però al cap de poques ho-
res, com hem fet sempre... Ara, li demano, en un tema com aquest, a vostè i al que 
va defensar la seva intervenció com a grup en la comissió institucional, que apliquin 
un rigor seriós, que espero que també apliquin en un tema tan polèmic i tan profund 
com el que estem discutint avui, perquè si llegim com ho han defensat, és que els 
hauria de caure la cara de vergonya. 

El president

Síndic, li agrairia que, fet l’aclariment que ha fet, entri ja en matèria i no entrem 
en un debat...
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El síndic de greuges

No és un debat, és...

El president

...que se substanciarà, crec jo, en una altra comissió que no és la del Síndic de 
Greuges.

El síndic de greuges

President, és una demanda de rigor, i no vull entrar...

El president

Era important que vostè posés sobre la taula la sol·licitud de compareixença, 
perquè no és un tema menor, però li pregaria, de la mateixa manera que ho he fet 
amb la diputada, que no entréssim en un debat que no és propi del punt que estem 
tractant.

El síndic de greuges

L’hi agraeixo, president...

El president

Probablement era molt important...

El síndic de greuges

L’hi agraeixo, president...

El president

...que vostè posés a consideració el que ha posat a consideració.

El síndic de greuges

...i li torno a subratllar que és un element totalment constatable –es pot anar al 
registre del Parlament– que al cap de pocs moments d’haver aparegut aquesta pu-
blicació, el síndic, i ningú més que el síndic –institució–, va demanar comparèixer. 
I si no ho ha fet és perquè encara no ha estat convocat per aquest Parlament. I si el 
síndic continua en aquesta taula és perquè encara aquest Parlament no ha elegit una 
persona que el substitueixi, i el que no farà el síndic és abandonar les obligacions 
i els deures de garantir drets i llibertats per a totes les catalanes i catalans. Però el 
síndic no és responsable de la seva renovació.

Entrem en matèria del que s’ha plantejat en aquesta comissió. Primer, l’Europol 
és un mandat estatutari; si vostès han llegit l’Estatut, llei orgànica del Regne d’Es-
panya... Potser em diran que soc independentista per dir que és una llei orgànica del 
Regne d’Espanya, que diu, en el seu article corresponent: «El bescanvi d’informa-
ció en l’àmbit internacional i les relacions de col·laboració i auxili amb les autoritats 
d’altres països. La Generalitat, d’acord amb l’Estat, ha de ser present en els grups 
de treball de col·laboració amb les policies d’altres països en què participi l’Estat.» 
Això és del 2006, aprovat pel Parlament de Catalunya, per les Corts Generals, rati-
ficat en referèndum, i ha passat pel sedàs del Tribunal Constitucional. És un mandat 
d’una llei orgànica especial. No és un invent d’un conseller o d’un altre –després em 
referiré a consellers, i especialment em referiré a qui tinc a la meva esquerra, que va 
ser conseller d’aquesta mateixa matèria–; es un mandat estatutari.

Tots els experts que vostè trobarà en l’informe i altres que podrà buscar, que 
entenen d’aquesta matèria, es sorprenen i reclamen..., com és que els Mossos d’Es-
quadra, que són la policia sobre 7 milions i mig de persones, no estiguin presents 
per a la seguretat de tota la ciutadania, com fan normalment totes les policies dels 
mapes europeus, a l’òrgan de coordinació. I m’estalvio, president, la lectura, perquè 
les tenen vostès al davant, de declaracions europees: «Que els Mossos d’Esquadra 
no siguin a Europol pot comprometre la seguretat de tot Europa.» Això no ho diu el 
síndic ni cap de vostès, ho diuen els òrgans internacionals europeus.
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Per tant, categòricament aquest informe –i ho torna a plantejar avui aquest sín-
dic– demana i exigeix que es compleixi un mandat d’una llei orgànica, però no 
perquè sigui només llei orgànica, sinó perquè és necessària, de forma elemental, la 
presència de la nostra policia en els òrgans de coordinació a nivell europeu.

Quan es va veure aquest tema a la comissió dels atemptats, el dimarts 24 de ju-
liol de 2018, el diputat senyor Ramon Espadaler, exconseller d’Interior, va dir tex-
tualment: «Jo crec que és d’evident interès que els Mossos d’Esquadra estiguin a 
l’Europol per gaudir de primera mà...» Jo els convido a llegir aquesta declaració, la 
tenen al diari de sessions, s’estén en uns arguments possiblement millor formulats 
que els que jo he formulat en aquesta compareixença. Qualsevol persona que tingui 
un dit de raó, de democràcia, drets, llibertats i seguretat no pot entendre, no ha de 
poder entendre que la nostra policia integral no estigui present a l’Europol.

Evidentment, això no treu cap coma al fet que el Govern anava endarrerit i els 
governs anteriors anaven endarrerits i governs anteriors anaven endarrerits en un 
tema elemental: per què no tenim una llei de policia a Catalunya? Jo ja sé la res-
posta, perquè l’he rebut de diversos consellers: «No, l’estem preparant.» Espero que 
serà una llei fantàstica, perquè es porten anys preparant-la, i amb governs de molts 
colors, però és que és una necessitat.

Si vostès van, com va l’equip del Mecanisme de Prevenció de la Tortura, el que 
tenim aquí al darrere..., com anem cada setmana a comissaries de tota mena, a cen-
tres d’internament, etcètera, veuran que constantment topem amb dificultats que 
emanen del fet que no tinguem aquesta norma, entre altres coses. I, per tant, els de-
mano que, com més aviat millor, en comptes d’anar-nos dient «l’estem preparant», 
es presenti en aquest Parlament una llei el més completa possible sobre aquesta 
qüestió de la seguretat.

El gran tema que es planteja en aquest informe i que ha sortit en totes les inter-
vencions, molt complex, i que ha travessat tot el continent europeu, i que té respos-
tes molt diverses, és el tema del que significa el fenomen de migració, integració i 
superposició de poblacions d’orígens diversos sobre les nostres societats, amb cultu-
res molt diverses, que no es pot tractar ni amb bonisme ni amb mesures autoritàries.

A França van suspendre articles de la Constitució per combatre el terrorisme, 
i van continuar els atemptats a Bataclan o als cafès de París, i es va posar l’estat 
d’excepció, a França, en articles de la Constitució republicana. Cito un dels casos 
més clars d’un estat liberal, democràtic, ferm i que pren mesures excepcionals que 
no poden estar connectades directament al que pot donar molta imatge de cara a 
la població alarmada –«No s’amoïnin, ja estem fent mesures superautoritàries per 
combatre’l»– i que tenen resultats molt poc efectius. I això és un crit d’atenció que 
vol donar aquest informe, com s’ha dit aquí per part de diverses diputades i diputats 
que han intervingut.

Cal molta més formació davant d’aquesta complexitat. Per exemple, quan diem 
que no cal utilitzar perfils a l’hora de les detencions, la resposta que obtenim és: 
«La llei ja ho prohibeix.» Però no n’hi ha prou que ens diguin que la llei ho pro-
hibeix. Estem dient: «Plantegem-nos la formació adequada perquè no hi hagi la 
temptació esquemàtica, estigmatitzadora, trencadora d’utilitzar perfils a l’hora de 
les  detencions.»

Mirin, a cal síndic, i per mèrit de molta gent que treballa al síndic i no pas 
pel mèrit de qui els està parlant, s’ha arribat a signar el que fa anys perseguíem a 
Catalunya: un pacte contra la segregació escolar, al qual convido a tots els grups 
parlamentaris a sumar-s’hi. S’hi està sumant tota la comunitat educativa; a poc a 
poc, però s’hi està sumant. Ja hi tenim un bon gruix. I no és cap objectiu partidari, 
no té res a veure amb moltes de les polèmiques que han estat al·ludides; té a veure 
amb el nucli de la qüestió, el gran problema que avui tenim en el sistema educatiu 
de Catalunya, que ens acostem a un 40 per cent de segregació, de manca d’igualtat 
d’oportunitats. Aquí hi ha una de les arrels del problema. I tot el que triguem a donar 
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força i empenta a processos que no són una llei, que no són un..., es demana que bus-
quem el denominador comú entre tots, uns cedint per aquí i els altres per allà, que 
dona de l’ordre de dues-centes mesures que estan articulades i s’hi puguin afegir.

I acabo amb l’apel·lació a la seguretat: la seguretat, com diu aquest informe, no 
depèn només de la policia, no depèn només de les mesures que ens puguem imagi-
nar de combatre el terrorisme d’una manera molt més directa; depèn d’autèntiques 
polítiques de comunitats. I això és el que haurien de «mimar», on són aquestes polí-
tiques de comunitat que ajudessin a fer una dimensió multifactorial i complexa sobre 
el tema de la seguretat.

Gràcies, president.

El president

Gracies, senyor síndic. Ara seria el torn dels grups parlamentaris, si creuen 
que hi ha alguna apreciació que vulguin fer o una repregunta o un altre posiciona-
ment. En primer lloc, té la paraula, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora 
Francisca Valle.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, señor síndic, agradeceríamos que 
nos diese traslado de una copia de esta solicitud que ha hecho para comparecer ante 
el Parlament, porque, la verdad, usted fácilmente va a los medios públicos a decir 
cualquier cosa que hace y nos extraña que ni siquiera esto lo haya sacado. No duda-
mos, pero, por favor, háganoslo llegar, y así estaremos todos más tranquilos.

Mire, he finalizado la primera intervención diciendo que son necesarias políticas 
de prevención porque es un problema mundial y son necesarios también coordina-
ción y protocolos en municipios, trabajo que se realiza de forma más cercana a la 
población. Pero, mire, tengo que decir también una cosa: no ayuda para nada a este 
tema que en instituciones como en el Parlament o TV3 se reciba a personas relacio-
nadas con el terrorismo como si fuesen héroes. Tampoco ayuda en este tema la falta 
de lealtad institucional, que es necesaria para tener confianza y que ha brillado por 
su ausencia.

Y yo quiero acabar la intervención haciendo una condena de todas las formas  
de terrorismo, todos y cada uno de los atentados sufridos en Cataluña, en el resto de 
España y en todo el mundo. Condenar también, asimismo, las formas de negación, 
trivialización y banalización del dolor sufrido por las víctimas a raíz de esas bandas 
terroristas y de sus colaboradores. Condenar también todo tipo de xenofobia, de ra-
cismo, de animadversión y odio contra quienes profesan una religión diferente o un 
pensamiento diferente al sustrato ideológico sobre el que se asienta el fenómeno te-
rrorista.

Quiero reconocer también desde aquí la profesionalidad y hacer un agradeci-
miento al trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las del 
Estado como los Mossos d’Esquadra, en la lucha contra el terrorismo; un reconoci-
miento y agradecimiento también a la labor desarrollada por todas las asociaciones 
de víctimas del terrorismo y, por supuesto, nuestro apoyo.

Y, por último, un recuerdo y un homenaje a todas las personas que han sido ase-
sinadas, que han sido heridas o damnificadas a manos de miembros de organizacio-
nes terroristas.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Seria ara el torn dels altres grups parlamenta-
ris. (Veus de fons.) El Grup Socialistes i Units per Avançar renuncia al torn; el Grup 
d’En Comú Podem, també. El Grup Republicà em demanava fer una precisió. Té la 
paraula.
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Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Bé, jo voldria acabar amb una frase que no m’ha donat temps 
d’acabar-la abans, i és dir, mirin, la realitat és la que és, i crec que hauríem de co-
mençar a plantejar-nos, com a societat, deixar de parlar d’ells i nosaltres i començar 
a anar cap a la construcció d’un únic nosaltres; un únic nosaltres que necessita inte-
raccionar per conèixer-se uns als altres i que al mateix temps necessita relacionar-se 
per poder construir una societat de tots, entre tots i per a tots.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. El senyor Morral renuncia, entenc, al torn. 
(Veus de fons.) Per tant, donaríem per substanciat l’informe.

Aturaríem la comissió durant l’espai d’un minut i la reprendríem, després, amb 
el següent punt de l’ordre del dia. 

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

El president

Bé.

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció 
de la Tortura corresponent al 2018

360-00011/12

Doncs reprendríem la comissió amb el segon punt de l’ordre del dia, que és l’In-
forme del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 
corresponent a l’any 2018. Té la paraula el senyor síndic.

El síndic de greuges

Gràcies, president. Cada any, a finals d’any, vostès saben, amb el calendari 
que s’ha anat consolidant, que els presentem l’Informe del Mecanisme Català de 
Prevenció de la Tortura, i, per tant, el 2018, a finals de desembre de 2018, va ser 
entrat en aquest Parlament. És un dels quatre que té d’obligat compliment legal el 
síndic i que tenen més o menys el calendari..., al febrer, el general; al juliol –aviat 
tindran el següent–, el tema de transparència i accés a la informació; a l’entorn de 
novembre, el dels drets dels infants, i al desembre, el del mecanisme.

El de l’any 18 és un informe que correspon a una activitat de l’ordre de quaran-
ta-set sortides pel territori de Catalunya; bàsicament, comissaries de policia tant de 
Catalunya com locals, sis centres penitenciaris, centres d’internament de joves, al-
gunes amb un conjunt d’entrevistes a les persones ingressades a residències geriàtri-
ques, un centre sociosanitari i un centre de salut.

Com saben..., a l’informe tenen les fitxes de tota l’activitat i la forma d’anar més 
enllà del que porta el mateix informe. També els vam dir que feia uns anys que, en 
comptes d’esperar a presentar al Parlament l’informe, al cap d’unes setmanes d’ha-
ver fet els informes pertinents a cada visita els enviem a les autoritats pertinents per 
donar la màxima efectivitat, per si volen corregir allò que plantegem.

I assenyalem, a cada informe –evidentment, és una opció que fem com a institu-
ció–, els temes que ens semblen més importants. Al del 2018 ens hem basat, pel que 
fa al respecte als drets humans, en la immobilització i contenció mecànica, i parlem 
de que cal una revisió en profunditat de la instrucció vigent tendent a una política de  
contenció zero. Parlem de la contenció mecànica, la qual cosa vol dir que, abans, 
potser s’haurien d’haver intentat altres tipus de contencions molt més respectuoses 
amb els drets humans, com poden ser la contenció ambiental, el convenciment pe-
dagògic i psíquic o altres tipus de mesures que podrien ajudar en aquesta contenció.

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=360-00011/12&ad=1=
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Nosaltres, des de que els vam presentar a vostès l’informe, des de finals del 2018, 
fem un seguiment de les recomanacions que té l’informe, i a totes les visites que 
estem fent demanem informació sobre les contencions que s’han realitzat durant el 
2018, i fins i tot entrem a visualitzar –tenim capacitat o competència i obligació per 
fer-ho– les que estan en curs.

També a l’informe de 2018 assenyalem com un tema destacat –i lamento haver-lo 
de tornar a assenyalar– la gestió dels economats, de les botigues Cire i del treball als 
centres penitenciaris. Continua sent inadmissible que els productes als economats 
siguin més cars que a les botigues de l’entorn. Això no s’aguanta per enlloc. Ens 
sembla absolutament inadmissible. Em poden donar totes les excuses de mal paga-
dor que vostès vulguin, però no és la primera vegada que els ho diu aquest síndic 
ni que els ho diu el mecanisme. I això va en contra també dels drets. I també que hi 
hagués una autèntica voluntat d’obligar el Cire a revisar, i de forma urgent, a la baixa 
els imports de tots aquests productes. I també de tenir molta més cura i molta més 
serietat a l’hora de comptar les hores que realment treballen els interns al centre i fer  
un sistema de control exhaustiu d’aquest temps.

Trobaran a l’informe un altre tipus de recomanacions i conclusions derivades de 
les visites, com són com ajustar les normatives i els protocols sobre l’ús de les pis-
toles Taser. Els vull recordar que aquest tema, quan el síndic el va portar en aquest 
Parlament..., va ser la institució del síndic la que va facilitar al Govern de Catalunya 
les primeres informacions sobre quantes policies locals disposaven d’aquest instru-
ment. Es van fer un conjunt de recomanacions que emanaven bàsicament del Consell 
d’Europa i de l’ACPT al Consell d’Europa, i considerem que, malgrat que nosaltres 
hauríem estat molt més radicals a l’hora de posar límits a aquest ús, sí que s’hauria 
de millorar tot el que va a l’entorn d’aquest ús, com és tot el tipus de documentació, 
i, per tant, de visualització, de prevenció, de no aplicació d’aquests mecanismes a 
partir de determinades edats..., o sigui, tot el que tenen assenyalat com a límits en 
el seu ús.

Tornem a insistir sobre els temes en què trobem resistències per part de les au-
toritats. En un hem avançat molt i potser ja estem acabant de guanyar-lo: el dret a 
la defensa implica disposar de tota la documentació d’un detingut o d’una detingu-
da. I, per tant, no pot ser que, en formularis i en petites línies, com passava fa un 
temps, ens excuséssim i donéssim una part de la informació necessària per poder 
portar una bona defensa, i coneixem les limitacions que hi ha en legislacions excep-
cionals, però no són el cas del 99,9 per cent dels detinguts que es puguin produir a 
Catalunya.

I continuem insistint que no pot ser que no es garanteixi una assistència sanità-
ria en unes condicions..., sense coacció dels funcionaris o del personal policial que 
han detingut la persona que està sent objecte d’assistència sanitària. Qualsevol de-
tingut que pugui argumentar que possiblement ha estat objecte de maltractaments, 
o encara que no ho argumenti, no pot ser visitat –i no perquè ho digui el síndic, ho 
diuen els protocols internacionals signats per l’Estat espanyol– amb el funcionari 
corresponent al costat, que, d’alguna manera, pot impressionar, per no dir-ho d’una 
manera més forta, el detingut com el mateix professional sanitari que està fent l’as-
sistència.

Continuem en el nostre treball d’exigir a les policies locals que o bé tinguin àrees 
de custòdia dignes o que vagin tancant les àrees de custòdia i que es vagin establint 
autèntics convenis de col·laboració amb la Policia de Catalunya, a l’hora, una, de 
donar les màximes garanties de drets als detinguts i a la seva custòdia, i, dues, d’es-
curçar al màxim el període de detenció, perquè no citaré el lloc, però tenim un lloc 
important a Catalunya on tenim una fantàstica comissaria de policia local amb les 
seves garjoles de custòdia, i a cinquanta metres tenim una fantàstica comissaria de 
Policia de Catalunya amb les seves fantàstiques garjoles i, clar, el recorregut –s’ho 
poden imaginar– duplica el període de detenció, duplica la llargada de privació de 
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llibertat i complexifica totes les qüestions que afecten la lectura de drets i altres 
qüestions similars.

Insistim en la comunicació, quan hi han detinguts estrangers, als seus correspo-
nents consolats. És obligatòria quan es tracta de menors o quan són gent que està 
incapacitada judicialment. És facultativa, i la recomanem, amb tota altra persona 
detinguda que ho sol·liciti, que tingui coneixement de la seva oficina consular, i, per 
tant, hi hagi un dret a ser visitat per aquestes autoritats, que sempre es va desenvo-
lupant i complint en el primer moment de la detenció, no tant una vegada estan en 
centres penitenciaris. I recomanaríem al Departament de Justícia que fes un recor-
datori a tots els responsables perquè això es compleixi, i que s’elabori un directori 
de tots els possibles contactes de responsables.

En els centres de menors que hem visitat, hem vist que hi han centres de justícia 
juvenil on tenim, en aquests moments, un increment de l’ocupació, que afecta, òb-
viament, la tasca educativa i que sovint pot derivar fàcilment cap a una resposta més 
aviat d’intervenció disciplinària que no pas el que seria adient per a la tasca que te-
nen encomanada aquests centres. I això ho diem a favor dels mateixos professionals 
d’aquests centres, que puguin dur a terme la seva tasca en les condicions adequades.

També en aquests centres creiem que caldria millorar molt l’aplicació de les con-
tencions i les mesures disciplinàries, que de vegades es fan transgredint drets molt 
elementals dels joves que estan allà detinguts.

Hem vist, amb relació als CREI –els centres residencials d’educació intensiva–, 
que han estat objecte d’ingrés d’adolescents migrants sols, derivats de la manca de 
centres d’acollida, i estem complexificant i barrejant i massificant les funcions d’a-
quests centres.

Hi hauria d’haver, en els centres terapèutics, una millora de la supervisió i se-
guiment de les intervencions d’adolescents sobretot pel que fa a la recuperació físi-
ca i psicològica, i creiem que es poden constatar mancances que poden consistir en 
vulneracions d’aquests adolescents ingressats. En aquest sentit, el Departament de 
Treball i el Departament de Salut..., hem fet arribar el nostre informe als departa-
ments perquè ho tinguin en compte.

Hem de respectar, en tot aquest àmbit de menors, la compatibilitat, en molts 
casos, del dret a la intimitat, a la identitat i a la dignitat d’aquests infants amb el 
manteniment del vincle amb els seus familiars. I hem quedat –perdonin la paraula– 
esparverats quan hem vist determinades mesures correctores, ja sigui per la manca 
d’objectivitat, indeterminació i per la seva durada. Hem vist, per exemple, que a ve-
gades aquestes mesures correctores i disciplinàries afecten la quantitat d’aliments 
que es dona a un menor, cosa que és absolutament aberrant. Què té a veure la ga-
rantia alimentària amb la tasca que s’ha de dur a terme en aquests centres? O en les 
activitats educatives, com ja he dit abans, que són absolutament insuficients, i on hi 
pugui haver un ús desproporcionat d’instruments de contenció.

Trobem a faltar un treball específic de situacions de maltractaments patides 
abans de l’ingrés en aquests centres de tipus violència masclista o d’abordatge i 
tractament específic per a situacions de dependència del consum de tòxics sense ga-
rantir el dret a la recuperació física i emocional. També detectem insuficient relació 
amb els referents en el cas d’infants tutelats.

Davant d’aquestes consideracions, traslladades a la direcció de la DGAIA a tra-
vés de la Secretaria d’Infància, hem tingut coneixement, amb posterioritat a la visi-
ta d’un centre concret que la DGAIA també ha visitat, que s’ha obert un expedient 
i que s’ha ordenat tot un procés informatiu per les condicions extremes en què es 
trobava aquest centre.

Torno a dir que això ho tenen extensament desenvolupat en l’informe i amb totes 
les referències i links corresponents que els poden donar el màxim d’elements o que 
els podem ampliar amb qualsevol demanda puntual al respecte.

Moltes gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Correspondria ara, en primer lloc, el torn al Grup 
Parlamentari de Ciutadans. I, a tal efecte, té la paraula la senyora Munia Fernández-
Jordán.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muchas gracias, president. Buenas tardes, señor síndic; gracias por el informe 
presentado. Nosotros queríamos hacer una previa antes de entrar de lleno en la va-
loración del informe del mecanismo, porque entendemos que, más allá de que, efec-
tivamente, es un tema transversal e importante, muy importante, del ámbito de las 
cuestiones que lleva a cabo el síndic, también hay otras cuestiones actuales que tie-
nen mucha importancia.

En este punto, queremos afirmar que, con la rueda de prensa que usted dio el 
viernes pasado, entendemos que se ha superado, y no podemos entender qué pre-
tendía con ella. ¿Cree usted que algún defensor del pueblo (veus de fons) de alguna 
democracia occidental puede apoyar un golpe de estado? (Veus de fons.) Usted se 
puso, en la rueda de prensa del viernes, a interferir en las decisiones del Tribunal 
Supremo antes de que se produzcan.

El president

Perdoni, senyora diputada. El mateix que li he dit a qui l’ha precedit en l’ús de la 
paraula. Li demanava al síndic de què era la roda de premsa, perquè, miri, no n’es-
tava al cas, però no té absolutament res a veure amb el que estem debatent ara. Hi 
han mecanismes parlamentaris que els permeten fer aquesta interpel·lació al síndic, 
però aquest no és el moment de fer-ho. Ara el moment és per debatre l’informe sobre 
la tortura que ens ha estat substanciat. Per tant, li pregaria que no ens desviéssim 
d’aquí i fóssim crítics i propositius sol·licitant tota la informació que el seu grup re-
quereixi sobre el tema objecte de debat, que és un informe sobre la tortura. Per tant, 
li agrairia que ens centréssim en aquest tema.

Munia Fernández-Jordán Celorio

Muy bien. Gracias, president. Tal y como le ha comentado mi compañera, en 
cuanto decimos algún tipo de cuestión de opinión y de actualidad, que no tenemos 
otro recurso... La rueda de prensa fue el viernes y hoy es lunes. Como diputados y 
como parte del legislativo entendemos que, como institución, se le puedan hacer es-
tas preguntas, y simplemente termino diciendo que su función no es apoyar la causa 
política del separatismo.

Entrando de lleno al análisis de su informe, la actuación preventiva del meca-
nismo nacional de prevención consiste, igual que en el catalán, en la realización de 
inspecciones regulares no anunciadas –y así lo establece usted en la página 7– a 
centros de privación de libertad, entre otros, de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo facultativo. En este punto, nos encontramos con que en la visita al centro 
penitenciario que más está dando que hablar últimamente en medios y por los pro-
fesionales que en él trabajan, que es Brians 1, avisa de su llegada, y así lo pone en el 
folio en el que se hace referencia. Nos gustaría que nos diera una razón de tal aviso 
previo, si es tan amable.

Más adelante, y en relación con las contenciones mecánicas, se da a conocer la 
guía de buenas prácticas elaboradas por el Defensor del Pueblo, que tiene plenas 
competencias aquí en Cataluña, y nos preguntamos si ha tenido a bien, en su colabo-
ración necesaria con dicha institución nacional, distribuirla o hacerla llegar también 
aquí, en Cataluña, porque, bueno, entendemos que es un trabajo que está ya hecho, 
ahorraría costes y sería de mucha utilidad.

Por otro lado, señala el informe que, efectivamente, en los lugares donde se prac-
tican tales contenciones mecánicas hay un sistema de grabación –muy interesante, 
toda esta parte que desarrolla. Mantiene la tesis de que el tiempo de mantener esa 
grabación durante un mes es suficiente. Sabemos que tiene base jurídica para ello, 



DSPC-C 282
17 de juny de 2019

Sessió 11 de la CSG  22

pero ¿le parece realmente suficiente? Nos gustaría que nos contestara esa pregunta. 
Creemos que aquí, como institución, se podría tal vez luchar por cambiar este um-
bral, ya que nos parece que en el contexto de la realidad actual tal vez ese tiempo de 
un mes podría aumentarse y podría ser más ampliable.

Con relación al Cire, que de eso se trata cuando hablamos de economatos de 
gestión, no hay entrevista a internos en las prisiones de Cataluña que no establez-
can que los precios son caros. Tiene su informe a bien traer a colación una lista de 
precios. Agradecemos el trabajo de investigación que se ha hecho, si bien es cierto 
que echamos en falta algunos productos, como pueden ser los de higiene íntima o 
aseo. Se nota, no obstante, una preocupación respecto al tema, ya desde 2013, efec-
tivamente, cuando directamente se contravenía lo establecido en la Ley orgánica de 
regulación penitenciaria. Parece que las recomendaciones están dando algún fruto, 
pero desde luego no creemos que el epicentro del problema de los precios de los 
mismos se encuentre solamente en la licitación a la que usted hace referencia, sino 
que creemos que habría que poner a la propia Administración en liza.

Con relación a los salarios por los trabajos en los centros penitenciarios, varios 
de los temas que hay que destacar por su importancia. El mal endémico del alarga-
miento de la jornada: su institución mantiene que urge poner los relojes de control 
horario. Hay una comisión mixta que se encuentra trabajando en ello, y desde luego 
entendemos que poner una fecha límite a esos resultados sería una buena opción. No 
sabemos si es así, y nos gustaría que nos contestara esta pregunta.

Otra cuestión dentro del ámbito carcelario, y que luego, además, también comen-
taremos en conclusiones: el feminismo por bandera en todas partes, pero en las pri-
siones catalanas no tanto, donde las limitaciones sexistas son el pan nuestro de cada 
día. Las mujeres realizan tareas menos cualificadas con relación a los trabajos que 
les dan a los hombres, y, además, con peor retribución.

Centro penitenciario de jóvenes de Quatre Camins, al que ha hecho usted refe-
rencia. En la visita realizada al mismo..., nos ha llamado la atención, porque no hay 
recomendaciones, y, sin embargo, hay un punto que entendemos que es importante, 
porque en el DERT se dice: «La atención médica se lleva a cabo por petición del 
interno, y se le pregunta si se encuentra bien.» Si se dice que sí, se da por bueno. 
Traemos aquí a colación que, claro, la tasa de suicidios en 2018 fue en aumento, y 
dieciocho de las setenta y tres muertes por suicidios en las prisiones catalanas en 
los últimos diez años se dieron en los departamentos de régimen cerrado. Por eso 
nos gustaría saber si no le parece que esta recomendación podría ser, pues, crear un 
protocolo más seguro, o que simplemente los equipos psiquiátricos y psicológicos 
tuvieran más campo de actuación en este punto.

Brians 1. Tenemos una consulta que realizarle, señor síndic. Siendo el centro 
penitenciario, insistimos, que tiene más confrontaciones y más problemas última-
mente, aunque ha habido cambio de dirección –también usted mantiene, en las en-
trevistas con las mujeres, que sí que han notado el cambio–, por favor, que nos diga 
por qué anunció la visita.

Con relación a la convivencia de hombres y mujeres, se dice que solo compar-
ten patio, economato y comedor. La pregunta es: ¿se ha analizado si existen en esas 
partes comunes, en las que conviven ambos, hombres penados por delitos sexuales?

Respecto a la comisaría de Mossos en Lleida, en una visita que realizó usted, su 
institución, el 20 de marzo de 2018..., mantiene la placa turca, y también algunas 
otras comisarías de policía local. Sabemos que están autorizadas y sabemos que se 
pueden mantener, pero entendemos que, por una razón de accesibilidad, igual debe-
rían ir siendo sustituidas, en la medida de lo posible.

Respecto a las visitas médicas a los detenidos y el Protocolo de Estambul, cierto 
es que hay que garantizar la intimidad, por supuesto, tal y como marca el protocolo, 
pero también usted hace, en el final del informe, una especie de convivencia de am-
bos intereses jurídicos, como son, por un lado, los derechos de los detenidos, y, por 
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otro lado, la necesaria seguridad del personal médico, dado que se encuentran con 
objetos punzantes y todo tipo de armas, de potenciales armas.

Las visitas a los centros de la tercera edad. La verdad es que valoramos muy 
positivamente las visitas que han realizado. Solicitamos, por favor, para el próximo 
año, si es posible, que establezcan la localidad, que venga señalada, porque no la 
hemos encontrado, y nos parece que sería un dato interesante para poder ubicarnos. 
Y seguiremos la instrucción emitida en la situación vivida en la residencia Madre 
Teresa, donde la directora denunció una actitud muy violenta de una de las perso-
nas, y donde creemos que realmente la Administración debería actuar de inmediato.

Las pistolas Taser merecen un capítulo, al que ha hecho referencia, y nada que 
objetar al respecto.

Respecto a los derechos y garantías de las mujeres –volvemos a hacer mención, 
porque nos parece tan importante como a su institución–: preocupación por los sui-
cidios en Brians 1 –preocupación que compartimos, también, en el ámbito de la 
Comisión de Justicia. Y hace mención al caso de la convivencia entre internos e in-
ternas; volvemos a mantener este punto.

Protocolo de Estambul y visitas médicas: ya hemos hecho referencia, pero que-
ríamos, en el plano de las conclusiones, hacer referencia a la posibilidad de la imple-
mentación del interruptor antipánico, que nos parece una buena solución.

Importantísima conclusión con referencia a los niños menores no acompañados 
que llegan a Cataluña: textualmente, mantienen que «no existen plazas suficientes 
para responder al ritmo de llegada» y que «no existe un servicio consolidado de 
protección de emergencia». La verdad es que estas frases, textualmente, nos han pa-
recido enormemente alarmantes, y esto debería servir para que la Generalitat inicie 
un plan de contingencia ambicioso a este respecto.

Finalmente, para terminar, le rogamos, y tal y como pedimos en el análisis del 
informe de 2017, que, por favor, si es posible, indiquen la hora de la llegada de las 
visitas, porque sobre todo en el ámbito de las comisarías podría facilitar el desarro-
llo de nuestro trabajo.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, i té la paraula la diputada senyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. El que indica en l’informe és que, respecte a l’any anterior, 
han set força similar les visites que s’han fet a les comissaries de policia local, i es 
diu que aproximadament la meitat disposen d’àrees de custòdia de persones detin-
gudes. Això és el que diu en l’informe. Però, segons la seva opinió, aquestes àrees 
de custòdia de les comissaries de policia local, compleixen els mínims establerts? 
Ho dic perquè ens hem trobat amb casos d’àrees de custòdia de la policia local en 
què ens trobem detinguts que són lligats amb manilles a una taula o a un radia-
dor. Nosaltres pensem que ho estem vulnerant absolutament tot, no?, aquí. Per tant, 
m’agradaria saber quina és la seva opinió respecte a aquest tema: si aquestes àrees 
de custòdia de les policies locals que no compleixen els requisits mínims haurien de  
ser-hi o no. Vostè ha apuntat a l’inici que li semblava que millor que no hi fossin.

I jo li faria una altra pregunta, també, i és: s’ha fet una comparació de les àrees 
de custòdia de policies locals a les àrees més interiors de Catalunya respecte, per 
exemple, a l’àrea metropolitana? Perquè segur que les condicions no són les matei-
xes. M’agradaria saber si tenen dades sobre aquest tema.

D’altra banda, també m’agradaria parlar sobre les contencions mecàniques –aquí 
també s’ha fet esment sobre el tema. El nostre grup parlamentari coincideix plena-
ment que s’ha de fer una revisió en profunditat de les contencions mecàniques, i 
que es tendeixi, evidentment..., i es potenciïn protocols de prevenció generals i es-
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pecífics. Creiem que aquesta contenció mecànica només hauria de fer-se servir, ex-
clusivament, quan es tracta de temes sanitaris que poden comportar riscos per a la 
persona, eh?

Quant als Cire, coincidim en la seva anàlisi, que cal revisar de forma urgent la 
baixa dels imports dels productes. Jo posaria en evidència –perquè ho diu, a més a 
més, l’informe– els productes d’higiene femenina, perquè és que són una necessi-
tat. És que no és que tinguis el desig de comprar alguna cosa, és que són productes 
de necessitat, i sempre acaba repercutint en el tema de dones. Creiem que no es pot 
permetre. No es pot permetre que hi hagin aquests preus abusius, que, a més a més, 
en la majoria dels casos són molt més cars que si se’n van a fora a comprar-los, no?, 
que en aquest cas no poden.

Quant als centres de justícia juvenil, no calia fer l’informe per constatar que els 
centres de justícia juvenil tenen una ocupació, com deia vostè, molt més alta, i, per 
tant, aquí tenim un problema afegit, perquè provoca afectacions en la tasca educati-
va, empitjora la tasca dels professionals que hi treballen, i, per tant, hem d’intentar 
trobar solucions en aquest tema. L’augment d’aquests centres en dos anys ha pujat el 
19 per cent. És una dada realment important, i crec que hi hauríem de prestar una 
mica més d’atenció. Creiem que es requereixen solucions immediates sobre aquest 
tema. I com anys anteriors havia disminuït una miqueta..., però ja portem dos anys, 
si no ho dic malament, que va augmentant. I, per tant, és un tema que potser s’hi 
hauria de posar una mica més d’èmfasi i buscar quina és la qüestió pel que està pas-
sant ara, perquè havia anat disminuint, i ara, en dos anys, va pujant.

D’altra banda, també m’agradaria parlar dels centres residencials d’educació in-
tensiva –vostè també hi ha fet referència–, d’aquests on s’hauria de fer una revisió 
sobre l’ingrés dels adolescents migrants que arriben sols, no? S’ha de solucionar la 
manca de places d’acollida, ja que aquesta circumstància fa que els centres residen-
cials d’educació intensiva perdin el seu objectiu inicial, eh?

Quant als centres terapèutics, també s’hauria de millorar la supervisió i segui-
ment de la intervenció dels adolescents, com deia, que pateixen trastorns de conduc-
ta, sobretot aquells que estan associats –ho dèiem també– a consums tòxics.

D’altra banda, també coincidim –no sé si ho ha comentat, però sí que surt en l’in-
forme– en la recomanació que caldria una avaluació del nou pla director d’actuació 
general. És molt necessari, i, per tant, ho posem sobre la taula.

La situació de les dones als centres penitenciaris és un tema, també, que ens 
preocupa, i jo crec que ja és el tercer any que insisteixo en el tema, però... Crec que 
les dones són les més oblidades en els centres penitenciaris –són les més oblidades. 
I, per tant, hem de tindre en compte que la realitat entre homes i dones és molt dife-
rent dins un sistema penitenciari, i, per tant, s’haurien de tindre en compte tota una 
sèrie de característiques que en aquest moment el nostre sistema penitenciari no té 
massa en compte, almenys en la majoria de casos.

Miri, d’aquí a uns dies aquesta institució vol posar en marxa el Parlament de les 
Dones. Creiem que aquesta és una de les qüestions que s’hauria de posar sobre la 
taula, i per això li volíem demanar si creu que aquest Parlament de les Dones seria 
eficient per resoldre aquesta situació, aquesta que estàvem parlant, les dones din-
tre els centres penitenciaris; si podríem fer aportacions significatives perquè aquest 
tema es comencés a resoldre.

I acabo amb una petita reflexió i una pregunta final. El deteriorament de les ins-
tal·lacions, sobretot de Brians 2, és un problema per a tots els interns, i és evident 
que cal, de forma urgent, una remodelació. Però també és veritat que hi ha altres 
mancances, sobretot per als interns que estan ingressats a infermeria. També és un 
tema que ens preocupa. Els que estan ingressats a infermeria no disposen de cap 
activitat, no se’ls planteja cap tipus d’activitat, mentre que a les unitats de salut men-
tal sí que se n’hi realitzen. Per tant, aquesta també és una problemàtica que s’ha 
d’abordar.
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També creiem que en el seu informe fa moltes recomanacions, com fa sovint en 
aquest tipus d’informes, però les mesures no acaben de trobar-hi una..., aquestes re-
comanacions no acaben de millorar. Bàsicament, totes les recomanacions que es fan 
no s’acaben de plasmar en una millora, i això any rere any es va repetint. Nosaltres 
creiem que el Govern, de fet, aquí no acaba d’actuar amb diligència per acabar de 
resoldre aquestes mancances que hem anat parlant, i crec que s’hauria de dir una 
miqueta més alt, que això no s’està portant prou bé –no s’està portant prou bé.

I la pregunta que li feia, relacionada amb això, era: creu que el Govern està po-
sant totes les mesures adequades per millorar aquestes necessitats que comentava?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Correspon ara el torn al senyor Marc Parés, en 
nom de Catalunya en Comú Podem.

Marc Parés Franzi

Molt bé; moltes gràcies, president. Agrair de nou, també, la tasca feta en aquest 
informe. Sumar-me també a la reflexió que ara feia la diputada Moreta, no?, que si és 
un informe que anem fent any rere any i no acabem de trobar millores, tot i que es van 
fer recomanacions, és que alguna cosa estem fent malament, i, malauradament, doncs, 
no s’assoleixen els objectius que es van plantejant.

Sumar-nos, també, el nostre grup parlamentari, a la gran majoria de les recoma-
nacions que s’hi fan, a la indignació, sobretot, bé, pel tema dels preus dels productes 
en els economats, especialment aquells de primera necessitat.

Compartir, també, la necessitat de reduir les contencions mecàniques, les pro-
postes que es fan amb relació al seguiment de les hores de treball als centres pe-
nitenciaris, tot el que té a veure amb la garantia d’assistència sanitària, la qüestió 
de les àrees de custòdia amb policies locals, etcètera. Per tant, en general, agrair la 
feina i les propostes.

I, en tot cas, sí que ens agradaria centrar-nos en una qüestió concreta que detalla, 
que desenvolupa l’informe, que és el tema de l’ús de les pistoles Taser, amb algunes 
reflexions. La primera és: com valoren vostès...?, perquè el nostre grup parlamentari 
el que creu, com també creuen algunes organitzacions de drets humans, és que aques-
tes instruccions haurien de ser públiques, i, per tant, que la ciutadania hauria de saber 
de quina manera la policia utilitza aquest tipus d’armament. En el cas de les Taser, es 
coneix la instrucció, perquè crec que es va filtrar a través d’un mitjà de comunicació, 
però aquesta entenem que no és la manera com la ciutadania ha de conèixer aquest 
tipus d’instruccions. Per tant, quina valoració fan vostès sobre la possibilitat o no que 
aquest tipus d’instruccions siguin públiques? Ho dic també perquè en el cas de l’ús de 
les pistoles de foam, que són les altres, no?..., és a dir, de l’altra eina que s’implementa 
arran de la prohibició de l’ús de bales de goma, doncs, no tenim coneixement de la 
publicitat..., no es coneix quina és la instrucció que es fa servir. Per tant, aquesta és 
la primera reflexió.

La segona, i més concretament amb relació a l’ús de les pistoles Taser: vostès 
en el seu informe diuen que l’esmentada instrucció incorpora la gran majoria de 
recomanacions que van sorgir de la Comissió d’Interior, crec, d’aquest Parlament, 
i també les formulades pel mateix síndic. Nosaltres hem parlat amb algunes enti-
tats de drets humans –per exemple, amb Amnistia Internacional– que no tenen el 
mateix punt de vista. Creuen que no s’han acabat d’incorporar totes aquestes reco-
manacions, i ens diuen que també, més enllà de recomanacions que surtin del ma-
teix síndic o del mateix Parlament, amb criteris generals de drets humans, doncs, 
la instrucció, o l’ús de les pistoles Taser, com s’està començant a dur a terme a casa 
nostra, té algunes mancances que caldria corregir. És veritat que vostès apunten un 
parell de millores en aquesta instrucció.



DSPC-C 282
17 de juny de 2019

Sessió 11 de la CSG  26

També és cert, no?, que algunes de les coses que vostès apunten, doncs..., hem 
vist que en l’ús, en els pocs usos de què tenim coneixement, perquè aquí tampoc te-
nim un ús detallat de quin ús s’està fent d’aquestes eines, d’aquestes armes..., alguns 
han fallat: el tema de la gravació, no?, és a dir... De fet, crec que al primer ús que va 
haver-hi va fallar la gravació, que era una de les coses que vostès també esmenten.

I deixi’m acabar amb una última qüestió que no està tan vinculada al seu informe, 
tot i que no se’n va del tot, diguéssim: una certa preocupació que té el nostre grup 
parlamentari perquè hem vist, els últims mesos, com han augmentat, al nostre parer, 
els casos en què la Policia de Catalunya ha fet un ús excessiu o desproporcionat de 
la força. I aleshores volíem saber si la sindicatura hi està a sobre, no hi està a sobre... 
I em refereixo als dos últims mesos. Per exemple, el mes d’abril hi va haver una in-
tervenció en una protesta animalista en una fàbrica a Riudellots de la Selva. Hi han 
imatges que han corregut per la xarxa d’un ús que a nosaltres ens sembla despropor-
cionat. Potser estem equivocats, eh?, però, en tot cas, és un cas.

I no fa gaires setmanes vam viure també, i no és el primer cop que ho veiem, 
una càrrega del Cos de Mossos d’Esquadra..., carregant per sobre de la cintura, quan 
entenem que, reglamentàriament, l’ús de porres s’ha de fer sempre per sota la cin-
tura. Estic parlant, concretament, del desallotjament extrajudicial que va haver-hi al 
barri de Sants fa un parell de setmanes, que, més enllà de que els Mossos, com ja 
ha reiterat el nostre grup, van actuar donant cobertura a una empresa mafiosa com 
Desokupa, en lloc de protegir les persones residents, doncs, també van carregar en-
tenem que amb un ús excessiu de la força. I, per tant, volíem saber també si aquest 
és un tema que vostès hi estan a sobre o no.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara correspon el torn al Grup Republicà, i té la 
paraula la senyora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Hola, bona tarda. Gràcies, president. Primer de tot, en la meva primera interven-
ció intentaré no desviar-me gaire de l’informe, com han fet els nostres companys 
de Ciutadans, perquè penso que l’informe requereix tot el respecte i atenció que es 
mereix.

Primer de tot, donar les gràcies al síndic i als adjunts del síndic per aquest in-
forme que recull l’activitat duta a terme al llarg de l’any 2018. El nombre de visites 
d’enguany als centres ha estat de quaranta-cinc, una xifra similar a la d’anys ante-
riors. I degut a aquestes visites s’han fet dos estudis que giren al voltant de dos  temes 
d’importància singular en l’àmbit penitenciari: el primer és el respecte als drets  
humans en la immobilització i la contenció mecànica de persones privades de lli-
bertat, ja que al llarg dels darrers anys s’han rebut nombroses queixes de persones 
internes sobre possibles excessos en l’aplicació i la durada de les mesures de conten-
ció mecànica. Una de les queixes és que addueixen que es dedica poc temps –de fet, 
escassos minuts– a mirar de convèncer un intern alterat, que no suposa cap amenaça 
per a ningú, de deposar la seva actitud abans de reduir-lo. Nosaltres no compartim 
del tot aquesta opinió, ja que considerem que en l’àmbit penitenciari es fa un gran 
esforç en prioritzar el diàleg en situacions d’alteració de l’ordre, i en aquest sentit es 
treballa a nivell formatiu per millorar habilitats dels funcionaris d’Interior.

També proposen canvis en la circular de procediment de contenció mecànica. 
Ara mateix, el procediment de subjecció mecànica està en fase de revisió. Els canvis 
que s’esdevinguin es reflectiran en la nova circular que regularà la contenció mecà-
nica. Se seguiran fonamentalment les recomanacions que facin els serveis de salut.

I també que hi ha cel·les on es fan les contencions que encara no disposen de gra-
vació de so. Un dels objectius d’aquesta secretaria és dotar, també, d’àudio aques-
tes cel·les. Per aquest motiu, malgrat les restriccions pressupostàries, ho estem fent 
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progressivament a tots els centres. Per tant, en aquest sentit, encoratgem el Govern 
a seguir treballant en aquesta línia per tal que, com ha comentat abans el senyor sín-
dic, s’arribi a una contenció zero.

Per altra banda, també un tema que sembla ser que fa temps que s’hi està bata-
llant, que és la gestió dels economats i el treball productiu als centres penitenciaris, 
i particularment en productes considerats de primera necessitat. Certament, és inad-
missible que això passi, perquè nosaltres creiem i estem d’acord que va en contra de 
la lògica, que els preus siguin més elevats que al carrer, perquè és evident que hi ha 
gent amb pocs recursos econòmics. Doncs bé, durant els darrers tres anys, d’acord 
amb la política de millora contínua i també seguint les recomanacions del Síndic 
de Greuges i del Parlament de Catalunya, el Cire, l’organisme competent, ha realit-
zat diferents actuacions encaminades a revisar i actuar sobre els preus, i és evident 
que fa falta un control, com ha dit abans, exhaustiu, i és necessària una solució im-
minent.

Dit això, respecte a les quaranta-cinc visites als centres que especifica aquest 
informe, cal destacar que vint-i-sis visites corresponen a les comissaries de poli-
cia, principalment..., catorze s’han fet a les policies locals, d’aquestes que disposen 
d’àrees de custòdia de persones detingudes. També s’han visitat sis centres peniten-
ciaris i set centres d’internament de joves i adolescents. De tots els informes que el 
síndic ha tret, nosaltres prenem nota de les seves recomanacions i volem destacar 
què considerem d’important.

Per descomptat, el dret de les dones als centres penitenciaris a Catalunya. Tenint 
en compte que la població reclusa femenina a aquest país representa un 7 per cent 
del total d’empresonats a dia d’avui, nosaltres expressem la nostra preocupació. 
Estem molt d’acord en la necessitat de dotar de perspectiva de gènere la política pe-
nitenciària per atendre les necessitats específiques de les dones en totes les vessants 
de l’internament. Cal tenir en compte –i és una dada preocupant– que un 88,4 de les 
dones preses a Catalunya ha sofert algun tipus de violència de gènere al llarg de la 
seva estada a la presó, i que quasi el 70 per cent ha patit violència sexual. Per tant, 
voldríem destacar la importància d’aquests temes, que considerem importants i que 
cal millorar.

També, com ha dit abans, el tema de les policies locals i persones detingudes. 
Sobre les àrees de custòdia de policia local que no compleixin les condicions òpti-
mes per a una detenció, s’han de deixar de fer servir a tal efecte en la mesura que 
hi hagi comissaries dels Mossos d’Esquadra en la mateixa localitat o en poblacions 
veïnes.

Pel que fa al dret a l’assistència sanitària durant la detenció, l’informe reitera que 
la visita mèdica en el marc de les detencions policials cal que es faci en privat, tal 
com estableix el Protocol d’Istanbul.

Respecte al tema de garantir la formació contínua del personal, així com les con-
dicions de treball adequades, considerem –i també coincidim– que és molt neces-
sari fer formació perquè els professionals puguin fer front a la realitat dels interns i 
les internes. En aquest sentit, creiem que hem de tenir bons professionals formats.

I, per últim, pel que fa als centres de justícia juvenil, en aquests punts que estic 
citant, s’hi detecta una ocupació, com ha dit, força alta, força elevada. Bé, aquest 
tema a nosaltres també ens preocupa, i considerem que no hauria de ser així. I ma-
nifestar la necessitat de continuar treballant en la garantia que els professionals i els 
interns puguin dur a terme la seva tasca en les condicions adequades.

I, per anar acabant, sobre l’estat de compliment de les recomanacions formulades 
anys anteriors, recordar als responsables de les comissaries de policia i de centres 
penitenciaris els drets que assisteixen les persones estrangeres amb relació a la co-
municació amb els seus consolats, que amb la modificació de la Llei d’enjudiciament 
criminal de l’any 2015 hi han hagut uns canvis, els quals van ser la incorporació del 
dret de les persones estrangeres a ser visitades per les autoritats consulars del seu 
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país i el dret a comunicar-se i a mantenir correspondència amb elles. I es va valorar 
que la comunicació de la detenció al consolat és un dret i no una obligació, i que és 
el mateix detingut el que té la potestat de fer-ne ús, o no, segons els seus desitjos i 
interessos. Per contra, en el cas de detinguts menors d’edat, la comunicació al con-
solat és una obligació.

I, per últim, l’últim punt: cal ajustar les instruccions d’ús dels dispositius conduc-
tors d’energia, el cas de les pistoles Taser. Sobre la Instrucció 4/2008, sobre aquesta 
regulació, doncs, dir que s’ha de tenir present que l’ús d’aquests dispositius es limita a  
actuacions de risc racionalment greu per a la vida o la integritat física dels agents o 
de terceres persones, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat 
ciutadana, amb l’objectiu únic d’evitar un mal greu imminent irreparable.

Per altra banda, aquesta instrucció regula que sempre que sigui possible s’ha de 
gravar el desenvolupament de l’actuació i també que s’han d’enregistrar imatges de la 
part del cos on s’ha aplicat l’esmentat dispositiu o de les ferides que en aquest cas s’ha-
gin pogut produir.

I acabo. Per últim, ens agradaria molt instar els departaments que tenen compe-
tència en la matèria que puguin posar, dintre de les seves possibilitats, les solucions 
i les recomanacions que ens diu l’esmentat informe.

Moltes gràcies.

El president

El darrer torn correspon a Junts per Catalunya. Té la paraula la diputada senyora 
Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez 

Gràcies, president. Bona tarda, síndic de greuges. Dono la benvinguda i les grà-
cies al síndic de greuges i a tot el personal que l’acompanya. Bé, en aquest informe 
del síndic sobre la prevenció de la tortura, i per no repetir el que ja han comentat 
les companyes anteriorment... Jo començaré també per un dels temes que ens preo-
cupen especialment en el cas de Junts per Catalunya, el nostre grup: els drets de les 
persones estrangeres, no sense recordar que aquí hi haurien de col·laborar més totes 
les administracions que són corresponsables a l’Estat, a nivell estatal, però és veritat 
que la comunicació amb els consolats és un tema que es destaca en aquest informe, 
i sembla que els papers, els documents que s’han de lliurar i s’han d’omplir a aquest 
respecte no complien la necessitat de que aquesta comunicació fos obligatòria, i, per 
tant, un dret, sobretot pel que fa als menors d’edat. Per tant, jo crec que queda fet 
l’advertiment i em sembla que s’està intentant treballar en això.

Pel que fa al tema de les instruccions de les pistoles Taser, no es pot parlar de les 
Taser sense recordar la polèmica que hi va haver quant a aquesta mesura de reducció 
per part de la policia –per tant, considerem molt bona la recomanació de prohibir 
l’ús de les pistoles Taser en infants i en adolescents de menys de divuit anys– i el fet 
de garantir el registre audiovisual de la utilització de les pistoles en tots els casos 
que s’hagin d’utilitzar. De fet, aquest garantiment del registre audiovisual crec que és 
un tema que va sorgint en diferents qüestions en l’informe, i ens sembla que és molt 
important que al segle XXI i en l’era dels mitjans de comunicació i de les xarxes so-
cials tot quedi registrat per poder-ne fer un bon ús, una bona revisió i, en tot cas, una 
denúncia en cas de que s’hagi fet un mal ús de les pistoles o de qualsevol altre mèto-
de de reducció, o, en el cas de la tortura, prevenció de la tortura. Ens semblen molt 
importants i essencials, aquestes recomanacions pel que fa als registres audiovisuals.

Per descomptat, ens congratulem que hi hagi inclosa la perspectiva de gènere en 
aquest informe. La perspectiva de gènere no en podia quedar a banda, ens sembla 
molt interessant que s’hi pugui recollir. Desgraciadament..., tot i que la qüestió de 
les recluses és un 7 per cent, només, i és una minoria en relació amb tots els reclusos 
a Catalunya, no es pot deixar d’estudiar la perspectiva de gènere i les mancances que 
poden tenir les dones en aquest sentit. I, per tant, tots els àmbits de l’Administració 
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s’han de poder adequar per donar els drets a totes les dones en aquest sentit. I, per 
tant, m’ha semblat interessant que hi hagi una reflexió al voltant de la perspectiva de 
gènere, no només en el cas dels preus, sinó en tot el tema que envolta la perspectiva 
de gènere.

Recordar també que ens ha interessat molt que es faci un recordatori per complir 
els estàndards del Protocol d’Istanbul, sobretot pel que fa a l’atenció mèdica i la pri-
vacitat. Aquí tornaríem a recordar que també hi ha diferents administracions que hi 
estan involucrades, sobretot en el tema de les persones estrangeres, però en l’atenció 
mèdica s’ha de garantir la privacitat i en alguns casos no es dona, i això ha de que-
dar clar que ha de ser resolt per totes les administracions que hi estan involucrades.

Pel que fa al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, bé, com que ja han 
comentat altres companyes els resultats, els números i les xifres dels centres, em 
centraré bàsicament en les observacions que vostès creuen que s’han de millorar: la 
video vigilància, les visites al metge amb la privacitat –que ja ho hem comentat... Ens 
ha sorprès que hi hagin algunes cel·les o alguns espais de detenció, a nivell sobretot de 
policia local, amb males olors, mantes, falta d’higiene... Ens ha sorprès perquè  creiem 
que en una societat democràtica al segle XXI això no pot passar. Un detingut ha de te-
nir tots els drets i han d’estar garantits tots els seus drets humans. Per tant, creiem que 
això és una bona recomanació i que s’han de prendre mesures, en aquest cas.

Per altra banda, jo crec que la resposta de la Direcció General de la Policia, 
que ha recollit les millores i ha aplicat les mesures necessàries en alguns casos, em 
sembla una bona notícia. De tota manera, com que sembla que hi ha casos que no 
s’han acabat de resoldre, des de Junts per Catalunya ens comprometem, com a grup 
parlamentari que dona suport al Govern, a seguir pressionant perquè es compleixin 
aquestes mesures que des del Síndic de Greuges recomanen.

Pel que fa a la situació dels MENA, es repeteix una mica la mateixa situació: man-
cances com les condicions higièniques, la manutenció, el descans... Jo crec que els 
MENA també van ser un dels temes que el Govern ha tingut molt en compte, que és  
un tema interdepartamental. Fa uns mesos es va fer una reunió amb associacions, 
amb organitzacions que es dediquen a la cura dels MENA i tots els departaments in-
volucrats. Per tant, jo crec que hi ha una resposta del Govern, però creiem que s’ha 
d’adequar a la situació, perquè les acusacions que hi han a l’informe creiem que són 
greus, i seguirem pressionant perquè segueixin treballant en les condicions d’aquests 
menors no acompanyats.

Hi ha un tema que també ha sortit abans, en l’altre informe, que és consolidar la 
presència dels Mossos al CITCO. El CITCO, evidentment, en l’informe sobre la pre-
venció del terrorisme és molt important. Ens congratulem que per vostès sigui tan 
important i remarquin que era molt important, aquesta presència en el CITCO, que 
arriba tard, com gairebé totes les coses a nivell de seguretat i les relacions amb les 
altres administracions de l’Estat, però creiem que és important que destaquin que, 
pel que fa a la coordinació, a l’efectivitat de les operacions, era important ser pre-
sents al CITCO. De fet, l’informe sobre la prevenció de la tortura és molt important, 
perquè Espanya no oblidem que és un país condemnat per la tortura. De fet, des del 
2004 el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per maltracta-
ments, per maltractaments inhumans o degradants, o per no investigar tortures a 
Espanya –de fet, sis cops des del 2004.

La tortura és una pràctica habitual i desgraciada a Espanya des del franquisme. 
I la tortura..., hi han fets que no s’han començat a investigar fins al 2019, d’aquests 
fets de tortura franquista. Però aquest franquisme sociològic, que encara és pre-
sent a Espanya..., de fet, hi ha partits que encara no han condemnat el franquisme i 
d’altres que negocien i fan governs amb franquistes. Però és que la tortura, desgra-
ciadament, a Espanya –i per això és important aquest informe de prevenció de la 
tortura– ha seguit durant la democràcia.

De fet, aquest informe és molt important, però hi ha altres informes, com l’in-
forme que s’ha fet al País Basc, el «Proyecto de investigación de la tortura y malos 
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tratos» des del 1960 fins al 2014, que parla de més de quatre mil casos de tortura a 
Espanya. No cal recordar tots els casos, però sí recordar el cas dels GAL, tortures 
per part de l’Estat, on hi va haver una condemna per aquestes tortures per part de 
forces de seguretat de l’Estat; el cas d’independentistes torturats el 1992, on es va 
condemnar Espanya per part de tribunals internacionals, es va condemnar Espanya 
per no investigar aquestes tortures, i, desgraciadament, el cas d’Egunkaria, el 2003-
2004, on es va detenir il·legalment i torturar el director d’un mitjà de comunicació.

Per tant, és molt important, l’informe, aquest informe del Síndic de Greuges, 
però també és molt important la resposta que des de les instàncies internacionals ens 
donen per a la prevenció de la tortura. De fet, les instàncies internacionals han fet 
diversos advertiments en matèria de prevenció de la tortura a Espanya. Per exemple, 
l’Organització Mundial contra la Tortura el novembre del 2018 ja va exigir l’allibe-
rament dels presos polítics Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en prevenció de la tortura. 
I només fa uns dies, com ja és conegut –jo crec que ho coneixen tots els diputats–, 
una altra institució internacional, el Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de 
les Nacions Unides, defensava que la presó preventiva dels Jordis –del Jordi Sànchez 
i del Jordi Cuixart– i del vicepresident Oriol Junqueras eren arbitràries, i demanaven 
el seu alliberament. També demanaven investigar d’una manera exhaustiva i inde-
pendent tots aquests casos que relacionaven amb els fets de les tortures i que estan 
relacionats amb l’informe que es presenta avui mateix. De tota manera...

El president

Senyora diputada, crec que ha quedat clara, la seva intervenció, però li pregaria 
que ens centréssim...

Aurora Madaula i Giménez 

Sí, és que m’hi estava centrant i he parlat tota l’estona de la tortura, desgracia-
dament.

El president

Esperi’s, tinc la paraula jo, ja que modero el debat. No l’he tallat abans perquè 
tot el que vostè deia té a veure amb el que se substancia en l’informe des de la pers-
pectiva de la tortura, com alguns grups indicaven; però li pregaria que se centrés, 
sí, en l’any 2018, que és l’objecte del debat que estem fent, i que anés cloent la seva 
intervenció, perquè ja no té més temps.

Aurora Madaula i Giménez 

Sí, ja concloc. I, de fet, concloc amb un informe que ens han passat avui, que ens 
han enviat avui, de part de..., un comunicat que ha fet el Síndic de Greuges on parla 
dels informes també sobre la presó provisional i el reconeixement que s’ha de fer, 
per part de Catalunya i per part d’Espanya, de les instàncies internacionals, i, per 
tant, per donar immediat compliment a les instàncies internacionals i a les institu-
cions internacionals en matèria de tortura i de presó preventiva abusiva.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora diputada. El portaveu de Ciutadans demana la paraula.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois 

Gràcies, senyor president. Per una qüestió d’ordre. És a dir, vostè ens ha cridat 
l’atenció en dues ocasions, en els diferents informes, i veig que en aquesta ocasió..., 
fins al final. Estem parlant de l’informe anual de l’any 2018, en aquest cas, i la se-
nyora Madaula no ha fet menció explícita durant la seva intervenció, durant més de 
tres minuts, de l’informe referent a l’any 2018, evidentment, per dir el seu missatge 
clarament falsari.

Gràcies.
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El president

Consta en acta el que vostè acaba d’apreciar, però em sembla que he estat bas-
tant curós. Mentre s’ha cenyit estrictament a l’objecte de l’informe del síndic, que 
era la tortura, fent servir altres expressions, he permès l’ús de la paraula; quan s’ha 
sortit del temps de l’informe, que és l’any 2018, doncs, li he demanat que no conti-
nués per aquest camí. En qualsevol cas, entenc i respecto la seva apreciació, però 
aquesta Mesa modera amb els criteris..., tan objectius com és capaç, i segur que 
amb molta imperfecció.

Per donar resposta a totes les preguntes que s’han fet, té en primer lloc la paraula 
el senyor síndic, i m’ha comentat que complementaran la seva resposta tant l’adjunt 
com l’adjunta que l’acompanyen.

El síndic de greuges

Gràcies, president, i gràcies a tots els grups parlamentaris que assisteixen a 
aquesta sessió. Li comentava a la meva adjunta que em sembla que és la vegada que 
en comissió hem entrat en més detalls sobre l’informe del mecanisme. És d’agrair 
per part de la nostra institució que vostès ho hagin fet així, i estem a la seva dispo-
sició per anar tan lluny com sigui necessari sobre els aspectes que estan plantejats 
a l’informe. I les propostes que ens han fet..., em referiré a algunes d’elles, i després 
els meus adjunts podran precisar-ho encara més, perquè ho tenen més proper en la 
seva activitat.

Jo voldria fer un elogi del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, i vol-
dria fer un elogi de les persones que en formen part, del consell assessor –que va 
ser escollit per aquest Parlament en convocatòria pública– i de l’equip –part del 
qual està aquí assistint a la sessió–, i de la dedicació rigorosa, setmanal, que s’està 
fent, complint fil per randa el protocol de Nacions Unides. I té un avantatge: segur 
que queda molt per fer i segur que hem de millorar moltíssimes coses, i segur que 
de vegades reiterem defectes que es van repetint, però, de bell d’antuvi, que tothom 
que té cura d’alguna persona privada de llibertat sàpiga que en qualsevol moment 
pot aparèixer l’equip del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura ja és una ga-
rantia més. I això sí que ho podem notar, palpar, i és un pas endavant a mesura que 
hem anat donant rigor.

I crec que és molt molt important, mèrit de totes elles i de tots ells, que els dic-
tàmens del mecanisme no han pogut ser mai desmentits quant al contingut legal, 
tècnic, professional. Vull celebrar que hi hem anat incorporant dimensions, com la  
medicosanitària, i que, per tant, les inspeccions..., també amb l’experiència de  
la doctora que ens acompanya a totes les visites, com és l’Olga, que està amb nosal-
tres en totes les visites i que pot il·luminar en coses que jo soc el primer de confessar 
que ignoro, quan et trobes amb comunicats respecte, doncs, d’una diagnosi o una 
medicació, etcètera. I, com això, des de la llarguíssima experiència del José María 
Mena, una de les persones de major prestigi en tot el sistema judicial espanyol, fins 
a la gent de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i passant –per què no?– per 
l’equip d’assessors i assessores del síndic que hi participen..., els dic que és de les co-
ses que jo n’estic més orgullós com a síndic, que és el treball del Mecanisme Català 
de Prevenció de la Tortura.

Molt ràpidament –després el senyor Saura i la senyora Larios entraran en altres 
coses. Primer, el mecanisme ha volgut enguany posar encara més èmfasi en el tema 
gènere, com han notat vostès, i evidentment estem a les beceroles de poder entrar se-
riosament a corregir..., anem molt endarrerits en corregir la discriminació de gène-
re que hi ha també en els sistemes on hi ha privació de llibertat. Per exemple, quan 
els vam dir al seu dia que el Protocol d’Istanbul era un desconegut arreu de l’Estat 
espanyol i a Catalunya..., les Regles de Bangkok sobre el tractament de gènere en-
cara són més desconegudes per part de tots els sistemes penitenciaris dels nostres 
voltants. I quan cito protocols cito coses que estan a favor de l’experiència de països 
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que van molt per davant de nosaltres i ratificades per autoritats tan importants com 
poden ser Nacions Unides o el Consell d’Europa.

Se’ns ha demanat per la col·laboració amb el Defensor del Pueblo. Vull deixar 
molt clar que, amb l’actual defensor del pueblo, l’actual síndic –tots dos estem en 
funcions, ell porta dos anys i mig en funcions, jo porto uns mesos en funcions–..., 
tenim una esplèndida relació personal i una gran fluïdesa d’intercanvi d’informació. 
És una llàstima que el legislador i el governant al seu dia no s’inclinés per l’opció 
que hi ha en el protocol de Nacions Unides que diu que els estats podran crear me-
canismes descentralitzats, perquè ho estan practicant moltes democràcies arreu del 
món. I, per tant, aquí hi ha un obstacle, diguem-ne, que pot entorpir el fet de que..., 
no vull posar-hi cap qualificatiu, només que, de moment, d’acord amb l’ordenament 
de Nacions Unides, hi ha una sola autoritat nacional de prevención de la tortura, que 
és l’Opcat, en termes internacionals, que depèn del Defensor del Pueblo.

Quan els seus predecessors en aquesta casa, els parlamentaris, van desenvolu-
par molt minuciosament tot el protocol aplicant-ho aquí, amb l’elecció d’universi-
tats, d’ONGs, d’experts, etcètera, va ser dut al Constitucional. I què ens va dir, el 
Constitucional? Ens va dir: u, «Vostès no poden actuar en nom de Nacions Unides», 
perquè malgrat que el Parlament de Catalunya s’ha basat en la dimensió de l’Estatut, 
que diu que podem interpretar els tractats, el Constitucional va dir que no era sufi-
cient, però «Si us plau, síndic, continuï fent-ho, continuï actuant.» Per què? Perquè 
hi ha un sistema penitenciari, un sistema policial, un sistema de tots aquests centres 
on hi hagi privació de llibertat. I el que cal fer és un conveni amb el Defensor del 
Pueblo per poder-ho fer amb major eficiència, conveni que al cap de poques hores de 
tenir la sentència vàrem trametre al Defensor del Pueblo i vam obtenir una negativa 
per resposta, i també se’ns va dir –el Tribunal Constitucional..., ho tenen a la sentèn-
cia, això–: «I demanin o plantegin al Govern espanyol que els nomenin, com ha pas-
sat a altres indrets de les democràcies d’Europa, com a mecanisme descentralitzat.»

Ho vam plantejar i, evidentment, vam tenir una negativa per resposta. Així i tot, 
quan se’ns avisa que ve un equip del Defensor del Pueblo a Catalunya a fer una visi-
ta, li oferim tota la informació, tota la col·laboració i fins i tot la presència d’alguns 
dels nostres assessors o assessores. Perquè, evidentment, per raons òbvies..., el me-
canisme espanyol a Catalunya pot fer em sembla que són –em puc equivocar, que 
em corregeixin després els adjunts– tres o quatre visites l’any, nosaltres en fem vora 
cinquanta –hi ha hagut anys que n’hem fet tantes o més a Catalunya que l’autoritat 
a tot Espanya–, però tenim un gruix d’experiències que poden ser consultades i uti-
litzades. I treballem, en aquest sentit, amb la màxima voluntat de col·laboració per 
solucionar problemes a la gent privada de llibertat.

Molt ràpidament. Totalment d’acord amb el que s’ha dit sobre les càmeres de 
videovigilància, les continuem reclamant per als espais ocults i els espais opacs. 
Curiosament, ens arriben a vegades queixes de maltractaments d’aquests llocs on no 
hi ha allò per què al començament vam ser molt criticats, primer pels Mossos, que 
ens van deixar de volta i mitja, i després per altres estrats funcionarials, i ara tothom 
s’adona del gran avantatge que és una càmera de videovigilància. Encara ens queden 
espais o vehicles on caldria instal·lar aquest sistema de garanties sobre la possible 
existència de maltractaments.

Quantes hores han d’estar..., o quants dies s’ha de conservar? Si no hi ha un in-
cident greu en el visionat d’això, que fem, sovintejats..., creiem que els trenta dies 
són una mesura oportuna; dependrà també de quin tipus de visionat o de notícia es 
tingui sobre el visionat.

Totalment d’acord amb que el s’ha dit sobre els suïcidis i sobre l’interruptor anti-
pànic. Em sembla una gran proposta que incorporarem per donar més precisió sobre 
les visites a comissaries.

Insistim en les àrees de custòdia local. Hem trobat àrees de custòdia local amb 
argolles a la paret; no amb unes manilles, no, amb argolles a la paret, i se’ns han bus-
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cat excuses de mal pagador: «No, és que això aguanta un prestatge que hi ha l’altra 
banda», no? Per molts motius, les comissaries locals molt sovint no estan dotades per 
fer la tasca de custòdia. I no hi ha..., no necessàriament és àrea metropolitana o àrea 
interior. Evidentment, són molt més poblades les àrees metropolitanes i tenen tota 
una funció a realitzar, però el que sí que també hem notat és que de vegades algu-
nes policies locals, començant per les d’aquesta ciutat, també tenen somnis de gran-
desa, i s’autoadjudiquen competències que desborden de molt el que haurien de fer  
sense cap previsió legal. Perdonin, torno a la llei necessària de policia integral de 
Catalunya: de vegades dotem..., i això passa a diverses ciutats de Catalunya: les do-
tem d’una sèrie d’instruments, i dius: «A sant de què estan fent aquesta tasca, quan 
podríem estalviar molts cabals públics i podríem coordinar molt més i donar major 
eficiència?» Continuem insistint sobretot en això que s’ha plantejat, que és el tanca-
ment d’àrees de custòdia que no tinguin la preparació adequada.

Totalment d’acord en el tema que s’ha dit sobre els Cire i els productes d’higiene 
femenina que assenyala l’informe, junt amb el que també s’ha plantejat.

I penúltima reflexió per part meva: combat frontal a l’ús desproporcionat de la 
força per part de les policies. Els vull recordar, abans que surti ningú, que amb go-
verns de tots els colors..., vaig tan endarrere com els afers de Bolonya al rectorat de 
Barcelona, i alguns recordaran qui era el conseller que manava els Mossos d’ales-
hores, passant per la plaça de Catalunya dels indignats, passant per l’1 d’octubre, 
passant per situacions..., el síndic s’ha pronunciat sempre en contra de l’ús despro-
porcionat de la força per part de la policia.

I se’m demana sobre si el Govern està fent tot el que cal. El sistema penitencia-
ri català, per exemple, és un sistema prou positiu. Permetin-me dir-los només una 
petita dada: el sistema penitenciari a Catalunya depèn de la conselleria de Justícia; 
el sistema penitenciari espanyol depèn del ministre de l’Interior. Són dues concep-
cions molt diferents. Creiem que és molt més avançat fer dependre tot el sistema 
penitenciari..., si ens creiem que el sistema penitenciari és, d’entrada, un error de 
tota la societat, que haguem de tenir gent tancada amb una sèrie de motivacions..., 
és molt més important la dimensió de la justícia i el que diu la Constitució, de re-
habilitació i de reinserció a la societat, que cap altra. I hi han uns professionals que 
també hauríem de lloar, que fan una feina que sovint no es valora, perquè la reacció 
popular és: «Que els tanquin, els que troben delinquint», però amb molt poca pre-
ocupació pel que signifiquen la seva professionalització, els seus mitjans, etcètera, i 
el síndic sovintejadament en el ple del Parlament ha fet una lloança també d’aquests 
professionals.

Tenim una desproporció d’interns sobre l’índex de delinqüència. Continuem sent 
una de les societats amb un índex de delinqüència més baix de totes les nostres con-
trades i amb un dels índexs més alts de gent interna al sistema penitenciari. Aquí fa-
lla alguna cosa. I estic fent una reflexió a mitjà i a llarg termini, eh?, però això és..., 
es pot constatar, no? I tenim, en aquest sentit, un greu problema, que és què fem a la 
sortida de la privació de llibertat, com acomboiem la gent en el seu retorn a la vida 
social. I, en aquest sentit, crec que –en demano excuses– molt esquemàticament he 
retratat el que són les mesures que s’haurien de «mimar» en tots els temes que..., 
evidentment, s’hauria de posar més personal de tractament, s’hauria de posar molt 
més èmfasi en el tractament, s’hauria de donar molta més formació, i coses que es-
tan en el mateix informe.

Gràcies, president. I m’agradaria, si pot ser, donar la paraula als meus adjunts.

El president

Sí. Té la paraula el senyor Saura.

Jaume Saura i Estapà (adjunt general del Síndic de Greuges)

Gràcies. Per respondre a alguna pregunta concreta que ha quedat en el tinter. 
Respecte de la visita de Brians 1, se’ns pregunta per què hi vam anar amb previ 
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avís. Ja sap que és un cas excepcional. És a dir, el mecanisme, seguint el protocol 
internacional, fa visites sense anunciar-les prèviament. Hi ha hagut algun cas, anys 
anteriors, en què hem aprofitat alguna visita institucional –per exemple, quan es van 
obrir per primer cop Puig de les Basses i Mas d’Enric– per fer la visita del meca-
nisme. És a dir, s’anuncia la visita del síndic, perquè és la primera vegada que visita 
un centre nou, i l’acompanya l’equip, i, a banda de la visita institucional, s’aprofita 
per fer una visita.

Aquí va passar una mica el mateix: hi havia una queixa dels funcionaris del cen-
tre Brians 1 respecte de l’UMS, la Unitat de Mòdul Semiobert, pel fet de compartir 
homes i dones aquest espai. Es va voler visitar, com a síndic, aquesta unitat, i apro-
fitant la visita del síndic el va acompanyar l’equip i es van visitar altres unitats, com 
per exemple el DERT, cosa que no estava anunciada, no? Per esvair qualsevol dubte 
de que aquest centre es visités d’aquesta manera, el mateix any, si s’hi fixa, a l’octu-
bre hi ha una segona visita, aquesta purament..., diguem-ne, sense anunciar, eh? Però 
precisament aquest va ser el motiu de que hi hagués aquest anunci d’aquesta visita.

Ha esmentat també, i ho ha fet després també la diputada Moreta, el tema de que 
en la comparativa de preus no hi ha els productes d’higiene íntima femenina, però 
sí que en l’estudi hi són. És a dir, sí que es va estudiar, en els preus, aquest tema, el 
que passa és que al final es va fer una selecció de productes –els productes que ofe-
reix el Cire omplirien mig informe, i es va fer una selecció de productes. I és veritat 
que aquests no estan en els productes seleccionats, però en el text escrit sí que hi ha 
una referència explícita al fet que cal abaratir els productes d’higiene femenina, eh? 
En aquest sentit..., bé, ho ha dit la diputada, i des del 2016 que vam fer l’informe so-
bre la situació de dones a la presó, la perspectiva de gènere en temes de privació de 
llibertats és una constant dels informes del mecanisme, no? I, per tant, intentem que 
tots ells tinguin aquesta visió.

Responent a la seva pregunta –i això ja és la meva percepció personal–, qual-
sevol iniciativa que permeti dotar d’aquesta perspectiva els treballs del món de la 
privació de llibertat, com pot ser el Parlament de les Dones, per descomptat, ben-
vinguda sigui, perquè molt sovint la discriminació contra la dona no és una qüestió 
activa, sinó de falta de visió, de falta de posar les ulleres que permeten constatar 
discriminacions estructurals o institucionals, no purament legals, no? I, des d’aquest 
punt de vista, qualsevol visió des d’aquesta perspectiva sobre la realitat de les dones 
privades de llibertat, sigui en centres penitenciaris o en el camí anterior, que pot ser 
la privació de llibertat en l’àmbit policial, doncs, benvinguda sigui.

Respecte a la pregunta que feia el diputat de Catalunya en Comú Podem sobre 
les pistoles Taser, ens hem reunit amb Amnistia Internacional per debatre, doncs, en 
quins punts coincidíem o quins punts ens portaven ells respecte de les mancances, de 
les instruccions de la policia, en quins punts estàvem d’acord i en quins no. I en al-
guns punts ells exigien unes coses que nosaltres considerem que estan ben tractades 
i en d’altres, no. En particular..., responc a la seva pregunta: creiem que aquestes ins-
truccions haurien de ser públiques, no hi ha cap motiu... Són dues instruccions, eh?, 
la 4 i la 5, perquè una és pròpiament sobre la pistola, el dispositiu, i l’altra és sobre la 
videovigilància –van en paral·lel, però són dues instruccions diferenciades.

Nosaltres..., hi ha tres punts, respecte de la instrucció, en els que hem mostrat el 
nostre desacord, i que reiterem a dia d’avui. Dos d’ells s’han esmentat aquí: el fet de 
que –i això ho explicarà millor l’adjunta– es pugui utilitzar, segons la instrucció, la 
pistola aprofitant o utilitzant o fent un ús ens sembla inapropiat de la Llei de protecció 
de la infància, que distingeix infants i adolescents, infants fins a dotze anys i adoles-
cents de tretze fins a divuit. D’acord amb la instrucció vigent, es pot utilitzar la pistola 
Taser en adolescents, és a dir, nois i noies a partir de tretze anys, i, per tant, està pro-
hibit fins a dotze anys, «quan l’agent ho detecti»; per tant, segons aquesta instrucció, 
un noi o una noia d’onze o dotze anys podria rebre una descàrrega de la Taser, i està 
justificat d’acord amb la instrucció, perquè pel volum o pel grau de desenvolupament 
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físic..., doncs, no fos detectable. Ens sembla un autèntic despropòsit, i creiem que hau-
ria d’estar prohibida en menors d’edat directament, no?

I, en segon lloc, la qüestió de que..., ho heu citat literalment, la gravació «sempre 
que sigui possible». Evidentment que és sempre que sigui possible; si és impossible 
no..., però llavors no cal posar-ho. El fet d’introduir aquesta menció, que s’ha de gravar 
«sempre que sigui possible» dona peu..., sembla que estigui buscant l’excusa de que 
«Bé, és que aquesta vegada no ha sigut possible.» S’ha de gravar sempre. Si hi ha unes 
circumstàncies..., hi ha les «generales de la ley», que dèiem a l’estudi; si hi ha alguna 
cosa que és materialment impossible..., no cal preveure-ho. El fet de que es prevegi 
que pot no ser possible dona peu a aquesta interpretació.

En aquests dos punts creiem que la instrucció no segueix les recomanacions que 
va fer el mateix Parlament.

Hi ha una tercera recomanació que vam fer nosaltres, des del síndic, que fan 
els organismes internacionals però que no va fer el Parlament, i que, per tant, la 
instrucció no ha recollit, que és central en el tema de l’ús de la pistola Taser, que 
és la utilització en persones amb aparents alteracions per motius psíquics o per ús 
d’estupefaents. La raó de ser de la Taser des del punt de vista policial –ens diuen, 
al departament– és aquest, precisament. I aquest és un dels elements que..., les re-
comanacions internacionals diuen que no s’ha de fer ús de la pistola elèctrica. Per 
tant, aquí sí que hi ha una discrepància completa entre la posició que vam tenir al 
síndic al seu dia i la instrucció. Però, hi insisteixo, en aquest punt la instrucció sí 
que compleix el mandat que va donar el Parlament en la comissió que es va fer en 
el seu moment.

Vull anunciar també que aquest any 2019 hem obert una actuació d’ofici per fer 
seguiment de les recomanacions que havien fet en el seu dia, com a síndic o com a 
mecanisme, respecte d’aquestes pistoles. Estem preguntant a totes les policies locals 
un altre cop qui té i qui no té pistoles Taser, perquè, efectivament, fa quatre anys 
era una cosa que el mateix departament no sabia. Ens consta que hi ha policies que 
l’han deixat d’usar, altres que l’han comprat, en fi..., i, per tant, volem saber com 
està la qüestió. I aquests casos que, efectivament, han anat sortint a la premsa amb 
comptagotes, no sabem si són de forma exhaustiva o en queden d’altres que no són 
coneguts, en què la Policia de Catalunya ha fet servir la pistola Taser en el marc de 
la instrucció, del seu desplegament..., doncs, volem saber quants casos n’hi ha ha-
gut, quines incidències s’han donat... Per tant, esperem, a finals d’any, poder aplegar 
aquesta informació i poder treure’n algunes conclusions. Ja veurem què dona, això, 
de si.

Respecte de la circular –em refereixo a la intervenció de la diputada d’Esquer-
ra–, estem a l’espera de que la Secretaria de Serveis Penitenciaris, doncs, emeti 
aquesta circular, que fa mesos que està pendent. És veritat que estem pendents de 
l’informe del Comitè per a la Prevenció de la Tortura, que va visitar Catalunya al 
setembre. Va observar aquesta matèria i va dir que cap al març emetria les seves 
recomanacions i encara no ho ha fet, però sí que és un tema que... Esperem que la 
nova circular sobre subjecció mecànica i contencions vagi en la línia del que estem 
proposant en l’informe.

I, finalment, per fer referència a la diputada de Junts per Catalunya, el problema 
de les males olors de les comissaries de policia i de Mossos d’Esquadra no és només 
un tema de drets humans dels detinguts; és també –i potser encara més– un tema de 
drets laborals dels agents de policia que han d’estar dia sí, dia també, en aquell espai 
patint unes condicions laborals, doncs, que són indignes. (Veus de fons.)

El president

Sí? (Veus de fons.) La senyora Larios vol complementar unes respostes.
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Sí. Bé, faré esment només d’un punt que s’ha citat per alguns dels grups parla-
mentaris, i és l’increment de residents en els centres de justícia juvenil, en els centres 
educatius. És una situació que deriva en bona part del tancament dels centres que es va  
produir el 2011, i, per tant, és una situació que és revisable; per tant, hi ha centres, 
com Montilivi i Els Til·lers, que es van tancar, i, per tant, diguem-ne, podria estudiar- 
se la seva reobertura. Perquè, certament, hi ha situacions com la de Can Llupià, al 
centre de Barcelona, que està per sobre de la capacitat per la que va ser dissenyat, 
eh? Va ser dissenyat inicialment per a seixanta places i se’n va, diguem-ne, am-
pliar la capacitat, però, evidentment, no es va ampliar el centre. I això, simplement, 
doncs..., han esmentat algunes de les qüestions, però planteja molts problemes.

Un d’ells també fa referència a un element que ha anat sorgint durant la sessió: 
és l’element de la perspectiva de gènere. El centre es divideix en unitats i hi ha una 
única unitat de noies, de manera que no es poden fer divisions per grups, per edats. 
També hi ha una mancança de dispositius de règim semiobert per a les noies, de ma-
nera que també moltes vegades els ingressos podrien ser, diguem-ne, atesos per una 
altra mesura. També dificultats –i també s’ha esmentat i ho esmentava el síndic– en 
la intervenció disciplinària; tant els mateixos nois i noies entrevistats com els pro-
fessionals educadors posaven de manifest en aquest centre com gairebé la seva tasca 
s’havia de cenyir a la vigilància, la disciplina, sense poder fer tasques de tipus edu-
catiu. Per tant, és una situació, la de Can Llupià en concret, al centre de Barcelona, 
que realment necessita ser revisada.

I aquí estem parlant d’una visita feta el novembre del 2018, i els darrers mesos s’ha 
incrementat aquesta població, i, a més, amb població –també ho plantegen els matei-
xos professionals– amb més dificultats, no?, com adolescents no acompanyats que pre-
senten dificultats d’intervenció, menys vinculació en els recursos, etcètera; per tant... 
De fet, n’estem fent seguiment. També hem obert actuacions específiques, perquè cre-
iem que realment la situació d’aquest centre i, en general, del sistema de justícia juve-
nil, que sempre havia estat molt ben considerat i també, fins i tot a nivell internacional, 
estudiat com un sistema clarament educatiu i d’intervenció molt específica i separat 
clarament dels adults..., doncs, podem córrer el perill de que es malmeti aquest bon 
recurs.

En aquest sentit, sí que seria necessari, com s’esmentava també per la diputada 
Moreta, doncs..., la necessitat d’adoptar decisions molt immediates per poder millo-
rar aquests recursos.

Bé, i aquesta és la menció més específica que s’ha fet als menors d’edat que afec-
ten els recursos de l’informe.

El president

Moltes gràcies, senyora Larios.
Ara correspondria un torn als grups parlamentaris que ho creguin oportú, de fins 

a cinc minuts. (Pausa.) Renuncien, tots els grups, al seu torn.
Per tant, aixecaríem la sessió.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de sis de la tarda i deu minuts.
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