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Sessió 17 de la CSG

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

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

Francisca Valle Fuentes, i del secretari en funcions Eduardo Reyes i Pino. 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 Mim-

brero, pel G. P. de Ciutadans; Anna Geli i España, Aurora Madaula i Giménez, Antoni Morral 

i Berenguer i Eduard Pujol i Bonell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben 

Moussa, Gemma Espigares Tribó i Núria Picas i 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 Estapà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura 

corresponent al 2019 (tram. 360-00026/12). Síndic de Greuges. Presentació de l’informe 

(informe: BOPC 510, 97).

2. Informe del Síndic de Greuges titulat «Dret de manifestació i paper dels cossos poli-

cials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 459/2019» (tram. 360-00023/12). Sín-

dic de Greuges.

El president

Bé, bona tarda. Benvinguts a aquesta sessió ordinària de la Comissió del Síndic 
de Greuges. 

No sé si alguns grups volen notificar alguna substitució en les seves files... (Pausa.)  
Entenc que no és així. 

Sí que informar-los que, en el segon punt de l’ordre del dia, el qui els parla, 
doncs, passarà la presidència a la vicepresidenta de la comissió, perquè defensarà, 
en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, el posicionament res-
pecte al segon punt de l’ordre del dia.

Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català de Prevenció 
de la Tortura corresponent al 2019

360-00026/12

I, no havent-hi més preàmbuls, donaríem la paraula al senyor síndic, per tal de 
que ens informi sobre l’Informe del Síndic de Greuges relatiu al Mecanisme Català 
de Prevenció de la Tortura corresponent a l’exercici de 2019. Per tant, senyor síndic, 
teniu la paraula.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. M’acompanyen l’adjunt general, el se-
nyor Jaume Saura; la directora de gabinet, la senyora Judith Macaya; els adjunts Jor-
di Reixach i Mar Torrecillas, i un membre de l’equip del mecanisme, el senyor José 
María Mena. Aquest informe recull tota l’activitat del mecanisme durant l’any 2019. 
És el novè que es presenta en aquest Parlament, d’acord amb el que estableix la Llei 
del síndic a l’article 74. 

I, com vostès saben, cada any, en aquests informes, independentment que als 
quinze dies, tres setmanes màxim, de fetes les visites, que fem cada setmana, tra-
metem a les administracions les nostres observacions..., cada any incloem com un 
tema monogràfic allò que hem debatut el dia de la jornada mundial contra la tortu-
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ra. I voldria cridar-los l’atenció, enguany, sobre el tema de les persones grans o amb 
malaltia greu amb privació de llibertat.

És un estudi que vol analitzar la resposta que donem, des de les administracions 
públiques, a l’atenció integral de les persones grans amb malaltia greu o incurable 
que són als centres penitenciaris. Aquest és un dels temes més oblidats del nostre 
sistema. En aquest sentit, l’atenció prestada a aquest col·lectiu hauria d’implicar no 
només la perspectiva penitenciària, sinó també la de salut i benestar, així com la 
d’aplicació dels preceptes del Codi penal i del Reglament penitenciari, que preveuen 
l’excarceració per a persones malaltes en situació terminal, i també el que ens diu la 
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Considerem que hi tenim no prou atenció, de forma que habilitéssim unitats in-
tegrals per a malalties cròniques, amb els corresponents programes de realització de 
cures pal·liatives. O sigui, un conjunt de mesures que no es poden remetre, de for-
ma senzilla, directa i fàcil –com massa sovint es fa– a les infermeries dels centres 
penitenciaris. Aquestes no poden ser una mena de pàrquings o residències, ja com 
a solució directa a aquesta problemàtica. Les pautes de l’àmbit penitenciari tampoc 
s’adapten a la població d’edat avançada, que, com és lògic, tenen una capacitat fun-
cional no ben conservada i amb el seu corresponent estat de salut molt més fràgil  
i precari.

Des del mecanisme plantegem que cal una major interacció entre el sistema pe-
nitenciari i els sistemes d’atenció a la gent gran: sistema de serveis socials, socio-
sanitaris, geriàtrics, etcètera, de manera que l’atenció a aquest col·lectiu es produeixi, 
sempre que sigui possible, fora de l’àmbit penitenciari. També reclamem una ma-
jor sensibilitat, per part de les juntes de tractament i dels jutjats de vigilància, per 
atorgar tercers graus o règims de compliment flexibles a persones que es troben en 
aquesta situació. L’informe del 19 comporta quaranta-tres visites a centres diferents. 
Tenen l’estadística i la seva classificació per: comissaries de Mossos –les que menys, 
enguany–; les de policia local; la de centres penitenciaris; centres de menors, de 
diferent tipologia; centres geriàtrics, i residències per a persones amb discapacitat. 

Com vostès saben, amb el nostre protocol d’actuació, inspirat en el que diu Na-
cions Unides i el que hem anat aprenent de la CPT –l’organisme més antic, segura-
ment, que hi ha de tractament i de prevenció de la tortura–, del Consell d’Europa 
i experiències que hem après d’altres mecanismes de forma comparada..., el nostre 
protocol es basa en la preparació prèvia, per part de l’equip, abans de cada visita, 
amb la visita amb absència total d’anunci previ, amb entrevistes confidencials –no 
sempre possibles, però que intentem– amb persones privades de llibertat, el perso-
nal funcionari i els equips de tractament, a les direccions. I enguany hem incorporat 
una novetat, en la que dos membres de l’equip han visualitzat les immobilitzacions 
amb subjeccions psiquiàtriques. Estem treballant-ho en un estudi que properament 
volem presentar sobre l’ús d’aquestes immobilitzacions.

Constatem que es porta temps que hi ha un elevat nombre d’immobilitzacions 
que es produeixen als centres penitenciaris, i analitzem la durada d’aquestes, les 
conseqüències que se’n poden derivar, tant per, sobretot, qui les rep, però també pel 
que les fa. I volem destacar la bona col·laboració que ens han prestat, fins ara, els 
equips directius corresponents, en tot moment, que han posat a disposició de l’equip 
tots els mitjans per fer-ho possible. En aquells casos que la visualització no ha estat 
possible fer-la in situ, ha estat lliurada posteriorment en algun suport informàtic. 

En l’àmbit de les contencions, un tema que es va tractar monogràficament a 
l’informe de 2018, el mecanisme vol fer palès que comparteix el que ha suggerit la 
Comissió de Prevenció de la Tortura del Consell d’Europa en el recent informe pre-
sentat, que correspon a la seva visita de l’any 2018. Preocupats per les conseqüèn-
cies, pel seguiment, per la interacció i visites que, a més, van tenir el diàleg amb el 
mateix mecanisme, que està constantment –com ho està el síndic– en relació amb 
el Consell d’Europa i amb la CPT. També volem recordar, tal com vam fer l’any 18,  
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que la contenció mecànica hauria de ser exclusivament sanitària, i que hi hauria 
d’haver un seguiment i supervisió, i la seva finalització hauria d’obeir només a cri-
teris mèdics, no a un càstig, no a un efecte repressiu.

De les visites als centres penitenciaris hem observat coses com les que assenya-
lem: personal que no duia el número d’identificació visible; que encara no tenim su-
ficients càmeres de videovigilància –sabem que recentment, molt recentment, s’han 
anat instal·lant més càmeres a determinats llocs com Brians 1 i Ponent, i que són 
aquells indrets on no hi han aquestes càmeres on més denúncies rebem de possibles 
maltractaments. Assenyalem sempre les sales d’escorcoll, la sala d’aïllament o de 
contenció. Arran de la visualització de gravacions amb àudio, a Mas Enric i Ponent, 
el mecanisme ha tingut l’oportunitat de comprovar la importància d’aquesta mesura 
per contextualitzar l’incident, les actuacions que es duen a terme per part dels dife-
rents professionals i el tracte rebut.

Les videocàmeres són un gran instrument de defensa dels drets de tothom; d’uns 
i dels altres. I, per tant, hauríem d’arribar a la seva universalització. Recordo que, en 
el seu dia, també vàrem parlar de la necessitat d’instal·lar-les, fins i tot, en els vehi-
cles de trasllat. I se’ns va respondre que no hi havia pressupost; ho tornem a deixar 
aquí, damunt de la taula d’aquesta comissió. Continuen sent recurrents les queixes 
pel preu d’alguns dels productes de les botigues del Cire. Sobre això, la darrera 
 informació de la qual es té coneixement és que l’última licitació publicada a la pla-
taforma de contractació pública de la Generalitat durant el darrer trimestre del 2019 
estableix un criteri d’una rebaixa dels preus dels productes. En aquesta nova licitació 
el preu dels productes que s’oferiran a les botigues Cire dels centres presenta una 
rebaixa mitjana del 20 per cent, aproximadament. Estem a l’espera de conèixer el 
resultat de la licitació i de la nova llista de preus.

Sobre les condicions de les dones a la presó, el mecanisme, en consonància amb 
el que diu la CPT, considera que les dones s’inclouen entre el col·lectiu especialment 
vulnerabilitzat, que requereix unes accions específiques, dirigides a implementar in-
tervencions orientades a l’empoderament de la dona que ha patit violència. Si bé es 
treballa la temàtica concreta a partir d’algun programa específic que ja va ser valorat 
positivament pel mecanisme en el seu informe del 2018, es fa palès en l’informe –i, 
concretament, en l’apartat de seguiment– que no s’ha posat en marxa cap pla d’acció 
per a dones i homes en centres penitenciaris que prevegi accions positives per erra-
dicar la discriminació i la victimització de les dones.

Una de les intervencions de les quals hem tingut coneixement, arran de la res-
posta del Govern a l’informe del CPT, és quan, l’any 2019, s’ha estat treballant per 
consolidar el paper de la figura del referent de gènere a les presons. Una acció de la 
qual no en teníem coneixement, sobre com s’havia implementat, i així s’hauria re-
collit a l’informe. 

En l’àmbit policial, en l’informe es torna a insistir que la visita mèdica és un dret 
de tota persona detinguda, i és un dret a tenir-la en privat, sense presència policial, 
com estableix el Protocol d’Istanbul. En aquest sentit, el CPT també reitera que es 
prenguin mesures per assegurar que els agents de policia no puguin escoltar el que 
es diu al reconeixement mèdic de les persones detingudes ni ser-hi presents, llevat 
que el facultatiu mèdic així ho requereixi.

Igualment, un any més, posa l’accent en que cal que es revisin els protocols d’ac-
tuació de les comissaries de policia local i dels Mossos en el circuit de detenció, de 
manera que, com a regla general, de la custòdia se’n facin càrrec els Mossos. I seria 
una forma d’escurçar el període de detenció i de garantir molt més els drets dels de-
tinguts. 

Trobem que, encara, les persones detingudes triguen a assolir el dret a l’assistèn-
cia lletrada des del primer moment de la detenció. Però, de vegades, veiem que són 
les persones lletrades les que no es presenten dins el màxim de tres hores que fixa 
avui la Lecrim. Hem visitat centres de primera acollida per a infants migrants sense 



DSPC-C 466
9 de març de 2020

Sessió 17 de la CSG  6

referents, on hem observat moltes deficiències, de manteniment i de manca de repa-
ració de desperfectes que es van produint per l’ús. Alguns professionals han posat 
de manifest l’existència d’alguns perfils, com ara adolescents amb problemes de sa-
lut mental o comportaments disruptius, que són inadequats per al funcionament del 
centre. També es denuncien les mancances en els circuits i importants retards en la 
tramitació de la tutela i del permís de residència. 

Pel que fa als centres de justícia juvenil, s’ha constatat un alt nivell d’ocupació 
que, en alguns casos, voreja la massificació. Tornem a assenyalar que les conten-
cions en aquests centres de justícia juvenil són practicades per professionals que no 
tenen, ni de molt, la preparació i l’experiència que tenen els que les practiquen en els 
centres penitenciaris d’adults.

Del centre terapèutic visitat s’ha observat que hi ha una gran varietat de perfils 
entre els adolescents ingressats, i també una presència major d’edat. D’altra banda, 
recorda que les estades haurien de ser per al mínim temps indispensable. 

I, finalment, quant a les residències sociosanitàries, destaquem la necessitat de 
millorar i mantenir les infraestructures d’aquests centres, i es demana al Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies que canviï i adeqüi la tipologia i ràtios 
professionals. 

Trobaran a l’apartat del seguiment de recomanacions d’anys anteriors, per exem-
ple, quant a l’ús de les pistoles elèctriques..., considerem que caldria fer una prime-
ra avaluació i fer una susceptible millora, i, fins i tot, elaborar un informe donant a 
conèixer com es segueix aquesta política, si és possible, des d’un mecanisme inde-
pendent, amb capacitat per investigar-ho. 

I dir-los que, per part nostra, hi ha oberta una actuació d’ofici com a continuïtat a 
la que es va obrir sobre l’ús d’aquestes pistoles per part de les policies locals.

I, per últim, pel que fa als espais que presten atenció immediata a infants mi-
grants sense referents familiars, el mecanisme valora positivament que el Depar-
tament de Treball hagi modificat el model d’acollida d’emergència, amb pisos més 
petits on es puguin desenvolupar projectes d’integració social, i també la creació del 
dispositiu d’atenció immediata. 

Els recordo que demà presentem l’Informe dels drets dels infants del 2019, a la 
Comissió de la Infància, on espero poder tractar a bastament aquesta mateixa pro-
blemàtica.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Reiterar –disculpin, al començament de la sessió 
no ho he dit– l’agraïment a les persones que l’acompanyen, que ja han estat menci-
onades pel senyor síndic. Per tal de substanciar l’informe, donaríem, en primer lloc, 
la paraula al Grup Parlamentari de Ciutadans, a la senyora María Francisca del Va-
lle, per un espai de deu minuts.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los que estamos presentes en esta co-
misión. En primer lugar, agradecer, como no podría ser de otra forma, el informe 
hecho a las personas que lo han elaborado. Un informe que tiene continuidad, año 
tras año, y que consideramos que es bastante útil, en el sentido de que es cierto que 
usted expone una serie de recomendaciones que, si se llevasen a cabo, podrían ser 
muy útiles en todo lo que es la protección de derechos fundamentales de las perso-
nas. Lástima que no se lleven a cabo en muchísimas ocasiones.

Dicho esto, mire, nos expone usted que ha visitado una serie de centros –en con-
creto, cuarenta y dos–, y, de todos estos centros que usted visita, vemos que hay una 
gran mayoría de centros de comisarías de policía y centros penitenciarios. Pero, 
sin embargo, nos llama la atención que solo visite usted dos centros de residencias 
geriátricas y tres de discapacitados. Y a mí me gustaría saber, o que nos diese una 
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explicación: por qué lo hace usted así, cuál es el criterio que le lleva a usted a inves-
tigar más lo que son centros policiales y centros penitenciarios, donde posiblemente 
usted piense –y por eso lo haga– que allí se pueden vulnerar más los derechos que 
en unos centros geriátricos, donde también hay personas muy vulnerables –son an-
cianos, y es un colectivo que ha sufrido y sufre malos tratos. Y, de hecho, fíjese, yo 
le traía aquí un recorte de un medio de información donde, precisamente, se denun-
cian estos hechos y sin ir más lejos la propia Generalitat denunció tres residencias 
de Barcelona el año pasado, cuando usted elaboró este informe, por maltratar a an-
cianos. Tres residencias, aunque, fíjese, se denunciaron ante fiscalía y se sancionó a 
veintitrés por incumplir la normativa.

Entonces, claro, sin desmerecer, por supuesto, los derechos de los internos, que 
se encuentran en centros juveniles, en centros penitenciarios, en cualquier otro tipo 
de centro, pues, consideramos que también el Síndic de Greuges tendría que hacer 
una gran labor en cuanto a ocuparse de los posibles maltratos que puedan recibir 
ancianos en centros geriátricos. Porque, además, hay que tener en cuenta que estas 
personas están pagando por estar allí asistidos. Y, en ocasiones, se les vulneran, y 
muy gravemente, sus derechos. Y le incitamos a que usted lo tenga en cuenta, por-
que hemos visto, incluso en imágenes de televisión, pues, algunas que son realmente 
terribles. Y, como decimos, es un colectivo muy vulnerable. 

Y, dicho esto, y entrando en el fondo del informe, se refería usted, en relación 
con esto mismo, a personas mayores que se encuentran privadas de libertad, algu-
nas con problemas de salud o con enfermedades graves. Y lo cierto es que hay un 
número bajo, de este tipo de perfil, dentro de los centros penitenciarios. Y, precisa-
mente, usted lo dice en su informe, eso lleva también a que se les invisibilice. Algo 
que, evidentemente, no debe contribuir en modo alguno a que se le restrinjan sus 
derechos. Pero, claro, es que sus derechos van ligados a las necesidades que tie-
nen, y la estructuración de los centros penitenciarios no está realizada..., no están 
estructurados, precisamente, para este tipo de personas, y allí es donde está uno de 
los problemas. Porque estas personas, claro, son personas mayores, en ocasiones 
tienen problemas de salud y en otras ocasiones, bueno, de movilidad o enfermeda-
des. Y, claro, eso dificulta sus necesidades y su accesibilidad. Y los centros, como 
decimos, pues, no están capacitados para atenderles en su debida medida.

Pero volvemos otra vez a decirle: pero, claro, es que el problema está en que hay 
un número bajo de este perfil de internos; a veces, incluso –y usted lo dice en su in-
forme–, se saturan las enfermerías, cuando no necesariamente estas personas están 
enfermas, sino simplemente tienen una discapacidad y están saturando un servicio 
que sería necesario para otros. Aquí también es necesario recalcar, y a mí me parece 
importante decirlo, que la asistencia sanitaria dentro de los centros penitenciarios 
es muy similar para estas personas que la que se encuentra fuera de esos centros. 

Y siempre hay que medir –con mucho cuidado, desde luego– la clasificación de 
los internos. Y, en este sentido, yo le diría, como pincelada, que, precisamente, es lo 
que venimos diciendo nosotros. Que, efectivamente, hay que clasificar a los internos 
y hay que medir con mucho cuidado su clasificación, porque personas que son po-
líticos, y que están presos, han tenido privilegios que otros internos no han tenido, 
incluyendo la facilidad que han tenido para poder salir al exterior y la rapidez con 
que se les ha sacado al exterior.

Aquí vamos a señalar, también, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
no se ha pronunciado en casos contra España sobre posible vulneración de derechos 
de los internos que están dentro de prisión, por razón de salud o por razón de edad. 
Y es necesario, desde luego..., y aquí no cabe ninguna duda de que es necesario 
mejorar las recomendaciones y atender las recomendaciones que usted nos da en el 
informe. Mire, nosotros, Ciudadanos, abogamos por la defensa de los derechos fun-
damentales de cualquier persona. Evidentemente, también de las personas que están 
internas en prisiones.
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Pero, de la misma forma, también abogamos por lo que son los derechos que tie-
nen los funcionarios de prisiones que, en muchas ocasiones, son ellos los que están 
desprotegidos. Porque el número de funcionarios de prisiones no es el adecuado. 
Y esto lo venimos recalcando desde hace mucho tiempo. Y esto genera una serie 
de agresiones, que reciben estos funcionarios y que, pues, no son tenidas en cuenta. 
Y también, sinceramente se lo digo, nos hubiera gustado que hubiese hecho mención 
de estas agresiones, porque son derechos fundamentales también de las personas. 
Los funcionarios de prisiones también son personas. 

Respecto al estado de cumplimiento de años anteriores, que también hace men-
ción en su informe, nos llama la atención, también, que a pesar –como le he dicho  
en un principio– de las continuas recomendaciones que ustedes hacen, año tras año, en  
este tipo de informes, pues, en un tema tan importante como la prevención de sobre-
pasar derechos fundamentales de las personas, pues, oiga, como que no se hace un 
abordaje prioritario por parte de la Generalitat.

Y así vemos algo que usted ha indicado, por ejemplo, los precios del Cire. Es 
escandaloso, escandaloso de verdad, el hecho de que llevemos tanto tiempo recla-
mándolo, y este grupo parlamentario lo ha dicho, lo ha puesto de manifiesto, y esto 
es una llamada de atención, también, al Govern de la Generalitat, a los grupos que 
le están apoyando: oigan, que se lo hemos dicho muchas veces, y esto ya se trata 
de voluntad política y de que ustedes lo quieran hacer. Porque, sin ir más lejos, mi 
compañera Carmen de Rivera en la anterior legislatura ya hizo esta propuesta y fue 
aprobada. Y es que hay productos, productos en el Cire, productos de primera ne-
cesidad, productos de higiene íntima de las internas, que están más caros que fue-
ra. Si me lo pueden explicar... Usted, evidentemente, no, señor síndic, porque no le 
corresponde, pero sería bueno que el Govern de la Generalitat tomase nota de esto, 
y los grupos parlamentarios que le están dando apoyo tomasen nota. Es realmente 
escandaloso que personas que no tienen medios económicos tengan que pagar, por 
productos de primera necesidad y los que no son de primera necesidad, un precio 
muy superior al que se está pagando fuera de las prisiones. 

Por otra parte, también quiero hacer mención de las quejas de las internas res-
pecto a varias cuestiones: es increíble, bueno, no es increíble, para qué voy a decir 
que es increíble, pero es llamativo, también, que la desigualdad que sufrimos las 
mujeres en el exterior también se ve en el interior de las prisiones. Y es que no hay 
perspectiva de género dentro de las prisiones tampoco. Otra llamada de atención a 
los grupos parlamentarios que dan soporte al Govern de la Generalitat: oigan, que 
el feminismo no solo se predica, no solo se dice, hay que hacerlo. Y, cuando uno 
está en el Gobierno, es cuando tiene los medios necesarios para poder hacerlo. Y es 
llamativo que estas internas se estén quejando de que no tienen programa especí-
fico de violencia de género, ni reformas, por ejemplo, por poner un ejemplo, en los 
mobiliarios, que no haya un plan de acción para erradicar la discriminación, y que 
el trabajo que desarrollan es inferior al de los presos, al de los presos masculinos. 

Quizá lo deje aquí, presidente, porque usted ya me está llamando la atención, 
porque…

El president

Està acabant el temps; acabi el que estava dient amb normalitat, tampoc es trac-
ta de ser...

María Francisca Valle Fuentes

Bueno, es que quizá sería demasiado largo. Entonces, prefiero dejarlo para la se-
gunda parte.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies. Ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, té la paraula la diputada senyora Marta Moreta.
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Marta Moreta Rovira

Gràcies, president, síndic, tot l’equip que l’acompanya. Bé, aquest informe, com 
bé diu en l’inici el mateix informe, és molt similar al de l’any anterior. De fet, ens 
trobem amb diverses qüestions que es van repetint, any rere any, en aquests infor-
mes. Bé, un tema que deixo així de reflexió és que ho anem repetint cada any i con-
tinuen sortint els mateixos temes. Per tant, alguna cosa hauríem de fer, entre tots, 
per poder anar millorant. I segur que han millorat algunes qüestions, però, en tot 
cas, hi han temes que són recurrents i que van sortint a cada informe i no s’acaben 
de solucionar.

A mi em sembla d’especial interès el tema monogràfic de les persones grans, 
penso que és interessant. Jo aquí quasi posaria les persones grans que estan encar-
cerades, diguem-ne, i els joves, que penso que són els dos col·lectius més vulnerables 
dins dels sistemes penitenciaris i, per tant, aquells que hi hauríem de tindre especial 
atenció. 

També m’agradaria demanar-li, síndic, una qüestió, que és el tema dels abusos i 
de les queixes que han anat sorgint, i la manca aquesta de les càmeres de vigilància. 
M’agradaria saber –perquè jo diria que no ho he llegit, però l’informe és extens i 
se’m pot haver passat, també– a veure si aquestes queixes que es produeixen, es pro-
dueixen més en llocs més petits o no és així, o es produeixen a tot arreu per igual; 
aquests abusos que hem detectat, aquestes queixes que s’han detectat, s’han detectat 
en llocs més petits, o és igual..., la mida no hi té res a veure? Estaria bé saber-ho, 
perquè, si un centre petit no disposa, per exemple, de càmeres de vigilància, perquè 
no té prou recursos, doncs, si és així..., bé, doncs, és un tema a treballar. 

D’altra banda, també, aquí sí que coincidim una miqueta, també, en l’informe 
exposat, la relació del que comentava la companya de Ciutadans, que són els cen-
tres geriàtrics. Em sembla important que es destini, potser, un nombre més elevat 
de visites a centres geriàtrics, precisament pel que dèiem, no?, la gent gran que es-
tan en presons, però també la gent gran que està en centres geriàtrics caldria, potser 
caldria, mostrar més atenció i fer algun estudi una mica més extens per valorar en 
quines condicions estan.

Quant al tema dels centres penitenciaris, bé, aquí hauríem de tornar a insistir en 
el tema de les contencions, que ja n’ha fet referència, però també m’agradaria posar 
un toc d’atenció en el tema dels mòduls de dones, perquè aquí sí que es repeteix el 
mateix que passa fora, a la societat. El tema de les oportunitats laborals i salarials 
respecte als homes sembla un mimetisme que passa idènticament en els centres  
penitenciaris. Crec que també podríem mostrar una mica més d’interès en saber per 
què no hi han prous mesures perquè, al final, s’acabi invertint això. Són centres pú-
blics i, per tant, bé, que depenen del Govern. I, per tant, m’agradaria saber per què 
no s’acaben d’arreglar aquests temes laborals i salarials respecte als homes, que no 
són igual.

Amb tot, hi ha un tema que sí que es va dient en l’informe, que és el tema de la 
formació. I també crec que hi podríem posar una mica més d’èmfasi. Jo crec que  
la part formativa en tots els centres –aquí ara ja hi posaria el global de centres visi-
tats– és una part essencial per anar modificant conductes que no són del tot encer-
tades. I, per tant, la part formativa sí que potser seria una part d’estudi important a 
veure què s’està fent, com s’està fent, i si s’està fent en les condicions que toquen. 
Sabem que hi han sessions formatives, hi han molts temes formatius que s’estan por-
tant a terme, però no sabem en quines condicions s’estan portant a terme. 

Quant al tema de les àrees de custòdia, sí que... Bé, m’agradaria saber l’opinió de 
què pensa la sindicatura de greuges quant al que està passant, no?, que moltes àrees 
de custòdia no compleixen la normativa. I si creu, la sindicatura, que seria més ade-
quat adaptar les àrees de custòdia a nivell de comarques, i que no pas que cadascú 
tingués una àrea de custòdia en cada municipi, sinó que es centralitzés. Si creuen 
que això seria un motiu d’estudi, perquè ni els mateixos municipis volen les àrees 
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de custòdia. Per tant, m’agradaria saber l’opinió, què en pensen, què tenen d’infor-
mació sobre el tema. 

D’altra banda, en el tema del centre de menors, és greu que ens trobem que hi 
hagi aquesta massificació, no?, aquest nivell d’ocupació en els centres de menors. 
Però encara penso que és més greu –i penso que s’ha de dir– el manteniment i la 
manca de reparació de desperfectes que hi han en aquests centres. Penso que és 
d’una deixadesa brutal. Perquè, si nosaltres tenim moltes persones que arriben, sí 
que pots arribar a col·lapsar el sistema, però el que no pot ser és que les instal·lacions 
tinguin mancances d’aquest tipus, eh?

I l’últim, per finalitzar, i que va molt lligat amb el tema de la formació, crec que 
no només estem parlant de la formació de totes les persones que estan en centres pe-
nitenciaris o on sigui, sinó dels professionals. Hi ha molts professionals que no estan 
preparats per adaptar-se als constants canvis que ens trobem, sobretot en els centres 
de menors, i com estan desenvolupant la seva feina. I m’agradaria aquí, també, si 
pogués comentar com ho veuen, si creuen que és així, com ho estic comentant jo, 
que no tenen prou preparació i, per tant, aquí s’ha de fer un esforç; l’Administració 
ha de fer un esforç per poder portar a terme tot aquest tipus de formació al personal 
que està a càrrec dels diferents centres.

I ho deixaria aquí. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Seria el torn, ara, de Catalunya en Comú Po-
dem, i tindria la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bona tarda, síndic, i tot l’equip que l’acompanya. En primer 
lloc, doncs, agrair al síndic i a tot l’equip l’elaboració, un any més, d’aquest infor-
me del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura, on se’ns actualitza tota 
la informació relativa a aquesta qüestió. Posar èmfasi, també, en l’encert, no?, d’un 
enfoc monogràfic a cadascun dels informes; i, per tant, en el d’aquest any, doncs, el 
que fa referència a les persones grans o amb malalties greus privades de llibertat, 
i com aporta elements per millorar en aquest sentit. I, per tant, doncs, recollim les 
propostes que en fan, sobretot des del punt de vista de millorar la interacció entre el 
sistema penitenciari i els sistemes d’atenció a la gent gran. Per tant, doncs, agrair la 
feina feta en aquest sentit.

Pel que fa a la resta de l’informe, a nosaltres ens agradaria posar èmfasi en algu-
nes qüestions concretes, també contextualitzant el que va succeir durant l’any 2019. 
En primer lloc, i soc conscient que al segon punt de l’ordre del dia, doncs, tracta-
rem específicament l’actuació policial durant els fets d’octubre del 19, però sí que 
l’informe que estem discutint ara fa un èmfasi especial en tot el que té a veure amb 
els processos de detenció, no? I, en canvi, doncs..., bé, ens agradaria, si pogués, el 
síndic, fer algun esment de com s’han produït, o la rellevància d’aquests processos 
en els fets que van ocórrer, no?, les actuacions policials de l’octubre del 19, especial-
ment pel que fa als circuits de detenció.

Un informe de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, de la Uni-
versitat de Barcelona, feia referència, doncs, a haver tractat, no?, vint-i-dos casos de 
detencions durant l’octubre del 19, de les quals vint havien referit patir violència fí-
sica o psicològica en algun moment de la seva detenció, tant per part de cossos dels 
Mossos d’Esquadra com de la Policia Nacional. Sabem, a més, no?, que és justament 
durant les detencions quan es produeixen més denúncies de violència física per part 
d’aquests cossos. També, entre altres coses, perquè no hi han càmeres en els tras-
llats, etcètera. Per tant, si podia fer alguna reflexió sobre aquest fet.

I també, sobre qui ha de desenvolupar aquests circuits de custòdia, perquè en 
l’informe sí que es fa referència, no?, a com s’han de traslladar de les policies locals 
a Mossos d’Esquadra. Però, en el cas dels fets d’octubre, doncs, el que vam veure 
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van ser moltes detencions produïdes per altres cossos i forces de seguretat de l’Es-
tat, per la Policia Nacional. Per tant, si creu que la manera de procedir, en fets com 
aquests, també hauria de ser que Mossos d’Esquadra centralitzés el circuit de de-
tenció.

Un segon element que volíem posar en relleu, de l’informe: sobre el seguiment 
–s’ha dit abans, també, no?–, és a dir, com moltes de les recomanacions, doncs, no 
acaben produint resultats. De fet, en algun punt de l’informe, específicament quan es 
parla del Departament d’Interior, es diu explícitament això: que moltes de les reco-
manacions que es fan al Departament d’Interior, doncs, no són tingudes en compte 
per part del mateix departament. Entre elles, l’aplicació del Protocol d’Istanbul, pel 
que fa justament, també, a aquestes situacions i a la visita mèdica; també en els fets 
d’octubre, doncs, aquest va ser un element que es va repetir, no? És a dir, visites mèdi-
ques en presència de membres de la policia, mentre es produïen. En la no aplicació de  
les recomanacions, no? 

Un altre element que volíem fer referència és a la qüestió que fa també referència 
a l’informe de les pistoles Taser, els dispositius elèctrics. Es recomanen tota una sè-
rie de qüestions que nosaltres compartim, i en un punt de l’informe fa referència a la 
publicitat de la instrucció de les pistoles Taser. Es diu que diverses entitats de drets 
humans les han demanat, no?, aquestes instruccions. Se’ns diu que el departament, 
doncs, els ha contestat que les tenen a disposició; entenc que físicament anant allà. 
No és la resposta que nosaltres hem vist per escrit, de fet, en aquestes sol·licituds. 
Però, en qualsevol cas, nosaltres creiem que és una resposta insuficient. És a dir, de 
fet, l’article 4 del Codi europeu d’ètica de la policia estableix que la legislació que 
regeix la policia ha de ser accessible als ciutadans i suficientment clara i precisa.

I també, doncs, volíem preguntar-li al síndic si creu que aquesta manera de pro-
cedir, en el cas concret de les pistoles Taser, però que nosaltres hem vist en altres 
casos, com, per exemple, els dispositius viscoelàstics de foam, no?, doncs, en què 
tampoc es té accés a aquestes instruccions..., si creu que la policia de la Generalitat 
està sent suficientment clara i transparent a l’hora de, entenem nosaltres, dificultar 
l’accés a aquestes instruccions; tot i que a l’informe no queda reflectit exactament 
així. Però entenem que, en tot cas, no és prou clar, l’accés. És a dir, tu no pots anar a 
la pàgina web del departament i descarregar-te la instrucció, que nosaltres entenem 
que hauria de ser així.

I, per últim, fer referència, també, a algunes qüestions que surten a l’informe, en 
diferents dels àmbits, no?, és a dir, quan parla de centres penitenciaris; també quan 
es parla de centres de menors, no?, expressions com: «s’han detectat deficiències de 
manteniment prou importants perquè es puguin considerar maltractament en si ma-
teixes», no?, «cel·les inhabilitades per fuites, vàters obturats, presència de paneroles 
i rosegadors», etcètera, en el cas dels centres penitenciaris. En el cas dels centres de 
menors, també trobem expressions d’aquest estil, i el que ens fa preguntar a nosal-
tres és dir si tenim o no tenim un problema de condicions, en el conjunt de centres 
d’aquestes característiques, perquè se’ns repeteix en diferents tipologies de centre. 
I, per tant, si caldria actuar, sobretot en inversió, entenc, no?, però també en man-
teniment d’aquests diferents centres. És a dir, si hi ha o no hi ha una problemàtica 
d’aquestes característiques.

I, per últim, doncs, mostrar també el nostre acord, no?, amb les afirmacions que 
s’han fet, sobretot pel que fa referència a l’ús de càmeres, que entenem que també 
seria un mecanisme, un instrument que milloraria els procediments i garantiria, no?, 
drets de tothom, tant dels cossos policials, com també de les persones detingudes. Per 
tant, també mostrar el nostre recolzament, o el nostre suport, en aquesta qüestió. Però 
una més de les recomanacions que fa el síndic en els seus informes que després el De-
partament d’Interior, en aquest cas, no acaba de tirar endavant.

Res més, moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Correspondria ara el torn al Grup Republicà, tin-
dria la paraula la diputada Najat Driouech.

Najat Driouech Ben Moussa

Gràcies, president. Primer de tot, donar-li la benvinguda al síndic, i també saludar 
les persones que l’acompanyen. Un any més, se’ns porta un informe que ens mostra, 
diguem-ne, en quin estat està el compliment de l’informe del 2018, i al mateix temps 
ens indica o ens explica els resultats i les observacions fetes de les quaranta-dos visi-
tes, no?, als diferents centres als quals vostè s’ha traslladat. Com ha dit la companya 
Moreta, l’informe és bastant llarg i bastant ampli; però sí que és veritat que hi han 
diferents apartats amb els quals, personalment, coincideixo, i considero que són molt 
importants, i dels quals en voldria parlar, amb més detall o més ampliació.

El primer és quan fa referència a la gent gran o, diguem-ne, a la situació de la 
gent gran en centres que vostè ha visitat i de les recomanacions que ens diu. I és 
cert que també coincideixo amb vostè quan ens diu que, segurament, moltes de  
les persones acaben estant, una mica, en centres sociosanitaris, sense que sigui 
aquest el seu lloc. Evidentment, malauradament, la situació de l’envelliment de la 
població i la situació familiar de moltes persones, al final, acaba amb que l’únic re-
curs sigui un sociosanitari, no? I això coincideixo amb vostè que potser hauríem de 
buscar una altra alternativa.

Un altre tema important és que el sistema penitenciari, en concret, hauria d’estar 
més coordinat amb serveis socials, Salut i els centres sociosanitaris. Evidentment, 
si no hi ha l’encaix dels tres punts d’aquest triangle, serà difícil que es pugui fer una 
atenció coordinada; una atenció que aporti, diguem-ne, lo que la persona necessita, 
no? Tot i així, vostè també ens fa una referència, ens diu que és important vincular 
l’àmbit comunitari, o el Tercer Sector, que pugui participar en la inserció sociolabo-
ral d’aquestes persones.

A mi m’agradaria comentar-li que el Departament de Justícia ja ha començat 
a treballar en aquesta línia aquest 2020. I una de les primeres entitats amb la qual 
estan treballant, perquè pugui dur a terme aquesta tasca, diguem-ne, comunitària, 
d’inserció social i laboral, és la Fundació La Caixa, no? 

També vostè em parla de la manca de manteniment. Cert, i així ens ho compar-
teix, també, i hi està d’acord el departament que li pertoca, el Departament de Justí-
cia, que ens comenta que ja, després de la seva visita, han intentat donar solució als 
diferents espais que es trobaven en aquesta situació, no?

Per altra banda, parlar del tema de menors, o, en concret, menors sense referents. 
Malauradament, vostè així ho explica, i en fa menció, i jo li agraeixo que així ho 
pugui fer; tots hem de ser conscients que ha sigut una realitat que, d’alguna mane-
ra, el país s’hi va trobar, en un període de temps molt petit, amb, aproximadament, 
cinc mil menors sense cap referent. Evidentment, això comporta una planificació 
i una gestió, a la qual no estàvem a temps; però sí que es va intentar fer, o donar 
resposta, la més ràpida possible i la més adient possible, i amb els recursos que es 
comptava en aquell moment, no? I per això –i vostè també en fa referència– s’inten-
ta, diguem-ne, fer aquesta divisió entre lo que són els centres d’acollida i els centres 
d’emergència, no?

Coincidim que als centres d’emergència hi han d’estar un període bastant reduït, 
fins que els passin a uns centres d’acollida que estan pensats per a un llarg termini. 
Però també jo voldria aquí posar una mica la crítica o el crit, igual que vostè abans 
ha anunciat o ha nomenat que estaria bé que aquest període, diguem-ne, dels cen-
tres a pisos més petits seria el més adient per poder-se desenvolupar millor, aquests 
menors. I jo vull dir-li que és molt difícil –i fa poc jo mateixa em vaig reunir amb 
entitats que treballen amb menors–; els és molt difícil poder accedir a un pis de llo-
guer, si l’API o l’administració de finques sap que és per ubicar un centre de menors. 
Llavors aquest estigma social acompanya també aquests menors, com també vostè 
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ho anomena en el seu informe, no? Que, possiblement, els municipis i els ajunta-
ments hauríem de treballar una mica per fer que no torni a passar lo que va passar, 
per exemple, a Rubí, liderat per la seva alcaldessa, o per lo que va passar a Badalona. 
Que no focalitzem, no estigmatitzem aquests menors, per poder facilitar el màxim 
d’inserció social en el seu municipi.

Vostè també en parla, de temes més relacionats amb dona o amb igualtat. Des 
del departament ens comenten que –i vostè ho ha comentat– hi han diferents temes 
que s’estan treballant, i que s’estan posant en marxa, com el referent de gènere, etcè-
tera. Però aquells que hem tingut l’oportunitat d’anar a visitar la Carme Forcadell o 
la Dolors Bassa..., ens expliquen i ens visibilitzen part molt important de lo que vos-
tè diu aquí en l’informe. I que, malauradament, són presons, moltes vegades, fetes 
per homes i pensades per a homes. I aquesta perspectiva de gènere es comença a di-
buixar i es comença a treballar i a posar en pràctica, no? Dir, per exemple, que s’ha 
realitzat la primera edició del Programa de perspectiva i equitat de gènere, adreçat 
expressament a tota la població reclusa masculina i en el qual, per primer cop, es 
tracten també conceptes de nova masculinitat, entre d’altres, no?

Referent a la formació, considero que la formació –i aquí coincideixo amb vos-
tè– és molt important, sobretot, per a les persones que estan privades de llibertat, 
perquè l’objectiu de tot treballador social és que aquestes persones que estan priva-
des de llibertat puguin tornar a la vida en societat amb una millor inserció laboral, i 
crec que la formació és una eina clau per poder proveir de competències formatives 
i professionals que els facilitin una mica aquest accés. I sí que avui jo voldria desta-
car –i així ho hem pogut veure– que la formació..., i vostè posava de manifest en el 
seu informe que no hi havia tanta formació per a la població, diguem-ne, femenina. 
I dir que s’ha intentat, una mica, revertir-ho per part del departament i que, almenys 
en alguns centres en concret, s’ha intentat garantir aquesta igualtat d’accés a la for-
mació. Una formació no només per a homes, sinó que també puguin accedir-hi les 
dones; com és el cas, per exemple, de Mas d’Enric, entre d’altres, no?

Vostè n’ha parlat, en el seu informe, per exemple, de l’encariment o la queixa de 
que els productes –i també n’han fet referència abans els companys– del Cire, bé, 
el seu preu és excessivament car. Dir que s’està treballant en la licitació perquè, al-
menys, si és que s’arriba a licitar aquesta empresa, hi hauria una reducció d’un 20 
per cent del cost actual. 

Res més, i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara donaríem la paraula al senyor síndic, per tal 
que donés resposta... (Veus de fons.) Ai, perdó, perdó, perdó. Perdó. (El president riu.)  
Disculpi. El senyor Toni Morral, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Cata-
lunya. Disculpi el lapsus.

Antoni Morral i Berenguer

President, president... (L’orador riu.) Bé, moltes gràcies, president, malgrat tot. 
(L’orador riu.) Donar la benvinguda al síndic, a l’adjunt, el senyor Saura, i a l’equip 
que l’acompanya. En primer lloc, permeti’m que feliciti el síndic i el seu equip per 
la feina, ja no d’aquest informe, sinó de tots els informes –que ja en són nou, eh?– 
respecte a aquesta qüestió, no? Perquè, ens permet, doncs, fer una valoració analítica 
–molt analítica, com s’ha vist en les diferentes intervencions que hi ha hagut– sobre 
quin és l’estat, diguem-ne, d’atenció de tot el que són les persones que estan privades 
de llibertat, i tot el tema que fa referència a la prevenció de la tortura.

Ens sembla important, sobretot, que a partir del 2016 s’estabilitzi una metodologia 
concreta que permeti fer una avaluació, diguem-ne, molt precisa i analítica, doncs, 
de quina és l’evolució, any rere any, respecte a aquesta qüestió. Això és una feina que 
és d’agrair, perquè ens permet fer un seguiment, també precís, doncs, d’aquest tema, 
com s’ha vist en les diferentes intervencions que hi han hagut, i que m’han precedit. 
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Òbviament, això també suposa el fet de que hi hagin hagut moltes millores. Òbvia-
ment, aquí posem l’accent en allò que ens sembla que cal millorar; i és bo que sigui 
així, i, a més a més, en aquesta comissió crec que s’imposa, doncs, que sigui precisa-
ment així. Però ben segur que la tasca feta pel síndic, per l’equip que fa aquest treball, 
durant tots aquests anys, ens permet també avaluar quines han estat les millores que 
s’han produït durant tot aquest període. Moltes, quan són millores, s’incorporen en 
la normalitat, i la normalitat ja no és notícia. Per tant, doncs, d’alguna manera, penso 
que és important posar en relleu això, perquè en bona part és així. I és així, també, 
per la feina que s’ha fet des de l’equip del Síndic de Greuges. 

Dit això, l’informe és obvi que és molt semblant, quant a tots els temes que to-
quen, als diferents informes que hi han hagut en els diferents anys, i m’ha permès 
poder fer una classificació de quins són els temes. Una classificació en el sentit de 
dir: hi han qüestions que, per part del Govern, doncs, òbviament, es reflecteix la vo-
luntat i la predisposició a resoldre-les, eh? I hi ha un cúmul de situacions d’aquest ti-
pus, que suposen, doncs, incorporar canvis, modificacions molt concretes; però que 
suposa, també, modificar procediments, que suposa modificar inèrcies en la gestió. 
I, en aquest sentit, això, moltes vegades ens agradaria, quan analitzem i detectem el 
dèficit, que anés més ràpid, el canvi; però la realitat imposa, també, la seva velocitat 
i això, doncs, a vegades no és possible. 

Però, en aquest sentit, jo vull posar en valor el tema dels preus del que són els 
economats. És a dir, ha sortit aquest tema..., en aquest mandat ja ha sortit reiterada-
ment, en diverses..., els preus del que, dintre del que són els recintes penitenciaris..., 
són abusius perquè tenen un mercat captiu, i era un tema que calia resoldre, eh? 
I s’ha anat posant l’accent en aquesta qüestió per resoldre-la. Des del departament 
s’ha posat voluntat, també, per resoldre-la; hi han hagut dos concursos, que s’han 
quedat deserts. Suposo que, precisament, deserts, perquè hi havia, diguem-ne, una 
actitud de demanda que això fos diferent. I, finalment, es desestima i es canvia el 
model. 

Per tant, en aquest sentit, em sembla que això és positiu. Segurament, en el canvi 
de model, doncs, ja s’insinua, o es diu, en tot cas, potser cal contrastar-ho, però, que 
hi haurà una baixada, diguem-ne, dels preus d’un 20 per cent, que ja és una mica el 
que es demanava, no? Per tant, això em sembla que és bo de destacar. 

En aquest sentit, també, es posa l’accent en que calen més càmeres de vigilància. 
Òbviament, com més n’hi hagi, millor, i en els cotxes de la policia, doncs, és impor-
tant que també n’hi hagin. Però també és veritat que s’han anat incorporant càmeres 
de vigilància durant tot aquest període de temps. I, per tant, aquesta també és una 
valoració que cal posar en relleu. 

Així com el que són els temes potser més domèstics, però no menys importants, el 
que és la neteja, el manteniment del que són les sales de detenció distribuïdes en els 
diferents municipis. Aquesta qüestió: el canvi i la neteja de les mantes, tots aquests 
temes que tenen, diguem-ne, bé, que segur que en la gestió tenen una dinàmica instal-
lada, i que cal, d’alguna manera, millorar i accelerar. Hi ha la voluntat de fer-ho i, per 
tant, llegint, diguem-ne, el que és l’informe, em dona a entendre que moltes d’aques-
tes qüestions, potser més lentament del que ens agradaria, però que es van resolent.

Per tant, aquest és un primer paquet de temes, que crec que, certament, evolucio-
nen. Potser no amb la rapidesa que nosaltres ens agradaria, però que evolucionen 
favorablement, i és gràcies també, doncs, a la feina que s’està fent des de l’equip del 
síndic, no? 

Hi ha un segon paquet, que ja és més complex, que requereix, diguem-ne, refor-
mes estructurals, plans d’actuació integrals, segurament, increments pressupostaris 
importants, modificacions d’organigrama. I aquests, que són importants, i que els 
departaments del Govern, doncs, no s’hi posa d’esquena, sinó que diu: «no, no, fem-
ho»; però, segurament, aquestes qüestions requereixen, diguem-ne, de canvis estruc-
turals més importants, que no són tan fàcils.
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En aquest sentit, aquí m’ha semblat veure que, malgrat això, en tot el que fa re-
ferència, i en aquest informe..., és el monogràfic, l’aportació monogràfica; que em 
sembla també important, que s’hi vagin incorporant temes, diguem-ne, de caràcter 
monogràfic, nous, en aquest informe, com és l’atenció a la gent gran i l’atenció a les 
malalties greus dels interns. Aquí es fa un informe força complet i força interessant, 
i aporta propostes, que van en la direcció del que comentava jo abans; propostes que 
segur que exigeixen, requereixen, diguem-ne, canvis més estructurals en la gestió 
d’aquesta qüestió, que, en aquest cas, algunes ja s’han posat en relleu, com un pro-
grama marc d’atenció integral a les persones grans; potenciar entitats del tercer sec-
tor perquè tinguin una atenció de la gent gran dintre dels centres penitenciaris, i que 
d’alguna manera els permetin, doncs, fer un pas a l’exterior; potenciar les modalitats 
de règim obert previstes, i mesures d’ampliació del que és la llibertat condicional.

Aquestes són algunes de les propostes que es fan. Aquestes propostes que estan 
aviat dites, doncs, posar-les en marxa no és tan fàcil. Representa, diguem-ne, refor-
mes, canvis estructurals, i em sembla interessant que, d’entrada, es posin en relleu, 
i que es comencin, diguem-ne, a treballar. I, en aquest sentit, n’hi ha una que a mi 
m’ha semblat important que, d’alguna manera..., pel que fa referència als espais 
d’acollida dels menors sense referències familiars. Aquesta qüestió, que també ha 
sortit en altres informes, en aquest informe, i que està en aquest paquet, aquest se-
gon paquet de reformes estructurals, doncs, ja posa en relleu que el departament hi 
està treballant, en un canvi que a mi em sembla que és substantiu, que és important, 
que cal subratllar-lo i posar-lo en relleu.

És a dir, que els menors sense referències familiars no estiguin, diguem-ne, en 
residències hoteleres, sinó que estiguin en pisos integrats en el que són les trames 
urbanes, i que, per tant, que permeti una millor inclusió d’aquests joves, o d’aquests 
infants, en el que és la vida comunitària. Així com, també, el pas de quan deixen 
de ser infants a ser adults; és a dir, aquest canvi, eh?, que requereix d’una tutela, 
diguem-ne, i d’un seguiment precís, ens sembla que és important, aquesta qüestió. 
Queda mencionada, en l’informe, queda reflectida, però que, d’alguna manera, és bo 
que es precisi, perquè això voldrà dir, també, doncs, una atenció singular per aten-
dre aquest tema, no? 

Per tant, aquests aspectes més, diguem-ne, en què hi ha una sintonia i un acord 
entre les propostes que fa el departament, però que, alhora, requereixen de reformes 
estructurals, i que el Govern les entoma com a propostes de treball; però que, a la 
vegada, requereixen també d’un seguiment i d’un treball més intens, perquè impo-
sen modificacions importants pel que és la lògica de la gestió.

I el tercer punt, i el tercer paquet, que m’ha semblat que són aquells que hi ha 
discrepància amb el Govern, o que hi ha alguna discrepància amb el Govern. I aquí 
potser sí que fora bo que anéssim una miqueta més a fons, en aquestes discrepàn-
cies; exactament, quin fonament tenen. Si realment, doncs, les opinions del Govern 
amb les del síndic poden tenir una síntesi de trobada, on estan realment les difi-
cultats. Un és el tema de les pistoles elèctriques; és a dir, quan el departament diu 
que és un servei, aquest, que està funcionant bé; que als serveis policials els són 
útils per a la tasca, i que creuen –i m’ha semblat interpretar això, en l’informe– que 
aquesta comissió de seguiment, ara per ara, no és necessària i imprescindible, per-
què no hi ha hagut conflictes que s’hagin manifestat respecte a l’ús d’aquestes eines 
de la policia. Doncs em sembla que és un tema que, probablement, aquesta discre-
pància, quant al criteri convindria...

I acabo –ja acabo, president– amb la darrera qüestió, que és, també, la discre-
pància pel que fa al que és la custòdia per combinar els dos drets, el de la segure-
tat i el de la intimitat, pel que fa referència a les revisions mèdiques del que són els 
reclusos. En aquest sentit, crec que si ajustéssim un protocol que combinés aquets 
dos drets...
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El president

Senyor diputat, ha exhaurit ja el seu temps.

Antoni Morral i Berenguer

...seria, segurament, un camí de sortida.
Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara sí, correspondria el torn al senyor síndic per 
donar respostes.

El síndic de greuges

Gràcies, president, i gràcies a tots els grups parlamentaris. Jo, a més, la voldria 
fer extensiva al moment en què, vostès o els seus predecessors, van decidir crear el 
Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, dins de la Llei del síndic, i va ser un 
pas molt positiu endavant, i que s’ha intentat desenvolupar amb les màximes ga-
ranties. Els puc garantir que el consell assessor d’aquest mecanisme –que, per cert, 
també està pendent de renovació– representa molt el col·lectiu social que treballa 
sobre aquestes temàtiques –des d’acadèmia, experts, organitzacions no governamen-
tals, des de gent de totes les procedències–, tal com vostès van legislar, i tal com es 
va concursar. 

I vull subratllar, molt especialment, la gent que treballa en l’equip, com la docto-
ra Olga Casado, com el David Bondia, o com el José María Mena –que està present 
aquí–, o com els assessors i assessores del síndic, que també acompanyen l’equip 
dirigit pel síndic o pels seus adjunts. Sense aquestes persones i sense allò que vostès 
varen començar legislant no estaríem parlant amb el coneixement que podem parlar 
de totes aquestes temàtiques, perquè, en definitiva, les presons ens interpel·len a tots. 
Els centres penitenciaris, dit de forma molt suau, són una expressió del fracàs de la 
societat en algunes parcel·les. I tots n’hauríem de ser corresponsables, i tots hauríem 
de posar el màxim per fer front a aquesta qüestió.

I, a més, fixin-se que a l’informe que els presentem enguany, el novè, la interpel-
lació ve de la mà de dos col·lectius ben vulnerables: la gent gran i les dones. La gent 
gran, que resulta que hi ha una creença popular –s’hi deuen trobar molt sovint, vos-
tès– que diu: «no, a una persona gran ja no la ingressen en un centre penitenciari». 
I segurament et demanes: a quina edat ja no s’ingressa en un centre penitenciari? No 
hi ha edat, ni és cap mena de prevenció legal per això. I quan expliques coses com 
les que expliquem en aquest informe, hi ha gent, que està desinformada, que no s’ho 
pot imaginar. I ara estem evidenciant que, a les presons, hi ha una vulnerabilitat afe-
gida, en el cas de la gent gran, i per això ens va semblar important posar una anàlisi 
monogràfica, com fem cada any amb un tema, enguany amb aquest.

I, com deia la diputada de Ciutadans, les infermeries estan saturades. I les in-
fermeries no poden donar el tracte degut a aquest tipus de col·lectiu. I que, per tant, 
hem d’anar molt més enllà, en aquesta coordinació que plantegem. Diferent és –que 
també és important– la temàtica de la gent gran –després tornaré als centres pe-
nitenciaris– fora dels centres penitenciaris, el que anomenem «geriàtrics», lo que 
a Europa se’n diu «nursery homes». Jo vaig haver de consultar els meus col·legues 
de la xarxa europea de defensors com ho feien; perquè només començar el nostre 
treball als geriàtrics vàrem haver de rebre comissions de representants d’aquells ge-
riàtrics, que ens venien a dir: què fa el mecanisme català de prevenció de maltracta-
ments visitant geriàtrics? No hi hauria de posar els peus.

Aquesta va ser la primera reacció, per part dels que estan al capdavant d’aques-
tes institucions. I jo vaig poder corroborar que als països més madurs i avançats 
del món és una praxi habitual, també, visitar els geriàtrics. Sabem que, fins i tot, de 
vegades, són els familiars dels mateixos internats que et demanen la màxima con-
tenció. Que aquí hi ha tot un debat al respecte; si és per criteri mèdic, de tractament 
o no. I els explico una qüestió que no és una pel·lícula de terror: en un centre ge-
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riàtric de Catalunya, que va patir la inundació d’un riu..., i per tenir dormitoris de 
gent gran, en un semisoterrani, els que estaven lligats es van salvar, perquè van su-
rar amb els matalassos, i els que no estaven lligats van morir. I això no m’ho acabo 
d’inventar, i això ho vam poder comprovar l’endemà l’equip del síndic que va anar 
corre-cuita a visitar aquest centre, on, espero, demanaria –aprofito l’ocasió per dir-
ho– que aviat tinguéssim un mapa real d’equipaments en zones inundables; perquè 
s’hauria de suprimir per complet d’aquest país, no? 

En aquest sentit, nosaltres continuem visitant geriàtrics, tants com podem. Vam 
visitar els tres que s’han citat aquí; els tres que han estat citats els vam visitar nos-
altres com a equip. I sí que els demano que qualsevol irregularitat, situació injusta, 
que vostès coneguin, que no dubtin a plantejar-ho a la institució del Síndic. Perquè, 
o com a síndic o com a mecanisme, ho puguem visitar.

Torno als centres penitenciaris. Mirin, tots els anys, a l’informe anual, i de pa-
raula en el plenari, el síndic fa una lloança al cos de funcionaris dels centres peniten-
ciaris. Fan una feina que, com la interpel·lació a la societat no té prou resposta, fins 
i tot, té un plus extra, de la feina que estan fent. I és evident que podem detectar una 
o altra irregularitat, com la podem detectar en altres cossos arreu de l’Estat, arreu 
de la societat. Potser aquí és una cosa molt més sensible, però començo a reiterar 
aquesta lloança, tant als de seguretat com als de tractament. I tant de bo anéssim 
avançant en la formació i en la dotació dels equips de funcionaris, especialment de 
tractament. I no els càpiga el menor dubte que totes les situacions possibles d’irre-
gularitat que coneixem les demanem d’investigar d’immediat.

Vostès han dit una sèrie de qüestions, que jo no faria més que citar-les i rei-
terar-les. No pot ser que els productes dels economats continuïn amb el preu que 
 tenen, molt superior al de les botigues de l’entorn. O sigui, que l’intern ha de pagar, 
per un objecte, més que el que paga el ciutadà que està fora de presó per aquell ma-
teix producte en una botiga a l’entorn. I tant de bo que aquestes mesures avancin, 
però avancin lo abans possible, perquè no em tornin a dir que ho reiterem. Bé, a veu-
re si enguany sí que anem retallant coses com aquestes que s’han plantejat, malgrat 
que hem detectat aquest concurs de contractació. 

I, evidentment, hi ha un gran capítol pel que fa a la igualtat i al tractament dels 
drets de les dones a les presons, tant per combatre la seva victimització, en la seva 
retribució, en el tracte. Una persona interna que ha tingut un paper molt destacat en 
aquesta casa ens va assenyalar com ella, tornant de fer l’exercici físic que els perme-
ten fer, va conquerir el dret a dutxar-se. Els deu semblar ara un dret elemental. Tant 
de bo l’aconseguíssim universalitzar: que tothom que dins de la presó té dret a un 
exercici físic pogués acabar aquest exercici físic dutxant-se, en la corresponent ins-
tal·lació que pugui tenir, o en un equipament col·lectiu o a l’equipament individual. 

Les càmeres els recordo a alguns de vostès que la primera vegada que nosaltres 
vam proposar càmeres se’ns van tirar al damunt tots, començant pels sindicats de 
les forces d’ordre públic: què ens hem pensat, d’instal·lació de càmeres. I ara, i ho 
puc dir amb orgull, que la majoria de funcionaris als quals s’entrevista, a propòsit de  
les càmeres, diuen: «Síndic, més càmeres, encara, perquè és una prova evident  
del que pugui haver passat.» I aquí hi pot haver un problema de finançament, com 
jo he assenyalat abans.

La formació, caldria anar molt més enllà. Els recordo que hem treballat amb el 
Col·legi de Metges, per exemple, en tot el tema del Protocol d’Istanbul i els cursos 
necessaris perquè es vagi estenent. I som lluny d’haver-ho aconseguit. Tant de bo 
que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya tingués més matèries de formació 
sobre aquestes qüestions; tant de bo. I ho tornaríem a demanar: una formació supe-
rior als funcionaris. I, molt especialment, aquest any, posem l’èmfasi, ho he dit, en 
els funcionaris que han de tractar gent jove, que són en els que més dèficits trobem, 
en la manca de cultura de formació per al tractament de persones joves, on hi ha una 
problemàtica afegida a la que pugui presentar un adult. 
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Nosaltres reiterem que caldria tancar totes les àrees de custòdia de policia muni-
cipal on no hi han mitjans per custodiar. Excepte, potser, algunes grans ciutats, i per 
algunes necessitats molt concretes, no té sentit. Primer, perquè hem trobat àrees de 
custòdia que són autènticament infames. Segona, perquè trobem una àrea de custòdia 
de la policia municipal que a cinquanta metres hi ha una caserna nova dels Mossos  
d’Esquadra que té àrea de custòdia. I tercera, que si aconseguim la pedagogia de que 
qualsevol persona detinguda –sigui per la policia local, sigui pels Mossos– es van a 
fer tots els tràmits i la custòdia a Mossos, estem escurçant el període de detenció i 
estem garantint més els drets de la persona detinguda. Per tant, nosaltres aquesta sí 
que és una qüestió que anem evidenciant i, sortosament, hem anat aconseguint que 
es vagin clausurant àrees de custòdia que no podien jugar aquest paper. I tant de bo 
un dia arribi a aquest Parlament la llei de la policia integral de Catalunya, on veu-
rem com de debò regulem la coordinació entre Mossos i policia municipal, assigna-
tura que, des de la catapum, es reivindica. 

Falta més informació sobre les instruccions amb l’ús de mitjà, seguríssim; no 
és ni suficient, ni clara. Ni amb el Taser, ni amb el foam, ni etcètera. El Taser, que 
aquí va ser aprovat, a partir d’una comissió d’estudi, i que van tenir vostès abans un 
informe monogràfic del síndic, els recordo que a la CPT, que té un manual sobre 
Taser, hi ha un conjunt de restriccions molt serioses. Tant de bo que poguéssim fer 
un seguiment de que respectem aquestes restriccions. Que són, a més, del Consell 
d’Europa, d’un organisme de màxima autoritat en el respecte als drets humans a 
l’hora de l’actuació. Per això creiem que seria bo un informe de seguiment.

He dit que demà parlaríem, a la Comissió de la Infància, sobre el tema de me-
nors i de menors sense referents, on parlarem dels tipus de centre, de la necessària 
informació, de la pedagogia social. Avui, a Catalunya, el problema número u que 
tenim de convivència és aquest. I afecta tots els colors partidaris, i afecta tot el ter-
ritori. Potencialment, tenim un gran perill a tot el territori sobre aquesta qüestió, si 
no la tractem a fons. I que ningú presumeixi del meu partit o l’altre partit, perquè el 
que detectem es pot escampar pertot arreu. Podem discutir sobre si centres grans o 
centres petits; a l’informe –i demà encara ho diré amb més força– aplaudim que es 
vagin fent cada vegada centres més petits, amb major proximitat a la societat.

Vàrem començar criticant durament quan es va anar cap a la política de macro-
centres, però el tema, que és un tema estructural, perquè, agradi o no agradi, aniran 
venint... Ara, perquè hem tingut l’onada molt important que ha disminuït; però ja en 
parlarem, quan torni a haver-hi un tipus de rellançament econòmic, què succeirà. 
Cal que tots ens posem d’acord; aquest no és un tema partidista. Cal que tots ens 
posem d’acord, en el que els americans en dirien un nom –partisan issue– per posar 
les columnes fortes per tractar aquesta qüestió, sense uns tirar-se els trastos contra 
els altres, ningú té la veritat sobre aquesta qüestió. Buscar què és el més convenient 
per a l’interès general a la societat. 

I, per últim, se’m demana sobre detencions de l’octubre del 2019. Nosaltres, que 
tenim un altre punt sobre aquesta matèria, sí que puc garantir-li al senyor diputat 
–en parlarem ara– que vam entrevistar tots, pràcticament tots i totes les que van ser 
detingudes, i que en aquest informe tenen un resum de tot el que en vam extreure, 
que, en part, coincideix amb la informació que vostè ha donat.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. Ara seria un torn dels grups parlamentaris, si en 
volen fer ús, fins a un màxim de cinc minuts. Senyora Valle, té la paraula.

María Francisca Valle Fuentes

Gracias, presidente. Bueno, quisiera comenzar de nuevo reiterando el tema de 
los productos Cire, que usted, señor síndic, también ha manifestado en esta segunda 
intervención. Y es que, claro, he escuchado del grupo parlamentario que da apoyo 
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al Gobierno que están en ello y, claro, y que se han hecho licitaciones. Sí, sí, esto lo 
pone en el informe; pero, claro, también pone: «La Administración tiene previsto 
que el nuevo modelo de gestión de las tiendas Cire se implante, de manera uniforme, 
en todos los centros penitenciarios durante el primer semestre de 2020», cuidado, 
«siempre que la licitación», y aquí es donde viene la trampa, «siempre que la licita-
ción se resuelva de manera favorable».

Mi pregunta es: claro, estoy con un…, pero, claro, la pregunta no se la puedo di-
rigir a usted. Mi pregunta es: ¿y si no? ¿Y si la licitación no se hace de manera favo-
rable, como hasta ahora, qué hacemos? Continuamos con el mismo problema de que 
este problema, pues, realmente, no se va a resolver; por desgracia para los internos, 
pues, no se va a resolver porque falta, insisto, voluntad política. 

Por otra parte, se ha hablado de las cámaras de vigilancia y, ciertamente, las cá-
maras de vigilancia, pues, son importantes, porque protegen los derechos, tanto de 
los internos como de los funcionarios. Y yo también quiero recordar que este grupo 
parlamentario instó, con propuestas de resolución, a que se facilitase la colocación 
de cámaras de vigilancia. Porque creemos que realmente son necesarias para la pro-
tección de derechos de todos.

Respecto a los menores migrantes sin referentes familiares, que es otro colectivo 
vulnerable, que también se ha hablado en la primera y en la segunda intervención, 
y ciertamente hubo un incremento, lo acaba de decir usted, hace poco tiempo –aho-
ra se ha estabilizado, pero pudiera volver a incrementarse. En ocasiones, la verdad, 
las ubicaciones no han sido las más acertadas, pero el problema real es que estos 
menores están en la calle, y que no están debidamente custodiados. Y eso lo que 
significa es que es un problema de que no existen programas propios de educación 
que les puedan permitir su integración y llevar una vida normalizada. Porque, si en 
esta etapa tan difícil de la vida, que es la adolescencia, si no se les tiene custodiados 
y llevándolos, pues, con programas de formación, de educación, difícilmente para 
sobrevivir tengan los medios y los recursos necesarios para hacerlo.

Respecto a las pistolas Taser, ciertamente, se han comenzado a implementar. No 
se ha detectado –y esto lo quiero recalcar–, no se ha detectado mal uso de las mis-
mas. Y se ha hecho uso de ellas en contadas ocasiones, por una causa justificada, y 
en ninguna se ha detectado un mal uso. Por lo tanto, consideramos que es un método  
necesario para garantizar la seguridad, que no solo de los policías, sino también 
de los presuntos agresores, y también de personas que puedan estar a su alrededor. 

En cuanto a los centros juveniles, que no había hablado en mi primera interven-
ción, hemos visto en su informe que hay perfiles inadecuados, porque a veces, in-
cluso allí mismo hay jóvenes que tienen problemas de salud mental, y son centros 
que están bastante dejados, están un poco abandonados, tienen un nivel de dejación 
importante. No se cumplen los plazos de estancia en los centros de primera acogida. 
Incluso hay un centro, al que hace usted referencia –el CREI de Can Rubió–, que 
tiene problemáticas importantes a muchos niveles, tanto de ratio, como de carencia 
de personal, deficiente seguridad, falta de psicólogos, instalaciones deficientes, et-
cétera. 

En definitiva, y ya para ir acabando, es necesario realmente el cuidado, la pro-
tección de los derechos fundamentales de todos los internos, como ya hemos dicho 
anteriormente, de los centros juveniles, de los centros penitenciarios, geriátricos, 
discapacitados, de todos los centros. Y, por supuesto, tenemos que estar atentos y 
seguir mejorando. Y nos ha llamado también profundamente la atención que es más 
garantista el trato que se les da a los adultos que incluso al de los jóvenes; cuando 
los jóvenes necesitan, precisamente, una mayor garantía para poder desarrollarse 
en la vida.

Y ya para finalizar, y en relación con lo que usted ha dicho, el ámbito institu-
cional, el consejo asesor, que hace falta, pues, su renovación. Pues yo, mire, des-
de aquí, yo le invito no solo a que se renueve el consejo asesor, sino que le invito a 
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usted, pues, a que deje su cargo, ¿eh? Porque, entre otros motivos (veus de fons)..., 
para finalizar, tengo que decírselo, efectivamente: es que su cargo, señor Ribó, está 
ya caducado. Y, por lo tanto, pues, en atención a que el consejo asesor necesita…

El president

Senyora diputada, això ja no és objecte de debat. Vagi concloent, que li queden 
uns pocs segons.

María Francisca Valle Fuentes

Es que estoy concluyendo, presidente. Decía que, como precisa el consejo asesor 
de sustitución, en cuanto a dos vacantes que tiene, y usted, su cargo también debería 
estar vacante ya, porque está caducado, pues le invito a que lo haga.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyora diputada. Ara correspondria el torn... (Veus de fons.) Renuncia 
a fer l’ús de la paraula. Els diputats, la resta de grups parlamentaris... (Pausa.) No 
hi ha cap altra intervenció. Si el senyor síndic vol fer alguna precisió, doncs, és el 
seu moment. 

El síndic de greuges

Sí; m’he oblidat de dir a un dels dos grups del Govern que, pel que fa a revisions 
mèdiques, els demanaríem, si és possible, un plus d’atenció sobre el Protocol d’Is-
tanbul. El Protocol d’Istanbul no l’hem redactat ningú de nosaltres. I jo recordo la 
primera vegada que una persona molt important de la policia de Catalunya em va 
donar un «no» categòric a aplicar el Protocol d’Istanbul.

A poc a poc l’anem empenyent. Som lluny del que seria desitjable, però és un 
tema de canvi de mentalitat i de cultura. No posa en dubte, per res, la seguretat. No 
practicar-lo posa en dubte els drets i, per tant, crec que si, com vostès volen, i ja 
m’ho crec, anar més enllà en els drets, els demano si us plau que posin en marxa el 
Protocol d’Istanbul, eh? 

Jo no sé els dies, els segons, les hores, dies que em queden de síndic, com tam-
poc sé els que queden del Consell de Garanties i la llista –que els podria avorrir fins 
demà a la tarda– que vostès han de renovar, que vostès, tots vostès, han de renovar, 
eh?, però els puc dir que, mentre jo hi sigui, els insistirem, entre altres coses, que si 
us plau facin complir el Protocol d’Istanbul.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor síndic. 
Ara aturaríem la comissió per espai de cinc minuts i la reprendríem amb el segon 

punt de l’ordre del dia. Gràcies.

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

de cinc i cinc minuts.

La vicepresidenta

Bueno, retomamos la sesión.

Informe del Síndic de Greuges titulat «Dret de manifestació i paper 
dels cossos policials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 
459/2019» 

360-00023/12

Y empezamos dándole de nuevo la palabra al señor Ribó, síndic de greuges, para 
que haga la exposición del segundo punto del orden del día, del informe del segundo 
punto del orden del día.
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El síndic de greuges

Gracias, presidenta, gràcies. Aquest segon punt es refereix a l’informe del 29 de 
novembre de l’any passat, sobre el dret de manifestació i el paper dels cossos poli-
cials en les mobilitzacions posteriors a la sentència del Tribunal Suprem 459/2019. 
El 6 de setembre de l’any passat el president Torra va demanar al síndic un informe 
sobre els criteris d’actuació policial en casos de desobediència civil no violenta. El  
30 de setembre vàrem trametre aquest informe al president Torra i al conseller Buch, 
on es destaca que en casos de desobediència civil no violenta el model policial ha 
de ser, més que mai, de proximitat, amb fort component de mediació, alhora que es 
reclama una nova llei de policia de Catalunya, amb caràcter integral –que abans ja 
l’he citada– i, en concret, es fa un conjunt de recomanacions.

Es desenvolupa, encara més, el que diem des de les actuacions policials sota co-
lors partidaris diferents, quant als afers de Bolonya i al Rectorat de la UB, quant al 
tema dels indignats i de la plaça Catalunya, quant a l’ocupació a l’entorn del Parla-
ment de Catalunya. O sigui, hi ha un gruix de formulacions que des de la institució 
del Síndic s’havien anat elaborant i les condensem en aquest informe. Partim de que 
en una societat democràtica és imprescindible que la institució policial, que ostenta 
el monopoli legítim de la força, ho faci amb respecte dels drets humans. I fem una 
definició, tal com se’ns demanava, de «desobediència civil no violenta» –treta dels 
manuals– com «un acte públic, no violent, conscient i polític que tensa la llei amb la 
finalitat de provocar canvis legislatius o de polítiques públiques».

Es tracta, en definitiva, de fer reflexionar la societat, una mobilització que pot aca-
bar amb una norma o amb allò que pot haver generat una situació injusta, o pot acabar 
també amb una situació injusta. S’empara en l’exercici de la llibertat de consciència, 
d’expressió, de participació i, evidentment, els que hi participen –els actors o parti-
cipants de desobediència civil no violenta– poden ser subjectes també d’infraccions 
administratives i, de vegades, penals. 

Els cossos policials, davant d’actes de desobediència civil no violenta, han de 
ponderar la infracció normativa amb la legítima reivindicació que expressa. I, per 
tant, s’ha d’aplicar, estan obligats a aplicar de forma acurada el principi de pro-
porcionalitat en l’acció, així com en les sancions administratives o penals. S’ha dit 
sempre, els hi repeteixo, que l’actuació policial ha d’estar guiada per oportunitat, 
necessitat, congruència i proporcionalitat.

I això vol dir que cal disposar d’agents policials amb formació en tècniques de 
mediació. I ho subratllo, aquests dies. Tècniques de mediació, que sembla una de les 
notes més distintives, precisament, dels cossos policials de la Generalitat de Catalu-
nya, i amb resolució alternativa i pacífica dels conflictes. Vostès saben que la sentèn-
cia al·ludida del Suprem va provocar una resposta per part d’una part de la població 
civil en forma de manifestacions, protestes, i també aldarulls i actes vandàlics. No-
saltres vam incoar un expedient d’ofici, el 192/2019, que després dona lloc a l’infor-
me que ara presentem.

Ens vàrem centrar en els fets ocorreguts entre el 13 i 27 d’octubre, quan vam 
poder comprovar que hi havia hagut un centenar de detencions, aproximadament, 
un terç de les quals van acabar amb presó provisional. Es van produir lesions físi-
ques amb diferent grau d’intensitat i es pot afirmar que, almenys, quatre persones 
van perdre la visió d’un ull. I, finalment, que hi va haver mobiliari urbà que va patir 
danys importants. Vam demanar informes al Ministeri d’Interior, al Departament 
d’Interior. La resposta del Ministeri d’Interior, correcta, molt parca..., es destaca de 
la resposta que es va comunicar que la cooperació entre cossos policials va ser excel-
lent, i que va ser gestionada pel Cos de Mossos d’Esquadra. I, en relació amb l’ar-
mament –que els demanàvem, també, quin armament havien fet servir–, la resposta 
es limitava a informar que el reglamentari, el que reglamentàriament s’estableix en 
els protocols d’actuació de les unitats antiavalots. 
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El Departament d’Interior de la Generalitat va informar la institució del síndic 
diàriament de les actuacions i dels dispositius policials desplegats i dels incidents 
i resultats fruit de les actuacions. El Servei Català de la Salut, al qual també vam 
requerir, ens va informar que hi havia hagut 593 persones que havien requerit assis-
tència mèdica, de les quals 226 eren agents dels cossos policials actuants.

Atenent les dades del Servei d’Emergències Mèdiques, es pot deduir que 159 
persones van resultar ferides de gravetat, ja que van necessitar trasllat a un centre 
hospitalari. La resta es poden qualificar de lleus, perquè van ser ateses al mateix lloc 
dels fets i es van donar d’alta en el moment de l’atenció. A vint-i-set persones se’ls va 
imposar la mesura de presó provisional, acusades d’haver comès, presumptament, 
delicte d’atemptat a l’autoritat, desordres públics, lesions, resistència a l’autoritat i 
danys. I el personal assessor del síndic es va entrevistar amb totes les persones a les 
que s’havia imposat la mesura cautelar de privació de llibertat.

De la nostra investigació resulten: una diferència substancial entre les manifes-
tacions, de caràcter cívic i pacífic, que es donaven en horari de matí o tarda i les 
concentracions –o part d’aquestes concentracions– que es produïen a la nit, quan 
s’adquiria un to més agressiu i violent envers els cossos policials. Les manifesta-
cions multitudinàries, qualificades com cíviques i pacífiques, només van requerir 
una intervenció policial mínima, a efectes de garantir la seguretat de les persones 
assistents. Una vegada més, vàrem assistir, a les nostres ciutats i carrers, a manifes-
tacions immenses –quant a nombre de manifestants– com succeïa des de fa molts 
anys, amb una situació absolutament pacífica, no violenta i de celebració.

En algunes concentracions de vespres i nits es va evidenciar una actitud hostil 
i violenta d’algunes persones, amb llançament d’objectes contundents contra la po-
licia, amb la crema de contenidors i vehicles, amb la construcció de barricades per 
evitar la circulació d’efectius policials, amb danys al mobiliari urbà, saqueig d’al-
guns comerços i, fins i tot, llançament de còctels Molotov. Per garantir l’ordre públic 
i la seguretat ciutadana, es van donar situacions que posaven en relleu la despropor-
ció d’algunes actuacions policials, com poden ser els cops de porra indiscriminats i 
la utilització de boles de goma, d’armament de boles de goma, per part del Cos Na-
cional de Policia, utilització prohibida a Catalunya des de l’any 2013, així com vam 
constatar la manca d’identificació d’alguns agents.

Les persones en situació de presó provisional van relatar que, en el moment de 
la detenció, els efectius policials van utilitzar un ús excessiu i desproporcionat de la 
força, i que durant els trasllats a les comissaries es continuava amb humiliacions i 
vexacions verbals, acompanyades de vegades amb cops. S’evidencia, no en tots els 
casos, però sí en força d’ells, que la lectura de drets al detingut no es fa al mateix 
moment de la detenció. Els lletrats assignats d’ofici fan acte de presència amb demo-
ra, no respectant el termini de tres hores indicat a la Llei d’enjudiciament criminal. 
I en la posada a disposició judicial, en l’acte l’audiència breu conegut com a «visti-
lla», es constatava que hi havia agents policials amb la cara tapada, suposadament 
per por a possibles represàlies, cosa bastant inadmissible –no les represàlies, sinó la 
cara tapada, per descomptat; evidentment, cap represàlia.

Hi van haver, també, agressions policials a professionals dels mitjans de comuni-
cació, que van provocar que la comissària europea de Drets Humans, Dunja Mijato-
vic, elaborés una declaració en contra d’aquestes agressions. Arran d’això, nosaltres, 
en l’actuació d’ofici, vàrem recomanar al Ministeri de l’Interior i al Departament 
d’Interior mantenir la coordinació dels cossos policials presents a Catalunya, sempre 
que sigui necessari, sota el comandament dels Cos de Mossos d’Esquadra, d’acord 
amb llur condició estatutària de policia integral de Catalunya; és com està establert 
en l’ordre constitucional i estatutari. Vam recomanar al ministeri i al Departament 
d’Interior investigar de manera rigorosa i imparcial les al·legacions d’excés de força 
i vulneració de drets, i que sancionessin adequadament les infraccions i els delictes 
que es puguin haver comès. 
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Vàrem recomanar al ministeri i al departament que recordin als agents l’obli-
gatorietat d’anar identificats de forma clara i intel·ligible. Vàrem recomanar al Mi-
nisteri de l’Interior revisar els protocols que regulen l’ús d’armament reglamentari 
antiavalots, i substituir les pilotes de goma per instruments menys lesius i indiscri-
minats. Vàrem demanar al Govern de l’Estat, a les Corts, al Ministeri d’Interior, 
revisar el model de seguretat pública de l’Estat cap a un sistema de policia de proxi-
mitat; i al Departament d’Interior, que aprofundeixi el model aquest, de proximitat, 
per fer un cos més eficient, d’acord amb el model anglosaxó, de priorització de la 
seguretat ciutadana.

Vàrem demanar al Departament d’Interior que elabori un projecte de llei de po-
licia de Catalunya, que desplegui el manament estatutari del Cos de Mossos d’Es-
quadra com a policia integral de Catalunya. I vàrem plantejar, en aquest informe –ja 
fa temps, presentat–, que les autoritats judicials reconsideressin la situació de presó 
provisional en la que es trobaven algunes persones que es van detenir per aquests 
fets i aplicar, si escau, altres mesures menys lesives. Va haver-hi una situació que va 
afectar dues persones que podien ser susceptibles que se’ls apliqués la Llei d’estran-
geria i que fossin expulsades del nostre país.

Amb això acabo el resum d’aquest informe.
Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, señor Ribó. Y ahora tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans, el ilustre diputado señor Manuel Rodríguez de l’Hotellerie.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, vicepresidenta. Bona tarda, senyor Ribó. Evidentemente, no comparti-
mos este informe, porque creemos que hay muchísimas carencias. Usted habla de 
una decisión injusta, pero nosotros hablamos de que son decisiones sometidas a las 
leyes y, además, adoptadas por un órgano judicial. Por lo tanto, máximo respeto 
a cualquier decisión judicial, ¿no? También creemos que el informe empieza mal. 
¿Y por qué se lo digo? Porque dice que lo ha elaborado a petición del señor Torra, el 
mayor promotor del «apreteu». Es como si me dijera que está elaborando un informe 
sobre la corrupción del 3 por ciento a petición del señor Jordi Pujol.

Lo curioso, y no sé si es consciente de la falta de credibilidad que le supone, 
para el informe..., poner que lo ha elaborado a petición del señor Torra. El mismo 
que ha actuado, ha venido actuando, como un CDR. Decía aquello de «apreteu i feu 
bé d’apretar», ¿no?, a los CDRs, incendiariamente, y animando a tomar las calles 
y las instituciones del Estado, bajo el mantra, por un lado, «som gent de pau» que, 
una cuestión es que, evidentemente, había gente pacífica; pero, finalmente, tener a 
un presidente tan irresponsable al frente de la Generalitat lo que acaba convirtiendo 
es las calles en un verdadero infierno.

También las imágenes han desmontado aquel mantra. Creo que es importante 
también destacar –usted lo dice en el informe– que trece días antes de que se publi-
case la sentencia, le pidió, el señor Torra, le pidió consejo a usted, sobre los límites 
del «apreteu» en las manifestaciones, sin saber qué diría la sentencia aún. Y qui-
siéramos conocer sus consejos porque, o bien o no fueron oídos, o no fueron muy 
buenos consejos; básicamente, esa es la idea. 

El señor Torra no solo participó activamente del corte ilegal de carreteras, sino 
que además lo hizo en contra de los informes del Servei Català de Trànsit y de la 
Subdirecció General de la Seguretat de la Generalitat, entregados por vía de ur-
gencia ante la inminente publicación de la sentencia. Y, a pesar de ello, los Mossos 
d’Esquadra advertían razones fundamentales y objetivas de alteraciones del orden 
público y plantearon un recorrido alternativo.

Es decir, aquí Quim Torra ignoró los informes de Mossos contra las marchas 
tras la sentencia del procés y aquí tendríamos también el informe del Servei Ca-
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talà de Trànsit sobre «unes marxes de persones i vehicles previstes per als dies 16, 
17 i 18 d’octubre del 2019 amb afectació de les carreteres Nacional II, C-31, C-17,  
AP-7, C-58, C-16, C-55, A-2, B-23, Nacional 340 i C-32, per diverses comarques, 
fins a arribar a la ciutat de Barcelona». Aquí l’informe diu clarament «negatiu». El 
Servei Català de Trànsit deia clarament «negatiu». I el senyor Torra tira endavant.

Més enllà d’això, els mateixos Mossos d’Esquadra també plantejaven un recorre-
gut alternatiu, aquí parlaven de «favorable a modificacions dels termes especificats a 
la convocatòria». Y más allá de esto hablaban, literalmente: «1. Modificar el recorri-
do de las diferentes marchas. Se propone un recorrido alternativo, que se relaciona a 
continuación por los diferentes motivos: a, prohibición de circulación a pie de vian-
dantes, en las vías desdobladas, autopistas y autovías.» Es decir, esto es un sinsen-
tido, el mayor representante ordinario del Estado, el presidente de la Generalitat, el 
señor Torra, era el mayor instigador de aquellas marchas, aquellas movilizaciones, 
pero es que, además, también de los CDR.

También cabe señalar que ese encargo de «apretar», como he dicho anterior-
mente, haciendo llamamientos irresponsables al bloqueo de infraestructuras bási-
cas del Estado, como lo fue el corte ilegal de la frontera en La Jonquera, de más 
de veinticuatro horas, y que no observamos en el informe, y que supuso más de 25 
millones de euros, aproximadamente, al día de pérdidas... Además, evidentemente, 
conductores atrapados para poder cruzar la frontera sin alimentos básicos. Esto es 
la visión que tiene, la visión, como se diría en catalán, esbiaixada, ¿no?, del tsuna-
mi totalitario. 

También, usted lo ha dicho, eso sí, agresiones a periodistas, a mujeres –y ayer 
fue el 8 de marzo– y se agredía a periodistas, simplemente, pues, por dar informa-
ción veraz.

Pero esto no ha acabado. También estamos viendo, desde hace cinco meses, los 
cortes en la Meridiana –no vemos nada en el informe–, que están soportando desde 
hace cinco meses. Queremos mandarles un mensaje a los comerciantes, a los veci-
nos y a los usuarios de la avenida Meridiana, porque supone pérdidas económicas 
para los comercios. Y, además, incluso enfrentamientos entre los radicales y los ve-
cinos que están hartos de esta situación, ¿no? 

En cuanto al informe, también observamos que en las consideraciones generales 
hablan de dos modelos de gestión: uno, el anglosajón, que es el bueno para ustedes, 
y el francés, que para ustedes es el malo.

Si no hubiera leído el informe y me dieran estas dos opciones, pensaría: «bueno, 
seguramente el de Mossos d’Esquadra será el bueno y el de Policía Nacional será 
el malo». Mira, lo he adivinado. Porque, en realidad, es el mismo sistema. Usted ha 
venido a decir que los Mossos d’Esquadra necesitarían más mediación; sin embar-
go, parece ser que estaban bajo la coordinación extraordinaria del Cecor. De hecho, 
la coordinación entre los dos cuerpos policiales se ha reconocido ampliamente que 
fue extraordinaria durante todos aquellos días, ¿no? 

Usted también nos explica en el informe que el día 30 de septiembre de 2019 
usted le hizo una serie de recomendaciones –como ya he avanzado anteriormente– 
al señor Torra sobre los criterios de actuación en materia policial, pero en casos de 
desobediencia civil no violenta. Trece días antes de la sentencia, es decir, el señor 
Torra parece ser que ya sabía el contenido de la sentencia y le preguntó a usted para 
saber cómo debía proceder. Insisto: o no fueron muy buenos consejos o el señor To-
rra los desoyó absolutamente, ¿no? 

También se ha hablado de «cops de porra», ¿no?, por parte del Cuerpo Nacional 
de Policía y el Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Pero también hay que tener claro que 
también hubo lanzamientos, llançaments de panots, ¿no?, y humillaciones claras a 
la policía, y además en una situación excepcional. Que yo entiendo que siempre se 
deben cumplir todas las reglas, pero también deberíamos entender que, a veces, los 
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plazos en cuanto a esas reglas pueden ser mayores, si nos encontramos en una situa-
ción excepcional. 

Respecto a las consideraciones que usted hace sobre los dispositivos policiales 
de los días 13 a 27 de octubre, nos sorprende que dicen que se evidenció la actitud 
hostil y violenta de algunas personas concentradas. Pero es que, la verdad, por ejem-
plo, frente a la Delegación del Gobierno, parece ser que, según Guardia Urbana, más  
de cuarenta mil personas; pero es que acabaron con graves altercados: centenares de  
barricadas, contenedores, vehículos quemados, daños en mobiliario urbano y co-
mercios, ataques a comercios. Y que en algunas concentraciones hayan sido más 
numerosas no significa que las más llamativas, curiosamente, siempre fueron las 
más violentas, aquellas del «apreteu».

Respecto a las detenciones, dice que los relatos divergen en función del cuerpo 
policial que la practicó. Es decir, que aquellos que habían sido detenidos por liar-
la, por crear el caos en las calles de Barcelona, hablen mal del Cuerpo Nacional de 
Policía no nos extraña, la verdad. Es que es cierto que tienen un sentimiento de his-
panofobia rabiosa, y no es casualidad, son años de adoctrinamiento y grandes dosis 
de propaganda. 

Pero este informe es parte –entendemos, ¿eh?– del trabajo de blanqueamiento 
de los servicios a la causa. Como tantos otros, pero ignora que la sentencia del Tri-
bunal Supremo fue la respuesta a una serie de hechos delictivos que conllevan una 
respuesta penal.

Hechos. Vamos a destacar, claramente, los hechos después de la sentencia: blo-
queo de más de diez horas del aeropuerto del Prat, un fallecido por un infarto –que, 
por cierto, no aparece en el informe– de origen francés, y que, tras caminar tres qui-
lómetros para sacar la tarjeta de embarque, después tuvo que ser trasladado al Hos-
pital de Bellvitge en ambulancia. Esto también nos parece bastante grave, y parece 
ser que no aparece en ningún caso en el informe. Y, si no se lo cree, aquí lo tienen: 
«Muere un pasajero de un ataque al corazón durante el bloqueo del aeropuerto de 
Barcelona.» No se tomaron más medidas, aquello fue un caos.

También las cuarenta mil personas frente a la Delegación del Gobierno, que no 
tenían por objeto la mera protesta, sino por parte de los CDR, como siempre, la 
toma de las instalaciones; todos nos acordamos de aquellas lamentables imágenes. 
El corte de la frontera con Francia, con miles de transportistas y usuarios afectados, 
sin alimentos básicos y pérdidas de más de 25 millones de euros al día. El cerco a la 
comisaría de policía de Via Laietana, por parte de los CDR, durante varias horas y 
varios días (remor de veus), y que, por suerte, teníamos al Cuerpo de Mossos d’Es-
quadra y de Policía Nacional que le hicieron frente...

La vicepresidenta

Disculpe un momento, por favor. ¿Podrían guardar silencio, por favor?

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

...–sí; gracias, vicepresidenta–, así como centenares de contenedores ardiendo 
cada noche, con un total de 1.044 contenedores ardiendo durante aquella semana, 
y aproximadamente 2,7 millones de euros en pérdidas directas de mobiliario urba-
no, solo en Barcelona. Sin contar, obviamente, el daño que se produjo en capitales 
como Tarragona, Girona o Lleida. Una pérdida comercial de hasta el 40 por ciento 
durante aquellos días y el daño incalculable a la imagen de la ciudad de Barcelona 
y, evidentemente, de toda Cataluña. 

Los dirigentes separatistas lo sabían; utilizaron las instituciones para sus propios 
fines políticos, y aun así optaron por romper la convivencia, mediante, hace tres 
años, el Pleno de desconexión, una consulta ilegal y una declaración unilateral con 
la ruptura de la convivencia en Cataluña.

Y para cuándo, nosotros le preguntamos, señor Ribó, para cuándo va a elabo-
rar estos tres informes: sobre la desconexión, sobre la consulta ilegal y sobre la de-
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claración unilateral de independencia. Y, evidentemente, un monográfico sobre las 
consecuencias personales y económicas que llevan soportando los vecinos de la 
Meridiana. 

Creemos firmemente que está en este cargo para eso, para este momento, para 
blanquear cualquier acto que lleve a cabo el separatismo. Y por esa razón ni los pro-
pios se fían ya de usted. El mantenimiento del orden público no era un capricho, ni 
tampoco era una ensoñación, sino que era una realidad. Era una realidad tan nece-
saria que nadie podía creer lo que estaba viendo: calles ardiendo, agentes de policía 
defendiéndose de los ataques de los radicales y protegiendo las instituciones públi-
cas de todos.

La vicepresidenta

Diputado, se le va acabando el tiempo.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Acabo ya. Quiero hacer un expreso reconocimiento a la labor desempeñada por 
los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, así como de la Policía Nacional.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora le toca el turno al Grupo Socialistes i Units per Avan-
çar, al señor ilustre diputado Ramon Espadaler.

Ramon Espadaler i Parcerisas

Moltes gràcies, senyora presidenta. M’agradaria llegir una frase de l’informe, per 
situar-lo, perquè ens referirem al que diu l’informe, però per situar els termes. L’in-
forme, a la seva pàgina 10, diu: «Algunes manifestacions, les més multitudinàries, 
no van requerir la intervenció policial» –com ja ha assenyalat ara el síndic–, «més 
enllà del control preceptiu de la manifestació, per garantir la seguretat de les perso-
nes assistents, en un clima pacífic i tranquil». Aquest era el context. Ho dic perquè 
ara em cenyiré, em centraré a l’objecte de l’informe, que és quan l’actuació de la po-
licia ha de contenir expressions violentes; però deixant clara constància que el gruix 
de les manifestacions no van derivar en violència; em sembla important centrar-ho.

Em sembla il·lustratiu que els pugui explicar una petita anècdota viscuda perso-
nalment, quan jo vaig tenir responsabilitats al Departament d’Interior, perquè ajuda 
molt a entendre una mica el que estem debatent. Recordo una conversa amb un co-
missari –no em facin dir ara quin– els primers dies del mandat, i em va dir: «Con-
seller, fiqui’s al cap una cosa», que vaig pensar, després, amb el pas del temps, que 
tenia molta raó. Diu: «En investigació criminal sempre guanyarem; la taxa de re-
solució dels assassinats a Catalunya supera el 95 per cent. En seguretat ciutadana 
a vegades guanyarem, a vegades perdrem, i a vegades ens acompanyarà una opi-
nió pública que serà crítica, quan les dades no ho avalaran; o a vegades tindrem 
unes dades dolentes i l’opinió pública no se n’adonarà; o a vegades, les dues coses,  
les dades seran o bones o dolentes i seran percebudes com a tals, no? Però en ordre 
públic sempre perdrem. En ordre públic sempre la policia acaba perdent.» I ho deia 
d’una manera molt gràfica, diu: «Perquè, si la policia està passiva, la cridaran en un 
costat de l’hemicicle; i, si la policia fa la seva feina de contenció, doncs, la cridarà 
l’altre costat de l’hemicicle. Per tant, sempre haurà d’anar a donar la cara, d’alguna 
manera, per la policia.» I jo crec que estem una mica, també, evidentment, en aquest 
context.

I jo voldria centrar la intervenció del nostre grup parlamentari precisament en 
això, dit el que he dit al començament, que el gruix de les manifestacions van tenir 
un to pacífic. Però, en qualsevol cas, en les que posa el focus aquest dictamen del 
Síndic de Greuges, aquest informe del Síndic de Greuges, és precisament en mani-
festacions extremament violentes; en episodis extremament violents. A la ciutat de 
Barcelona, i també en altres entorns, però molt particularment. 
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I no perquè ho digui aquest grup parlamentari. Tinc un informe de les actuacions 
–és públic, està penjat al web de l’ajuntament– i la valoració dels costos, realitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona, amb data 22 d’octubre del 2019, que anava del 13 al 20  
–el seu informe va una mica més enllà del 20–: 3,1 milions d’euros entre els des-
perfectes. Els podria desglossar, però tant se val, l’informe està disponible a la pà-
gina web de l’ajuntament. En qualsevol cas, només neteja i reposició de contenidors, 
1.300.000 euros; repavimentació de carrers, 881.000 euros; reposició de semàfors 
vandalitzats, 120.000 euros, i així podríem seguir fins a 3.100.000 euros. 

Això, la vandalització d’alguns comerços –i abans el diputat que m’ha precedit 
en l’ús de la paraula en feia esment–, o les mateixes xifres que vostè recull en l’in-
forme, 593 persones ateses en l’àmbit sanitari, 226 de les quals eren policies –el 40 
per cent– i 367 eren persones civils –el 60 per cent– donen compte de que no està-
vem davant d’un episodi absolutament normal. Donen compte que no estàvem da-
vant d’un episodi absolutament normal. 

I és cert, és cert, en qualsevol cas, que el Cos de Mossos d’Esquadra té elements 
de correcció, de contenció, de revisió dels mateixos actes. Al mateix departament 
la Divisió d’Afers Interns té uns protocols que han de ser complerts. I a nosaltres el 
que ens deixa –i ho dic amb aquesta claredat, i aquí vostè no hi té res a veure, se-
nyor síndic– i em deixa un punt perplex és que sigui el comandament suprem del 
Cos de Mossos d’Esquadra, article 2 de la llei de la nostra policia –el president de 
la Generalitat–, qui encomani, precisament, un informe en lloc de dir: «escolta, què 
ha passat en aquesta ciutat perquè tinguem aquesta expressió violenta», quan, en el 
mateix moment, o paral·lelament, en els mateixos dies i per la mateixa raó, es ma-
nifestaven milers i milers i milers i més milers de persones d’una manera pacífica. 

Per tant, no estem davant d’un fet normal; estem davant d’una violència extre-
ma. Només calia veure les imatges que angoixaven, per descomptat, els ciutadans 
que vivien, que la vivien a davant de la porta de casa seva dia sí, dia també. I, evi-
dentment, a tots els que –perquè estem en una societat profundament mediàtica– la 
vivíem en directe, amb angoixa, doncs, des de les pantalles del televisor o des de 
les xarxes.

Però deixar clara constància que era excepcional, el grau de violència que hi 
havia. Jo no recordo haver viscut..., episodis sí, complexos, amb tot el que va ser 
l’episodi de Can Vies, per entendre’ns, però que no havien arribat a aquest grau tan 
greu de violència. Que va requerir –i això jo crec que també s’ha de posar sobre la 
taula– l’ajuda, per part de cossos policials diferents del Cos de Mossos d’Esquadra, 
per poder-la contenir. Per tant, l’ús de la força per part de la policia –a mi no em 
trobaran mai parlant de l’abús de la violència per part de la policia, sinó l’ús de la 
força per contenir la violència per part de la policia– va haver de ser assistit per al-
tres cossos policials. Perquè recordo que era una nit, una altra nit, una altra nit, una 
altra nit, una altra nit, de manera continuada, i això no es pot obviar, en l’anàlisi. 
Nosaltres, el que som profundament crítics, perquè no estem parlant de desobedièn-
cia civil no violenta, aquí estem parlant de violència explícita, de vandalització dels 
nostres carrers.

Per tant, a nosaltres el que ens sorprèn i el que ens costa molt d’entendre és que 
el màxim responsable del Cos de Mossos d’Esquadra, el president de la Generalitat, 
doncs, posi precisament la lupa sobre els cossos que van contenir aquesta violència, 
amb dificultat. I, és cert, no discrepem d’algunes de les conclusions que, en alguns 
casos, va ser excessiu l’ús de la força, no em discrepem. Però ja hi ha mecanismes, 
en el si del Cos de Mossos d’Esquadra, per fer aquesta correcció. I ens preocupa, i 
tant que ens preocupa molt, doncs, aquesta mena de laxitud, de situar la policia com 
si fos un cos que utilitzés gratuïtament la violència, quan el que utilitza és l’ús de la 
força per, hi insisteixo, contenir la violència.

I està molt bé que parlem de mediació; el qui els parla va introduir la mediació, 
també, en matèria de l’ordre públic, de la mà i gràcies al bon criteri del comissari 
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Trapero, i les coses pel seu nom. La mediació, i la gestió de l’ordre públic, comen-
cen abans, es fa durant la manifestació, i també després. En l’abans, la mediació és 
evident, que ha de tenir un paper importantíssim. És evident, que ha de tenir un pa-
per importantíssim. El durant, quan hi ha vandalització, és impensable pensar que, 
a través de la mediació, es pugui resoldre absolutament res; s’ha d’utilitzar la força, 
aquells instruments que ha donat aquest Parlament a la policia, per tal, en definiti-
va, de poder contenir. I en el després hi ha d’haver aquesta revisió crítica, per part 
del Cos de Mossos d’Esquadra, que estic absolutament segur que s’ha fet. En tinc 
la certesa més absoluta, coneixent com conec una mica el mateix Cos de Mossos 
d’Esquadra. 

Però, permetin-me, també, que en l’abans hi ha una direcció general, que tampoc 
hi ha donat resposta. I abans es parlava d’altres casos com aquests de la Meridiana, 
que sí que tenen un component no violent, i en qualsevol cas de desobediència civil 
no violenta, però d’una manera continuada. Jo crec que aquí també el que ha fallat 
molt –i en aquell moment jo no sé si aquestes manifestacions, suposo que no, eren 
comunicades o no ho eren– és la Direcció General d’Administració de Seguretat, 
que, en qualsevol cas, no va imposar, demanar, doncs, quines eren les mesures, di-
guéssim, cautelars per posar respecte a les manifestacions que s’estaven fent.

I també el nostre grup parlamentari vol deixar molt clar..., va ser molt tremen-
dament excepcional l’ús de la violència en aquest moment, que va requerir l’ajuda 
de cossos policials diferents del Cos de Mossos d’Esquadra –Guàrdia Civil i Policia 
Nacional–, sense els quals, segurament, no s’hagués pogut contenir com es va fer, 
certament amb duresa, doncs, moltes de les expressions violentes. Per tant, sí que 
volem deixar constància de l’agraïment del nostre grup parlamentari a tota la tasca 
sota el comandament, perquè així ha de ser –radicalment d’acord amb una de les 
conclusions de les que deia el senyor síndic–, ha de ser sota la direcció del Cos de 
Mossos d’Esquadra; perquè per això té la característica legal, doncs, de policia in-
tegral de Catalunya. I així va ser. De fet, qui comandava, doncs, tot l’operatiu, qui 
el comandava, era el Cos de Mossos d’Esquadra, amb un Cecor, amb un centre de 
coordinació policial, en el que sí que hi havien asseguts els altres cossos policials, 
més la Guàrdia Urbana, que a vegades no en parlem prou, però també va fer tota la 
seva feina.

Per tant, sí que compartim algunes de les recomanacions que es fan –molt parti-
cularment aquesta, i en podríem subscriure algunes altres–, però volem cridar l’aten-
ció sobre l’excepcionalitat de l’episodi. Jo recordo una anècdota, l’endemà de les 
primeres nits, o de la primera nit de vandalització important, a conseqüència del 
desallotjament de Can Vies. L’atzar va voler fer que hi hagués Ple al Parlament i 
que la primera pregunta toqués a l’aleshores conseller d’Interior, servidor. I vaig fer 
una reflexió que no sé si la podríem tornar a fer ara; dic: «Home, si després de les 
imatges que hem vist aquesta nit, de vandalització de la ciutat, el focus l’hem de po-
sar sobre com ha actuat la policia i no sobre com han actuat uns vàndals, que han 
vandalitzat aquesta ciutat, alguns d’aquí i d’altres vinguts de fora, crec que tenim un 
problema com a societat.» I segueixo pensant exactament això que pensava, doncs, 
fa escassament quatre anys, respecte a altres episodis d’extrema violència urbana.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario de Catalunya en 
Comú Podem, el ilustre señor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, presidenta. Bé, a mi m’agradaria també començar la intervenció posant 
algun element de context, que sembla que ens n’hem oblidat, i que per mi és extre-
madament important: que és que els fets que donen lloc a aquest informe comen-
cen amb una sentència de cent anys de presó als nostres representants polítics, que 
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aquests sí que no havien comès cap, absolutament cap acte de violència. Per tant, em 
sembla que és important tenir en compte aquest element de context per saber de què 
estem parlant. Efectivament, després, doncs, vam tenir un munt de manifestacions, 
de gent organitzada i mobilitzada de forma cívica i pacífica, en la seva majoria.

I també vam veure imatges que, al nostre entendre, sí que van ser imatges de 
brutalitat policial. I en aquesta cambra entenem que la nostra funció, o una de les 
funcions que tenim en aquesta cambra, és controlar el Govern, no controlar la  
ciutadania. I, per tant, també demanar responsabilitats i exigir que allò que depèn 
del Govern –i la policia en depèn, i té el monopoli legítim de la violència–, doncs, 
actuï d’acord amb els drets humans. I entenem que ha de ser una obligació de la po-
licia, i això no vol dir que la policia no pugui fer ús de la força, sinó que simplement 
l’ha de fer amb respecte als drets humans. I entenem que l’octubre del 19 això no 
va ser exactament així, perquè en només cinc dies de protesta, doncs, hi va haver 
230 persones detingudes, 28 persones empresonades, més de 600 persones ferides, 
entre les quals, evidentment, efectivament, agents de la policia, i també desenes de 
periodistes. 

En l’informe del síndic que ens presenta hi ha expressions com les següents, no?, 
ens diu que «les imatges evidencien un excés en l’ús de la força, en la dispersió, con-
tenció i detenció de persones, àmpliament superior al mínim que exigeixen lleis i 
protocols d’actuació». O diu també que «resulta inacceptable l’ús d’armament greu-
ment lesiu i indiscriminat, com ara les pilotes de goma, i també algunes càrregues  
i persecucions contra persones amb actitud no violenta». 

Crec que això ho vam veure tots i totes, i el que reflecteixen, tant aquestes ex-
pressions de l’informe com les dades que abans he comentat, doncs, segurament el 
que posen de manifest és que tenim un problema sistèmic, entenc jo, en l’ordre pú-
blic o en com gestionem l’ordre públic. I que, en tot cas, la gestió d’aquests esdeve-
niments de l’octubre, doncs, al nostre entendre va ser un gran fracàs.

Però anem una mica a pams. Li volíem plantejar algunes qüestions. La primera 
és sobre l’estratègia policial. S’ha fet esment de l’informe que li va demanar el presi-
dent Torra, que no li va demanar, entenem, aquest informe que avui es presenta, sinó 
un informe previ, sí? Per cert, un informe que potser altres diputats no en conei-
xen el contingut, nosaltres sí que el coneixem, perquè està en el mateix informe, en 
l’annex 1. I, en qualsevol cas, el síndic advoca clarament per un model de policia de 
proximitat, amb una forta presència de la figura de la mediació. Aquest és un mo-
del. És un model que, de fet, hem vist en la nostra policia catalana. El vam veure, 
crec jo, l’U d’Octubre del 17. És a dir, l’U d’Octubre del 17 entenem que la policia 
va actuar sota aquest criteri. Hi ha un altre model, que és el model que també vam 
veure l’octubre del 19, i que, com el mateix síndic ha fet referència, havíem vist en 
ocasions anteriors, pels fets de Bolonya, pel 15-M.

Per tant, hem vist una altra estratègia policial de la policia de Catalunya, en al-
tres moments. Aleshores, la pregunta és: quina estratègia policial va seguir la policia 
catalana als fets d’octubre del 19? Si s’ajustava o no als criteris que el síndic va sug-
gerir en el seu informe del 30 de setembre. Quin era l’objectiu del dispositiu o quin 
entenem que era l’objectiu d’aquell dispositiu? I aquí volem fer esment també que 
segons quines estratègies –i nosaltres entenem que va passar això, l’octubre del 19– 
condueixen a un cercle viciós de violència-repressió, més violència - més repressió, 
i d’aquí no en sortim mai. En canvi, potser hi ha altres estratègies que ens perme-
trien haver anat cap a altres camins. De fet, nosaltres creiem que en algun moment 
d’aquells dies va haver-hi un canvi d’estratègia en l’actuació policial.

També recordo, doncs, un dia a plaça Urquinaona, amb gent fent de pantalles 
humanes, no? Per tant, li volíem preguntar al síndic, també, si creu que en algun 
moment es va produir o no un canvi d’estratègia per part de la policia que canviés 
també la dinàmica d’escalada de violència que s’havia generat amb aquesta lògica 
viciosa de violència-repressió-violència. Per tant, primer punt sobre l’estratègia.
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Segona qüestió que li volíem plantejar. Sobre la responsabilitat en la coordina-
ció del dispositiu. Qui era el màxim responsable polític de la coordinació del dispo-
sitiu? Qui estava al capdavant del Cecor aquells dies? S’ha fet referència, i tots ho 
coneixem, que es va incorporar el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil en el 
dispositiu. Entenem que va ser a petició de la Generalitat i, si és així, com així va 
ser, i sota el mandat estatutari, que la coordinació recau entenem –i volem que ens 
ho confirmi– sobre Mossos d’Esquadra i, per tant, sobre el seu conseller d’Interior, 
i, en última instància, sobre el president de la Generalitat. Entenem que, si la coor-
dinació requeia sobre la conselleria d’Interior, tot i que hi haguessin altres cossos 
policials implicats, des d’aquesta conselleria es podria haver condicionat l’actuació 
d’aquests altres cossos a que no utilitzessin determinats instruments, concretament, 
les bales de goma. 

Per tant, la pregunta crec que és clara, i voldríem una resposta, no? És a dir: el 
conseller d’Interior podria haver condicionat l’actuació dels altres cossos policials 
–Policia Nacional i Guàrdia Civil– a que no utilitzessin les bales de goma, prohibi-
des en aquest Parlament, o no? Perquè si entenem quina és la funció de la coordina-
ció, nosaltres entenem que sí, però volem que ens ho confirmi, com, de fet, creiem 
que s’explicita en el mateix informe.

Tercer punt que volíem posar sobre la taula: l’ús de determinades eines antidis-
turbis potencialment lesives. S’ha parlat dels cops de porra al cap, una pràctica que 
és antireglamentària. S’ha parlat de lesions als ulls, als pulmons, als testicles, provo-
cades no només per bales de goma, sinó també per projectils de foam, que sí que es-
tan permesos per aquest Parlament. Per tant, també una reflexió sobre l’ús d’aquests 
altres projectils viscoelàstics. 

També, dintre d’aquestes pràctiques, la pràctica del carrusel, que surt en el seu 
informe. També li volíem preguntar, explícitament, com valora vostè l’ús d’aques-
ta pràctica del carrusel, perquè el nostre grup parlamentari va portar una moció al 
Ple que en demanava la prohibició, o que demanava que els Mossos d’Esquadra no 
utilitzessin més aquesta pràctica del carrusel, però el Parlament no ho va recolzar.

Pel que fa als projectils de foam, també el que li hem fet en la intervenció an-
terior, no?, al primer informe, sobre la publicitat de les instruccions d’ús d’aquests 
projectils, que no són públiques. I, de fet, aquí sí que el Parlament va aprovar, doncs, 
que fossin públiques. 

Quart element que li volíem posar sobre la taula –ja n’ha fet referència vostè–: 
les agressions a periodistes. És a dir, podem normalitzar aquest tipus de situacions? 
Perquè, al final, si l’ús de la força ho justifica tot, també justifica quan s’agredeix pe- 
riodistes? 

Cinquè –i n’he fet esment abans, també–: les detencions. En el moment de les 
detencions, sabem que és quan es produeixen, doncs, el major nombre de casos de 
violència física, també d’insults, d’humiliacions, de tracte intimidatori, la no apli-
cació del protocol al que abans fèiem referència. I aquí sí que li volem formular 
també una pregunta concreta, que és que per què creu vostè que no es va establir 
un protocol de detenció amb els altres cossos policials per tal que totes les persones 
detingudes passessin a disposició de Mossos d’Esquadra? És a dir, hauria funcionat 
millor si s’hagués centralitzat, no?, el circuit de detenció a Mossos d’Esquadra? És a 
dir, que tota persona detinguda fos traslladada i custodiada per Mossos d’Esquadra, 
cosa que no va ser així. 

I, per últim –i amb això acabo–, tot el que té a veure amb la rendició de comptes. 
Nosaltres creiem que quan es detecten irregularitats, com les que tots i totes vam 
poder veure, doncs, és important, no?, que es rendeixin comptes i que s’investiguin. 
Sabem que el Departament d’Interior ha obert una investigació. Volíem saber tam-
bé si el síndic hi està col·laborant o no, si té informació de com està evolucionant 
aquesta investigació interna, aquesta auditoria interna, en què el conseller ens va 
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fer esment que ja hi havien més de trenta casos detectats. Com està evolucionant, si 
vostè ho coneix o no ho coneix.

I en relació amb la seva rendició de comptes, també, si ens podria valorar la 
gestió comunicativa dels incidents d’aquells dies, perquè el conseller no va sortir 
fins al dia 16 per la tarda; vam tenir un parell, crec, si no ho recordo malament, de 
desconvocatòries de rodes de premsa. A partir del dia 16 sí que vam tenir el conse-
ller, doncs, informant amb molta periodicitat de què és el que anava succeint, però 
durant els primers dies això no va succeir, i creiem que potser hauria ajudat a una 
millor gestió dels fets. I, per tant, també, si podria valorar aquesta qüestió. 

I, per últim –i ara sí que ja acabo–, també vam aprovar en aquest Parlament ge-
nerar una nova normativa pel que fa a les identificacions policials. Donàvem sis me-
sos al Govern perquè ho fes, perquè fossin visibles per davant, per darrere i al casc, 
amb un codi curt i fàcil de recordar. Però també una de les qüestions que vam apro-
var el 12 de novembre, en el Ple d’aquest Parlament, va ser que, fins que no s’aprovés 
aquesta nova regulació, la Direcció General de la Policia havia de garantir que totes 
les unitats del cos que desenvolupin funcions d’ordre públic compleixin amb la Ins-
trucció 6/2013 i portin sempre visible el número d’identificació...

La vicepresidenta

Diputado...

Marc Parés Franzi

...–acabo– policial a la part superior de l’uniforme, una cosa que s’hauria d’estar 
complint des del 2013, però que no es compleix, i que encara, a dia d’avui, aquesta 
instrucció no s’està fent complir. I avui hem sabut, gràcies a una informació perio-
dística del digital Crític, que no s’ha sancionat cap mosso d’esquadra per incomplir 
amb aquesta instrucció. Volíem saber, també, què li sembla aquest fet.

Res més, moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Republicà, la ilus-
tre señora Núria Picas.

Núria Picas Albets

Sí; hola, bona tarda, diputats, diputades. Bé, com ha fet el diputat Parés, a mi 
també m’agradaria posar un especial accent en aquesta ignominiosa sentència de 
més de cent anys als nostres dirigents polítics que, a dia d’avui, encara estan man-
cats de llibertat. I, per nosaltres, aquesta va ser la violència real, la que va començar 
amb aquests cent anys de presó, i que avui en dia segueix vigent. 

Segons les recomanacions que el síndic, doncs, ha posat avui sobre la taula, te-
nim, a banda d’aquesta sentència, els incidents que van haver-hi als carrers, amb 593 
persones que van haver de rebre assistència mèdica –159 de gravetat. Manifesta-
cions de dia absolutament pacífiques i, de nit, doncs, amb accions hostils –com ha 
dit, crema de contenidors, barricades, etcètera.

La recomanació és que s’investiguin de manera rigorosa i imparcial les al·lega-
cions d’excés de força i vulneració de drets i sancionin adequadament les infrac-
cions i els delictes que es puguin haver comès. 

El conseller d’Interior, en el seu dia, ja va comparèixer en seu parlamentària per 
donar explicacions sobre els incidents a Catalunya posteriors a la sentència. Arran 
d’aquelles actuacions es va activar una auditoria interna, la més important de la his-
tòria de la policia catalana. Una auditoria en què es va analitzar, i se segueix analit-
zant, la presa de decisions, l’actuació policial i els recursos humans i materials dels 
que es va disposar. 

Nosaltres confiem, i esperem, que aquesta auditoria interna es porti a terme, i 
que s’assoleixin els objectius marcats, que són els d’avançar en la millora organitza-
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tiva, la detecció de bones pràctiques i la identificació d’aquelles que no afavoreixin 
la consecució de resultats sota criteris d’eficiència.

També s’ha parlat aquí, doncs, dels carrusels, eh? Hi ha un seguit d’actuacions 
que van aixecar molta controvèrsia, i a nosaltres no ens van agradar i volem, òbvia-
ment, que no es tornin a repetir. I, en aquest cas, en el cas dels carrusels, també hi 
hem de reflexionar molt. 

També voldríem posar especial èmfasi en la identificació dels agents policials, 
no només en el número TIP, sinó, en el cas dels agents antidisturbis, en el que és el 
NOP, no? De fet, actualment està en fase d’implantació una combinació alfanumèri-
ca que simplificarà el número NOP per tal que pugui ser recordat d’una manera més 
fàcil. Els efectius destinats a realitzar tasques d’ordre públic són els responsables, 
doncs, de fer visible aquest número per tal de ser identificats, i els comandaments i 
els superiors han de verificar que així sigui, no? Per tant, hi ha el compromís de fer-
ho i nosaltres estem vetllant perquè es compleixi i no torni a haver-hi, doncs, aquesta 
polèmica en aquest sentit.

Pel que fa a una de les primeres recomanacions, el Cecor, pel que fa a la coordi-
nació dels cossos policials, i respecte a la gestió d’aquests incidents posteriors a la 
sentència, doncs bé, es fan reunions operatives amb els cossos policials de la Guàr-
dia Civil i el Cos Nacional de Policia, i com a resultat d’aquestes reunions es va 
acordar un sistema de coordinació entre cossos policials, amb participació conjunta 
i lideratge del Cos de Mossos d’Esquadra. Es va construir el centre de comandament 
operatiu central, el Cecor, inclosa, doncs, la Guàrdia Urbana de Barcelona. 

Pel que fa al model de proximitat, el model de seguretat pública de l’Estat cap a un  
sistema de policia de proximitat, en el cas de Mossos d’Esquadra, doncs, ja fa temps 
que s’aposta per un model de policia de proximitat, perquè és conscient que aquest 
model millora la legitimitat i el suport a la ciutadania. Aquí cal destacar l’àrea de 
mediació, que en el context de les manifestacions i concentracions que hi van ha-
ver, doncs, es van desenvolupar tasques d’interlocució amb els col·lectius de manera 
habitual, i que van utilitzar l’espai públic per exercir el dret fonamental de reunió i 
manifestació. 

I, per últim, doncs, respecte al projecte de llei, el Departament d’Interior, que 
elabori i presenti al Parlament un projecte de llei de la policia de Catalunya. Actual-
ment, el Departament d’Interior està treballant, internament, en les bases d’aquest 
projecte de llei d’ordenació del sistema de policia de Catalunya, i en aquest sentit, 
doncs, «apretarem» perquè es tiri endavant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario de Junts per Cata-
lunya, el ilustre señor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Moltes gràcies, vicepresidenta. Certament, no era una situació de normalitat, el 
que es va viure, diguem-ne, en les manifestacions «post» 14 d’octubre. Com tampoc 
és de normalitat els cent anys de presó dels presos polítics. Com tampoc són de nor-
malitat les manifestacions que es van produir en aquell mateix dia, totalment pacífi-
ques, amb les marxes que van haver-hi, de centenars de milers de persones. Com no 
és de normalitat el moment polític que estem vivint, en aquest país, en el conflicte 
entre el que suposa la relació entre Catalunya i Espanya. No, no van ser normals, di-
guem-ne, aquelles manifestacions. Per nosaltres, va ser reprovable tot el que són els 
aldarulls violents que van haver-hi al carrer; van ser totalment reprovables.

Però, dit això, reprovable, la pregunta que ens fem: a qui interessa que un movi-
ment pacífic, que s’ha manifestat de forma pacífica, reiteradament i de forma mas-
siva, durant anys, vulgui assimilar que aquest moviment no és pacífic, sinó que és 
violent? Que va ser la imatge que durant aquelles hores, aquells dies, es va trans-
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metre, diguem-ne, als mitjans de comunicació, i el ressò que se’n van fer, d’aquella 
situació, doncs, realment reprovable. Probablement és una pregunta incòmoda, de 
resposta, segurament, també incòmoda. 

Per tant, jo el que plantejo és aquesta pregunta, perquè a l’independentisme no 
li interessa gens. No ens interessa gens donar la imatge que la reivindicació i les 
manifestacions que, reiteradament, estem portant a terme, durant deu anys, siguin 
de caràcter violent. Són pacífiques, són cíviques, i són de caràcter, bé, cercant, di-
guem-ne, una resolució també democràtica al conflicte.

Dit això, aquí hi ha una qüestió de model policial. De fet, en l’informe..., i faré 
una lectura precisa, diguem-ne, dels dos models policials que exposa que existei-
xen, que diu així: «Els experts en seguretat solen distingir, a grans trets, dos models 
policials. El primer, de caràcter anglosaxó, està caracteritzat per una dinàmica de 
proximitat a la ciutadania, i la utilització més baixa del recurs de la força, la qual 
cosa aporta dosis més altes de legitimitat i suports. En canvi, el model francès té 
unes estructures policials més jerarquitzades, de caràcter pseudomilitar, allunyat de 
la població civil i amb més tendència a l’ús de la força.»

Quin és el model policial dels Mossos d’Esquadra? Es va posar en relleu d’una 
manera molt clara l’U d’Octubre del 2017. I, precisament, doncs, està en aquests 
moments en seu judicial. El contrast entre el que va ser l’actuació dels Mossos d’Es-
quadra i l’actuació de la Policia Nacional aquell dia es va veure d’una manera molt, 
molt clara. De fet, l’aposta dels Mossos era precisament de mediació, de proximitat 
i d’atendre el que eren les ordres que els comandaments, doncs, s’havien marcat.

L’octubre del 2019, de l’any passat, què és el que ha passat? Doncs, d’entrada, hi 
ha un 155 pel mig...

La vicepresidenta

Diputado, creo que he sido bastante flexible en cuanto a la libertad de expresión 
que todos ustedes tienen. Por favor, yo le pido que se ciña a la cuestión.

Antoni Morral i Berenguer

M’estic atenent a la qüestió, em sembla valorar, eh? M’estic atenent a la qüestió.

La vicepresidenta

Bueno, yo le pido, por favor, se ciña usted a la cuestión.

Antoni Morral i Berenguer

De fet, les manifestacions i els aldarulls que van haver-hi al carrer durant aquells 
dies responen a una lògica de violència-repressió-violència, tal com també es mani-
festa, aquesta expressió, en l’informe del síndic, i no de violència-contenció perquè 
no hi hagi més violència. Aquest cercle viciós que suposa el primer model, el mo-
del francès, tal com s’expressa en l’informe, és el que ha primat, diguem-ne, aquells 
dies en les manifestacions al carrer. Per tant, quin és el model de policia a Catalunya 
quan es conviu amb diversos cossos policials?

Aquells dies vam veure pilotes de goma, quan està aprovat pel Parlament que 
les pilotes de goma no poden ser utilitzades a Catalunya. La resposta, diguem-ne, 
del departament ha estat, doncs, que les pilotes de goma van ser utilitzades deguda-
ment, en funció de quin era el cos que les utilitzava, però a Catalunya estan prohi-
bides, les pilotes de goma.

Per tant, la coordinació que hi va haver en els cossos..., que, de fet, sí que hi ha 
espais de coordinació, deixem-ho dit, perquè, de fet, la Junta de Seguretat de Cata-
lunya, la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, les subcomissions de Po-
licia Judicial, d’Informació de la Sala de Coordinació i Interpolicial de Catalunya, 
la Comissió Mixta de Seguretat de l’Estat-Generalitat..., sí que hi han, diguem-ne, 
espais de coordinació.
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Però aquells dies l’actuació policial al carrer no va posar en relleu una coordina-
ció. En tot cas, una subordinació del model policial dels Mossos d’Esquadra al mo-
del policial, diguem-ne, dels cossos de l’Estat. 

En aquest sentit, la diferència està, entre uns i altres, en que el conseller d’Interior 
s’ha compromès a fer una auditoria i obrir els expedients que correspongui pels al-
darulls que, en aquells moments..., o per les negligències que la policia va exercir al 
carrer. Cosa diferent, per part del ministre de l’Interior de l’Estat, que ve a dir que ja 
li està bé tal com va actuar la policia a Catalunya. Aquesta diferència és notòria, di-
guem-ne, a nivell polític. Si la policia ha de respondre a uns protocols molt concrets, 
doncs, s’ha de respondre a aquests protocols. I si realment, doncs, no són de compli-
ment, s’han d’obrir els expedients que correspongui i fer les auditories que corres-
pongui, com així s’ha compromès, diguem-ne, el conseller d’Interior, i que esperem 
els resultats d’aquestes auditories.

En canvi, però, la Policia Nacional, doncs, segons el mateix ministre, diu que ja 
li està bé tal com va actuar la policia, amb les pilotes de goma, amb els carrusels, 
amb les cares tapades, elements que posen en relleu un model de policia que no és  
el desitjable, i que no és el que els Mossos d’Esquadra tenen, o el que van demostrar el  
passat U d’Octubre del 2017. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora es el segundo turno de intervención del señor Ribó, 
síndic de greuges.

El síndic de greuges

Gràcies. Primer de tot, un aclariment, que em sembla que no hauria de fer, però 
com que hi ha algú que està en l’error. Aquest informe no ha estat elaborat a peti-
ció del president Torra, i, a més, es pot llegir, dels materials que vostè disposen, i 
que han estat publicats. L’informe que va demanar el president Torra el té com un 
annex, al final d’aquest informe. I jo he explicat que nosaltres vam fer una actuació 
d’ofici, i de la qual, de l’actuació d’ofici, es deriva aleshores tot lo que els aportem en 
aquesta discussió. I està, jo crec, bastant assenyalat, en aquest mateix informe, i em 
semblaria que seria redundant que ara tornés a explicar-los que per poder presentar 
l’informe m’hagi de referir a lo que el dia ics de setembre del 2019 ens va demanar 
el president Torra i, molt pocs dies més tard, nosaltres l’hi vam lliurar. I per això te-
nen vostès, com un annex..., dictamen del 30 de setembre de 2019, annex d’aquest 
informe. També tenen com un annex tot lo que nosaltres hem condensat de lo que 
vam anar rebent per part de l’autoritat d’Interior, que també està al seu abast, i que si 
volen més informació, si en disposem, els hi facilitarem. 

Nosaltres l’actuació d’ofici la fem a partir de les manifestacions. Hi ha un llistat, 
a més, detalls d’actuacions, un llistat de totes les coses que considerem que són ma-
nifestacions, i és a partir d’aquesta valoració que fem l’informe. 

La segona cita és l’aeroport, senyor diputat, la segona, del llistat que fem d’actua-
cions. Nosaltres, en aquest informe, tenim la necessitat de subratllar el gran civisme 
que hi ha en centenars de milers i milers de persones que es van manifestar aquells 
dies. Si això és fer aplaudiments a no sé qui... Això és fer aplaudiments a la ciutada-
nia, de tots els colors que vulgui partidaris, no dic de tots els que hi ha a Catalunya, 
però molts colors partidaris, i molts que no estan a cap color partidari, que es van 
manifestar, lliurement, pacíficament, democràticament, com es fa, des de fa molts 
anys, de forma molt singular a totes les democràcies europees.

I això no ho diu el síndic, ho diu des de la BBC fins a la gent que informa a llocs i 
mitjans molt seriosos. Negar aquests fets, basant-se en el que a l’informe diem «actes  
vandàlics, absolutament reprovables i minoritaris», evidentment, és confondre... 
(Remor de veus. Pausa.) És confondre el gruix del tema, la columna vertebral del 
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tema, que totes i tots vostès haurien d’estar defensant, que és l’exercici dels drets ga-
rantits pel Conveni europeu, Constitució espanyola i Estatut d’autonomia, i lo altre. 

Miri, nosaltres en aquest informe diem que «durant les jornades de protestes per 
la sentència, es va poder exercir el dret de reunió i manifestació, tant en convocatò-
ries massives com de més petita escala, i tant en els casos que s’havia fet la notifica-
ció prèvia com en altres no comunicades. Cal destacar l’actitud cívica de la immensa 
majoria de manifestants, i que els dispositius policials van garantir l’exercici del dret 
de reunió i manifestació.» 

I continuo, però ja ho tenen al davant, i diem: «Un nombre minoritari, però prou 
significatiu de persones, va tenir una actitud hostil, i en alguns casos extremadament 
violenta contra els cossos policials. En alguns casos, es podia tractar de professio-
nals de l’aldarull, independents de la causa i de la justificació i motivacions», i té un 
reguitzell de qualificacions duríssimes contra el que pot ser dit, com diem nosaltres, 
«vandalisme». Aquest terme, abans que cap altre present en aquesta sala, l’ha utilit-
zat el síndic en aquest informe i vostès l’havien pogut llegir. No és que el síndic hagi 
dit «aquí eren tot flors i violes» i ens hem oblidat el vandalisme. Perquè aleshores, 
vostè, no solament no ha llegit que l’informe no és el que ha demanat el president, 
sinó que no ha llegit ni l’informe que els presentem.

Miri, aquí em fan una sèrie de preguntes sobre model, però abans permetin-me 
que incideixi en un concepte que s’ha tret en les intervencions anteriors: el concepte 
«d’ordre públic». És un concepte –i ara ens en podríem anar molt lluny, al debat teò-
ric conceptual– enormement important. Potser soc l’únic, junt amb el senyor Mena, 
que he viscut un període on el concepte «d’ordre públic» significava que l’autoritat 
podia, en qualsevol moment, empresonar qui discrepava. És un concepte que avui 
està rebutjat pràcticament a tots els codis moderns de garantir drets i llibertats, per-
què el que cal aclarir és què entenem per «ordre públic». Recordin que hi havia un 
tribunal, que es deia Tribunal de Orden Público, i que estava, evidentment, centra-
litzat a Madrid, i era el que emetia totes les sentències.

L’any 2016 tots vostès van ser convidats a un simposi que es va celebrar al Tinell, 
on van assistir totes les màximes autoritats de drets humans d’Europa –va tenir, per-
donin, escassa representació del Parlament–, totes les autoritats, i vam discutir, jus-
tament, el binomi seguretat-llibertat, un binomi que continua sent molt important. 
I en aquesta discussió veiem com, per exemple, que la República francesa, que ha-
via utilitzat la suspensió de la Constitució per combatre el gihadisme, estava patint 
més atemptats que mai; que de poc li servia retallar llibertats per adquirir seguretat. 
I això ens ho deien des de l’exministre d’Interior de França, passant pel Défenseur 
des Droits, passant pel Consell d’Europa. I lo mateix ens parlaven de l’Alemanya fe-
deral. I els recomano –no és que els vulgui posar deures– que vegin les conclusions 
d’aquest debat. 

I, evidentment, que hem vist a Europa manifestacions immenses, de violència: 
als aeroports de la República alemanya, les armilles grogues a França, no fa ni deu 
minuts, i han durat mesos i mesos, i amb una violència com vostès no han vist mai 
als carrers de cap ciutat de tot l’Estat espanyol. O el que va passar a Londres quan 
hi va haver un error de la policia respecte a una persona dita de color –que, de color, 
en tenim tots–, d’una altra raça. 

Què vull dir amb això? Que és evident que hi ha d’haver un rebuig total, com fa 
aquest informe, del vandalisme, de la violència gratuïta, del llançament d’objectes 
d’enorme violència contra qualsevol dels cossos policials, d’atemptats al mobiliari 
urbà, etcètera. Els vull dir, en aquest sentit, que tots aquells que han estat condem-
nats pel Tribunal Suprem, i que estan encara a centres penitenciaris de casa nostra 
–Lledoners, Puig de les Basses i Mas Enric–, demanats explícitament per qui els 
parla, en aquells dies, tots van estar d’acord amb rebutjar frontalment aquesta vio-
lència; tots i totes, sense cap excepció. Per mi això té un valor immens.
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Entro en els models. Mirin, la primera cosa que ens hauríem de plantejar –com 
el senyor Espadaler millor que ningú ho pot avalar, perquè ell ho ha patit– és que 
no sabem si tenim prou dotació de cossos policials, que és un debat que els pertany 
a vostès. No és només treure una nova llei de policia integral de Catalunya, sinó 
com ens podem dotar dels mitjans de seguretat, com vostès varen debatre el 2014. 
El 2014, quan vostès ho van debatre aquí, i va ser aprovat per una immensa majoria 
dels parlamentaris, fins i tot, pels seus representants, senyor Hotellerie; hi van votar 
a favor, amb un conjunt de recomanacions que, entre altres coses, deia de prohibir 
les pilotes de goma a les manifestacions. 

Va haver-hi un treball llarg i extens sobre el model de seguretat i, sortosament, 
hi va haver un gran consens –no total, ni molt menys– a la cambra, entre altres, en 
aquesta mesura. I es van orientar... Nosaltres enlloc diem, enlloc d’aquest informe es 
diu que la policia de Mossos d’Esquadra sigui el model britànic o el francès; diem 
que segueix, s’inspira –com ha dit molt bé el senyor Espadaler, i com ha repetit algú 
altre– en el model britànic. Seria un desastre que aquí entréssim en un debat de 
quins són els cossos bons i quins són els cossos dolents. I m’agradaria que aquests 
que van apuntar la meva intervenció, senyora vicepresidenta, ens diguessin després 
a quin apartat dels nostres informes diem: «aquests són bons i aquests són dolents». 
Perquè s’acaba de dir en veu alta, ja ho fan. 

Nosaltres el que pretenem és que aquesta estratègia que vostès o els seus ante-
cessors van votar en aquest edifici, en aquesta institució, davant d’uns fets tan con-
tradictoris com els que van succeir en aquestes manifestacions..., i aquí sí que hi han 
escenes molt difícils d’interpretar. Per exemple, totes i tots vostès van veure com 
Mossos d’Esquadra rescataven cotxes de la Policía Nacional que estaven enmig de la 
Via Laietana, rodejats per tots costats de manifestants. Va ser un dels elements con-
crets d’aquesta actuació, conjunta o no, creiem que poc coordinada, ho diem també 
a l’informe. I, en aquest sentit, creiem que l’estratègia necessària, anar imprimint 
en aquest tipus de moments, també en aquests moments tan difícils –i ho diem a les 
recomanacions–, és la de la proximitat, la de l’oportunitat, la de proporcionalitat. 
I, per descomptat, amb un instrument molt important que aquests dies està sent ob-
jecte de debat en seu judicial, que se’n diu «mediació». Encara que alguns no sàpi-
guen a què es refereix la mediació sobre cossos policials.

En segon lloc, evidentment, el responsable d’això era el conseller d’Interior. Per-
què aquest síndic defensarà el que diu la Constitució i el que diu l’Estatut: que el 
responsable de coordinació de forces policials de Catalunya ha de ser la màxima 
autoritat, com s’estableix, fins i tot en una Junta de Seguretat, que està tot, ja, en el 
nou Estatut, molt més desenvolupat que a l’anterior Estatut.

Podia el conseller d’Interior impedir l’ús de pilotes de goma? Nosaltres vàrem 
demanar això mateix. No vam obtenir una resposta clara, però dedueixo que no. 
Perquè, si bé vostès van votar, la gran majoria, que a Catalunya no es fessin ser-
vir pilotes de goma, hi ha qui diu que això es va votar a Catalunya, però que, evi-
dentment, no obliga cossos que venen de fora a Catalunya. Crec que no és un debat 
estèril, ni petit, i que algun dia l’hauríem de reprendre, i de reprendre amb diàleg 
tranquil, amb les autoritats de l’Estat, per esclarir aquest terme, possiblement apro-
fitant el que pugui arribar aviat una llei sobre el model de policia. 

I, evidentment, el síndic és el primer que assenyala en el seu informe que no es 
poden acceptar altres tipus d’instruments, com el carrusel, com les vexacions en les 
detencions, com que no s’aclareixin, amb investigacions, les responsabilitats. I es-
tem pendents, com se m’ha demanat, que se’ns passi el resultat d’aquestes investi-
gacions, com que es permeti anar sense identificar. I, per descomptat, la reprovació 
frontal, no només perquè ho hagi dit la nostra col·lega, amb qui col·laborem molt, 
la comissària europea de Drets Humans, no es permetin agressions als periodistes.

Mirin, nosaltres hem presentat un informe, el tenen des de fa ja un cert temps a 
les seves mans, sobre la sentència del Tribunal Suprem. En aquest informe analit-
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zem quins drets van ser o no conculcats durant aquella actuació judicial; quins drets 
podien ser conculcats, a partir de la jurisprudència, i quines solucions hi hauria en 
aquesta temàtica. El tenen a la seva disposició, i jo agrairia que el discutíssim, fins 
i tot per rebatre’l tot, del zero al cent. No dir-li «cul d’olla» al síndic o «marxi vos-
tè, síndic». Entrem en el mèrit de la qüestió, que és la garantia de drets i llibertats. 
Discutim tranquil·lament sobre allò que està escrit –i ho tenen des de fa dies, o set-
manes–: és un bodrio, un desastre; o resulta que no, que és que té alguns aspectes 
que estan suficientment construïts i relatats, amb els convenis que són obligatoris, 
fins a l’últim veí de la nostra societat, perquè els hem ratificat per defensar drets  
i garanties.

Per tant, senyora vicepresidenta –o senyor president, que avui no actua en aquest 
punt–, els he de demanar que apuntin al calendari..., també em consta que la Mesa 
ha decidit que això sigui vist en aquesta comissió, que algun dia el puguem analitzar. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias por su intervención, señor síndic. Y ahora abrimos un segundo turno. En 
primer lugar, le doy la palabra al Grupo Parlamentario de Ciutadans, al ilustre señor 
diputado Manuel Rodríguez de l’Hotellerie.

Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois

Gràcies, vicepresidenta. Bien, señor Ribó, mírese la página 9 de su informe, el 
apartado tercero habla de que «los expertos en seguridad suelen distinguir, a gran-
des rasgos, dos modelos policiales. El primero, de carácter anglosajón, está caracte-
rizado por una dinámica de proximidad a la ciudadanía, en la utilización más baja 
del recurso de la fuerza, la cual cosa aporta dosis más altas de legitimidad y apoyos. 
En cambio, el modelo francés tiene unas estructuras policiales más jerarquizadas,  
de carácter pseudomilitar, alejado de la población civil y con más tendencia al uso de  
la fuerza». Esto lo dice el informe, no me lo he inventado yo, ¿eh? En todo caso, 
dice que, desde el inicio, el Cos de Mossos d’Esquadra se ha intentado adscribir al 
primero de estos modelos. Parece ser que, en realidad, bueno, ustedes aquí dan el 
mismo relato, el mismo mantra separatista, donde lo que se hace aquí es muy bueno, 
lo de fuera o lo que es del resto de España es malísimo. 

Pero bueno, en todo caso, vamos por partes. Usted me ha comentado que, bue-
no, que no he tenido en consideración los anexos. Yo creo que los anexos, más allá 
de lo que usted pone, que hace una relación de hechos, las conclusiones podrían ser 
muchísimo más extensas, porque creo que el corte de la frontera, el corte de la Me-
ridiana, las manifestaciones que hubo o el control sobre el aeropuerto, yo creo que 
hay situaciones que merecen un informe aparte, ¿no? En todo caso, quiero recordar-
le los hechos y los sucesos claramente de violencia. Yo creo que usted ha hecho aquí 
un informe sobre una respuesta a una sentencia, evidentemente pacífica, donde hay 
gente que se manifiesta libremente, pero, evidentemente, los conatos de violencia 
fueron muy importantes. Creo que merecen un informe aparte. 

Además, usted ha llegado a comentar que se reunió con dirigentes políticos que 
están condenados por esa sentencia. Pero es que lo grave no es que aquellos diri-
gentes se hayan posicionado a favor de una vía pacífica, sino el problema es que el 
máximo instigador estaba al frente de la Generalitat. De hecho, durante todos aque-
llos días no condenó la violencia expresamente. Quizás lo hizo de pasadillo y en un 
momento quizás más familiar con sus compañeros; pero, expresamente, al frente de 
la Generalitat, nunca condenó la violencia durante aquellos días ni instó a los CDR 
a dejar de apretar y a parar el carro.

Agresiones a periodistas. Evidentemente, cuando se trata de una cadena de ám-
bito nacional, pues siempre hay acoso, hay insultos, hay amenazas, hay agresiones. 
Sin embargo, cuando se trata de cadenas públicas, que pagamos todos los catalanes, 
parece ser que no, porque parece que están más en la línea del señor Torra, ¿no? 
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Luego, sobre el informe sobre Mossos d’Esquadra y el Servei Català de Trànsit, 
creo que es importante que usted..., de hecho, está publicado, pero le voy a hacer en-
trega luego..., sobre la viabilidad de las marchas que iniciaron los días 16, 17 y 18 de 
octubre de 2019. El señor Torra encabezaba una esas marchas; no en una, ni en dos 
vías, en casi todas las vías, tenían Cataluña colapsada. Y, además, no solo la des-
aconsejaban, sino además daban una posibilidad, una alternativa a aquellos cortes.

Más cuestiones. El tema, evidentemente, de La Jonquera; yo creo que el tema de 
La Jonquera merece un análisis exhaustivo porque yo, de hecho, conozco personas 
que estuvieron atrapadas aquellos días, y realmente lo pasaron mal. No tenían, bueno, 
no les quedaban ni alimentos ni agua, y tuvieron que pasar una noche entera allí en 
la vía, ¿no? La Meridiana: enfrentamientos entre radicales –los CDR– y los vecinos. 
Los vecinos ya están hartos. De hecho, incluso hay informes de comerciantes que han 
tenido que cerrar la persiana, no pueden hacer frente a los gastos por culpa de aque-
llos cortes en la Meridiana. Ya llevamos cinco meses. Una cosa es la libertad de ex-
presión que, evidentemente, tiene que estar garantizada, y otra cosa es abusar y, sobre 
todo, enfrentarse a los vecinos que tienen todo el derecho de vivir en libertad, como 
cualquier otra persona, ¿no?

Y, por último, quería destacar que, bueno, este para nosotros creemos que es un 
informe más de una serie llamada «procés». El primero lo hizo usted, con la apli-
cación del 155; el segundo sería el informe de la colocación de los lazos amarillos, 
y este sería el de las movilizaciones. Luego supongo que vendrá el tema de la sen-
tencia, ¿no? Y que viene siendo, evidentemente, un blanqueamiento de la realidad,  
porque hay muchas cosas que usted se deja en el tintero. Usted me dirá: «No, bueno, es  
que hay tantas cosas y tantos elementos.» Pero, curiosamente, siempre son las mis-
mas, las que se olvida, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante que se acuerde del 
resto de catalanes, los que no son independentistas, los que queremos vivir en li-
bertad, los que queremos una tranquilidad y una seguridad jurídica, y que, además, 
respetamos las leyes.

Y nada más. Y, por último, le insto, igual que ha hecho mi compañera anterior-
mente..., dimita de una vez, que lleva un año con el cargo caducado.

Muchas gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Socialistes i Units 
per Avançar, el ilustre señor Ramon Espadaler.

Ramon Espadaler i Parcerisas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyor síndic, per les explicacions i 
per l’entorn de l’informe. I si ara derivem cap al debat sobre quin model de policia 
volem i tenim, de gestió de l’ordre públic o de contenció del vandalisme..., si vol uti-
litzem aquesta expressió, perquè, certament, la primera està connotada. Jo crec que 
tenim un model propi, i posaré un exemple que té molt a veure amb el que estem 
discutint: el model policial anglosaxó, que és de proximitat, ho és en tot; compte, 
inclosa també la contenció del vandalisme, el que jo abans en deia –i estic disposat 
a matisar els adjectius– «ordre públic». És de proximitat, també. És a dir, que utilit-
zen cavalls, que utilitzen defenses extensibles, i que utilitzen el contacte. Aquest és 
un model que no és el model del Cos de Mossos d’Esquadra.

Ara, si tu te’n vas a un model de distància, necessites uns altres instruments o 
eines policials. No hi ha cap eina policial que sigui innòcua; no n’hi ha cap. I una 
de les que és, o era, imprescindible, i per això estem, d’alguna manera, generant 
un model propi, eren precisament les pilotes de goma. Les pilotes de goma, que jo 
conec perfectament com es va fer la comissió, i que aquest Parlament, el grup parla-
mentari en aquell moment, al que pertanyia jo, va votar-hi en contra..., el que feien, 
precisament, era tenir un model de distància en la gestió de l’ordre públic. El que és 
difícil pensar és que podem triar el millor de cada model. Això és el que és difícil 
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pensar. I segurament, doncs, moltes vegades hi hauran actuacions que seran critica-
bles, punibles, i que han de ser investigades pel mateix Cos de Mossos d’Esquadra.

Però també és impossible pensar, doncs, que podem prescindir, apostar per un 
model de proximitat, però en ordre públic de distància. Però aleshores no donem al 
Cos de Mossos d’Esquadra aquells instruments que necessita per gestionar-ho des 
de la distància. I, diguéssim, és tot molt més complex. I no es pot tractar, aïllada-
ment, una defensa extensible, l’ús de la mateixa defensa i una pilota de goma..., és 
tot un ecosistema, si em permet l’expressió, per entendre’ns, no? I, en aquest sentit, 
jo sí que soc molt partidari de que s’ha d’anar més cap a un model anglosaxó, de 
proximitat, que incorpori la mediació; però no perdem de vista que, en gestió del 
vandalisme, o del que jo abans en deia «l’ordre públic», a aquest model, almenys, 
servidor no s’hi apunta.

Però sapiguem també, eh?, com es gestiona l’ordre públic en els models anglosa-
xons, que és la proximitat, que és l’ús dels cavalls, que ho hem vist; que és l’ús de 
defensa extensible; que és l’ús d’alguns instruments que jo crec que la societat cata-
lana no està disposada –i el cos de policia jo crec que tampoc– a assumir, eh? Per 
tant, és un debat certament complex. 

En qualsevol cas, agrair l’informe, les aportacions i el debat, que sempre ens aju-
darà a millorar, en definitiva.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario En Comú Podem, 
el señor Marc Parés. Gracias.

Marc Parés Franzi

Gràcies, vicepresidenta. Breument, tres o quatre reflexions. La primera: efecti-
vament, eh?, és a dir, som conscients de la complexitat de la qüestió, i que, per tant, 
no hi han solucions úniques. El que és cert és que l’ús que hi ha de determinats ins-
truments o eines, que són més lesives que d’altres, i que l’ús o el mal ús, amb males 
praxis, d’alguns d’aquests instruments –com és utilitzar la defensa extensible o la 
porra pegant al cap– és un mal ús, antireglamentari, que produeix lesions greus. 

Això em porta també a una altra de les següents reflexions que volia fer, que 
és: s’ha parlat, en diverses intervencions, dels costos materials del que va succeir 
aquells dies, no?, que si 3 milions d’euros en contenidors, etcètera. Clar, també ens 
hem de preguntar què val un ull o què val una vida; perquè algunes de les pràcti-
ques, com la del carrusel, podrien haver acabat amb la vida d’alguns dels mani-
festants. Per tant, també situem-ho. Quan alguns grups, com el nostre, qüestionen 
algunes pràctiques policials també és des del punt de vista dels efectes que po- 
den tenir aquestes pràctiques policials.

La segona reflexió que volia fer, per algunes de les afirmacions que s’han fet, 
també, és sobre els cossos policials actuants aquells dies, no? La pràctica del  
carrusel, les càrregues amb la porra per sobre del cap, les agressions a periodistes, 
etcètera, ho vam veure a la Policia Nacional i al Cos dels Mossos d’Esquadra. Vam 
veure tots els cossos policials actuants aquells dies –els catalans també– utilitzant 
aquestes pràctiques, i sota la coordinació del Departament d’Interior de la Genera-
litat de Catalunya. Per tant, siguem-ne conscients també. No és que quan venen al-
tres cossos policials aquí, a recolzar, perquè pot fer més o menys falta, aleshores la 
nostra policia es transforma i actua d’una altra manera; no, no. La nostra policia va 
actuar així aquells dies, i va utilitzar determinades pràctiques, també amb anterio-
ritat, sense la presència d’altres cossos policials, en altres esdeveniments que abans 
he fet referència.

I, per acabar, l’última consideració, en relació amb alguna de les respostes del sín-
dic. Nosaltres no estem qüestionant..., o la pregunta no era si l’ús de pilotes de goma 
era legal o il·legal; és a dir, som conscients de que el no ús de les pilotes de goma ve 
d’una aprovació, d’unes conclusions d’una comissió en aquest Parlament, i que, per 
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tant, hi ha qui pot interpretar que altres cossos policials poden continuar utilitzant, 
en territori català, aquest instrument. La pregunta no era si era legal o il·legal. La pre-
gunta era si, sota la coordinació del conseller d’Interior, del Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya, que era qui coordinava l’operatiu policial, aquest con-
seller podia haver fet un ús dels diferents cossos policials de tal manera que aquests 
cossos policials que tendeixen a utilitzar pilotes de goma, per exemple, fessin altres 
funcions que no impliquessin l’ús de la pilota de goma.

Per tant, si es podia haver muntat el dispositiu policial amb diferents cossos de 
tal manera que aquests cossos no utilitzessin les pilotes de goma. No és una qüestió 
de legalitat o il·legalitat, sinó de com es va coordinar aquell dispositiu sota la direc-
ció del conseller Buch.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Ahora es el turno... (Veus de fons.) ¿No quieren utilizar su 
turno? (Pausa.) Pues entonces el turno del Grupo Parlamentario de Junts per Cata-
lunya, el ilustre señor Antoni Morral.

Antoni Morral i Berenguer

Gràcies. Només per matisar. És cert que el debat que s’obre és sobre el model 
policial. És cert que, segurament, aquest debat, en aquests moments s’està produint 
també en seu judicial, en seu judicial, segons el comportament, diguem-ne, de la po-
licia catalana l’U d’Octubre. És cert també que aquest Parlament ha aprovat que les 
pilotes de goma no són d’ús al territori de Catalunya. És cert que si venen altres cos-
sos, doncs, aquí està, en tot cas, la pregunta a esclarir, eh?, si estarien autoritzats per 
poder fer-ne ús quan aquest Parlament ha decidit que les pilotes de goma no han de 
ser d’ús en aquest territori. I, per tant, aquí és un element, que la coordinació hauria 
d’haver estat molt clara en aquesta qüestió.

És cert també..., jo considero que el carrusel no és una bona pràctica de la po-
licia, com tampoc ho és portar la cara tapada, com algunes detencions que es van 
produir de forma molt violenta; la qual cosa posa damunt la taula una pregunta que 
crec que és pertinent, perquè és veritat que hi han hagut, hi han espais de coordi-
nació entre les diverses policies que operen a Catalunya –siguin d’obediència de 
la Generalitat o del Govern de l’Estat–, hi han espais de coordinació. A la vegada, 
però, la diferència entre l’actuació de la policia, abans, a l’octubre del 2017, i l’octu-
bre del 2019 és notablement diferent, la qual cosa posa també en relleu la pregunta 
de dir que, segurament, aquesta coordinació, probablement, aporta una subordina-
ció de models.

I, per tant, en aquest sentit, la reflexió i el debat sobre quin és el model de la policia 
catalana, la policia dels Mossos d’Esquadra, hauria de ser, diguem-ne, una qüestió im-
portant a abordar, perquè crec que, d’alguna manera, les referències de la policia dels 
Mossos d’Esquadra s’ajusten més, el que és la seva actuació, al que va ser els fets de  
l’U d’Octubre que no la que ha respost estant en coordinació amb la resta dels cossos 
de policia, el que ha estat l’actuació l’octubre del 2019.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. (Adreçant-se al síndic de greuges.) ¿Quiere hacer uso de...? 
(Veus de fons.) Tres minutos.

El síndic de greuges

Vull agrair al senyor Espadaler les seves consideracions. I voldria fer notar a tots 
els presents que és l’únic que ens pot parlar de l’experiència de com ha anat això, i 
que, per tant, espero que en aquests deures que tenim tots pendents –i, especialment, 
vostès– de la llei de dotació de mitjans, etcètera, escoltem, també, veus que porten 
la contrastació de l’experiència.
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En segon lloc, la comissària europea de Drets Humans no fa cap distinció entre 
tipus de periodistes; no significa periodistes. Defensa el dret a la llibertat d’informa-
ció i el protagonisme dels periodistes en aquesta societat de la informació. I no dic 
res més, i val la pena que s’ho llegeixin. 

Tercer. Nosaltres, a les persones que han presentat queixes sobre la Meridiana, 
els hem contestat, clarament, que l’Ajuntament de Barcelona i Interior han de conci-
liar drets i, per tant, han d’evitar el xoc de drets que està produint-se. 

Quart. Nosaltres creiem que la coordinació, que estava en mans de Mossos d’Es-
quadra, en la resposta que vam obtenir –més clar que l’aigua, i jo la torno a repetir, 
no basant-me en la legalitat, sinó en la resposta..., és que la coordinació d’on era 
cada cos i en quins moviments podia donar-se..., però no dir «i utilitzareu això». I no 
només per la raó legal; suposo que també estava present, la raó legal. 

I una darrera qüestió. No s’oblidin que el gran debat –i cada vegada serà més el 
gran debat– està entre seguretat i llibertats. Aquest és el gran debat que ens podem 
trobar. Si volem una societat autoritària, ens n’anirem completament cap al model 
de seguretat. I és molt fàcil, és molt fàcil, a través de la presentació de determinats 
elements, anar a decantar part de la societat cap a aquesta part del binomi. El bino-
mi requereix un equilibri exquisit, a escala catalana, a escala espanyola i –perdonin 
que ho digui– a escala mundial, com s’està demostrant en aquests moments amb una 
altra qüestió.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, señor Ribó.
Y, habiendo terminado el orden del día, se levanta la sesión. 

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i tres minuts.
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