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Sessió 21 de la CAERIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT), tinguda per videoconferència, s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presideix 

Aurora Madaula i Giménez, acompanyada de la vicepresidenta, Mònica Palacín París, i de 

la secretària, Esther Niubó Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares 

Amat.

Hi són presents els diputats Susana Beltrán García, pel G. P. de Ciutadans; Francesc 

de Dalmases i Thió, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí i Ruben Wa-

gensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units  

per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles 

Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Ser-

rano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència, Bernat Solé i Barril.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre 

els objectius i les actuacions del departament amb relació a la crisi de la Covid-19 (tram. 

355-00131/12). Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Sessió 

informativa.

2. Preguntes al Govern a respondre oralment en Comissió: 

2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que prendran 

les delegacions del Govern a l’exterior per a minimitzar les conseqüències econòmiques de  

la Covid-19 en les pimes i els autònoms (tram. 311-01615/12). Daniel Serrano Coronado,  

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acceptació del su-

port de Cuba per a assolir una resposta més eficient a la crisi sanitària provocada per la 

Covid-19 (tram. 311-01619/12). Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Substanciació.

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a 

afrontar l’emergència de la Covid-19 en els territoris sahrauís i palestins i altres zones en 

conflicte (tram. 311-01613/12). Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Cata-

lunya en Comú Podem. Substanciació.

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la proposta per a faci-

litar el retorn dels joves residents a l’exterior que han hagut de viure l’emergència provoca-

da per la Covid-19 fora de Catalunya (tram. 311-01614/12). Susanna Segovia Sánchez, del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació.

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la co-

operació catalana durant la pandèmia de la Covid-19 (tram. 311-01605/12). Ferran Pedret  

i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació dels cata-

lans a l’estranger des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19 (tram. 311-01606/12). Ferran 

Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acompanyament dels 

catalans a l’estranger (tram. 311-01587/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari 

Republicà. Substanciació.

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’impacte de la Co-

vid-19 en els migrants i a les fronteres exteriors de la Unió Europea (tram. 311-01588/12). 

Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la resposta d’Europa a 

les conseqüències econòmiques, socials i humanitàries de la lluita contra la Covid-19 (tram. 

311-01589/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà. Substanciació.

2.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que ha 

pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació 
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a la situació de les organitzacions catalanes que treballen a l’exterior (tram. 311-01610/12). 

Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

2.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que ha 

pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a prote-

gir de la pandèmia els treballadors de les delegacions del Govern a l’exterior. (tram. 311-

01611/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substan-

ciació.

2.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement i 

l’anàlisi per part del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

de les mesures que han pres altres governs amb relació a la pandèmia de la Covid-19 i les 

seves conseqüències (tram. 311-01612/12). Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya. Substanciació.

2.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’acció exterior amb 

relació a la pandèmia de la Covid-19 (tram. 311-01600/12). Susana Beltrán García, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

2.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les relacions insti-

tucionals amb el Govern d’Espanya pel que fa a la pandèmia de la Covid-19 (tram. 311-

01601/12). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

2.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur del Departa-

ment d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a la pandèmia 

de la Covid-19 (tram. 311-01602/12). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Substanciació. 

La presidenta

Bon dia. Benvinguts, a tothom, a una nova sessió de la Comissió d’Acció Exterior. 
En aquest cas, donades les circumstàncies de la crisi social i sanitària que estem 

vivint degut a la Covid-19 al nostre país i arreu del món, ho farem de manera tele-
màtica. Per tant, donar la benvinguda a tots els diputats que avui m’acompanyen, a 
l’honorable conseller Bernat Solé i a tothom que ens veu a través dels mitjans tele-
màtics que ha posat a disposició el Parlament de Catalunya. 

En aquesta sessió de la comissió tindrem dos punts de l’ordre del dia, que un serà 
a la compareixença del conseller, i després hi haurà una sessió de control al conse-
ller amb preguntes dels grups parlamentaris. 

Abans de començar aquesta sessió, deixin-me fer-los unes prèvies. M’agradaria 
donar el condol a totes les persones que han estat víctimes d’aquesta..., persones i fa-
miliars que han estat víctimes d’aquesta pandèmia; acompanyar-los en el sentiment, 
crec de part meva, de la presidenta d’aquesta comissió, com de part de tots els dipu-
tats de la comissió i de la resta de diputats i personal del Parlament, per ajudar-los a 
passar el tràngol que estem vivint al país i a la resta del món.

Per altra banda, donar les gràcies als serveis d’emergències i als serveis sani-
taris i a tots els serveis, tant essencials com no essencials, que estan treballant en 
aquesta pandèmia, a tots els treballadors que han vist la seva vida alterada però que 
estan treballant i que estan ajudant a fer-nos la vida una mica millor i a poder sor-
tir d’aquesta crisi posant la seva vida en perill per salvar la nostra. Així que moltes 
gràcies a tots. 

Sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre els objectius i les actuacions del 
departament amb relació a la crisi de la Covid-19

355-00131/12

Per altra banda, m’agradaria apuntar que aquesta compareixença telemàtica que 
es fa de l’honorable conseller Bernat Solé s’hauria d’haver fet i s’hauria d’haver 
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substanciat en un ple al Parlament de Catalunya, on el molt honorable president de 
la Generalitat informés del canvi de govern, d’aquesta reestructuració del Govern, 
però no ha estat possible. Però m’agradaria que quedés en acta que hauria d’haver 
estat així: primer, la informació del canvi del Govern, de la reestructuració del Go-
vern i la compareixença del conseller, i després podríem haver fet la comissió, tal 
com indica la Llei de presidència i el Reglament del Parlament, però no ha estat 
possible perquè els mitjans telemàtics i algunes interferències no ens ho han permès 
d’aquesta manera.

Per tant, procedirem a la comissió, per via telemàtica, amb aquesta comparei-
xença del conseller, de l’honorable conseller Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència. 

Per tant, amb el primer punt de l’ordre del dia, que serà la sessió informativa 
de la Comissió d’Acció, Exterior, Relacions i Institucionals i Transparència, amb el 
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, sobre els ob-
jectius i les actuacions del departament amb relació a la crisi de la Covid-19.

Per a aquesta sessió informativa el conseller té fins a seixanta minuts de com-
pareixença, que ara li donaré la paraula, i després obriré el torn de resposta, d’in-
tervencions dels grups parlamentaris, i després hi haurà algun altre torn, si així ho 
desitgen els grups parlamentaris, un altre torn d’intervencions i que finalment aca-
barà, com sempre a les compareixences, el conseller. 

Per tant, sense res més, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(Bernat Solé i Barril)

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció del con-
seller.)

Bé; molt bon dia a tothom. Presidenta, membres de la Mesa, diputats i diputades, 
companys diputats i diputades. També una salutació especial a totes les persones 
que ens estan seguint des de casa, a través del Canal Parlament, a tot el personal del 
Parlament que fa possible aquesta retransmissió i a tot l’equip del departament que 
m’ha ajudat a preparar aquesta compareixença. Una compareixença que faig com a 
membre del Govern, en aquest cas, a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, una compareixença que en una situació normal s’hagués 
hagut de fer d’una forma presencial, però la situació que estem vivint, doncs, ho fa 
impossible.

En tot cas, avui tinc l’honor d’exposar la feina que s’està duent a terme des del 
departament i també exposar aquelles línies directrius a través de les quals el depar-
tament treballa i seguirà treballant en els propers temps. Per altra banda, també vol-
dria posar èmfasi en el comitè d’emergència que tenim activat, més endavant m’hi 
referiré, perquè entenc que en aquests moments cal prioritzar aquelles accions que 
ajuden els nostres conciutadans, i per tant avui precisament correspon fer un esment 
especial d’aquesta acció.

Finalment, voldria fer una reflexió general referent a aquesta crisi humanitària 
que vivim, aquesta pandèmia global, crec que és de rebut, malgrat sigui una com-
pareixença sectorial, d’un departament determinat, és de rebut fer una reflexió a ni-
vell global. Gràcies al bon fer de tothom i al coneixement de tothom i a la diversitat 
ideològica de tots els grups parlamentaris puguem fer front a aquesta crisi, puguem 
tirar endavant... (Tall de comunicació.)

Tal com els he dit, a mi em correspon arribar en aquest departament en una 
situació complicada, molt complicada, una situació que, a més a més de tindre la 
complicació de viure una pandèmia a nivell global, doncs, el que requereix és que 
tot el treball s’hagi fet telemàtic. Per tant, a dia d’avui estic fent aquesta comparei-
xença sense ni tan sols haver-me pogut reunir presencialment amb tots els equips 
del departament. Per tant, aquí sí que agraeixo moltíssim la predisposició de tot el 
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personal per haver-m’ho fet tan fàcil. La veritat és que tenim un capital humà im-
pressionant al Govern de la Generalitat, i jo en voldria fer esment.

Per altra banda, una crisi que ens exigeix actuar de forma urgent en aquelles si-
tuacions en què es necessita servei... (Tall de comunicació.) Per tant, a continuació 
ho exposaré.

La meva arribada al departament també arriba en una situació complexa per al 
departament, com bé saben, amb una situació de presumpte assetjament sexual i la-
boral, i penso que ho hem de dir d’una forma clara i d’una forma transparent. Una 
situació que després m’hi referiré, però que en tot cas, en aquests moments ja, sento 
el meu compromís ferm per a evitar que una situació d’aquestes, doncs... (tall de co-
municació) ...es pugui gestionar de la forma més eficient i amb la màxima celeritat 
possible. És un dels reptes que em plantejo com a conseller i és un dels reptes que 
he transmès a tot el Govern de la Generalitat i a tot el departament.

Arribo a aquesta conselleria a través d’una investidura telemàtica. La presidenta 
d’aquesta comissió hi feia referència. Com bé saben, un cop se’m va proposar assu-
mir aquest repte, un cop acceptada la proposta pel Govern, pel vicepresident i pel 
president Torra, la investidura es va posar en marxa de seguida. Perquè calia, calia 
disposar d’un referent en un departament, calia disposar d’una persona que encapça-
lés aquest departament. Per tant, un cop feta la proposta, amb poques hores, atès que 
jo fins fa molt poc era alcalde d’Agramunt, d’una població de 5.300 habitants, a qui 
aprofito avui per traslladar una salutació i un agraïment per haver-me permès servir 
durant tots aquests nou anys com a alcalde i durant aquests tretze anys a l’ajunta-
ment, doncs, calia fer un ple extraordinari per a presentar la meva renúncia i un cop 
presentada aquesta renúncia ja era possible la investidura i la presa de possessió com 
a conseller. Per tant, doncs això, traslladar l’agraïment per haver-me permès servir 
el municipi que estimo i que seguiré estimant, i per al qual he treballat durant tots 
aquests anys. 

Segurament a tots els que avui som aquí ens hagués agradat, una situació així, 
haver-la fet d’una altra manera, haver-la fet presencialment, haver pres possessió al 
Palau de la Generalitat, haver-se pogut acomiadar dels meus conciutadans, en aquest 
cas, amb les persones que m’han acompanyat en aquest projecte, però no ha estat 
possible. I no ha estat possible per la situació complexa que vivim i davant de les 
complexitats cal prendre decisions decidides i posar per sobre de tot les necessitats, 
les prioritats, i en tot cas la normalitat ja ens permetrà fer tot allò que avui no hem 
pogut fer. 

Per tant, un cop feta la presa de possessió, en breu, em consta que el president 
Torra exposarà els canvis a Govern. Per tant, doncs, donarà compte d’aquests canvis 
de la meva presència davant d’aquest departament.

Tal com he dit abans, una de les meves primeres tasques davant la complexitat 
que vivia el departament en aquests darrers mesos, ha estat i serà retornar la con-
fiança i retornar l’autoestima a uns equips de persones que han viscut una situació 
molt complexa. I en aquest sentit, penso que la meva experiència en la gestió de 
grups pot aportar aquesta empatia, aquesta sensibilitat per tal que aquesta situació 
que ha deixat un departament ferit, doncs, pugui quedar-se enrere. En aquest sentit, 
el primer que m’he posat al cap és garantir que les persones que han patit aquesta 
situació estiguin en tot moment acompanyades, que aquest acompanyament els si-
gui garantit i en aquests moments els puc dir que així és i així m’ho han transmès.

Ho he dit abans i ho torno a repetir: en situacions d’assetjament laboral, en si-
tuacions d’assetjament sexual, tolerància zero. Ens ho hem de posar tots al cap. És 
una situació que es viu, que estadísticament, malauradament encara és present en 
molts àmbits, no només de l’Administració pública sinó també en l’àmbit privat, i 
ens hem de conjurar tots els grups parlamentaris, totes les formacions, en tots els 
sectors socials i econòmics per fer front a aquesta situació, perquè al cap i a la fi és 
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una agressió als drets humans i a les llibertats individuals i col·lectives de les per-
sones i els equips.

Per tant, transmeto aquesta voluntat d’una gestió en aquests temes contundent, 
eficient i ràpida, i després ja detallaré algunes de les accions que ja hem fet. No po-
dem permetre que aquesta situació es torni a repetir i ara el que cal és retornar la 
confiança a tots els equips. I estem treballant en això; estem treballant en això i des 
del departament que encapçalo ho fem d’una forma proactiva, perquè sí que és ben 
cert que el Govern de la Generalitat disposa d’un protocol, però també és cert que 
s’evidencia que encara calen més garanties per tal que aquest protocol es pugui po-
sar en funcionament d’una forma normal. 

I en aquest sentit, nosaltres estem treballant en mesures, en mesures que facilitin 
aquest espai de confiança, com puguin ser bústies anònimes o tot el que pugui ser 
la protecció dels alertadors. Volem garantir que un dels mecanismes per a activar el 
protocol d’assetjament sigui aquesta bústia anònima. Que les persones que traslladin 
una situació d’aquestes característiques tinguin garantit l’anonimat. I això..., des del 
nostre departament en serem punta de llança i evidentment ho posarem a disposició 
de tot el Govern perquè hem de tenir molt clar aquest protocol pertany al Govern, no 
només pertany a un departament, pertany al Govern i a tots els seus departaments. 

Per altra banda, també vull deixar ben clar que arribo en un departament que, tal 
com he dit, emocionalment estava ferit, estava dolgut. Per altra banda, tenia una fei-
na feta molt ben dirigida, una acció política molt clara, amb uns objectius molt clars 
i sobretot amb un coneixement i amb una expertesa d’excel·lència. I això ho vull po-
sar en valor. Ho vull posar en valor perquè això facilita la feina i demostra que els 
consellers que m’han precedit, des del conseller Romeva, a qui des d’aquí trasllado 
una abraçada, des del conseller Maragall, des del conseller Bosch, han dirigit aquest  
departament, han passat al capdavant del departament, però han estat acompanyats de  
persones compromeses i implicades al servei dels ciutadans del nostre país.

Per posar un exemple, en aquests moments, en aquesta situació de confinament, 
gairebé m’atreveixo a dir que som dels departaments amb un percentatge de treball 
telemàtic més elevat del Govern de la Generalitat. Podem afirmar que un 95 per cent 
de la plantilla està treballant telemàticament, concretament, dels 244 treballadors, 
233 segueixen treballant des de casa. Dels onze restants..., evidentment, hi ha tas-
ques, com tasques de subalterns, que evidentment és complicat fer-ho des de casa. 

Per tant, en la mesura del que és possible, gairebé podríem afirmar que un cent 
per cent del departament està treballant de forma telemàtica. I ho fa amb jornades 
llargues, ho fa amb jornades sense horaris, ho fa en caps de setmana, perquè el de-
partament té molt clar que en aquests moments més que mai cal servir al país, cal 
servir a totes les persones d’aquest país. I ho fan amb orgull, ho fan amb aquesta 
voluntat de servei, ho fan amb el compromís amb les persones. 

Què vull fer al capdavant d’aquesta conselleria? Moltes coses, moltes coses, i 
avui en desvetllarem algunes, tot i que avui correspon centrar el nostre debat a la 
situació a causa de la Covid-19.

En primer lloc, volem posat el departament al servei de la gent, al servei del país. 
Hem fet el que hauria fet qualsevol país; qualsevol estat en aquesta situació hauria 
fet el que hem fet nosaltres. Des de bon principi, el departament i jo en persona em 
vaig posar al servei de les delegacions que tenim a l’estranger. I aquestes delegacions 
ja feia dies que estaven treballant al servei d’aquelles persones catalanes que viuen 
a l’estranger. Per tant, ens hi hem posat des d’un primer moment, treballant vint-i-
quatre hores, en torns de vint-i-quatre hores, set dies a la setmana. I no només hem 
acompanyat, que també, i molt: aquestes delegacions, aquest comitè d’emergència 
format per persones del mateix departament hem estat treballant incansablement per 
informar, per acompanyar, per ajudar en tot allò que ha estat possible, sovint fins i 
tot per acompanyar emocionalment a persones que vivien el confinament a distància 
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de les seves famílies. Ens hem posat en contacte fins i tot amb comunitats de cata-
lans que vivien en aquests països, perquè se sentissin recolzats.

Per tant, també hem fet tot allò possible perquè, en la mesura del que sigui pos-
sible, valgui la redundància, hagin pogut tornat a casa seva. En molts casos –des-
prés diré les xifres–, ha estat possible; en altres casos, no ha estat possible. Per tant, 
quan nosaltres parlem de casos resolts parlem de persones que han pogut retornar, 
però també parlem d’aquelles persones que estan fent confinament en els seus paï-
sos, però que tenim la garantia que ho estan fent amb totes les condicions, perquè 
tal com diré després en alguns països és complexa la situació que viuen els nostres 
conciutadans. 

Per tant, nosaltres el que hem volgut fer en aquests moments és posar aquest de-
partament al servei d’aquestes persones. Hem volgut ser una eina útil per a la gent 
malgrat en el seu moment –i avui no vull obrir aquest debat, però en el seu moment– 
es van posar a debat aquestes delegacions. Jo penso que avui és una prova fefaent 
que aquestes delegacions estan al servei de les persones. En la mesura de les nostres 
possibilitats, però estem al servei de les persones, som útils. Per a què som útils? 
Som útils per a ajudar aquestes persones que estan fora i que volen retornar amb 
les seves famílies, que volen retornar al país. Som útils també per a explicar el que 
és Catalunya, per a explicar Catalunya al món, en tota la seva globalitat. Aquestes 
delegacions, aquest departament, també és útil en totes les polítiques de coopera-
ció, també m’hi referiré després. El que no podem fer davant d’aquesta crisi és tan-
car-nos, tancar fronteres i mirar-nos només a nosaltres.

No sortirem d’aquesta crisi si no som capaços de fer possible que en surtin també 
els altres. I després, quan parlem de recursos, veurem que malgrat nosaltres tinguem 
una situació de complexitat, altres països fa molt temps, i molts anys, que tenen si-
tuacions complexes d’aquestes característiques. 

També som útils per a desenvolupar l’Agenda 2030, aquells objectius d’un model 
de societat sostenible, aquests objectius que ens han de posar en el mapa d’Europa 
amb un model totalment sostenible, perquè les polítiques basades en el consumisme, 
les polítiques basades en un capitalisme ferotge no són la solució per a tirar enda-
vant aquest país. Per tant, aquesta Europa dels territoris, aquesta Europa dels països, 
aquesta Europa dels estats hem de fer possible que avanci cap a un model sostenible. 

També des d’aquest departament volem ser una eina útil en qüestions de trans-
parència, en qüestions de lluitar contra qualsevol cas de corrupció. Transparència 
també en posar les dades a disposició de totes les persones. Les dades són de la gent, 
no són de cap govern, no són de cap institució, no són de cap administració. Les da-
des són de les persones. I per tant, a partir d’un treball rigorós, a partir d’un treball 
calmat, a partir d’un treball molt minuciós, hem de posar aquestes dades al servei 
del país, com ho estan fent altres països des de fa molt temps. El nostre referent en 
aquest sentit són els països nòrdics, que en qüestions de transparència, en qüestions 
d’obertura de dades, en qüestions de corrupció són exemplars i en aquest sentit nos-
altres... (Tall de comunicació.)

Per altra banda, les delegacions d’aquest departament també han de ser una font 
d’entrada de tot allò que pugui ser bo per al nostre país. No ens hem de tancar cap 
porta a totes aquelles iniciatives que estan duent a terme altres països i que pu-
guin ser bones per a Catalunya. I això és una de les feines que estem fent... (tall de  
comunicació) ...establir aquestes relacions tant a nivell comercial com a nivell insti-
tucional, perquè ara més que mai és el moment d’establir relacions amb tothom, amb 
tothom que sigui possible, amb tothom qui... (Tall de comunicació.)

I finalment, també serem defensors dels drets humans, perquè seguim sent ferms 
defensors dels drets humans. Seguim explicant Catalunya al món a través de la de-
fensa d’aquests drets humans, perquè és ara quan hem vist perillar els nostres drets 
humans; seguim exportant i captant bones pràctiques dels països més avançats on 
els drets i llibertats són defensats i protegits, i en cap moment són posats en qüestió. 
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Què s’ha fet durant aquests dies? Ja ho he dit i ho repeteixo: posar-nos al servei 
de les persones que viuen el confinament fora de Catalunya i exercir de referència 
per a aquestes persones. Que quan aquestes persones no tinguin porta per a obrir o 
telèfon on trucar, nosaltres siguem la referència. Ens consta que així ha estat: moltes 
de les persones a qui hem ajudat ens ho han agraït, ens han agraït la feina feta de 
tot el departament. Ho han fet a través de missatges, ho han fet a través de xarxes 
socials i ho han fet a través trucades, perquè la veritat i en els casos que he pogut 
atendre de forma personal, hem notat una sensació de desemparament i de desinfor-
mació. I és aquí on nosaltres hem volgut aportar tot allò que els feia falta. 

Perquè la crisi i aquesta emergència humanitària que estem vivint no poden ser 
l’excusa de cap govern per a desatendre la ciutadania, perquè no posi tots els mit-
jans i tota la informació. I amb això no vull posar en qüestió el que s’ha fet i el que 
no s’ha fet. Tothom ha fet el que bonament ha pogut o ha sabut fer. El que està clar 
és que si ens han trucat al departament, si han trucat a les delegacions, si han tru-
cat a aquest comitè d’emergència és perquè hi havia un buit i nosaltres hem volgut 
resoldre aquest buit.

Aquest comitè d’emergència es va fa posar en marxa, aproximadament, el 12 de 
març. I rebíem les peticions des de molts mitjans, les rebíem a través del telèfon, 
dels... (tall de comunicació) ...del departament, a través de correus electrònics o a 
través de les xarxes socials. En aquest sentit, es va habilitar un equip d’emergències 
format per unes trenta persones, i a les quals també s’hi han sumat les quinze dele-
gacions que tenim arreu del món. Aquestes quinze delegacions, no només amb els 
delegats i delegades que les representen, sinó amb els equips de treball de cadascuna 
d’elles. Val a dir que algunes de les delegacions que encara avui no tenen espai físic 
per a poder treballar, com són Mèxic, com és l’Argentina o com és Tunísia, han fet la 
feina i ho han fet des de casa, perquè s’han sentit compromesos en aquesta situació. 
I davant l’allau de consultes, hem treballat en torns de matí, tarda i nit, i encara ho 
estem fent. També hem donat suport a les comunitats de catalans que viuen arreu. 
També per informar-los de la situació que viu el seu país, el seu país que mai han 
oblidat... (Tall de comunicació.)

Hem ofert una atenció individualitzada. Ens hem preocupat per l’estat de salut 
d’aquestes persones, per les condicions personals. Hem de tenir en compte que hi 
havia països en què les persones catalanes confinades rebien la pressió de les perso-
nes autòctones del país, pel fet que fossin turistes i se’ls assenyalava com a portado-
res del virus. I això és una situació molt complexa. Viure aquesta situació a distància 
és molt complex. Per tant, aquí nosaltres també hem ajudat, els hem acompanyat. 

També els hem informat en tot moment de les restriccions que s’havien imple-
mentat a cadascun dels països. Estem fent un recull d’aquestes restriccions, les es-
tem posant en coneixement d’aquestes persones. En aquest sentit, tenim un gràfic 
interactiu –us n’he passat l’enllaç a través del xat d’aquesta videoconferència–, on 
vosaltres podeu consultar el nombre de persones ateses en aquests moments. De fet, 
de les 903 consultes, són una mica més de les que posa el gràfic, crec que el gràfic 
posa 840 llargues, en aquests moments estem a 903 consultes. D’aquestes 903 con-
sultes responen a 1.450 persones ateses, quan aquí hi ajuntem el seu entorn familiar 
o quan hi ajuntem els amics que estan, o l’entorn professional, que estan amb ells. 
Atenem principalment ciutadans que es troben en el continent australià, que es tro-
ben en el continent... (Tall de comunicació.) També en països europeus, però també 
en el Sud-est asiàtic. 

I avui podem dir, orgullosos, que un 75 per cent d’aquestes persones a les quals 
hem atès ja es troben a casa seva. És a dir, en resum, tres de cada quatre perso-
nes que hem atès i que estaven confinades fora de Catalunya, avui ja són a casa. 
I per tant, per a nosaltres això és una gran notícia. Aquest comitè d’emergència, 
tota aquesta feina que estem fent, també l’hem posat al servei dels principals ajun-
taments i les diputacions del nostre país. Jo m’he reunit amb els presidents de les 
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diputacions –estic pendent encara de reunir-me amb la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Tarragona, i estic segur que ho farem quan sigui possible–, però també 
m’he reunit amb els alcaldes i alcaldesses de les principals ciutats d’aquest país. Ho 
he fet amb l’alcaldessa de Girona, ho he fet amb el paer en cap de Lleida, ho he fet 
amb l’alcalde de Tarragona, i espero poder-ho fer al més aviat possible amb l’alcal-
dessa Colau, que li he transmès la voluntat de reunir-m’hi i espero que tan aviat com 
li sigui possible, doncs, atengui la meva petició. 

També hem resolt problemes i hem evidenciat un dels problemes que s’han tro-
bat els nostres conciutadans en el preu abusiu dels vols. Hem de pensar que vols 
que tenien un preu normal, comercial, de tres-cents euros, de quatre-cents euros, en 
aquests moments n’han hagut de pagar 1.300 euros, per posar un exemple. I aquests 
1.300 euros no donen garantia de retorn, perquè en alguns casos s’han comprat 
aquests bitllets i un cop fet el primer vol, quan han hagut de fer escala, aquest se-
güent vol no ha estat garantit. 

I per tant, en aquest sentit, això ho he traslladat a la ministra, a la ministra 
Arancha González Laya, amb qui també vaig tenir l’oportunitat de reunir-m’hi, de 
fer-li una trucada i traslladar-li aquesta preocupació. En primer lloc, i com corres-
pon i com correspon a la meva manera de ser, li vaig traslladar un missatge de cor-
dialitat, li vaig traslladar un missatge de col·laboració entre administracions, però 
també li vaig traslladar aquesta preocupació, entre altres, aquesta preocupació que 
catalans haguessin de pagar aquells preus abusius. 

Per altra banda, i en aquest mateix sentit, des el departament que encapçalo tam-
bé ens hem posat en contacte amb l’Agència Catalana de la Competència, perquè en 
aquells casos que s’hagi exercit una competència deslleial, es posi tot el necessari 
per denunciar-ho i perquè aquelles persones que ho han patit puguin exercir els seus 
drets, els mateixos drets que haurien d’exercir quan s’han produït preus abusius, i 
en aquest sentit, doncs, també ens hem posat en contacte amb l’Agència Catalana de 
Consum i des del nostre departament hem habilitat un qüestionari per tal que totes 
aquelles persones que han patit preus abusius puguin omplir aquest qüestionari i 
puguin traslladar la seva queixa, la seva denúncia a l’Agència Catalana de Consum.

I l’altre missatge que li he traslladat a la ministra és que en el moment en què el 
Govern de l’Estat ha tingut l’oportunitat de mostrar el seu ADN, un ADN que en 
principi ens esperàvem que fos progressista, hem vist que altre cop els col·lectius 
més vulnerables han patit més aquesta crisi i per tant això no és mostra d’un bon 
govern, no és mostra d’un bon model. Precisament és en aquestes situacions quan 
encara cal posar més èmfasi en que totes les persones, malgrat la complexitat del 
moment, visquem aquesta situació amb la mateixa igualtat d’oportunitats i per tant 
no podem permetre que aquells que de per si ja són els més vulnerables, en una si-
tuació d’aquestes característiques continuïn sent els més vulnerables i els més per-
judicats. 

I per tant, com hem vist en aquests darrers dies, on s’ha anunciat que persones ja 
poden anar a treballar..., això s’hagués hagut d’acompanyar d’algun tipus de mesura; 
per exemple, per tal de tenir garantit l’acolliment dels infants. No tothom pot deixar 
els infants a casa i anar-se’n a treballar, i en aquest sentit volíem posar-hi èmfasi, 
també. Altres països, com per exemple Itàlia, han aprovat un permís d’excedència 
parental, que és el pagament de quinze dies al 50 per cent dels seus progenitors, pre-
cisament per fer front a aquestes desigualtats a l’hora de poder garantir els drets dels 
nostres infants. O, per exemple, en el cas de Mèxic han flexibilitzat els horaris comer-
cials per tal que per exemple ciutadans de tercera edat puguin acudir-hi abans que la 
resta de ciutadans, o per exemple en el cas d’Hondures han congelat els preus dels 
productes de primera necessitat.

D’altra banda, què hem fet més, des del Departament d’Exteriors? El que hem 
fet és un recull de totes aquelles restriccions i mesures que s’estan duent a terme a 
tots els països en els quals tenim nosaltres influència a través de les nostres delega-



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  11 

cions. Concretament, fem un seguiment diari a quaranta països que estan patint la 
Covid-19 i estem analitzant totes aquestes restriccions. I aquestes restriccions, per 
una banda, les posem en coneixement del Govern de forma diària, és a dir, cada dia 
el nostre comitè de seguiment d’aquestes restriccions en fa recull i les posa a dispo-
sició del Govern de la Generalitat per tal que cada departament pugui valorar quines 
són aquelles que es poden implementar o que ajudin a prendre les decisions en cada 
moment; per altra banda, també en fem un resum setmanal, de manera que al Con-
sell Executiu de Govern, en aquest cas, doncs, per part meva, exposo aquest recull, 
aquest buidatge d’aquelles restriccions més significatives que s’han dut a terme en 
aquests quaranta països. 

Aquesta és una tasca que fan molts països, i sobretot els països avançats. Són 
aquells que són capaços no només de mirar-se a ells mateixos, i mirar cap enfora, 
i mirar tot allò que sigui bo per als nostres conciutadans, i per tant com els he dit 
no estem fent res que cap altre país no faci de forma responsable i en aquest sentit 
permeteu-m’ho dir, no vull arribar a imaginar, tenint més competències o tenint les 
plenes competències, el que haguéssim pogut arribar a fer, perquè ens hem trobat 
amb molts casos en què hem estat limitats per no disposar de totes les competències.

Jo us posaré un exemple. No sé com anem, presidenta, de temps; si me’n pot in-
formar?

La presidenta

Encara li queda mitja hora.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Mitja hora, perfecte. Molt bé, doncs, jo els exposaré alguns dels casos, per il·lus-
trar aquesta situació, tal com he dit. Ens hem trobat de tot. Ens hem trobat des de 
persones jubilades que estaven fent viatges, ens hem trobat persones que estaven 
exercint la seva activitat laboral a altres països o, per exemple, ens hem trobat amb 
estudiants menors d’edat fent programes d’idiomes o programes de formació pro-
fessional o de secundària a altres països. I us podeu arribar a imaginar quina és la 
situació de tenir un fill o una filla lluny de casa, que ha de tornar, i que a més a més 
ho ha de fer sense tenir la garantia de que el vol pugui portar-lo cap a casa. 

Posaré l’exemple de l’Òscar. L’Òscar és una persona que viu en un veler, que viu 
a Panamà. Just abans de la pandèmia el van anar a visitar els seus dos fills i la seva 
mare. Com que tots tres volien retornar, van considerar oportú retornar..., però els 
van cancel·lar els vols de tornada i, per tant, no podien pagar aquest preu abusiu. 
En aquest sentit, l’Òscar va parlar amb el Lleïr Daban. El Lleïr Daban és el nostre 
delegat a Mèxic, a la delegació de Mèxic. Per tant, a través d’aquesta conversa, a 
través d’aquest acompanyament, en aquests moments aquesta persona, l’Òscar i la 
seva família, estan garantits que el seu confinament sigui el millor possible, perquè 
a vegades la solució no és tornar, a vegades la solució és mantenir el confinament. 

Un altre exemple. Vuit estudiants de la Universitat de Vic. Vuit cooperants amb 
qui vaig tenir l’oportunitat de parlar, amb ells mateixos o amb el mateix rector de la 
universitat. Estaven fent una estada de cooperació a Gàmbia i al Senegal i se’ls van 
suspendre els vols. Per tant, la situació era molt, molt complexa i més en la situació 
que es vivia en aquests països. No s’oferia cap solució ni per part de l’ambaixada ni 
per part de les autoritats d’aquests països. En aquest sentit, amb un treball conjunt 
de la universitat, del nostre departament, de les famílies i en aquest cas també de 
l’Ajuntament de Vic, vam aconseguir trobar la via per al seu retorn, i també a través 
de la delegació a Portugal, del nostre company Rui, que va fer una feina excel·lent. 
I al final van poder tornar a la seva ciutat a través d’un vol Banjul-Barcelona i el 18 
de març ja estaven amb les seves famílies. En tot cas, dir que i jo m’he compromès 
amb el rector d’anar a visitar aquest grup de vuit cooperants i conèixer el seu pro-
jecte de cooperació de viva veu, de prop, i a més, doncs, fer el retorn d’aquest acom-
panyament... (Tall de comunicació.)
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Per tant, és evident que el Departament d’Exterior, davant d’aquesta crisi, ha si-
gut la referència de molts catalans al món. I ho he dit i ho continuaré dient, perquè 
les evidències són clares. 

Una altra feina que hem fet des del departament: hem fet un banc de bones pràc-
tiques, un banc de bones pràctiques a partir del recull que ens fan diàriament també 
les nostres delegacions, analitzant què és el que s’està fent arreu del món, en aquests 
quaranta països que estem analitzant diàriament. Estem fent una anàlisi exhaustiva 
a nivell de salut, a nivell econòmic, a nivell social i a nivell educatiu, i els posem a 
disposició de tots els departaments. 

Un altre dels objectius en els quals hem prioritzat la nostra energia durant aquests 
dies ha estat l’obertura de dades. Ho hem dit abans, les dades no són de les institu-
cions, les dades no són de les administracions, les dades són de la gent, les dades són 
de les persones, però també el que està clar és que les dades s’han presentar d’una 
forma rigorosa. I perquè això sigui possible, el nostre departament de govern obert, 
el nostre departament que treballa les dades obertes, el que ha fet és el que és reco-
llir totes aquelles dades que s’han presentat per part dels departaments i tractar-les, 
tractar-les per crear unes bases de dades, uns data sets a disposició de professionals, 
a disposició de periodistes, a disposició de científics, a disposició d’empreses, a dis-
posició de vostès mateixos, per poder exercir la seva activitat parlamentària, el seu 
control, el seu seguiment parlamentari. Perquè la dada, la dada buida, la dada sense 
un acompanyament, sense una interpretació moltes vegades és simplement una in-
formació, però el que ens cal és que aquesta dada tingui una interpretació, tingui un 
relat al darrere. 

És això el que el que hem fet durant aquest temps. Ho hem fet amb rigor, ho hem 
fet amb professionalitat i ho hem fet amb la voluntat de fer-les públiques, perquè la 
transparència és allò que ens dona més seguretat tant a l’Administració com a la ciu-
tadania, i per tant aportar aquesta informació, que aquesta informació sigui accessi-
ble, que aquesta informació sigui útil és un valor afegit que no podem menysprear. 
Al contrari, ens hem de sentir obligats, ens hem de sentir interpel·lats per a posar-lo 
al servei de l’usuari. 

En aquest sentit, la primera experiència va ser fer un dataset, unes dades obertes 
amb totes aquelles dades que ens va transferir el Departament de Salut. Concreta-
ment, el dataset incloïa dades sobre els testos que es produïen diàriament a Catalu-
nya, i aquests testos, doncs, es podien segmentar per municipi, es podien segmentar 
per edat, es podrien segmentar per sexe i es podien segmentar per àrea bàsica. 

Aquesta feina feta amb el Departament de Salut, en aquests moments també 
està feta a partir de l’impacte que pugui tenir aquesta crisi pel que fa a tot el que fa  
referència al treball, a tots els ERTOs, i en aquest sentit estem en contacte perma-
nent amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que aquestes 
dades d’ERTOs també siguin publicades com a datasets i estiguin disponibles per a 
tots als ciutadans. I aquesta setmana, a finals d’aquesta setmana, vull esperar que la 
col·laboració que també hem establert amb el Departament de Territori i Sostenibi-
litat ens permeti aportar aquestes dades de desplaçaments, aquestes dades de trans-
port públic, també molt necessàries en aquests moments.

L’oferiment del departament ha estat per a la resta de departaments i quan aquests 
departaments ho considerin oportú, nosaltres estem a disposició de posar aquestes da- 
des a disposició de tothom. 

Pel que fa a l’acció exterior i centrant-me en la cooperació. Ho he dit abans, vo-
lem sortir d’aquesta crisi humanitària, però també ho volem fer conjuntament amb 
els nostres pobles germans, amb els nostres territoris amb els quals hem estat col·la-
borant des de fa molts anys. Nosaltres com a país podem debatre sobre els recursos a  
prioritzar en cada moment; podem posar sobre la taula tots els recursos que tenim  
a disposició i decidir quins prioritzem. Altres països no es poden permetre el luxe 
de fer aquest debat perquè ni tan sols compten amb aquests recursos. 
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Per tant, des d’aquesta conselleria també estem fent un seguiment setmanal a 
través de totes les entitats amb qui nosaltres estem col·laborant en les seves tasques 
de cooperació, per saber com es troben en aquests països on estan cooperant i so-
bretot fer tot allò que estigui a les nostres mans: polítiques de tancament de mires, 
polítiques de tancament de fronteres en aquests moments no són convenients; de fet, 
no són convenients mai. En aquests moments el que cal és ajudar-nos, ajudar-nos 
sobretot a sortir d’aquesta crisi d’una forma col·lectiva.

En aquest sentit, des del departament, com bé saben, s’obren línies de sub-
vencions per a aquelles entitats que col·laboren a través de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, i per tant tenim previst de treure una línia de sub-
vencions, i en aquest cas també flexibilitzar els terminis dels projectes que estan 
en curs en aquest moment, perquè la crisi que estem vivint no afecti la consecució 
d’aquests projectes o la petició d’aquestes subvencions. Evidentment, unes subven-
cions que hauran d’anar dirigides a projectes que en aquests moments probablement 
hauran de redirigir el seu objectiu atenent la situació que tenim. 

I, sobretot, refermar-nos en aquest compromís de solidaritat, però sobretot de 
responsabilitat. Treballar perquè l’objectiu d’aquest 0,7 per cent de cooperació sigui 
una realitat al més aviat possible i no des d’un punt de vista solidari, sinó des d’un 
punt de vista de responsabilitat. No podem deixar en mans només de la solidaritat 
tot allò que fem als altres països, ens n’hem de sentir responsables, ens n’hem de 
fer partícips.

En aquest sentit, aquest és el model de societat que nosaltres volem i és aquest 
model humanista pel qual nosaltres estem treballant des del Govern de la Genera-
litat, malgrat haguem vist posades en escena que no hem compartit, i de seguida 
els vindrà la imatge a la memòria. Des del Govern de la Generalitat no estem en 
guerra; al contrari, nosaltres estem al costat de la vida i quan més fa falta aquesta 
cooperació entre administracions és quan el Govern de l’Estat ha recorregut a la re-
centralització, i per tant nosaltres no hi estem d’acord, amb això. Nosaltres creiem 
que una política on cada territori pugui exercir les competències és una política molt 
més efectiva.

Nosaltres també volem ser una referència de futur, i ahir mateix el CADS va pre-
sentar un estudi amb els principals objectius, però sobretot amb les principals con-
clusions, per a sortir d’aquesta situació i posar l’horitzó en aquest 2030, en aquests 
grans objectius de l’Agenda 2030. Perquè mentre nosaltres parlem de vida, i ho he 
dit abans i segur que a tots ens ve la imatge, el Govern espanyol ha tret aquest llen-
guatge més bèl·lic; ens venen al cap aquestes imatges i nosaltres no les compartim. 
Són moments de parlar de vida, no són moments de treure l’exèrcit, no són moments 
de treure aquestes imatges.

Pel que fa a les relacions institucionals, jo soc una persona de diàleg. Molts de 
vostès em coneixen, soc una persona que m’agrada el diàleg, que m’agrada enten-
dre la manera de pensar de tothom, que m’agrada posar-me a la pell de tothom i 
m’agrada compartir el debat a partir dels arguments. Però també soc una persona 
que..., més enllà del diàleg m’agraden els acords. No només ens podem quedar en el 
diàleg; el diàleg no té sentit si no som capaços de convertir aquest diàleg en acords. 
I tot i així, cal dir que quan es constata a més que les estratègies són tan contraposa-
des com en aquests moments estem vivint, el que nosaltres demanem és que hi hagi 
aquest diàleg, hi hagi aquesta col·laboració, però sobretot que hi hagi aquests acords. 

I probablement podrem parlar de la comissió bilateral, segurament algú de vostès 
la posarà sobre la taula. No tancarem cap porta. Nosaltres..., qualsevol espai de dià-
leg, espai de treball que serveixi per a millorar la situació dels nostres conciutadans 
serà un espai de benvinguda; no tancarem cap porta; això sí, nosaltres condicionarem 
aquesta comissió bilateral a la mesa de negociació, una mesa que ens ha d’avançar  
en aquells acords que en aquests moments estan sobre la taula, que ens ha d’avan- 
çar cap a aquells objectius que com a societat hem dit, hem defensat i que a dia d’avui 
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és una majoria de conciutadans que els demanen, com són l’amnistia dels presos po-
lítics o el dret a exercir l’autodeterminació a través d’un referèndum. Per tant, nosal-
tres ho posarem a sobre la taula i per tant avançarem en comissions bilaterals si som 
capaços d’avançar sempre en aquesta mesa de negociació.

I deixin-me remarcar-ne un fet, com a mínim, contradictori. Quan més al costat 
de la gent hauríem de ser, hi ha hagut administracions que s’han mostrat més recen-
tralitzadores. Ho he dit abans, i ho repeteixo. Per tant, quan nosaltres ens plantegem 
aquests espais de diàleg volem que el Govern de l’Estat retorni, si és que hi ha estat 
mai, a aquesta visió molt més oberta, menys recentralitzadora.

En tot cas, des d’aquest departament sempre liderarem el diàleg bilateral, però 
també liderarem un diàleg multilateral. No ens podem tancar mirant-nos només de 
tu a tu. Hem de mirar cap a totes direccions, hem de mirar cap a tots aquells espais 
que permetin millorar la vida de les persones i en aquest sentit ens obrim, ens segui-
rem obrint al món i ens seguirem interrelacionant amb el món. 

Pel que fa a transparència, govern obert i participació ciutadana. Ho he explicat 
abans: nosaltres volem posar a disposició de tots els ciutadans tota la informació 
d’una forma entenedora, d’una forma comprensible, d’una forma reutilitzable, per-
què nosaltres entenem que aquesta mesura, aquesta transparència, ha d’ajudar a que 
siguem un país molt més madur i molt més transparent. 

En aquest sentit, i parlant de transparència, des d’aquest departament ja es van 
posar sobre la taula aquestes vint mesures per a lluitar contra la corrupció i ho se-
guirem fent. Ho seguirem fent perquè entenem que una societat madura és aquella 
que és capaç de vèncer tots aquells casos de corrupció que es puguin donar. A tots 
ens agradaria un país net i un país transparent, i aquest és l’objectiu al qual hem 
d’arribar, però en tot cas quan hi hagin casos de corrupció hem de poder actuar 
d’una forma ràpida i d’una forma eficient. En aquest sentit, nosaltres també estem 
treballant des del departament per posar totes aquelles eines que serveixin per a llui-
tar contra la corrupció i per a enfortir la integritat pública. 

Nosaltres estem treballant perquè ben aviat sigui possible aquesta anonimització 
de les bústies ètiques de la Generalitat per tal de disposar d’un protocol d’alertadors 
i per tal que aquests alertadors disposin de totes les garanties per a poder informar 
de qualsevol situació irregular que puguin veure en tots els moments. 

A través de la Direcció General de Participació Ciutadana nosaltres també hem 
posat en pràctica una comunitat d’aprenentatge per a la Covid-19, per tal que totes 
aquelles persones que tinguin iniciatives, que tinguin propostes, les puguin compartir 
i que en puguem traure el millor possible. Per altra banda, també conjuntament amb 
la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital hem implementat un por-
tal a través del participacatalunya.cat en el qual tothom qui vulgui també pot aportar 
aquestes propostes i aquestes iniciatives.

Finalment, com a reflexió final, ho hem dit abans, aquesta crisi és una crisi que 
ens ha de permetre sortir amb una lliçó apresa. És una crisi que no vencerem d’una 
forma individual, que ningú se’n sortirà sol, que ho hem de fer d’una forma col·lecti-
va. Ens cal una resposta global, amb mesures acordades entre estats i acords supra-
regionals i regionals per a continuar en comunitat. I això demostra que Catalunya 
necessita tenir una presència internacional forta, una presència que, com he dit, ha 
de ser bidireccional i ha de ser multilateral. Quan parlo de «bidireccional», Catalu-
nya també ha de ser aquesta font d’entrada de coneixement, ha de ser aquesta font 
d’entrada de tot allò que sigui bo per als nostres conciutadans. 

I, per tant, estem amatents a tot allò que s’està fent arreu del món perquè pugui 
ser incorporat a la nostra manera de fer i a les nostres polítiques del Govern. Ho es-
tan fent les delegacions a l’exterior. Aquí novament els agraeixo la seva predisposi-
ció, que diàriament fan l’anàlisi de totes aquestes mesures. 

Nosaltres, com a departament, som els representants de Catalunya al món. Per 
tant, també som la referència dels catalans al món i ha quedat evident aquests dar-
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rers dies, aquestes darreres setmanes. Seguirem escoltant, seguirem observant el 
món i seguirem treballant perquè tot allò que sigui bo ho puguem posar a disposició 
dels nostres conciutadans. 

Estem davant d’un repte sobrevingut, un repte de maxíssima complexitat. Un 
repte que mai ningú hauria volgut, malgrat que alguns experts ens deien que hi 
havia motius per poder-nos haver preparat per a situacions com aquestes. Però evi-
dentment és una situació mai volguda. Els estats, els països, els territoris, les ad-
ministracions haurem d’abastir-nos d’eines, de protocols, de mitjans per a poder fer 
front a situacions de complexitat com aquesta. I ho haurem de fer des d’una visió 
progressista, des d’una visió en què tothom tingui igualtat d’oportunitats, garantint 
l’equitat davant de situacions com aquestes, posant les persones al centre de totes 
les polítiques. 

Ara, en aquests moments, estem parlant de llibertats individuals, però també es-
tem parlant de llibertats col·lectives. Ho hem vist. Hem vist una agressió a aquestes 
llibertats quan des del Tribunal Suprem, per exemple, s’ha condicionat les juntes de 
les nostres presons a decidir d’una manera o d’una altra. Creiem que aquesta no és la 
manera de treballar, creiem que aquest no és el camí per a una societat que es vol en-
tendre madura i una societat que vol garantir els drets dels ciutadans. 

Finalment, un agraïment. En primer lloc un agraïment a tot l’equip de la conse-
lleria, a tots els secretaris, al secretari general, a les direccions generals, a tots els 
treballadors dels equips de comunicació, perquè la veritat és que haver fet una com-
pareixença després de quatre setmanes d’haver aterrat a un departament i haver-la 
hagut de treballar d’una forma telemàtica i amb una crisi com la que estem vivint 
és molt complex. I la veritat és que gràcies a tot aquest bon saber fer penso que avui 
ha estat possible, almenys, posar sobre la taula aquelles accions que estem duent a 
terme com a departament, i marcar les línies directrius que estem duent a terme en 
aquests moments. 

També vull transmetre un agraïment en nom del departament, i permeteu-m’ho 
també en nom de tot el Govern, a tot el personal sanitari. A tot el personal que està 
en l’atenció de les persones, que moltes vegades no el veiem, només veiem aquell 
que apareix a primera línia, però hi ha moltes persones que d’una forma gairebé 
anònima estan treballant, estan atenent aquelles persones que no es poden valdre 
per si mateixes. Per tant, també un missatge de suport i un missatge d’agraïment.

A tots els col·lectius de seguretat, els policies, els Mossos d’Esquadra, a tots els 
cossos de seguretat que aquests dies també estan fent una feina per garantir que el 
confinament es faci de la millor manera possible. A tot el sector de l’alimentació i 
dels transports, que ens estan garantint els serveis bàsics, i sobretot també un mis-
satge de suport a tots aquells col·lectius que ho estan patint de prop, que estan patint 
sobre les seves pròpies economies, moltes vegades petites economies, autònoms que 
cada dia aixequen la persiana amb moltes dificultats i que en aquests moments no te-
nen garantit el seu futur. També un missatge de suport, missatge de suport ben gran.

Un missatge de condol, també; un condol a aquelles famílies que han perdut els 
seus referents, moltes vegades aquelles persones grans que vivien amb ells. Ho deia 
el conseller d’Educació: «Quan retornem els nostres alumnes als centres educatius 
no només haurem d’atendre la complexitat d’aquest retorn, sinó que haurem d’aten-
dre aquest dol que portaran molts alumnes per haver perdut alguns dels seus refe-
rents, com puguin ser avis i àvies.» Perquè aquesta crisi precisament el que no ens 
ha de fer és girar full.

Serà un retorn molt complex, serà un retorn llarg, en el qual tots hi haurem de 
posar tot el que nosaltres tenim, tot el millor de nosaltres. Ens hem de sentir com-
promesos i interpel·lats com a societat. Jo des d’aquí els vull traslladar un missatge 
d’empatia, però sobretot de col·laboració. És evident que l’activitat parlamentària 
contempla la diversitat de maneres d’entendre, maneres de plantejar les coses, però 
també contempla el sentit de responsabilitat. I en aquests moments, més que mai, 
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ens cal aquest sentit de responsabilitat. Ens cal treure allò que ens pot posar en 
comú i posar-ho al servei dels nostres conciutadans, defugir de tots aquells debats 
superflus, defugir d’aquells debats que generen confrontacions. I sobretot, buscar 
allò que ens uneix, allò que necessita la nostra ciutadania. 

I, per tant, des d’aquí aquest missatge, aquest missatge de posar-me a disposició 
de tots vostès per al que calgui, a través del diàleg, a través de compartir arguments, 
però sobretot a través del servei al nostre país, a través del nostre servei a totes  
les persones que en aquests moments ho estan patint.

Moltes gràcies. I ara sí, em poso a la seva disposició per a totes les consultes  
i consideracions que creguin oportunes. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Ara, tal com segueixen les indicacions que ens han 
passat els tècnics, farem una pausa tècnica per comprovar la connectivitat dels inter-
vinents, de dos minuts, i després continuarem amb el torn d’intervenció dels grups 
parlamentaris.

La sessió se suspèn a les onze del matí i un minut i es reprèn a les onze i tres minuts.

La presidenta

Bé, doncs, reprenem la sessió d’aquesta comissió. Un cop acabat el torn de com-
pareixença del conseller és el torn de les intervencions dels grups parlamentaris. Els 
grups parlamentaris intervindran per un màxim de deu minuts i els subgrups parla-
mentaris per un màxim de cinc minuts. 

Farem l’ordre que normalment seguim a les comissions i, per tant, anirem de ma-
jor a menor, i acabaran els grups que donen suport al Govern. I, per tant, ara és el 
torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula la seva diputada, la senyora 
Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. És la primera vegada que ens parlem pú-
blicament i també faré públics els nostres millors desitjos, sobretot, perquè tingui 
molts encerts, perquè estem en una situació molt complicada i si vostès encerten, 
no només vostè sinó el Govern de la Generalitat encerta, serà quelcom positiu per a 
tots els catalans. 

Vostè abans ha fet referència també a per què vostè ha substituït el conseller 
Bosch. Nosaltres ja tindrem ocasió..., li demanarem una comissió específica perquè 
ens pugui aclarir tot aquest tema d’assetjament laboral, assetjament sexual, que és 
un tema certament molt greu.

També vull aprofitar aquest moment públic per, des de Ciutadans, donar el nos-
tre condol a totes les famílies que han perdut alguns dels seus éssers estimats. És un 
moment molt dolorós per a tothom i voldríem també manifestar el nostre condol i 
al mateix temps també volíem manifestar el nostre profund agraïment a tots aquells 
professionals, sanitaris, forces de seguretat, cossos de seguretat, personal que està 
atenent els serveis d’alimentació, per tota aquesta gran tasca que estan fent i que 
sense ells això encara seria molt, molt, molt més complicat.

Però també és veritat, conseller, que si un agraeix profundament a aquestes per-
sones, també un ha de ser conseqüent amb aquest agraïment. Hem estat parlant amb 
molta gent i ens està dient que estan, professionals sanitaris, desesperats, esgotats, 
cansats... Hi ha molta por, doncs, que hi pugui haver un repunt i ens estan dient que 
estan en unes condicions molt complicades, i ens diuen que no son màrtirs, que no 
son sants i el que volen són accions concretes perquè puguin realitzar de la millor 
manera possible la seva tasca. 

Per això li voldria preguntar..., vostè ha fet referència a la transparència, en el fet 
de bolcar les dades, però aquesta transparència no recull a quantes persones que es-
tan anant a treballar se’ls ha fet el test. Moltes persones que estan anant a treballar 
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voldrien que se’ls fes el test per saber si estan contagiades o poden contagiar, per 
saber si poden anar a treballar en condicions saludables. Trobarem aquestes dades, 
conseller, en la web de transparència? 

I una pregunta dura, però una pregunta que l’he de fer. Estem en un moment molt 
complicat. A vegades tinc la sensació que moltes persones es pensen que d’aquí a 
poc temps tornarem a la normalitat i és molt més que probable que en mesos, potser 
en anys, no tornarem a la normalitat tal com l’hem conegut. Hi han molts sectors 
que es troben afectats, i això condiciona també, o entenem també, que això condi-
ciona el Govern de la Generalitat. 

La primera pregunta..., no es pot enganyar els ciutadans de que aquesta situació 
pot encara durar molt temps. Nosaltres estem confinats, però la Covid està descon-
finat. Vostès, i en concret el seu departament, han establert un pla d’emergència, 
establint si el seu departament ha de tenir reduccions? Estem veient que hi han al-
guns departaments del Govern que són imprescindibles, en aquest moment: el De-
partament de Salut, el Departament d’Afers Socials, el Departament d’Economia i 
Empresa... Vostès tenen, conseller, un pla per alliberar recursos i que aquest allibe-
rament de recursos pugui anar a d’altres departaments que realment ho necessitin, 
no només per ara sinó també per als propers mesos i segurament també per als pro-
pers anys? Existeix aquest pla o l’estan fent?

Ja en els darrers pressupostos, nosaltres ja havíem dit que aquest augment del 
pressupost a la conselleria d’Acció Exterior no es justificava. I tornem a insistir en 
el mateix. Vostè creu, conseller, que hi han partides del seu departament que no es 
podrien reduir ostensiblement? Per exemple, les delegacions del Govern a l’exterior. 
Fa un moment vostè ha dit que és un dels departaments on es fan més consultes o 
reunions telemàtiques. Realment no es podrien reduir aquest 7,5 milions d’euros? 
Moltes vegades vostè ha contestat per telèfon, com ens ha dit. Això no es podria fer 
centralment, per acollir, per parlar amb tots aquests catalans que volen retornar, no 
es podria fer des del mateix departament? 

Jo m’ofereixo a ajudar-lo a rebre aquestes trucades, perquè no només vostès han 
rebut aquestes trucades. Hi ha molts catalans que s’han posat també en contacte amb 
nosaltres, familiars, amics, fills que s’han trobat fora i que han volgut parlar amb nosal- 
tres per veure què és el que podíem fer. Jo m’ofereixo a ajudar-lo, m’ofereixo a agafar 
el telèfon per tal de contestar aquestes trucades i ajudar-los en el seu retorn. 

Diplocat, 2 milions d’euros. Realment necessitem Diplocat, en aquests moments, 
o aquest augment de càrrecs, d’alts càrrecs, de personal... Realment ho necessitem, 
ara? En canvi, sí que veiem que de la mateixa manera que cal seriosament fer una 
reducció de molts dels costos del Departament d’Acció Exterior per alliberar aquests 
recursos per a altres departaments, sí que veiem que en l’àmbit de la cooperació 
aquests recursos són necessaris. La pregunta és..., perquè la Covid ens ho ha canviat 
tot, ens ha canviat aspectes molt importants del que ha sigut també el tarannà polí-
tic i institucional. Creiem que la Covid també ha de ser present en la cooperació, i 
que per tant cal canviar el focus d’atenció en cooperació per dirigir-lo, adreçar-lo a 
lluitar contra la Covid. Vostès tenen ja un pla en aquest sentit i, si el tenen, què és el 
que faran exactament en relació amb la lluita contra la Covid?

Nosaltres creiem que la Covid, com diu l’Organització Mundial de la Salut, és 
una pandèmia global i en la mesura que és una pandèmia global necessita solucions 
globals. No podrem estar segurs, no podrem estar protegits fins que no es trobi una 
vacuna, fins que no es trobi un remei. No podrem estar segurs si no hi ha cooperació 
internacional respecte a la investigació, respecte als resultats de les investigacions 
amb relació a la Covid. No sabem encara moltes coses de si ha de mutar, quantes 
vegades ha de mutar, si és el mateix en llocs càlids, en llocs freds... No sabem pràc-
ticament res amb relació a la Covid i per tant la cooperació de tots els països, és 
molt, molt, molt important.
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Nosaltres hem presentat una iniciativa perquè creiem que la lluita contra Covid, 
en concret la vacuna o el remei que es pugui trobar, així com els resultats de les in-
vestigacions en relació amb la Covid ha de ser considerat un bé global, ha de ser con-
siderat un bé comú i per tant ha de ser de lliure accés per a tots els éssers humans. 
Ha de ser, diguem-ho d’alguna manera, patrimoni de la humanitat. Ens agradaria 
que el Govern de la Generalitat, també en aquest marc 2030, de l’Agenda de Nacions 
Unides, s’hi sumés, a aquests esforços, a aquesta petició que ja li estic traslladant, 
perquè la vacuna, el remei, l’intercanvi de resultats en les investigacions, estiguin a 
l’abast de tots els éssers humans. I considerem que des del Govern de la Generalitat, 
des del Parlament de Catalunya, és una oportunitat per alçar la veu i demanar que 
això estigui present en el si de la comunitat internacional i puguem treballar tots ple-
gats perquè pugui afavorir, beneficiar, el conjunt de la humanitat.

Espero, doncs, conseller, que en aquesta primera intervenció ens pugui contes-
tar moltes de les preguntes que li he fet i, novament, molts encerts en la seva tasca 
d’ara en endavant.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. S’ha ajustat, com sempre, al temps; li quedaven vint segons. 
Per tant, ara passem el torn d’intervenció al Grup Parlamentari de Socialistes - Units 
per Avançar. Té la paraula el senyor Ferran Pedret. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. I gràcies, també, conseller per la seva compareixença en 
aquesta sessió informativa. 

En primer lloc voldríem, des del nostre grup parlamentari, sumar-nos a les mos-
tres de condol i de suport que s’han expressat tant per part de la presidenta de la 
comissió com per part del mateix conseller al final de la seva intervenció, a totes les 
persones que o bé han estat víctimes i són víctimes de la malaltia, o que han perdut 
els seus familiars en aquesta pandèmia. I encara que són moltes les persones d’arreu 
del món i també a casa nostra que s’han trobat en aquesta situació, prego que em 
permetin la llicència de traslladar molt especialment el condol del PSC i del nostre 
grup parlamentari als companys i les companyes dels comuns, per la dissortada pèr-
dua ahir de l’exsecretari general del PSUC Viu, Albert Escofet, i transmetre’ls per 
tant també tot el nostre afecte a la seva família, companys i a tots els seus coneguts.

En segon terme, volia també sumar-me al que li estava dient a l’inici de la seva 
intervenció la diputada Beltrán, de Ciutadans, que és desitjar-li a vostè, i també al 
conjunt del seu Govern, tots els encerts possibles. També la sort, si és que la sort 
existeix. Sabem que no és així, però que en tot cas s’alineïn les circumstàncies de 
manera que afavoreixin la tasca que el seu Govern estigui fent per minorar els efec-
tes d’aquesta malaltia en tots els camps: en el sanitari estrictament, també en l’eco-
nòmic i social, que té sens dubte també un impacte sobre la salut molt evident.

De fet, en aquestes dates estem veient com efectivament és molt evident que hi ha 
un impacte sobre la salut de les qüestions econòmiques i socials. El virus, que s’ha-
via dit en un inici que ens igualava a tots i que no coneixia ni ideologies ni classes 
socials, d’ideologies sembla que no hi entén, però de classes socials està clar que sí 
que afecta de manera diferent. I les dades, no només al nostre país sinó arreu, acre-
diten això i per tant tot això que se suma a altres evidències ja existents en aques-
ta matèria, també haurà d’implicar, crec, que repensem com construïm les nostres 
societats, com s’articulen els serveis públics i com actuen els poders públics per tal 
d’evitar que davant de circumstàncies com aquestes també hi hagi aquesta clara bret-
xa social.

De totes maneres, jo, entrant ja en l’anàlisi de l’exposició que ens ha fet, diria que, 
diguem-ne, ha estat d’ordre mixt, cosa que és comprensible. Tampoc em voldria obli-
dar, evidentment, ja que és el primer cop que compareix davant nostre, i disculpi que 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  19 

no ho hagi fet abans, de donar-li l’enhorabona pel seu nomenament, i jo crec que això 
explica, en el fons, que hagi estat per dir-ho així d’ordre mixt, la seva intervenció. 
És a dir, per una banda ha exposat algunes qüestions que segurament tindrien més a 
veure amb l’exposició del programa de treball del seu departament, cosa que hauríem 
volgut poder debatre amb vostè en circumstàncies no excepcionals com les que ens 
trobem, i per altra banda sí que ha fet algunes referències a la qüestió concreta de la 
gestió del seu departament en el context de la crisi de la Covid-19 o de la gestió de 
la pandèmia. Per tant, crec que val la pena intentar escindir, diguem, la resposta que 
nosaltres li fem en aquests dos aspectes.

I em permetrà que respecte a l’aspecte més ordinari, a les qüestions que puguin 
tenir a veure amb l’orientació general del seu departament no hi entri especialment. 
I com en el cas de la diputada que m’ha precedit, li agraeixo la referència que ha fet 
vostè a la causa per la qual vostè ha estat nomenat conseller i per la qual en el seu 
dia va dimitir el conseller anterior. Jo crec que sobre això n’haurem de parlar, per-
què és un tema molt transcendent, i per tant reitero que li agraeixo que vostè hi hagi 
referència, però penso que més val que avui no ens centrem en això, en el presump-
te cas d’assetjament sexual o laboral i les mesures que s’hagin adoptat, i li reitero 
l’agraïment per la referència que hi ha fet, però crec que hem d’entrar en qüestions 
que tenen a veure amb la gestió del seu departament en el marc de la pandèmia i en 
la comprensió que vostè s’ha incorporat en plena crisi a la gestió del departament.

Miri, vostè feia al final de la seva intervenció una crida a fugir dels debats super-
flus i defugir la confrontació entre administracions. Jo li he de lloar aquesta ma-
nifestació de voluntat que feia. El que passa és que en part, la seva intervenció he 
trobat que no acabava de ser plenament coherent amb aquesta voluntat que expres-
sava al final, i sobretot si ha de fer referència, ja que vostè forma part d’un òrgan 
col·legiat, al conjunt del Govern de la Generalitat, li he de dir que trobem molt a 
faltar aquesta fugida de debats superflus i de la confrontació entre administracions.

Jo crec, honestament, i l’hi trasllado així, que en totes les administracions públi-
ques, en totes les persones que tenen responsabilitats executives o que estan al cap-
davant d’ajuntaments, hi ha persones i departaments que estan fent tot el possible, tot 
el que està al seu abast per intentar minvar els efectes d’aquesta pandèmia. I n’hi ha 
d’altres que, lamentablement, a més a més d’això –o potser a vegades en lloc d’això– 
doncs, afegeixen elements de confusió o de confrontació que són contraproduents 
en un moment com aquest, des de tots els punts de vista, i crec, a més, que l’opinió 
pública no acaba d’entendre que polemitzem entre nosaltres en termes, diguem, tan 
crus, com a vegades ho solem fer. 

En primer lloc, i per acabar amb aquesta qüestió dels debats que puguin ser super-
flus, jo em trobo entre aquestes persones que, efectivament, troben que potser s’ha 
abusat de la metàfora bèl·lica a l’hora de parlar de la lluita contra la Covid. De totes 
maneres, el convido a repassar l’historial a l’hemeroteca dels deu anys de procés per 
trobar símils d’aquest tipus en boca de molts dels que formen part del seu Govern o 
dels partits que donen suport al Govern. 

Però, diguem-ne, feta la referència a la qüestió, a la metàfora, el que sí que no 
entenc és aquesta crítica a una suposada i inexistent militarització de la resposta del 
govern espanyol a la crisi. Miri, l’actuació d’algunes unitats de l’exèrcit, com sigui 
la Unitat Militar d’Emergències, o a vegades unitats diguem-ne d’infanteria mobi-
litzades per fer tasques pròpies de la Unitat Militar d’Emergències, és completament 
complementària. No diré accessòria, perquè es podria malinterpretar, però és com-
plementària a l’actuació principal del conjunt dels servidors públics. Es tracta d’un 
cos jerarquitzat, organitzat, de servidors públics que a més tenen a la seva disposició 
recursos, materials i capacitat logística, entre altres coses per exemple la farmàcia 
militar, sense anar més lluny. I s’ha posat a disposició del conjunt de les administra-
cions públiques per fer tasques complementàries de neteja i desinfecció. 
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És més, el seu propi Govern no només ha autoritzat o, diguem-ne, validat la 
intervenció d’aquestes unitats en diversos indrets, si és que en alguns casos ha de-
manat obertament l’ajuda, i també partits que formen part del seu Govern, a nivell 
local, ho han fet. Per tant, diguem, aparquem això i centrem-nos en el que de debò 
importa, perquè no seria notícia si vostès no ho haguessin convertit en una mena 
d’obsessió, i per tant aparquem això.

Pel que fa a la qüestió de les persones catalanes que es trobaven a l’estranger 
en el moment en què va esclatar la pandèmia, i sobretot les dificultats creixents 
que van anar afrontant a mesura que els diferents estats anaven adoptant mesures  
de distància social i s’anava dificultant el seu retorn. Vostè ha fet referència a diver-
ses consultes, em sembla que parlava de 930 consultes i unes 1.950 persones ateses, 
i deia que el 75 per cent de les persones que s’havien atès havien aconseguit retornar 
a casa i altres es trobaven en situacions, diguem-ne, que havien intentat ajudar que 
poguessin passar el confinament en la millor situació possible. 

Voldria demanar-li que ens ampliés la informació sobre aquestes persones que 
no han pogut tornar o s’ha considerat que era millor que passessin el confinament 
en el lloc on eren. Volia també preguntar-li per les persones que habitualment tenen 
fixada la seva residència en altres estats i, diguem-ne, quines són les estadístiques i 
les casuístiques complicades que hagin pogut afrontar, perquè interpreto que alguns 
d’ells hauran volgut tornar i altres potser hauran volgut passar el confinament en el 
seu lloc habitual de residència, i també li volia preguntar per la coordinació entre 
diferents administracions. Perquè a nosaltres ens consta que el seu departament i 
administracions locals s’han coordinat amb el Ministeri d’Afers Exteriors i amb la 
Delegació del Govern a Catalunya, i volia preguntar-li per quina avaluació fa vostè 
d’aquestes gestions coordinades, perquè en el fons molts dels catalans i les catalanes 
que han tornat, alguns evidentment ho deuen haver fet amb vols comercials i amb 
els seus propis recursos, altres ho deuen haver fet amb l’ajuda del Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya o d’administracions locals, però en el fons molts també han 
tornat gràcies a les gestions no només del Govern d’Espanya, sinó també amb l’as-
sistència consular d’altres països de la Unió Europea. 

I per cert, aquí li faig una pregunta: fins a quin punt els consta a vostès que hi 
hagi hagut catalans i catalanes que hagin hagut de fer ús, o que hagin fet ús, d’aques-
ta assistència consular d’altres estats membres de la Unió Europea per poder tornar 
a casa? Jo sé que aquesta és una dada que probablement el ministeri...

La presidenta

Diputat, se li acaba el temps...

Ferran Pedret i Santos

Acabo, acabo, presidenta. Simplement per demanar-li aquesta qüestió, eh? Si té 
coneixement que en el transcurs d’aquesta crisi s’hagi fet ús per part dels ciutadans 
catalans de l’assistència consular a través d’altres estats membres de la Unió Europea.

La presidenta

Gràcies, diputat Ferran Pedret. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Té la paraula la diputada Susanna Segovia. 

Susanna Segovia Sánchez

Bon dia a tothom. Bon dia, conseller, companys diputats i diputades. Voldríem 
també de part del nostre grup compartir el condol a les víctimes d’aquesta pandèmia, 
als seus familiars, als seus amics... Agrair la referència del diputat Pedret al company 
Albert Escofet, que efectivament és una persona que ens ha deixat víctima d’aques-
ta pandèmia, però que és una persona que a més a més tothom la coneix per la seva 
lluita contra la injustícia, per la seva lluita contra les desigualtats, per la seva lluita 
per un món millor i, com s’ha comentat, aquesta és una pandèmia que no coneix de 
fronteres ni d’ideologies, però sí de classes socials i és justament contra aquesta si-
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tuació de desigualtat i d’injustícia de les classes socials, que l’Albert lluitava cada dia. 
Així que des d’aquí també un record per ell, per la seva família, per la seva amistat i 
pels seus companys. També un reconeixement a les persones que estan fent aquestes 
tasques essencials i no essencials, també, per a tots aquells que estan enfront aquesta 
pandèmia, que estan aconseguint que a poc a poc ens n’anem en sortim, perquè ens 
en sortirem, però que ens caldrà sobretot un esforç col·lectiu molt gran per poder-hi 
fer front juntes i per no deixar-nos ningú enrere.

Nosaltres ho hem dit, és un moment –i el conseller també hi ha fet referència, tot 
i que és cert que ho ha esmentat, però en parts de la seva intervenció no semblava 
que ho compartia gaire, el que ell mateix estava dient– de defugir el conflicte. 

Nosaltres també compartim que no creiem que hagi estat l’actitud generalitzada al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i per aquesta raó volem fer una crida, de nou, 
a la corresponsabilitat, a la cooperació, a treballar conjuntament, que no tot el que fa 
un govern està bé ni tot el que fa un altre govern està malament, que sens dubte hi ha 
coses que s’estan fent que surten millor, coses que surten pitjor, ningú no ha fet front 
a una crisi com aquesta, que l’autocrítica és necessària per part de tothom, per part de 
tots els nivells de govern, perquè el que s’està fent amb tots els recursos que es tenen 
disponibles i amb tots els que caldria tenir..., val la pena reconèixer allò que es fa i 
seguir posant com a repte allò que no es fa o que no es fa prou bé. I en això, nosaltres, 
creiem que és una crítica que hem de fer a tots els nivells, totes les persones que estem 
implicades en aquesta lluita.

Aquesta crisi, i és una de les coses que hem trobat a faltar, potser, en la intervenció 
del conseller..., és com aquesta crisi, com aquesta pandèmia està afectant més fortament 
els països més empobrits, com aquesta crisi està posant la vulnerabilitat de molts paï-
sos, de molts estats de l’Àfrica, de l’Amèrica Llatina, que precisament després d’anys 
i anys de retallades, d’espoliació de recursos, de tenir les mans lligades per l’FMI,  
pel Banc Mundial, a l’hora de poder fer front per a enfortir els seus serveis públics, els 
seus serveis bàsics, han hagut de fer front a una pandèmia sense ni tan sols tenir les 
condicions de salut pública que tenim aquí. Aquí hem vist com les retallades han afec-
tat la capacitat de resposta que hem tingut des de les polítiques públiques, però també 
hem de posar en evidència la capacitat de resposta que encara tindran més els països 
més vulnerables, que afronten aquesta pandèmia amb una situació de més desigualtat. 

Només pocs exemples: Suècia té 5,4 metges per cada mil habitants, Espanya 4,1; 
a Burundi, Etiòpia o Camerun és de 0,1. Mentre a Alemanya hi ha vuit llits hospita-
laris per mil habitants, a Mali la ràtio és de 0,1 o de 0,4 a Burkina Faso. Són països 
amb economies altament vulnerables, països que depenen molt de l’exportació de 
matèries primeres, que no tenen economies sostenibles, que a més a més depenen 
molt d’economies informals; molta de la gent que viu en aquests països depèn d’una 
economia informal i ara mateix no estan podent treballar ni tenir recursos. Per tant, 
ens trobem amb una pandèmia global que requereix com a resposta la justícia glo-
bal. La solidaritat en aquests casos és imprescindible, no només necessària, és im-
prescindible. 

Creiem que aquí la Generalitat de Catalunya té un paper fonamental, a l’hora 
de col·laborar en aquesta resposta solidària i en aquesta resposta que avanci cap a 
la justícia global, no només en els ajuts al desenvolupament, que més endavant en 
parlaré, sinó també en el paper que pot tenir la Generalitat de Catalunya a l’hora de 
denunciar les situacions de vulneració de drets humans que s’estan agreujant a molts 
països degut a la situació de la pandèmia que estem vivint.

I ens han arribat alertes de la Taula Catalana per Colòmbia, de la gent que tre-
balla amb Colòmbia, de com s’està utilitzant aquesta pandèmia, per exemple, per 
agreujar i fer encara més forts els atacs als defensors i defensores dels drets humans, 
per assassinar-los, per aprofitar aquesta situació on efectivament en alguns llocs s’es-
tà aprofitant per militaritzar, i ja s’està utilitzant per agredir encara més els defen-
sors i defensores dels drets humans, com també passa a Bolívia. I és evident, en les 
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situacions on a més a més són països que estan en situacions de conflicte i fer front 
a aquesta pandèmia està agreujant les conseqüències del conflicte i està agreujant la 
situació de vulneració de drets humans que viuen, i més endavant, a les preguntes, 
aprofitaré per parlar dels casos concrets de Palestina i el Sàhara Occidental. 

Cal més que mai el compromís de la cooperació catalana, cal més que mai el 
compromís de la Generalitat de Catalunya per l’ajut oficial al desenvolupament. To-
tes tenim molt al cap què va passar el 2008, quina va ser la resposta de la Generali-
tat de Catalunya a la crisi del 2008 pel que fa a l’ajut oficial al desenvolupament. Va 
ser una retallada dràstica, radical, fins pràcticament intentar extingir la política de 
cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

Conseller, nosaltres li volem traslladar el neguit de bona part del sector, el neguit 
també del nostre grup parlamentari, i volem sentir el seu compromís de que això ara, 
aquest cop, no passarà. Perquè quan hi hagi aquesta priorització de recursos, que  
vostè n’ha fet esment en la seva intervenció, no serà a costa dels de l’ajut oficial al 
desenvolupament i dels recursos a la cooperació al desenvolupament. Tenim un nou 
pla director sobre la taula; tenim un pla director que contempla un escenari econò-
mic i un escenari pressupostari per als propers quatre anys; tenim un important aug-
ment dels recursos per a cooperació al desenvolupament als pressupostos del 2020. 
Nosaltres, i vostè ho sap, hem treballat fortament per garantir que s’acompleixi el 
compromís del pla director en aquests pressupostos, que haurien de veure la llum ja 
la setmana vinent.

Nosaltres el que voldríem, conseller, és de part seva sol·licitar el seu compromís 
perquè s’acompleixin aquests recursos previstos per a l’any 2020, però també l’esce-
nari pressupostari previst. Recordem que el que preveu l’escenari és arribar al 0,7 al 
2030, quan hi hauríem d’haver arribat el 2010 segons la Llei de cooperació al desen-
volupament. Per tant, anem tard, anem molt tard i els recursos a l’ajuda oficial al 
desenvolupament de tot arreu són imprescindibles per a realment fer front no només 
a la pandèmia, no només, sinó a tota aquesta situació d’injustícia i desigualtat glo-
bal. La pandèmia, ara, el que està fent és posar-la més en relleu, però quan s’acabi, 
i s’acabarà en algun moment, la situació d’emergència sanitària, aquests països, les 
poblacions d’aquests països seguiran en una situació de vulnerabilitat. 

I la resposta no pot ser només una resposta en cooperació sanitària, no pot ser 
només una resposta a l’emergència, ha de ser una resposta que contempli també les 
situacions que han de revertir-se en aquests països per poder fer front econòmica-
ment i socialment a la defensa dels drets humans en la situació en la qual quedin 
aquests països.

Per això també li volem demanar al conseller com pensen, des de l’Agència Ca-
talana de Cooperació i des del seu departament, realitzar aquest enfocament en la 
lluita contra la pandèmia, perquè no podem tampoc cometre l’error de destinar no-
més recursos a l’emergència, perquè ja s’ha vist en altres casos. L’emergència, la 
resposta a una emergència passa també per la reconstrucció i per la recuperació. Per 
tant, tenir línies de finançament que permetin enfortir els serveis públics d’aquests 
països, enfortir la capacitat que tenen els seus governs i la societat civil per donar 
resposta a la situació d’emergència sanitària, però també i sobretot a la situació 
d’emergència econòmica i social que es viurà en aquests països, com la viurem tam-
bé aquí a Catalunya, és clau per avançar en la resposta global a aquesta situació de 
crisi que estem vivint actualment.

A nosaltres ens ha cridat l’atenció el poc temps que ha destinat en la seva inter-
venció a parlar precisament d’allò que suposa el 40 per cent dels recursos del seu 
departament, que és la cooperació al desenvolupament. Ens ha avançat que hi hauria 
una convocatòria, no ha avançat gaire cosa més. Nosaltres sí que li demanem, con-
seller, a la segona resposta si pot ser més específic, si pot garantir aquest compromís 
amb la cooperació al desenvolupament, si pot garantir el compromís que va tenir 
el conseller anterior, el senyor Bosch –i també deixo per a un altre dia parlar de la 
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situació de la seva sortida i de la seva arribada–, de destinar d’aquest augment dels 
recursos de cooperació, 10 milions, només, d’augment per a les convocatòries per a 
enfortir el sector de les ONGs. El sector de les ONGs de cooperació al desenvolupa-
ment a Catalunya, de defensa dels drets humans, ha demostrat ser un sector d’avant-
guarda en la lluita per la justícia social, per la justícia global. També ho pot ser en la 
lluita contra els efectes d’aquesta pandèmia, per fer front a aquesta pandèmia i per 
la recuperació de les poblacions més vulnerables.

Conseller, nosaltres li voldríem demanar que en la seva resposta ens ratifiqui 
aquest compromís del pla director, de l’escenari pressupostari previst per als propers 
anys, que ens digui que les retallades no afectaran la cooperació al desenvolupament 
per posar els recursos en una altra cosa. Ja ho vam sentir en el seu moment, que 
«la cooperació al desenvolupament ara no toca, perquè el que toca és una altra cosa 
perquè no hi ha recursos per a tot». Nosaltres creiem que defensar l’ajut oficial al 
desenvolupament és lluitar contra la pandèmia, és posar els recursos allà on s’han de 
posar per fer front a la situació de crisi social i econòmica en la qual ens trobarem. 

No només això, hi han alguns reptes pendents en el seu departament, que creiem 
que també tenen a veure amb això, perquè tenen a veure amb la defensa dels drets 
humans, i que és l’Observatori d’Empreses i Drets Humans de Catalunya, que és 
una altra de les coses que fa molt de temps que demanem, que és un dels compromi-
sos del govern que s’ha aprovat en aquest Parlament repetides vegades i que seguim 
sense tenir avenços. 

Creiem que és un tema fonamental per realment donar coherència i complemen-
tarietat als recursos de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalu-
nya, i també l’aposta per la coherència de polítiques del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per una compra pública ètica, per garantir que no es contracten serveis 
amb empreses que vulneren els drets humans... Tot això forma part del que seria la 
lluita de Catalunya per la justícia global i en aquest sentit, conseller, ens agradaria te- 
nir la seva resposta.

Nosaltres creiem que sortint d’aquí hem de sortir amb un pla de xoc social, eco-
nòmic...

La presidenta

Senyora Segovia, ha esgotat el temps.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, ja acabo. Que no pot tornar a la situació en la qual estàvem i aquí el seu de-
partament hi té molt a fer perquè sigui en l’àmbit global. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Carles 
Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Bon dia, conseller. Gràcies per la 
seva compareixença. En primer lloc, felicitar-lo per aquest nou càrrec, per aquesta 
nova responsabilitat, que com vostè molt bé ha dit li toca assumir en un moment 
extremadament difícil. Per tant, li desitgem tot l’èxit i tot l’encert i tota la nostra 
col·laboració i cooperació en tot allò que sigui potenciar l’acció exterior, l’acció in-
ternacional del Govern de Catalunya en termes, com estem parlant i ara hi parlaré 
també en la meva intervenció, de cooperació i solidaritat a escala global, que aquest 
és el repte al que ara ens enfrontem, principalment. Una nova etapa, un nou cicle 
d’internacionalisme veritable, de solidaritat, de col·laboració i de cooperació a nivell 
internacional, en el qual nosaltres voldríem que la Generalitat tingués un paper pro-
tagonista i referencial.
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Bé, dit això, algunes qüestions que voldríem aprofundir o subratllar pel que fa 
a la seva intervenció. En primer lloc, conseller, demanar-li si realment vostè en 
aquests moments pot garantir, pot acreditar, que qualsevol praxi o risc de que aques-
ta es pugui produir en matèria d’assetjament sexual o d’assetjament laboral en el seu 
departament, doncs, està definitivament esborrada del mapa. Ens agradaria que vos-
tè certifiqués i acredités que això en aquests moments és així. 

En segon lloc, pel que fa als catalans i catalanes a l’estranger, suposo que com tots 
i totes vostès, nosaltres hem pogut constatar, si més no en les primeres setmanes de la 
crisi, que la resposta de les ambaixades i els consolats espanyols a la majoria de països 
va ser no només insuficient, sinó en molts casos extremadament negligent, deixant a 
la intempèrie molts ciutadans i ciutadanes del conjunt de l’Estat, també de Catalunya, 
en diversos països. No només no donant resposta suficient, sinó fins i tot no donant 
resposta, no atenent a les persones que s’adreçaven a aquests organismes per tal de de-
manar suport. Coneixem, per exemple, el cas de l’ambaixada espanyola a Colòmbia, 
que durant dies simplement responia, doncs, que no disposava d’instruccions i que no 
estava en condicions de donar una resposta efectiva. En aquest sentit, per exemple, en 
aquests casos hem de reconèixer com per exemple la delegació a Mèxic de la Genera-
litat va donar una resposta alternativa i més satisfactòria.

Però el que ens preocupa és, en aquests moments, aquelles persones, aquells 
ciutadans ciutadanes de Catalunya que encara estan a l’exterior i encara tenen la ne-
cessitat i el desig de retornar, quina resposta, quina actuació està prevista en el curt 
termini per part de la Generalitat en aquest sentit. 

Bé, en tercer lloc, certament quan observem el món i veiem el que han estat dè-
cades de doctrina neoliberal de retallada de serveis públics, de desinversió pública, 
de privatitzacions, etcètera, ara veiem com és en aquest terreny que la Covid avança 
d’una forma especialment fàcil. La Covid avança bé allà on hi ha desprotecció públi-
ca, allà on s’ha fet de la salut un negoci. Per tant, aquest és un repte important que hem 
d’afrontar a nivell global, a nivell nacional i a nivell local, i on voldríem que efectiva-
ment la Generalitat tingués un paper molt actiu des del punt de vista de la cooperació 
i de la solidaritat internacional, reconstruint aquests serveis públics, reconstruint la 
xarxa pública de serveis bàsics, d’infraestructures bàsiques a tot arreu, per tal de que 
a tot arreu es pugui disposar en igualtat de condicions d’uns serveis públics adequats 
per fer front a aquesta i a altres situacions de crisi que puguin venir en el futur.

Però no només això. Ens trobem davant del repte de que la resposta global a 
aquesta crisi pugui estar fortament marcada per la insolidaritat, per les derives auto-
ritàries, per les derives antidemocràtiques; és a dir, tenim el perill de que la resposta 
global a aquesta crisi o en molts dels estats estigui marcada per la insolidaritat i per 
la competència en lloc de la cooperació. Per tant, creiem, conseller, que en aquest 
sentit la Generalitat té un repte i una oportunitat, i és esdevenir un referent inter-
nacional en un nou model de diplomàcia pública basat en la col·laboració, en la co-
operació, en un veritable internacionalisme, en la solidaritat internacional i jugar un 
paper molt actiu en aquest sentit en els organismes internacionals i en la seva praxi 
i en la seva política. 

I ja acabo, presidenta, perquè veig que se m’acaba el temps, però només assenya-
lar encara alguna qüestió més relacionada amb aquesta darrera qüestió. Jo, en aquest 
sentit li he de criticar o li de qüestionar, conseller, amb tot el respecte, que en el seu 
discurs a mi m’hi ha mancat ambició, m’hi ha mancat mirada llarga, ambició d’ob-
jectius en aquest sentit, en referenciar el nostre país en una nova diplomàcia públi-
ca, en un nou model de relacions internacionals. M’agradaria que en la seva segona 
intervenció pugui aprofundir en això, i sobretot també que ens expliqui com el seu 
govern pensa traspassar o superar tots els obstacles que la recentralització de l’Estat, 
present i futura, posarà a aquesta acció internacional.

I després, en la rèplica, ja afegiré els altres punts. Gràcies, presidenta, per la seva 
generositat en la gestió del temps. 
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La presidenta

Gràcies, senyor Riera, no es mereixen. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari 
del Partit Popular, té la paraula el senyor Daniel Serrano. 

Senyor Serrano, està mutejat, hauria de...

Daniel Serrano Coronado

Decía que, en primer lugar, sumarme a las muestras de conduelo que han expre-
sado el resto de compañeros, desear una pronta recuperación a todas aquellas per-
sonas que en estos momentos están pasando la enfermedad y obviamente también, 
conseller, felicitarle a usted por su nombramiento. Es obvio que no se produce en 
el momento políticamente más agradecido, pero la situación es la que es. Hoy está 
usted está aquí como nuevo conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales 
y Transparencia, y creo sinceramente que en la actual situación le hago un favor si 
soy sincero con usted, aunque pueda resultar duro. Sobre todo y especialmente para 
intentar devolverle a la realidad, porque su intervención me ha dejado muy preocu-
pado. 

A usted no le vendrá de nuevo si le digo que su idea de acción exterior, tal y 
como está planteada, para nuestro grupo parlamentario es perfectamente prescin-
dible. Pero yo creo que en los actuales momentos –estamos sufriendo una pande-
mia mundial que está dejando miles y miles de víctimas por todo el mundo–, creo 
sinceramente que la actual conselleria es perfectamente prescindible. Y a pesar del 
intento que ha hecho usted en su intervención de intentar justificar su existencia, he 
de decirle que no se ha salido, no se ha salido, porque realmente gran parte de las 
funciones y competencias que están bajo su mando realmente en estos momentos 
no tienen ningún sentido, y no lo tienen además porque ya hay otra Administración 
que en estos momentos ha asumido muchas de las cuales, y por lo tanto creo since-
ramente que su consejería debería sufrir una dieta de adelgazamiento severa en los 
próximos días. 

Le digo esto porque evidentemente detrás de cada función, detrás de cada com-
petencia, evidentemente hay también una partida económica y yo creo que en estos 
momentos los recursos económicos hay que ponerlos donde más se necesitan, don-
de son urgentes, donde son imprescindibles, y no creo que sea en estos momentos 
la consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia lo más 
prioritario y urgente.

Usted hablaba de unas 44 persones que están trabajando en estos momentos en 
la consejería. Es imprescindible que estos trabajadores se reorienten a otros departa-
mentos que son más necesarios, como pueden ser los servicios sociales, educación, 
sanidad, interior..., porque en estos momentos las relaciones internacionales como 
ustedes las plantean creo sinceramente que no son imprescindibles. 

Y le digo esto porque más allá de la voluntad política, que discutible si es necesa-
rio o no, yo creo que en una situación de confinamiento prácticamente mundial, en 
todo el mundo, creo es necesario hacer un ejercicio de realismo. Y es que, a pesar de 
que usted quisiera llevarlas a cabo, estas funciones en el exterior, digo que la situa-
ción de confinamiento mundial hace que resulte prácticamente imposible poderlas 
llevar a cabo, de ahí que sea necesario, insisto, una reorganización de su departa-
mento, tanto de recursos económicos como de recursos humanos, en la lucha contra 
la Covid-19 y con las graves consecuencias que va a dejar, tanto económicas como 
sociales, en los próximos meses. 

Y le pongo varios ejemplos que yo creo que pueden resultar indiscutibles, ¿no? 
Dos millones de euros de subvención que recibe el Diplocat, los gastos de protoco-
lo, publicidad, que en estos momentos asciendes a casi 3 millones de euros. Inclu-
so, por mucho que algunos grupos parlamentarios intenten justificarlos, es que hay 
proyectos de cooperación que en estos momentos están en marcha y no van a poder 
seguir ejecutándose. Eso se tiene que reorganizar porque no va ser posible debido a 
la situación de confinamiento mundial, y especialmente en esos países donde la pan-
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demia aún no castiga duramente pero que en los próximos meses con el cambio de 
temperaturas, por el cambio estacional, pues va ser más necesario que nunca y esos 
proyectos se tienen que reorganizar porque, insisto, la situación de confinamiento va 
a hacer imposible que se puedan seguir ejecutando. 

Por lo tanto, yo creo que hay partidas y funciones y cuestiones que se tienen que 
dar una salida y una alternativa. Las delegaciones en el exterior. Oiga, si las emba-
jadas y los consulados no han funcionado, pues, ustedes que son socios del gobierno 
de España exíjanle a la ministra de Exteriores que las embajadas y los consultados 
funcionen como tienen que funcionar y atiendan la respuesta, los catalanes, como 
ciudadanos españoles que son. Y si no también hay recursos consulares de otros paí-
ses de la Unión Europea, pero no creo que en estos momentos las delegaciones de la 
Generalitat en el exterior puedan ser de utilidad realmente en estos momentos para 
los catalanes que están residiendo en el exterior y que tienen intención de volver. 
E insisto, si ha habido algún tipo de negligencia o de dejación por parte de esas em-
bajadas o cuerpos consulares, se tienen que expresar las quejas donde se tienen que 
expresar, que es en el Congreso de los Diputados y ante la ministra de Exteriores.

En definitiva, conseller, yo lo que le pediría es que los próximos días usted tiene 
que presentar un plan urgente de reorganización de competencias, de funciones y 
de recursos económicos para destinarlos a lo que ahora es imprescindible y funda-
mental, que es la lucha contra la Covid-19 y las graves consecuencias económicas y 
sociales que va a dejar.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, conseller. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Serrano. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. 
Té la paraula el senyor Ruben Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Conseller, diputats i diputades, encantat de retrobar-vos, 
malgrat tots els malgrats, i malgrat la pantalla que avui tenim entremig. Primer de 
tot, afegir-nos al condol i a l’acompanyament de totes les víctimes de la Covid-19. 
I a vostè, conseller, benvinguda, felicitacions i agraïments. Ens sumem a enviar-li el 
millor dels desitjos per la feina que li ve d’ara endavant. 

Agrair la seva compareixença, les explicacions i la voluntat de servei. No va dub-
tar d’emprendre aquesta tasca en un moment complicat per al departament, per a 
la conselleria, i demanar-li que acompanyi, per tant, en primer terme, les víctimes 
i les persones que han patit l’impacte de l’assetjament de manera més o menys di-
recta i que potser vostè pugui estar al seu costat, que les acompanyi tant com pugui 
i que les escolti, que les empoderi, que enforteixi els protocols, també cal dir-ho, i 
els mecanismes del departament per evitar que es donin situacions com aquestes de 
cara al futur.

Aquests dies es repeteix que les crisis també són oportunitats. Oportunitats en 
molts àmbits, però també per reflectir les millors qualitats de la nostra societat i se-
gurament això és cert, però cal propiciar-ho i per propiciar-ho el primer que hem 
de fer tots plegats és estar alerta. I quan parlem d’aquestes qualitats, avui trobem 
aquelles treballadores que sovint s’han vist i es veuen menystingudes, que treballen, 
doncs, des de la precarietat, des de la inseguretat, estem parlant de treballadores 
sanitàries o d’aquelles que s’asseguren que tinguem l’imprescindible per viure, des 
de la pagesia fins al caixer o la caixera que ens cobra els aliments o els subminis-
traments més bàsics.

El moment és greu a Catalunya i arreu del món i les responsabilitats d’aquest 
departament que lidera, per tant, no són menors. Tal com ha manifestat, la seva 
prioritat és fer del departament una eina útil per a la ciutadania. Una tasca en la que 
no escatimen en recursos, i així ho podem testimoniar segurament les més de dos 
mil persones ateses pel departament en aquests temps de confusió, moltes d’elles a 
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l’estranger, sense saber si podrien tornar o no, amb aquesta angoixa sabent també la  
situació que podrien tenir molts familiars aquí, al país, i que havien picat abans a  
la porta a les ambaixades o al ministeri i que no havien trobat resposta. 

El departament s’ha mantingut obert, i així ho constaten molts casos, vint-i-qua-
tre hores, set dies a la setmana, perquè la prioritat és fer una xarxa d’acció exterior 
que estigui al servei de la ciutadania, no al servei d’una ideologia o uns interessos 
particulars concrets, com sovint alguns s’acarnissen, no?, a dir, fins i tot de manera 
tòxica, sinó que aquest departament serveixi, u, per explicar Catalunya a fora i, dos, 
per servir a la ciutadania de Catalunya al món.

I el tercer àmbit, i probablement, segurament el més important, el de l’acció 
exterior, rau en tot l’àmbit que ara més endavant parlarem, de la cooperació. Una 
voluntat de servei que no s’ha vist, o almenys no ho sentim així, que s’hagi vist 
corresposta pel Ministeri d’Exteriors –sigui quin sigui el Govern, no ara concre-
tament–, perquè sempre s’ha dedicat a desprestigiar aquest departament i a perse-
guir-lo sota l’excusa, sota el paraigua, de l’independentisme; un ministeri molt poc 
operatiu també davant d’aquesta crisi, tot i que cal reconèixer que l’actual ministra 
és una millora marginal respecte al ministre Borrell, que ha tingut un paper galdós 
com a cap de la diplomàcia europea: l’única actuació destacada va ser quan la seva 
tendència a parlar massa i pel broc gros, va fer arriscar els carregaments de masca-
retes que subministrava l’empresa xinesa Huawei. 

També hem de destacar una altra pota del departament aquests dies clau, que és 
la transparència. Sabem exactament quines són les persones que ha atès i ho tro-
bem fàcilment a través d’un web de la Generalitat, el nombre de sol·licituds rebu-
des i el nombre de sol·licituds resoltes, les que s’han atès. Una gestió de les dades 
que contrasta també amb l’opacitat, o certa opacitat, del ministeri. I aquesta gestió 
transparent, que també s’estén a altres àmbits i en la qual el departament ha de ser 
essencial per obrir les dades, per exemple, dels tests de la Covid-19 realitzats a Cata-
lunya, dades que es podien obtenir fins i tot segregades per sexe, per àrea bàsica de 
salut, per edat, per municipi, unes dades essencials per entendre la pandèmia, com 
impacta aquesta pandèmia en la nostra societat, i també per tant per avaluar l’acció 
del mateix Govern. 

És un període certament d’excepcionalitat, perquè ens cal prendre mesures extra-
ordinàries per fer front a la urgència sanitària, que és molt singular i que és  única, 
i aquestes mesures han de servir per garantir el benestar de la ciutadania, no per 
 coartar els seus drets i les seves llibertats. Un compromís que en aquests moments 
cal que sigui més ferm que mai, especialment si les solucions que sovint es diuen 
per combatre la Covid-19 passen per la monitorització de dades de la ciutadania. Si 
algunes solucions passen per la monitorització de dades de la ciutadania el que cal 
és garantir més que mai els drets i la transparència respecte a aquestes dades. 

En aquests moments de crisi sanitària la ciutadania pot ser més receptiva, a més, 
a les mesures autoritàries que limiten els seus drets i les llibertats, i això no és una 
sensació sinó que això està plenament estudiat, i en el cas del nostre país ho desta-
quen politòlegs com el Cesc Amat, el Jordi Muñoz, l’Andreu Arenas o l’Albert Pas-
tor, que han analitzat l’impacte de la pandèmia en les preferències polítiques de la 
ciutadania i han trobat que augmenten les demandes per un lideratge autoritari i per 
acceptar les limitacions de drets i llibertats. I efectivament, podem observar com 
autòcrates d’arreu del món, des del Govern de Donald Trump fins a Viktor Orbán 
o fins i tot fins a membres del Tribunal Suprem espanyol s’aprofiten d’aquesta ex-
cepcionalitat per coartar els drets i les llibertats de rivals o d’ideologies polítiques 
diferents. 

I davant d’aquesta pandèmia autoritària les institucions internacionals també es 
troben sovint fora de lloc i l’exemple més clar és quan l’Organització Mundial de 
la Salut va adoptar o va badar en alertar sobre la pandèmia per por a una pressió 
d’un govern concret, que era el Govern xinès, i ara veu perillar el finançament com 
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a represàlia de l’Administració Trump. Per tant, la pandèmia autoritària també és 
una pandèmia a la qual haurem d’estar atents. La vívida il·lustració de la cruïlla de 
la globalització neoliberal que supedita l’internacionalisme als interessos dels estats  
i les corporacions, i el replegament nacional del nou autoritarisme.

Nosaltres no podem caure en aquest dilema i hem de continuar reclamant un 
internacionalisme solidari, que construeixi en lloc de destruir, arreu del món i a 
Europa. I la ciutadania de Catalunya ho hem vist els darrers tres anys: allà on les 
institucions són més independents dels estats i més compromeses amb els drets 
humans són més garantistes amb aquests drets. Ho hem tornat a veure quan l’Alta 
Comissionada per als Drets Humans de les Nacions Unides, la Michelle Bachelet, 
reclamava el confinament a casa d’aquells empresonats per motius polítics, mentre 
el Tribunal Suprem el que feia era amenaçar funcionaris de justícia. 

Per això, en aquest moment el que reclamem de les institucions europees és que 
en qualsevol cas enforteixin una lògica comunitària, internacionalista, solidària, 
humanista, fins i tot podríem dir, i això es pot fer per exemple amb una renda de 
confinament que garanteixi la seguretat econòmica de la ciutadania, directament 
finançada pel Banc Central Europeu, una eina que també assegura que els estats 
tinguin al marge pressupostari per garantir la liquiditat de l’economia, però que 
enforteix els vincles entre ciutadans i institucions europees, els fa garants directes 
del benestar de la ciutadania confinada. És una proposta que resumeix l’esperit amb 
el que el Grup Republicà enfronta almenys aquesta crisi, eines extraordinàries en 
temps extraordinaris que garanteixin la seguretat vital, econòmica, de la ciutadania, 
que tinguin els drets i les llibertats com a divisa i que enforteixin la solidaritat i la 
cooperació.

I entrant en l’àmbit de la cooperació, les potes segur que més importants d’aquest 
departament i a les quals haurem d’estar més atents, ens alegra la perspectiva que ha 
deixat palesa sobre la històrica reclamació del 0,7 situant-la en l’àmbit de la responsa-
bilitat, situant-la en l’àmbit de l’humanisme, també de l’internacionalisme. I, per tant, 
esperem que aquest camí cap a l’assoliment de la xifra sigui, de debò, sigui ferm, i 
que per tant que ens posem a treballar per aconseguir-ho i que les noves pròrrogues 
no siguin sempre una tirada de pilota endavant. Per tant, ens alegra també aques-
ta posició. Fins i tot diria que amb aquesta mesura del 0,7 ens quedem curts davant 
l’emergència global i humanista que viu el món, que ja vivia i que ara, segur, encara 
és més greu. 

En aquest sentit, em sumo a les paraules de la diputada Segovia: la resposta no 
només ha de ser sanitària, no s’ha de limitar a això, i per tant ha de ser una resposta 
global perquè l’impacte del virus, al nostre entendre, sí que entén de fronteres, i de 
moltes. En el moment d’entrada, quan els recursos d’un estat fan que aquest virus es 
propagui més o menys, aquest virus sí que està entenent de fronteres, però sobretot 
de les fronteres que entén són d’aquelles fronteres invisibles, aquestes fronteres que 
no es veuen i que entre aquestes fronteres hi trobem les fronteres de classe. Ho ha dit 
també el diputat Pedret: són suficients els estudis arreu del món que demostren que 
l’impacte del coronavirus depèn molt de la classe social allà on entra.

I de la mateixa manera com altres grups també reclamen evitar qualsevol retalla-
da sobre el departament i en concret sobre l’àrea de cooperació, a la qual també molt 
enèrgicament ens hi sumem, cal recordar que fins ara, de moment, els únics que 
han respost a aquesta crisi amb retallades ha estat el Ministeri de Treball, per cert 
encapçalat per Podemos, que ha retallat un 55 per cent de les polítiques públiques 
actives de la Generalitat de Catalunya, unes polítiques d’ocupació que són fora, no?, 
diguéssim, de l’àrea d’acció d’aquesta comissió, és cert, però que són imprescindi-
bles també, igual que les de cooperació, perquè la crisi no la paguin els de sempre, 
en aquest cas, doncs, els aturats més precaris o de més llarga duració. 

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. També ha ajustat el temps, li han sobrat deu segons. 
Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el seu por-
taveu, el senyor Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Si em permet, conseller, tres punts per a començar. 
En primer lloc, li desitgem evidentment sort i encerts, com ho hem fet tots en aquest 
moment difícil i complicat. Però volíem començar, ja ho veurà que nosaltres ho fem 
sovint en aquesta comissió, amb un record sentit pel conseller Raül Romeva. És el 
tercer conseller que veiem passar per aquesta comissió des de que està empresonat. 
Nosaltres hem insistit sempre que la seva presó, el seu judici i la seva condemna són 
injustos, però ara encara ho són més, si és que encara ho podrien ser més. Tenim una 
Alta Comissionada de Nacions Unides, Michelle Bachelet, va insistir en el tema que 
tots aquells presos que no fossin un perill, no només els presos polítics, qualsevol 
pres que no representi un perill per a la seva societat, ha de ser al carrer. Per tant, 
ara més que mai, i com sempre, demanem el seu alliberament. 

I segon punt, conseller Solé, en moments extraordinaris, en moments difícils, 
més drets i més democràcia, i per tant, vol dir també més reforçar les institucions. 
Vostè és un conseller del segle XXI, ha estat nomenat i ha pres possessió de forma 
telemàtica, i com deia abans la presidenta al començar aquesta comissió, ens agra-
daria que no només en comissió, sinó el conjunt de les institucions d’aquest país i 
una de les centrals i principals és el Parlament de Catalunya, funcionin al cent per 
cent amb els mitjans que ens dona en aquests moments la situació que vivim, amb 
tots els mitjans telemàtics que ens permeten assumir perfectament les necessitats 
que té el país del seu Parlament i, per tant, esperem que ben aviat el president ens 
pugui explicar la remodelació del Govern a tots els parlamentaris. 

En tercer lloc, una obvietat. Això que fem, aquestes trobades telemàtiques, les fa 
tothom; les fan les empreses, les organitzacions, les associacions i ara també les fan 
les famílies, els amics... Estem demanant als centenars de milers de persones que 
formen part de la comunitat educativa que les facin... Hem de fer que aquest Par-
lament funcioni al cent per cent en aquests temps complicats, no només les comis-
sions, també el Ple i per tant el compromís amb la tradició parlamentària d’aquest 
país. Recordin Pau Casals a la seu de Nacions Unides dient que la nostra tradició 
parlamentària s’enfonsava en la història i en els temps més antics, doncs, hem de fer 
que aquest sigui un parlament del segle XXI i per tant faig una petició a tots els grups 
parlamentaris perquè hi treballem.

A continuació, conseller, si m’ho permeteu farem des de consideracions més ge-
nerals a consideracions més específiques i deixarem per a la part de les preguntes el 
que són concrecions ja molt específiques. 

No podem començar d’altra manera que donant tot el suport a les persones con-
tagiades, esperem la seva pròxima recuperació. Condol a totes les persones que 
han perdut alguna persona estimada, estem al seu costat. Un agraïment immens a 
tothom que fa que aquest país rutlli cada dia, per alimentar-nos, perquè estiguem 
segurs, perquè tinguem els pobles i les ciutats nets, perquè tinguem els hospitals 
polits, per treballar en serveis essencials, especialment els que treballen en serveis 
sanitaris, tot el suport a la comunitat sanitària i a la comunitat científica que està 
demostrant que, quan volem, efectivament som un país excel·lent. Agraïment i satis-
facció també per una societat catalana responsable, cívica, generosa i solidària. La 
societat catalana ha fet seves les recomanacions dels experts, que al mateix temps ja 
havia fet seves el seu Govern, el Govern del qual formeu part, i per tant està donant 
un exemple com a societat capdavantera a nivell mundial. 

També ara en aquest desconfinament que ens han imposat, a falta d’un estat res-
ponsable, sempre hi haurà la força i la responsabilitat de la gent. Us encoratgem a 
continuar la tasca del Govern de Catalunya situant les persones, la seguretat de les 
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persones, com a eix de totes les decisions. El nostre objectiu principal en aquests 
moments és salvar vides, protegir les persones treballadores que han d’anar a tre-
ballar, protegir la feina de les persones confinades a casa i garantir també el treball 
del futur. La presa de decisions del vostre Govern ha de ser seguint els criteris de 
la comunitat sanitària i de la comunitat científica. Altres criteris, ara, el que fan és 
distorsionar precisament això.

Tenim davant un govern espanyol que va començar actuant tard i malament, i 
ara ho fa amb presses i de forma temerària. Des de que va començar la pandèmia el 
govern espanyol va anar tard, fent cas omís de les recomanacions d’experts i ama-
gant-se darrere d’uniformes militars. És curiós, quan avui deien «això és una in-
venció» i al mateix temps estàvem veient la roda de premsa amb aquests uniformes 
militars cada dia que fan, a mi almenys, vergonya aliena. Han centralitzat les deci-
sions i estan generant ineficàcies i a sobre s’espolsen responsabilitats. 

En matèria econòmica i social, els errors comesos en la gestió de la crisi sanità-
ria per part de l’executiu de Pedro Sánchez els està repetint respecte a la gestió de la 
crisi econòmica i social, que vol dir bàsicament no escoltar els experts, no escoltar 
les persones, no escoltar la nostra societat. El govern del PSOE i de Podemos està 
mostrant una irresponsabilitat sense precedents, imposant-nos un desconfinament 
que sabem que no ha escoltat el seu comitè assessor, que ens exposa a una nova ona-
da que esperem que no arribi, però que aquesta sí, si ho han fet per estalviar, tindrà 
un cost que ni tan sols es poden imaginar. Que contrasta amb les decisions de països 
com Itàlia o França, que han allargat el confinament total, o països com Andorra, 
que ja han avançat que faran dos tests a cada persona abans d’anar a treballar. Ja ha 
estat criticada aquesta actuació per part de la premsa internacional i compta amb 
l’oposició de l’Organització Mundial de la Salut.

Teniu tot el suport d’aquest grup parlamentari, conseller, com a conseller triat pel 
president Torra. Ara més que mai el nostre món és el món. Té més sentit que mai 
allò que vam votar de forma cívica i pacífica i democràtica l’U d’Octubre. Volem un 
Estat propi perquè no només no en tenim un, sinó que en tenim un en contra. I des-
prés, a les preguntes, ja us demanarem per qüestions molt concretes que afecten el 
vostre departament, però ara volem destacar que sou una baula imprescindible del 
Govern amb les institucions de governança local.

El vostre departament ha de liderar i ha de consolidar les relacions amb els dife-
rents organismes de Nacions Unides amb qui ja teniu relació i fer feina de prospecció  
amb aquells amb qui encara no en teniu. Aquesta crisi ha posat de manifest la ne-
cessitat d’aquesta governança global, el paper d’aquestes agències. L’Organització 
Mundial de la Salut, ara mateix, és central per a coordinar polítiques i estratègies 
globals contra la Covid-19, i ens trobem emmarcats malauradament en un estat que 
rebutja i desobeeix aquestes indicacions. Fa unes setmanes li hauríem dit que aques-
ta feina de relacionar-se, d’obeir i de conèixer què demanen aquestes organitzacions 
de governança global s’havia de fer per salut democràtica. Ara li demanem que ho 
faci, vostè i el seu Govern, per salut pública. 

Sabem que des de Salut ja existeixen relacions amb l’Organització Mundial de la 
Salut, però en tot cas aquesta relació ha de ser liderada i compartida des del vostre 
departament, des del Departament d’Exteriors. Igualment, hem d’incrementar la re-
lació del nostre Govern amb aquelles agències que centren l’actuació en la defensa, 
promoció i reconeixement dels drets de les persones més vulnerables, aquelles que 
ja ara pateixen més la Covid-19 i aquelles que de ben segur també en patiran més 
les conseqüències: UNICEF, ONU Dones, o l’Organització Internacional de les Mi-
gracions. 

Finalment, potser també seria l’hora d’abordar una relació fructífera amb la 
FAO, perquè caldrà treballar en el camp de la seguretat i la salut alimentàries, així 
com el Programa de Nacions Unides per al medi ambient, el PNUMA, perquè si la 
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lluita contra la pandèmia serà llarga i dura, la lluita que es refereix al canvi climàtic 
és definitiva i inajornable. 

Tenim un avantatge, conseller, i és que aquest Govern i el Govern que el va pre-
cedir ha volgut fer dels drets humans, dels drets individuals i dels drets col·lectius un 
eix per treballar, un eix sobre el qual volem que es fonamenti la nostra acció políti-
ca. Això, en el cas del nostre departament i molt específicament en l’Agència Catala-
na de Cooperació al Desenvolupament, es va convertir en un motor, en una manera 
de treballar que ara es torna més encertada que mai, que ara és més significant que 
mai. Sí que caldrà, per això, fer una no remodelació, però una profunda actualitza-
ció a aquest nou repte, que ha vingut per a quedar-se. Això voldrà dir que des de la 
mateixa agència o el conjunt del departament s’haurà de treballar en aquest sentit. 
Són qüestions que també li plantejaré en el segon torn, quan hagi respost.

Mostes gràcies, conseller.

La presidenta

Gràcies, diputat De Dalmases. Ara seria el torn de la intervenció del conseller 
per respondre a les intervencions dels grups parlamentaris, però farem una pausa 
de cinc minuts per tornar a comprovar les connexions i comprovar que estiguin bé 
abans que el conseller pugui intervenir.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i dos minuts, i es reprèn a les dotze i vuit mi-

nuts.

La presidenta

Tornem a la compareixença del conseller d’Exteriors. Ara és el torn de rèplica 
del conseller, per tant, tindrà un temps màxim d’uns trenta minuts i després hi haurà 
una segona intervenció, si així ho volen, dels grups i subgrups parlamentaris i aca-
barà vostè, conseller, en tot cas, la seva compareixença. Així que endavant.

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
del conseller.) Conseller, ha de treure...

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Bé; moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair aquestes mostres de suport 
i d’agraïment de tots els grups parlamentaris pel fet d’haver assumit aquest repte 
amb una situació complexa. Jo espero també que en siguin conscients. Per altra ban-
da, també agrair el bon to amb què s’han mostrat en les seves intervencions. Ho he 
dit abans, i jo sempre ho he dit: soc persona de diàleg i sempre intento portar l’acció 
política en l’espai dels arguments. Tot allò que serveixi, tot allò que fomenti la posa-
da sobre la taula d’arguments, la contraposició d’arguments, doncs, serà benvingut. 
Tot allò que faci referència a atacs més personals, qui em coneix, vostès em conei-
xen, ja saben que no és la meva manera d’entendre i de fer política. 

Intentaré respondre a les moltíssimes preguntes que s’han fet per cada grup par-
lamentari. En tot cas, si hi ha alguna qüestió que queda pendent, doncs, em poso a 
disposició dels portaveus i dels grups parlamentaris per a respondre quan ho consi-
derin oportú.

Amb referència a la intervenció de la diputada Susana Beltrán, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, ens parlava de la sol·licitud o de la intenció de crear una co-
missió específica sobre el tema de l’assetjament produït al departament i crec que el 
PSC també s’hi referia. En tot cas, també ens deia el company Pedret que bé, que 
avui potser no era un dia per a parlar-ne específicament; jo també ho penso, avui no 
és un dia per parlar específicament d’això, malgrat que per una banda em corres-
ponia a mi contextualitzar el meu pas endavant i el relleu en el departament, i per 
aquest motiu n’he fet referència, i per altra banda tindrem temps de parlar-ne. Ara 
bé, l’objectiu que penso que hauria de ser compartit és que quan posem sobre la tau-
la aquest tema serveixi no per a fer més mal allà on s’ha fet, sinó per a buscar tot 
allò que ens cal perquè una situació d’aquestes es pugui resoldre d’una forma molt 
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més eficient. I en tot cas, doncs, treballar perquè se’n produeixin les mínimes possi-
bles, de situacions. Jo estic segur que trobarem l’espai adequat per a parlar-ne, i em 
poso a disposició per fer-ho.

Pel que fa la por al repunt del virus, que ens deia la companya Beltrán... Hi estic 
d’acord, amb aquesta desconfiança o aquesta por amb que pugui rebrotar aquest vi-
rus, però encara tinc més desconfiança amb la posició que ha adoptat el Govern de 
l’Estat, amb obrir un desconfinament sense cap tipus de garantia i en això sap que 
hi discrepem, com a Govern, ho hem demostrat. I en aquest sentit, nosaltres com a 
Govern de la Generalitat, estem fent, a partir dels acords que es van prendre en l’úl-
tim Consell Executiu, amb aquella bateria d’acords i a més a més acompanyada d’un 
gran acord de tots els agents socials i econòmics, del Consell de Relacions Laborals, 
que també va arribar uns acords, per fer aquest acompanyament en aquest desconfi-
nament, en el qual nosaltres no hi tenim plena confiança. 

I, per tant, des d’aquí, des del Govern de la Generalitat, des del departament que 
em correspon encapçalar, traslladar aquest missatge de desacord, de desacord, i des-
prés ja m’hi referiré també, desacord amb altres decisions que s’han pres. Ho hem 
de dir, ho hem de dir, perquè hi ha altres països que han passat per aquesta situació i 
mantenen aquest estat de confinament i amb més restriccions. Per tant, la situació que 
se’ns depara és complexa.

Ens demanava, també, a nivell de transparència, quantes persones s’havien fet 
els tests... (Ferran Pedret i Santos: «Escoltin, no sento el conseller des de fa estona, 
no hi ha manera de sentir-lo. No sé si em senten a mi, però jo no sento el conseller.») 
(Algú diu: «Jo el sento bé, el conseller, eh?»)

La presidenta

Jo també el sento bé, Ferran. Potser és algun tema... Hi ha algú més que tingui 
algun problema d’aquest tipus, de no sentir el conseller? (Algú diu: «Se sent perfecte, 
no s’ha tallat en cap moment, eh?» Algú altre diu: «Jo ho sento bé. Tu, Ferran, ens 
sents, a la resta?»)

(Pausa llarga.)

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, sembla que hi havia algun problema tècnic i podem reprendre la comparei-
xença. Tenim tots els diputats i diputades, hi senten en aquests moments? (Pausa.) 
Sí? Molt bé, perfecte, doncs seguim.

Estàvem responent al Grup Parlamentari de Ciutadans amb referència a la pu-
blicació de les dades sobre les persones que s’havien fet el test. Miri, nosaltres com 
a departament, i en aquest cas segons les dades de Salut..., és evident que no a totes 
les persones se’ls ha fet el test, i més en la situació en aquests moments de descon-
finament, quan moltes persones s’han incorporat al món del treball i per tant és una 
dada que és molt difícil de poder valorar. En tot cas, tots aquells casos que s’estan 
fent i que el Departament de Salut en té constància, és evident que s’han publicat  
i s’han posat en coneixement.

Pel que fa a aquest pla d’emergència o a aquest pla de compartir recursos... Jo ja 
ho sé, que vostès posen sempre en dubte aquest departament, malgrat avui he tin-
gut l’oportunitat d’explicar-los la utilitat que ha tingut i la utilitat que tindrà aquest 
departament en un futur. En tot cas, dir-li que des d’aquest departament ens hem 
posat a disposició dels altres departaments i tenim àrees d’aquest departament que 
estan col·laborant amb altres departaments, especialment amb Salut. Per tant, el que 
ens cal un cop sortim d’aquesta situació és reforçar-nos, reforçar-nos en tots els sen-
tits, i menysprear o posar en dubte un dels departaments que ha estat fonamental en 
aquests moments, jo penso que no és una bona manera de sortir d’aquesta situació. 

De fet, ens qüestionava el pressupost que dedica el Govern en aquest departa-
ment i a les quinze delegacions. Miri, les quinze delegacions, malgrat que a vostès 
els sembli que no fan absolutament res i que tot es pot atendre telefònicament des 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  33 

d’aquí, a nivell pressupostari corresponen a un 1 per cent del cost de l’acció exte-
rior del govern de l’Estat. Amb la feina que s’ha fet durant tots aquests dies i amb 
la feina que tenim per davant, jo penso que no és de rebut qüestionar aquestes dele-
gacions i tota la feina que s’ha fet. És evident que quan els ciutadans han trucat als 
nostres delegats i delegades és perquè no rebien una resposta per altres institucions 
i per tant aquí també aprofito per a respondre al diputat Serrano, que també ha fet 
una pregunta en aquest mateix sentit.

Les delegacions evidentment han fet aquesta primera feina, i si l’han fet és pre-
cisament perquè hi havia buits que no estaven suplerts per altres institucions o per 
exemple, posar en dubte... Tots els recursos que ha destinat el Govern de l’Estat a 
aquests 640.000 testos defectuosos, aquest pressupost també s’ha malmès i, en can-
vi, vostè no l’ha posat en dubte. O per exemple, la campanya aquesta milionària, de 
4,5 milions d’euros, que ha impulsat el Ministeri de Salut amb el lema «Este virus lo 
paramos unidos». Em sembla molt bé, però la veritat és que aquesta campanya no ha 
donat el resultat que tots ens esperàvem. I, en tot cas, a l’hora de prioritzar recursos 
penso que hauríem de ser una mica respectuosos.

Pel que fa al pla de cooperació, evidentment que aquest departament fa una apos-
ta clara per totes les polítiques que fan referència a la cooperació, i si algun diputat 
ha comentat que s’hi havia dedicat poc temps, crec que ho ha deia la senyora Sego-
via, és perquè avui hem hagut de parlar de moltíssimes coses, però això no treu ni 
molt menys l’aposta que aquest departament té en polítiques de cooperació. De fet, 
el pressupost que tenim previst aprovar, i que si vostès estan d’acord amb incremen-
tar aquesta partida en cooperació, inclou 62 per cent d’increment en polítiques de 
cooperació, jo els convido a que hi donin suport, perquè si ho estan demanant el que 
poden fer és un gest responsable i donar suport a aquests pressupostos. 

Finalment, senyora Beltrán, ens parlava de posar al servei de tota la comunitat 
internacional la solució per la vacuna. Penso que hi estem d’acord: tot allò que ser-
veixi per posar en valor el coneixement i compartir-lo penso que és obligatori fer-
ho, qualsevol societat responsable ho ha de fer. I ho he dit abans, d’aquesta crisi no 
ens en sortirem sols, ens en sortirem si els altres també se’n surten i per tant penso 
que hi estem d’acord.

Pel que fa al company Ferran Pedret, ha dit una frase que m’ha agradat, diu: «Els 
virus no coneixen ni d’ideologia ni de classe social.» Totalment d’acord, totalment 
d’acord, però ha quedat evident en aquesta actuació del Govern de l’Estat que hi ha 
hagut classes socials que han sortit perjudicades. Han sortit perjudicades, i per tant 
aquesta frase és molt bonica com a capçalera però no s’ha complert. No s’ha com-
plert. I aquí sí que hem de ser crítics, hem de ser crítics. Hem deixat col·lectius vul-
nerables al costat, que no han seguit amb els mateixos drets que han tingut altres 
ciutadans. Per tant, jo com a lema em sembla molt bé, aquesta frase, però hem de 
ser responsables i hem de ser coherents.

Per altra banda, em deia que la intervenció en aquesta comissió havia sigut de 
caire mixt, informant sobre la Covid-19, i sobre les actuacions sobre la Covid-19, i 
per altra banda sobre les línies del departament. Bé, jo penso que és una comparei-
xença excepcional, tenint en compte que és la meva primera compareixença, i en 
aquest sentit, doncs, he volgut marcar les línies principals, que tindrem més oportu-
nitats de parlar-ne d’una forma extensa. 

També ens parlava de defugir els debats superflus, que jo ho apuntava, i ens deia 
que la Generalitat encara està immersa en aquests context. Miri, nosaltres... Vostès 
poden considerar debats superflus les delegacions, que en el seu moment van posar 
en dubte, per exemple, o polítiques de la Generalitat, però per nosaltres..., en aquests 
moments aquestes delegacions s’han demostrat que són útils. Per tant, si el debat 
superflu és posar en dubte aquest delegacions, doncs, no hi estem d’acord, perquè 
aquests dies s’han vist els resultats. 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  34

També ens parlava de... Quan jo he fet referència al llenguatge bèl·lic o a la sim-
bologia bèl·lica, ens deia: «No, és que no estem militaritzant les solucions.» Jo no he 
dit que estiguin militaritzant les solucions, però el que és evident és que quan nosal- 
tres com a Govern de la Generalitat fem una roda de premsa, nosaltres hi posem 
professionals de la salut, professionals de la protecció civil, que són aquelles perso-
nes que estan al costat de les persones, i el Govern de l’Estat ha optat per un altre 
tipus d’imatge i un altre tipus de simbologia. 

Pel que fa als catalans que estan a fora i els motius pels quals no poden tornar. 
Són diversos, els motius. Un motiu pot ser que el país o l’estat on estan es troba amb 
les fronteres tancades. I amb això ens hi hem trobat. A l’Índia, per exemple, ens hi 
hem trobat, que hi ha ciutadans que no poden tornar per una mesura restrictiva del 
mateix estat. Un altre element, i ho he comentat abans, són aquests preus abusius, 
preus abusius de vols que, aprofitant l’ocasió, doncs, han incrementat el seu cost. Per 
altra banda, la no oferta de vols comercials. Ens trobem amb ciutadans que estan 
en zones on fins ara hi havia vols comercials i en aquests moments no n’hi ha. I en 
aquest sentit, li vaig traslladar a la ministra la necessitat de fer vols de repatriació. 
I encara avui tenim ciutadans que no tenen cap possibilitat per poder plantejar-se el 
retorn perquè no hi ha cap tipus de vol que es pugui plantejar en aquests moments. 

I, finalment, em parlava de les persones amb residència estable als altres estats, als 
altres països... Bé, nosaltres només tenim coneixement d’aquelles persones que s’han 
posat en contacte amb el departament. Evidentment, d’aquelles persones que estan en 
una residència estable i que no han mostrat la seva necessitat d’acompanyament per 
part de les delegacions, doncs, evidentment no les tenim, les dades. En tot cas, a aque-
lles que s’han posat en contacte, els hem donat tota la informació necessària.

I finalment ens parlava de si els ciutadans, si els catalans havien utilitzat en algun 
moment institucions, consolats i estaments consulars d’altres estats. Sí, ens consta que  
sí, ens consta que sí. Per tant, si ho van fer, precisament és perquè la resposta  
que volien obtenir de l’ambaixada no estava satisfactòria. Que no és el cas general, 
però que si hi ha hagut aquests contactes, de la mateixa manera que hi ha hagut 
aquests contactes amb les delegacions, és precisament perquè hi havia aquest buit. 

Responent a la senyora Segovia, jo celebro la referència que ha fet a totes les po-
lítiques de cooperació i sap que en això compartim missatge i compartim bona part 
del camí. I com bé sap, perquè vostè ha estat partícip de l’elaboració dels pressupos-
tos, que tant de bo puguin ser aprovats en breu, aquests pressupostos preveuen un 
increment molt important, si no m’equivoco un 62 per cent en cooperació. Per tant, 
jo agraeixo que vostès s’hagin obert a treballar conjuntament i que puguin donar su-
port a aquests pressupostos i, per tant, ens trobarem. 

Pel que fa al pla director de cooperació, és evident que ens fa falta un pla direc-
tor. El tenim, per tant l’hem d’implementar, l’hem de dur a terme. I en cap moment 
el missatge que vull transmetre és que aquesta situació, aquesta crisi, el que ha de 
fer és reduir la nostra ambició a nivell de cooperació. Al contrari, hem de sortir 
reforçats i ens n’hem de sortir tots junts. I ho he dit abans, i ho torno a repetir: no 
és una bona política tancar portes i autoadministrar-nos els recursos i només des-
tinar-los a nosaltres mateixos. Som un país que mira el món, som un país que mira 
aquells països que més ho necessiten. 

Ho he dit abans: nosaltres podem debatre sobre la priorització de recursos; hi ha 
altres estats, hi ha altres països que ni tan sols s’ho poden permetre. Per tant, total 
compromís amb la cooperació, total compromís amb assolir l’objectiu del 0,7 per 
cent destinat a cooperació i és evident que, malgrat que aquest 0,7 per cent sigui curt, 
per altra banda també és llarg aquest 2030 que ens posem com a objectiu i per tant, 
si podem avançar aquest horitzó, per nosaltres molt millor.

Finalment, vostè també ens parlava de coherència en l’acció política. Totalment 
d’acord. Precisament la Covid-19 el que fa és portar la línia de sortida de moltes de 
les polítiques als seus orígens i buscar-los la coherència. I ens posa a prova. Ens posa 
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a prova com a ciutadans, ens posa a prova com a empreses, ens posa a prova com a 
autònoms, ens posa a prova com a institucions i ens posa a prova com a governs. Per 
tant, ara més que mai caldrà que les polítiques siguin coherents. 

El company Carles Riera, de la CUP. M’agrada el concepte d’internacionalisme 
veritable, perquè el compartim –el compartim–, i no només ens podem quedar amb 
la idea que les delegacions facin una funció de representació de Catalunya. Tenim 
reptes prou importants, no només a nivell de cooperació, no només a nivell de re-
soldre crisis com la que estem vivint sinó a nivell institucional, a nivell de defensa 
dels drets humans, a nivell d’explicar Catalunya al món, tenim prous reptes com per 
a plantejar-nos aquest internacionalisme veritable.

També ens deia si hi havia algun risc o si podíem acreditar que no es donés cap 
cas d’assetjament en aquests moments al departament. Bé, jo li he dit, i són paraules 
que no m’agrada dir-les, perquè m’agradaria poder dir que no hi ha risc, que hi ha 
risc zero. Però com bé sap, la societat en aquests moments obre la possibilitat de que 
hi hagi... No obre una possibilitat, estadísticament i malauradament, hi han casos 
com aquests que s’han produït. 

En tot cas, el que sí que li puc garantir és que si es dona un cas d’aquestes carac-
terístiques, nosaltres activarem de forma immediata qualsevol protocol. I no només 
això, no només això, sinó que actuarem d’una forma activa, millorant el protocol, 
garantint aquells espais de confiança perquè, si en algun moment algú pogués te-
nir dubtes de l’activació d’aquest protocol, i ho dic en el bon sentit de la paraula, 
els dubtes; tenim persones que probablement han vist situacions com aquestes i no 
s’han atrevit a comunicar-ho per por. Doncs, hem d’establir aquells mecanismes que 
garanteixin aquest anonimat i que ofereixin aquest clima de confiança perquè aquest 
protocol pugui funcionar al més adequadament. 

Ens parlava també dels que no poden tornar. Crec que ja ho he respost. Ens ca-
len vols de repatriació i en tot cas, si no poden tornar, nosaltres els fem un acom-
panyament. 

També ens feia una reflexió molt pertinent sobre la importància dels serveis pú-
blics com un dels pilars fonamentals de la nostra societat. Ja ha quedat prou evi-
dent en aquesta crisi que estem vivint: quan cada dia pilars fonamentals com la 
salut, com l’atenció a les famílies, com la seguretat, cada dia estan al peu del canó 
d’aquesta crisi, demostren que una societat és plenament capaç de superar una situa-
ció com aquesta si té aquests pilars fonamentals ben robustos i ben bastits. Segura-
ment hi haurà molt camí a recórrer, segur, però el que està clar és que a una societat 
que tingui aquests pilars com a fonamentals li és molt més fàcil sortir d’aquestes 
situacions. 

Aquests dies hem pogut evidenciar que un model de salut universal ha permès 
a tothom ser atès amb les màximes garanties malgrat les dificultats del moment. Jo 
recordo, en aquest Parlament, quan es va debatre sobre la Llei d’accés a la salut uni-
versal. Jo recordo alguns dels posicionaments d’alguns grups parlamentaris que avui 
estan estat presents en aquesta comissió. Jo els recordo que, avui, no sé si  acabarien 
votant el mateix, perquè si hagués sortit l’opció que ells defensaven, a dia d’avui 
tindríem moltes persones confinades i no ateses davant d’aquesta situació. Per tant, 
serveixi també aquesta situació, aquesta crisi, per a posar en valor aquest model de 
salut universal.

I finalment, ens parlava d’ambició. D’ambició i d’objectius polítics. Ambició, 
tota. Objectius polítics, tots. Diplomàcia davant la resta d’institucions del món, tota. 
Ens hem de mostrar al món com a país i com a realitat social i com a realitat històri-
ca, però una realitat que vol esdevenir lliure, una realitat que vol autodeterminar-se, 
una realitat que el que demana és que pugui exercir-se el dret a l’autodeterminació 
com un dret fonamental. Una realitat que el que vol és denunciar quan es posen en 
dubte la preservació dels valors humans. Algun dels diputats feia referència a la con-
traposició de posicions entre l’Alta Comissionada de Nacions Unides, de la senyora 
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Michelle Bachelet, i per altra banda el posicionament de l’Estat o concretament el 
posicionament del Tribunal Suprem; permetin-me ser més precís en aquest comen-
tari.

Pel que fa al Partit Popular, al senyor Daniel Serrano. Li he respost ja en gran 
part quan he donat resposta a la companya, a la diputada de Ciutadans. Vostè con-
tínuament posa en dubte les delegacions, ho sé i no em sorprèn. Ho han fet ara i 
ho faran sempre, perquè no és el seu model. Ara bé, jo el convidaria a preguntar al 
Manel, al Jordi, al Paco, a l’Esteban, que estaven confinats a Split, que després d’un 
ferri que no ens va portar cap a casa sinó que ens va desviar cap a Split van haver 
d’estar quaranta dies confinats en un hotel, que mentre estaven confinats en aquest 
hotel van posar-se en contacte amb l’ambaixada espanyola a Zagreb i que la res-
posta de l’ambaixada a Zagreb va ser portar-los jocs de taula i llibres per a passar 
l’estona. No dic que sigui un cas general, però és un cas. És un cas i a més a més 
ho han testimoniat i no ho dic jo, sinó que ho han testimoniat a través de mitjans de 
comunicació. I és quan en aquest cas es posen en contacte amb la nostra delegació 
als Balcans i a través de la delegació aconseguim organitzar un vol, permetent que 
aquests quatre ciutadans catalans facin el viatge Split-Munic-Barcelona i puguin re-
tornar cap a casa.

També ens parlava de les prioritats del departament. Ens deia si en aquests mo-
ments els pilars de la transparència són importants o no són importants. Mirin, jo 
entenc que vostè posi en dubte la transparència, ho entenc perfectament. No serà pas 
per nosaltres que posem en un costat l’aposta per la transparència. El partit que en 
aquest cas, doncs, represento és un exemple de bones polítiques de transparència i 
el que tinc clar és que serà un dels pilars fonamentals d’aquest departament, malgrat 
que a algunes formacions no els interessi per tot el que sabem.

Al senyor Ruben Wagensberg, del Grup Parlamentari Republicà, dir-li, doncs, 
l’agraïment al suport que ha expressat a aquest Govern. També dir-li que en tot mo-
ment estem acompanyant les víctimes, tal com ha dit, i per tant agraeixo que hagi fet 
aquest reconeixement a tot aquest comitè d’emergència, a tots els equips, perquè no 
només és el comitè d’emergència, sinó que són els delegats i delegades, però també 
totes les persones que estan treballant en les delegacions. Vostè ens posava com a 
exemple..., no com a exemple, ens posava sobre la taula els temps del ministre Bor-
rell. Jo no sé què hagués passat en aquest estat si avui un dels ministres, o ministre 
d’Exteriors hagués estat el ministre Borrell. No m’ho vull ni arribar a imaginar.

Per altra banda, l’obertura de dades, que vostè també ha defensat, hi estem to-
talment d’acord i això entra en contraposició precisament amb aquesta opacitat del 
Govern de l’Estat en aquest sentit, i poso un exemple molt clar: el president Sánchez 
anuncia un desconfinament i ho justifica per uns criteris científics, per uns criteris 
que li ha aportat aquest comitè científic, però és que a dia d’avui encara no sabem 
quins són aquests criteris. Per tant, la transparència també passa per explicar en base 
a què es prenen les decisions. 

Vostè, senyor Wagensberg, també ens parlava d’aquest autoritarisme pandèmic o 
d’aquesta pandèmia autoritària. Totalment d’acord. Situacions com aquestes el que 
no poden és posar en perill aquest model democràtic que tenen en aquests moments 
molts països i que alguns tenen la temptació de reconvertir en un estat autoritari. 
Només cal veure l’últim viratge del president dels Estats Units, el senyor Donald 
Trump, retirant l’ajut d’una forma unilateral a l’Organització Mundial de la Salut, 
que estic convençut que molts dels seus conciutadans no ho comparteixen. I, per 
tant, això forma part d’aquesta temptació de convertir aquests estats democràtics en 
estats autoritaris.

Finalment, ens parlava també d’eines extraordinàries en temps extraordinaris. 
Totalment d’acord. I quan diem «eines extraordinàries»..., el nostre model no passa 
per l’austeritat. I penso que el vicepresident Aragonès ho ha expressat d’una forma 
clara, que per sortir d’aquesta crisi el camí no està ni molt menys en aplicar mesures 
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d’austeritat. Ja sabem el que és, l’austeritat, ja sabem on ens va portar l’austeritat, i 
per tant el que cal ara és una reactivació econòmica, una reactivació de tots aquells 
sectors que han quedat malmesos per aquesta situació i estar al costat de les perso-
nes. Després, en una de les preguntes que crec que farà algun grup parlamentari, em 
referiré a algunes de les mesures que s’han aplicat.

També ens parlava de cooperació i aquí repeteixo el missatge que he traslladat 
a la diputada Segovia: aposta ferma d’aquest departament en totes les polítiques de 
cooperació, en estar al costat de totes aquestes entitats o cooperants a títol indivi-
dual que des de fa molts anys, no només ara..., perquè sovint només ens en recordem 
d’aquestes tasques quan apareixen situacions com aquesta; són moltes les entitats i 
molts els cooperants que fa molts anys que estan treballant. I precisament un dels 
motius o una de les virtuts, si és que en té alguna, d’aquestes situacions és que ens 
evidencia que allò que estem patint ara nosaltres com a societat, aquesta situació 
tan complexa que patim com a societat, hi han molts països i molts territoris que fa 
molts anys que la pateixen i que probablement, com que ens queda a distància no en 
som prou sensibles, i per tant un dels objectius hauria de ser sensibilitzar la població 
de que hi ha territoris que fa molts anys que estan patint situacions com aquestes.

Finalment, el diputat Dalmases. Agrair també el seu suport, que ha mostrat en 
aquest departament i al Govern del qual formo part, sumar-me, com no podia ser 
d’una altra manera, al record al nostre conseller, Raül Romeva. Jo també m’hi sumo 
–hi he fet referència en el seu moment–, un conseller que a dia d’avui hauria de ser 
qui encapçalés aquest departament i, per tant, tots als que ens correspon encapçalar 
aquest departament ho fem d’una forma interina, i entengui’s aquest concepte d’in-
terí no per una situació del moment, sinó perquè aquell Govern que va ser destituït 
pel 155, avui hauria d’estar al capdavant de totes les conselleries.

Em parlava de si he estat el conseller del segle XXI per haver pres possessió de 
forma telemàtica; bé, doncs, probablement soc el primer alcalde que renuncia al seu 
càrrec de forma telemàtica i soc el primer conseller que accepta aquest repte i que és  
nomenat de forma telemàtica. No sé si això és un orgull o és un honor; en tot cas,  
és el que calia en aquests moments. 

Ens parlava de que les institucions s’han de posar al servei de la ciutadania d’acord 
amb aquestes modalitats del segle XXI, d’una forma telemàtica. Totalment d’acord, i 
en aquest sentit, doncs, celebro que des del Parlament, des dels grups parlamentaris 
s’estigui treballant en que es pugui fer possible la celebració d’aquests plens d’una 
forma telemàtica. Em consta que la ponència ja està treballant en aquesta línia i to-
tes les aportacions que puguin venir de tots els grups parlamentaris i amb el màxim 
consens possible, penso que ens hi farà arribar. 

Ens deia una frase també que... M’he quedat algunes de les seves frases. Diu: 
«Ara el nostre món és el món.» Efectivament, nosaltres no ens entenem com a so-
cietat, no ens entenem com a realitat si no som capaços de sentir-nos inclosos en un 
món, i per sentir-nos inclosos en un món necessitem establir totes les relacions bila-
terals i multilaterals, en tots els sentits. Ens parlava..., posava èmfasi en tot el que fa 
referència a la defensa dels drets humans. Evidentment, nosaltres seguirem estant en 
totes aquelles xarxes, en totes aquelles institucions que ens ajudin a defensar aquests 
drets humans sovint posats en dubte en societats plenament democràtiques, com la 
nostra. I aquí ens hi trobaran. 

També ens trobaran en la defensa dels drets que tenim com a societat –ho he dit 
abans–, drets de llibertat individual, drets de llibertat col·lectiva, drets d’autodetermi-
nar-nos. Aquí hi serem, de la mateixa manera que també establirem relacions en tots 
els sentits. Precisament, ho deia abans, el CADS ahir va publicar un informe en el 
qual feia referència a aquests disset objectius, aquests ODS que ens han de permetre 
avançar cap a una societat més sostenible en els propers anys. 

Per tant, no ho dubti, no ho dubti, nosaltres serem aquesta baula amb el món. 
Aquest departament exercirà de baula en aquest món, des del respecte, des del dià-

Fascicle segon
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leg, des de la defensa dels valors democràtics, però sobretot des de la convicció que 
volem esdevenir una societat que pugui decidir el seu futur. 

Moltes gràcies. I si algun diputat té alguna a concretar, doncs, estic a la seva dis-
posició.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Aquesta ha estat la segona intervenció del conseller. 
Ara vostès, si ho volen, poden fer ús de la paraula per fer intervencions. Ja saben 
que el temps queda reduït a la meitat del que han fet ús abans, i per tant serien cinc 
minuts per als grups parlamentaris i dos i mig per als subgrups parlamentaris.

Seguirem amb el mateix ordre que fèiem abans, per tant, de major a menor i 
acabarem amb els grups que donen suport al Govern. Per tant, és el torn del Grup 
Parlamentari de Ciutadans; té la paraula la senyora Susana Beltrán. 

Susana Beltrán García

Gracias. Es evidente que la pandemia de la Covid, conseller, ha puesto en evi-
dencia que gobiernos, también el Gobierno catalán, no estaban preparados para esa 
pandemia. Y digo no solo el Gobierno catalán, sino también el ejecutivo español y 
ejecutivos de otros de otros países, es evidente. Pero precisamente por eso es el mo-
mento también de cambiar el sentido o la dirección de cómo están yendo las cosas. 
No solo le estaba hablando del temor a un repunte sino que también le estaba ha-
blando del temor de qué va pasar en el día a día.

O sea, nosotros estamos confinados, pero la Covid está desconfinado y está des-
confinado en cualquier lugar. A partir de ahí, ¿qué va a hacer el Gobierno catalán, 
qué va a hacer? Usted en varias ocasiones ha dicho: «El Gobierno español no está 
haciendo todas las cosas que tendría que hacer y hay muchas cosas que no estamos 
de acuerdo.» A lo mejor, en algunas de esas cosas nosotros también estamos de 
acuerdo, pero a partir de hechos imponderables, que son los que son, como también 
el papel de la Unión Europea, etcétera, le sigo haciendo la misma pregunta: ustedes, 
como Gobierno catalán, ¿qué van a hacer?, ¿qué van a hacer?

Antes, por la respuesta que usted me ha dado, he entendido que considera que 
su departamento no tiene por qué liberar recursos, porque su papel es esencial. La 
pregunta es: ¿de dónde vamos a sacar los suficientes recursos para atender la pande-
mia de la Covid? No solo en términos salud, sino también en términos sociales y en 
términos económicos. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Aun en el supuesto 
de que no haya un repunte, la Covid sigue estando fuera, y desconocemos práctica-
mente casi todo de ese virus. 

A mí me preocupa, me preocupa como ciudadana, no de Ciudadanos, sino como 
ciudadana. Me preocupa por mis familiares, me preocupa por toda esa gente, espe-
cialmente por el personal sanitario, que tiene que cuidar a todas las personas que 
tarde o temprano nos vamos a poner enfermas. ¿Ustedes están en condiciones de 
dar un test –porque ya se ha visto que algunas personas han tenido acceso al test–, 
ustedes están en condiciones de dar el test a todo el personal sanitario, que son los 
que tarde o temprano van a tener que cuidar a la sociedad catalana? ¿Lo pueden ha-
cer, lo van a hacer? Si usted me dice: «Esto se puede hacer sin necesidad de liberar 
recursos del Departamento de Acción Exterior», me va a parecer muy bien. A lo 
mejor se puede dedicar a otras cosas, pero es que tengo la impresión de que lo que 
está pasando..., de que lo que va a faltar es una previsión de recursos en los próximos 
meses, en los próximos años, y ustedes siguen haciendo ver que no pasa nada, que 
esta es una emergencia puntual y que se va arreglar. Y las cosas no van ser así, y no 
van a ser así durante mucho tiempo. 

Entonces, dígame usted por favor si van a cuidar a nuestro personal sanitario, 
en primer lugar, si van a proteger a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que 
están ayudando a estas tareas, a toda la gente que está yendo trabajar y que poco a 
poco vamos a tener que irnos reincorporando todos, ustedes están en condiciones... 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  39 

No me diga que el Gobierno de España hace no sé qué, no me diga, no... Es un mo-
mento de valentía política, es un momento de responsabilidad, es un momento de 
tener en cuenta todos esos condicionamientos negativos, críticos, y a partir de ahí 
qué va a hacer el Gobierno catalán, qué va a hacer su departamento. Me preocupa 
muchísimo que en la respuesta que nos ha dado en ningún momento le he visto..., si 
no autocrítica, sí la sensación de «vamos a hacer un plan de emergencia o un plan 
contra la Covid y mi departamento va a hacer todas estas serie de acciones», porque 
es una demanda que tiene ya la sociedad catalana, y eso usted no..., no ha respon-
dido a mis preguntas, al contrario, más bien ha hecho lo contrario, entiende que no 
hay liberar recursos.

Tampoco ha hecho referencia al papel de las Fuerzas Armadas. ¿Usted no cree 
que están haciendo una buena labor en temas de desinfección de residencias, ins-
talación de hospitales? ¿Usted no cree –también es competencia de su departamen-
to– que esto fomenta la cohesión social, fomenta la paz en un momento en que se 
necesitan recursos de todos lados? ¿Podría, por favor, contestar si está de acuerdo 
con nosotros en esa gran labor que están ejerciendo? Y de momento lo dejo aquí.

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. És el torn del Grup Parlamentari de Socialistes - Units 
per Avançar; té la paraula el senyor Pedret. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Miri, conseller, li he de dir que discrepo absolutament de la 
seva segona intervenció. En la primera ja ha fet algunes insinuacions que he intentat 
passar més o menys per alt... Les ha deixat, diguem, servides perquè els grups que 
donen suport al Govern es dediquin a la maledicència habitual, però el que no puc 
admetre és que deixi anar afirmacions que considero que són falses i algunes d’elles 
les hi discuteixo radicalment perquè, a més, les posa en boca meva quan jo no les he 
pronunciat. Jo li he dit que aquest virus no entén d’ideologies però sí que entén de 
classes socials. I vostè em fa dir que no entén de classes socials, per a sobre fer un 
retret al Govern d’Espanya. I li he de dir al respecte d’això que el seu Govern hauria 
d’estar en millor posició per poder emetre crítiques respecte a això. Amb la catàstro-
fe de gestió de la renda garantida de ciutadania, que ja venia d’abans de la pandèmia 
i que durant la pandèmia no han estat capaços de solucionar, en el moment en què 
era més necessària; amb la catàstrofe de la gestió de les residències, on efectivament 
es troba la població més vulnerable per raó d’edat i pel fet de ser, per raó també de 
malalties, població d’especial risc; amb tot això, s’atreveix a fer, diguem-ne, jocs  
de mans per culpar altres de ves a saber què? 

Perquè és que han deixat anar una mentida darrere l’altra. Seguint el fil del dipu-
tat Dalmases, vostè també parla de desconfinament, i a Espanya no hi ha desconfi-
nament, no hi ha desconfinament. Deixin de mentir. És mentida. A Espanya hi ha 
unes mesures de distància social tant o més dures que a altres països de l’entorn que 
estan afectats per la pandèmia. Tant o més dures. És que ho diuen totes les dades, 
qualsevol comparativa, s’han publicat taules, també en la premsa internacional, que 
ho comparen. 

I respecte al moment d’adopció de les mesures també hi ha taules amb les que 
vostès poden comparar, si tenen algun interès en la veritat objectiva, quin és el 
moment en què cada país ha adoptat mesures. Pot fer el retret de que veient el que 
havia passat en altres països potser es podria haver actuat una setmana abans? Pos-
siblement això sigui una qüestió que haurem de discutir, però des del punt de vista 
objectiu del moment en què es prenen mesures de distància social tenint en compte 
el nombre de víctimes per milió d’habitants o el nombre d’infectats per milió d’ha-
bitants, existeixen taules comparatives. 
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Les dades els contradiuen, no només respecte al confinament que hi havia abans 
que es limités només l’activitat en els sectors essencials, sinó respecte a les actuals: 
les dades que tenen a veure pel control de trànsit, amb el nombre de desplaçaments 
en transport públic, amb la contaminació atmosfèrica; les dades que tenen a veure 
amb el consum energètic... Qualsevol indicador que hom pugui prendre de quina és 
la mesura de l’activitat que existeix al país contradiu absolutament la seva tesi de 
que no hi ha confinament. I estan sent molt irresponsables des d’un Govern llançant 
el missatge de que hi ha un desconfinament, perquè algú els pot fer cas i algú pot 
pensar que ja pot sortir al carrer sense cap restricció, i estan exactament en vigor les 
mateixes restriccions als moviments que quan es va decretar l’estat d’alarma. Exac-
tament les mateixes. Ningú no pot sortir lliurement si no és per una de les causes 
justificades que es van explicar a bastament en el moment de la declaració de l’estat 
d’alarma. 

I després parla de que..., parla d’una manera..., no s’atreveix a mentir obertament, 
però parla d’una manera com si no hi hagués vols de repatriació o no hi hagués 
mesures adoptades per a la repatriació. Des de que tot això va començar, amb les 
gestions del Ministeri d’Afers Exteriors i també algunes de seves, perquè jo no em 
dedicaré a fer el que fan vostès de, diguem-ne, posar-se la medalla i no reconèixer 
mèrits aliens, amb la gestió del Ministeri espanyol d’Afers Exteriors han tornat més 
de vint mil persones a Espanya, més de vint mil. Evidentment, no totes catalans, però 
més de vint mil persones a Espanya, de les quals puc sospitar que diversos milers són 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Més de 5.300 d’aquestes persones han tornat 
amb mètodes de desplaçament que no es corresponen amb línies comercials, ni d’avi-
ació, ni de vaixells, etcètera, que han estat fletats, molts d’ells en avions militars per 
exemple, des de llocs en conflicte, com és el nord de Síria, i a través d’Iraq han tor-
nat. Han tornat des del Txad, cooperants també, amb un vol fet amb França. I vostè 
aprofita que li pregunto per l’assistència consular d’altres estats membres de la Unió 
Europea per carregar contra el Govern d’Espanya, oblidant que l’assistència consular 
prestada pels consolats i les ambaixades espanyoles cap a altres ciutadans de la Unió 
Europea també ha existit i que, per tant, això és la reciprocitat que existeix, tenint en 
compte la diferent distribució de les representacions consulars que hi ha. 

I es feia referència a algun cas concret, en el cas, per exemple... No ho ha fet vos-
tè, ho ha fet el diputat Riera de la CUP. No sé si estem parlant exactament del mateix 
cas, però en el cas d’uns estudiants i unes estudiants que estaven a Colòmbia, els 
estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, la delegació de Mèxic va sug-
gerir, jo crec que amb tota la bona fe, la possibilitat de sortir via Mèxic i Estats Units 
i d’allà tornar a Espanya. I va ser el Ministeri d’Exteriors qui finalment va arranjar 
la sortida des de Medellín a Bogotà i d’allà directament a Espanya. 

Per tant, escoltin, menys irresponsabilitat. Vostè em deia també que som nosal-
tres els que estem amb detalls superflus, però si vostè pertany a un Govern el con-
seller de l’Interior del qual va protagonitzar una polèmica absolutament absurda i 
ridícula sobre el nombre de mascaretes que es rebien en una tramesa concreta de les 
diverses que s’estan fent aquests dies. Per cert, des del punt de vista comunicatiu...

La presidenta

Senyor Pedret, ha esgotat el temps

Ferran Pedret i Santos

...des del punt de vista comunicatiu tapant una bona notícia com era l’arribada de 
diversos avions amb material sanitari a l’aeroport del Prat.

Per tant, si us plau fem el favor de no aprofitar aquesta crisi per fer politiqueria, 
perquè lamento molt dir que vostè s’ha sumat, i mira que porta pocs dies al Govern, 
s’ha sumat a l’estratègia del seu govern de fer politiqueria al voltant de la crisi de la 
pandèmia. 
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La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya En 
Comú Podem, té la paraula la senyora Susana Segovia. 

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Seria, diguem-ne fàcil, i segurament convenient també, entrar 
a replicar algunes de les asseveracions que ha fet el conseller, efectivament, i d’al-
tres grups, sobre el que va deixar de fer el Govern de l’Estat. Jo he començat dient 
que cap govern estava preparat per a això que ens ha vingut, que segurament tots els 
governs haurien pogut fer més, que tots els governs ho haurien pogut millor, però 
que també el Govern de la Generalitat ho podria haver fer millor, i ja s’han comen-
tat algunes de las coses que nosaltres creiem que el Govern de la Generalitat no ha 
fet bé, i hem intentat sempre ser constructius en la proposta cap a allò que el Govern 
de la Generalitat creiem que podria haver fet millor i que no ha pogut fer bé i hem 
intentat ser empàtics amb tot allò que s’està fent i tot el que s’està posant al davant.

Per això nosaltres continuem estant disposats a permetre que s’aprovin aquests 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020, malgrat que és evi-
dent que són uns pressupostos que hauran d’adaptar-se i que hauran de fer-s’hi can-
vis després, perquè realment la Generalitat de Catalunya, aquest cop sí, i no com al 
2008, faci un pla de xoc per sortir d’aquesta crisi social i econòmica que ens ve a 
sobre. A nosaltres ens agradaria tenir les garanties que podrem treballar aquest pla 
de xoc que porti les persones endavant. No ho podem tenir massa clar, perquè al 
Govern la Generalitat de Catalunya segueix havent-hi algun dels protagonistes de 
les retallades del 2008.

El diputat Wagensberg comentava el tema de les polítiques actives d’ocupació. 
Miri, amb els ERTEs hi ha 600.000 treballadors de Catalunya que estan afectats, 
per ERTEs; això suposa 1.100 milions d’euros de recursos del Govern de l’Estat que 
es fan arribar directament a treballadors i treballadores de Catalunya. Això és po-
sar també la gent al centre, això no és deixar les persones a fora. El primer que ha 
fet aquest Govern quan ha començat aquesta emergència és prohibir els acomiada-
ments. El primer que va fer el Govern del PP, amb el suport de Convergència i Unió 
en la crisi del 2008, va ser agilitzar els acomiadaments, flexibilitzar-los, fer-los pos-
sibles sense cap causa. I això, per exemple, ho va aplicar la Generalitat de Catalunya 
a l’hora de fer un expedient de regulació d’ocupació a l’Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, de la qual vostè ara és el màxim responsable polític. 

Per tant, hi han coses que s’estan fent diferent. I nosaltres esperem que el Govern 
de la Generalitat Catalunya d’ara també faci les coses diferents a com ho va fer el 
Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2008, quan el senyor Artur Mas va ser 
el principal deixeble de les polítiques d’austeritat i de retallades de la Unió Europea.

Nosaltres estem demanant, i demanem, que la Unió Europea ara ha de donar 
una resposta diferent, que no pot ser una altra vegada l’Europa del capital. La des-
confiança en la capacitat que té la Unió Europea de donar una resposta que posi les 
polítiques i els recursos al servei de la gent està en dubte. I que s’ha de treballar i 
s’ha d’insistir, i li demanem també, com a Govern de la Generalitat de Catalunya, 
que des d’aquells espais on tenen incidència en l’àmbit europeu, que la tenen, perquè 
s’ha fet una feina per tenir incidència com a govern de la Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit multilateral, una feina que s’ha de reconèixer i que s’ha d’aprofitar, que 
també ajudi a incidir en que la resposta que faci la Unió Europea sigui una resposta 
que no endeuti, que no vagi cap a les polítiques d’austeritat i que no vagi cap a la re-
tallada de drets socials com, ho tornem a dir, va passar el 2008 amb la col·laboració 
de Convergència i Unió, i com va passar amb les retallades de cooperació. 

Vostè ara em diu que hi ha el compromís ferm que això no tornarà a passar i 
nosaltres el volem creure, li volem donar la confiança, perquè és cert que el 2020 hi 
ha una inversió important, però és cert que no revertim les retallades que van co-
mençar des del 2010 fins portar la cooperació gairebé a la seva extinció i que van 
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deixar el sector amb un munt de gent al carrer, també, amb un munt de gent acomi-
adada. Aquest sector s’està tot just ara recuperant i depèn també dels recursos de la 
Generalitat de Catalunya que aquest sector pugui ajudar a donar una resposta global 
a la pandèmia. Vostè ens ha assegurat que es complirà l’escenari del pla director; li 
prenem la paraula i com pot imaginar-se, per poc que depengui de nosaltres aquest 
escenari pressupostari, allà estarem perquè es defensi i perquè es mantingui. 

I ens ha parlat de les coherències de política, que també és una prioritat. Perquè 
en algun moment des del seu departament en aquest tema s’ha de passar de les pa-
raules als fets. Ja fa anys que s’està demanant que s’empenyi aquest institut, aquest 
observatori d’empreses i drets humans, i no passa. El conseller Bosch ens va dir que 
era perquè el Departament d’Empresa ho tenia aturat. Per tant, si ens creiem la co-
herència política, vostè ha de tenir la capacitat de ser transversal i tenir el lideratge 
per fer que tot el Govern de la Generalitat de Catalunya sigui respectuós en les se-
ves polítiques amb allò que diu el Pla director de cooperació i la Llei de cooperació.

I sense això... Res més. Afegir que reconeixem la feina que s’ha fet. Nosaltres 
no creiem que la major inversió i destinació de recursos a la sanitat pública i en la 
resposta econòmica i social a la crisi hagi de venir de retallar recursos del Depar-
tament d’Acció Exterior. No ho creiem, perquè creiem que tota la feina que es fa 
des del departament és important i és necessària. A la repregunta que feia la dipu-
tada de Ciutadans, d’on creiem que han de venir aquests recursos, doncs nosaltres 
ho tenim clar: d’una fiscalitat justa, verda i progressiva, on paguin més els que més 
tenen i on paguin més els que més contaminen, perquè en aquesta crisi seguirà ha-
vent-hi empreses, seguiran havent-hi fons, i ho estem veient en els fons d’inversió 
immobiliaris, que estan captant més recursos que mai, que seguiran guanyant molt 
i que seguiran especulant molt, i que seguiran havent-hi empreses multinacionals 
que seguiran guanyant molt. Són aquestes empreses, aquests grans capitals i aques-
tes grans fortunes els que han de pagar els recursos per poder sortir d’aquesta crisi 
posant les persones al centre.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller per les seves respostes. Amb tot, vull re-
marcar-li algunes qüestions. Efectivament, tal com ja hem parlat, ens encarem a un 
món que canviarà radicalment i en el qual, per tant, el marc de les relacions inter-
nacionals també canviarà, i haurà de canviar, radicalment. La Unió Europea, sento 
decebre’ls, no donarà la talla, no es facin falses esperances. Donald Trump ha de-
cidit retirar el seu finançament a l’Organització Mundial de la Salut... Per tant, allò 
que són els tradicionals aliats d’Occident, per dir-ho d’alguna manera, els que han 
estat els tradicionals aliats de les diplomàcies públiques occidentals em temo que 
no estaran a la talla. I en aquest sentit també Catalunya haurà de tenir una posició 
valenta, una posició innovadora per tal de construir un nou marc de relacions inter-
nacionals amb aquelles aliances que sí que permetin construir un nou món basat en 
la cooperació, la solidaritat i en l’internacionalisme, tal com li deia. 

I parlant de les nostres polítiques ja més concretes des del Govern de la Generali-
tat volem remarcar-li –ja ho han dit altres grup; nosaltres també volem fer-ho– l’im-
prescindible compromís del seu Govern amb la cooperació internacional. Si abans 
era necessària, doncs, ara això encara és més evident davant del món que ens troba-
rem després o durant la pandèmia, durant la crisi o durant les crisis que ens travessen 
i probablement ens travessaran. En aquest sentit, ja fem tard a l’assoliment del 0,7 per 
cent. Segurament l’objectiu d’assolir-lo en el 2030 és un objectiu que en aquests mo-
ments es queda curt i caldrà més ambició per tal d’arribar-hi més d’hora, començant 
per complir si pot ser amb escreix els compromisos per al 2020 i per al 2021, i òb-
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viament també desenvolupant mecanismes, instruments, instàncies, que ens perme-
tin controlar que tot allò que es fa des del nostre país es compromet indefugiblement 
amb els drets humans, socials i ambientals arreu del món. Per tant, el desenvolupa-
ment i aplicació de la instància de control de l’activitat empresarial a l’exterior. 

No volem oblidar el necessari compromís de la Generalitat amb els defensors i 
defensores dels drets humans arreu del món. Sabem com aquesta pandèmia està es-
sent un pretext arreu per tal de limitar drets humans i per tal d’augmentar la repressió 
i els assassinats contra aquestes persones.

I ja, per anar acabant, efectivament no hi ha dubte que desenvolupar tota aquesta po-
lítica exterior que li estem proposant no serà possible si la relació amb l’Estat espanyol 
no es recondueix cap a, efectivament, l’agenda de la sobirania, de l’autodeterminació 
i de l’amnistia, perquè nosaltres òbviament tenim una clara vocació internacionalista, 
però ens hem de fer la pregunta: és que l’Estat espanyol és un bon intermediari, és una 
bona interfície, és un bon marc, és una bona aliança per exercir aquesta internacionali-
tat, aquest nou compromís global? És evident que no. L’hem de desenvolupar per comp-
te propi, sent un actor referencial en aquest nou món de solidaritat, de justícia global i 
de drets humans que hem de construir. 

Per tant, conseller, l’emplacem a desenvolupar amb determinació aquesta actua-
ció i, si fos així, ens tindrà al seu costat.

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Conseller, yo soy plenamente consciente de que lleva muy 
pocas semanas al frente de la conselleria, pero he de lamentar la falta de autocrí-
tica que usted ha realizado en su comparecencia e incluso también falta de humil-
dad, ¿no? Que usted haya pretendido presumir de transparencia, teniendo en cuenta 
las circunstancias de la salida del anterior conseller de Acción Exterior, bueno, no 
puede ser más que una prueba de lo alejados que están ustedes de la realidad, ¿eh?, 
conseller que era también de su partido político. Por lo tanto, solicitarle un poquito 
de humildad también en sus exposiciones de cara al futuro.

Al final su intervención inicial, su réplica, e incluso la intervención de la mayoría 
de portavoces de la comisión lo que han venido a acreditar es lo prescindible que es 
ahora, en estos momentos, esta conselleria. Y somos conscientes de que es un presu-
puesto modesto, si lo comparamos con otros departamentos, pero ahora es momen-
to de liberar cualquier recurso humano y económico, y destinarlo a lo que ahora es 
importante y prioritario. Y lo importante y prioritario y urgente es la lucha contra la 
Covid-19 i las consecuencias económicas y sociales que va a provocar en muchísi-
mos catalanes, y ahí es donde está la emergencia, y por lo tanto donde se tienen que 
depositar los recursos, insisto, económicos y humanos. 

Por tanto, yo lo que le sugiero, lo que le pido, lo que le insto es a que presente un 
plan urgente en los próximos días para reestructurar todos aquellos recursos eco-
nómicos y humanos que puedan destinarse a la lucha contra esta pandemia y sus 
consecuencias, porque para hacer política ya volveremos a tener tiempo, pero aho-
ra lo urgente, lo importante, la emergencia, insisto, es la lucha contra la Covid-19 y 
sus nefastas consecuencias económicas y sociales que va a provocar, porque, insis-
to, van vidas humanas en ello y ahora se tienen que depositar los recursos, insisto, 
económicos y humanos donde se tienen que depositar, que es en lo urgente, en lo 
importante, en la emergencia y no en las cuestiones políticas que, sin perjuicio de 
que ustedes tengan un planteamiento legítimo y que pueda discrepar de los plantea-
mientos legítimos también que podamos tener otros partidos políticos, yo creo que 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  44

es fácilmente ponerse de acuerdo, nos podemos poner fácilmente de acuerdo, en lo 
que ahora mismo es urgente, emergente e importante. 

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, conseller.

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. És el torn ara del Grup Parlamentari Republicà; té la 
paraula el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Hola de nou i gràcies, conseller, per les seves respostes. Seran 
només un parell de reflexions per acabar les intervencions. Fixem-nos, si és impor-
tant, no?, el que passa arreu del món, que quan el virus afectava només la Xina des 
d’aquí es subestimava, fins a cert punt fins i tot es podia ridiculitzar, i quan va tras-
passar aquestes fronteres i va arribar cap aquí, escoltem, ho deia la diputada Beltrán, 
de Ciutadans: «La Covid-19 ens ho canviarà tot, la vida no tornarà a ser com abans.». 
Una diferència temporal molt curta, des que subestimàvem el virus fins a aquestes re-
flexions, que no són de la diputada Beltrán, sinó que són generalitzades, evidentment, 
que tots compartim. 

Per tant, tot el que passa al món està interconnectat i per tant la importància en 
aquest sentit de la cooperació al desenvolupament per a intentar pal·liar situacions 
com aquestes des de l’inici. 

Però, al final, aquesta reflexió també ens porta a cert etnocentrisme, no?, po-
dríem dir, en aquest cas occidental o europeu, de pensar que les coses quan ens 
afecten a nosaltres al final són molt més transcendents per a aquest món, perquè en-
tenem el món com un món occidental, el mirem des dels nostres ulls i tota aquesta 
crisi sí que ens ha de donar almenys l’oportunitat d’intentar empatitzar en la mesura 
del possible amb situacions que ens pensàvem que no eren nostres, situacions que 
ens pensàvem que no vivim, històries que ens pensàvem que no anaven amb nosal-
tres i que al final sí que hi van, perquè el dolor..., podem saber el dolor dels altres, 
però la millor manera d’actuar és quan comences a entendre’l i, per tant, en certa 
mesura a compartir aquest dolor.

Fer una reflexió, i la segona: no puc evitar respondre a una frase que he escoltat 
de la diputada Beltrán, en la qual deia..., has dit textualment «El ejército fomenta la 
paz.» No només és una contradicció, això, sinó que és un antagonisme. També pre-
guntava d’on podien treure els diners, doncs, miri, jo proposo fer-ho de defensa. El 
2 per cent del PIB espanyol es dedica a armament, es dedica a defensa, es dedica al 
exèrcit. L’exèrcit no serveix per a desinfectar, que per a això hi ha sectors molt més 
professionalitzats en aquest sentit per fer-ho. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya; té la paraula el diputat Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies, conseller, per les explicacions que 
ens ha ofert. Només per completar, miri, ahir mateix la Comissió Europea reconei-
xia que malgrat podia oferir algunes línies globals, ningú millor que cada territori, 
que cada país per saber exactament què convenia a la seva gent, als seus hospitals, a 
les seves escoles, i en aquest sentit oferia una autonomia que dista moltíssim del que 
ens ofereix el «mejor unidos» de l’Estat espanyol.

De fet, ara mateix, durant la seva compareixença, em feien arribar un gràfic que 
després posaré en el grup, perquè el puguin compartir als diferents grups parlamen-
taris, on es veu ben clar que, en l’àmbit de la Unió Europea, aquells països que han 
apostat per la descentralització, que han apostat per donar autonomia no només als 
governs regionals, que en alguns casos poden no existir, sinó fins i tot als mateixos 
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municipis, són aquells que han tingut una menor taxa d’infectats, i sobretot una me-
nor taxa de morts.

Aquests dies per exemple se sent a parlar molt de que aquells estats que se n’han 
sortit més bé, que se n’estan sortint més bé d’aquesta crisi, estan encapçalats per 
dones, però el que és segur que no surt mai en el rànquing és el dels militars. A mi 
em sembla absurd que dels defensen l’actuació de l’Estat, que no hi hagi una sola 
veu, ni una sola veu progressista, queixant-se, distanciant-se de que cada dia hàgim 
d’aguantar gent amb uniforme militar dient absolutes rucades parlant que havia, la 
Guàrdia Civil, decomissat trenta quilos de taronges... Vaja, em sembla increïble po-
der justificar aquest Estat, perquè hem passat, els catalans, de tenir un estat era inú-
til a que ara ja és evidentment nociu i és perjudicial per a la salut de molts catalans. 

I per tant, en aquest sentit, aquesta pandèmia tindrà una afectació global i que 
com mai farem apostes de caire nacional per a poder-la resoldre. I si no entrem en 
aquest nou esquema mental, que hi haurà un «aC» i un «dC» –un abans del corona-
virus i després del coronavirus–, ens serà molt difícil poder trobar solucions no a les 
emergències que ens estan plantejant ara, sinó a com ho haurem de fer-ho tot a partir 
d’ara. Per tant, també haurà de ser un canvi en la forma de fer política. 

I aquí, conseller, penso que específicament el vostre departament, i precisament 
i molt concretament l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té un 
avantatge i és que des de fa molts anys situa els drets, els drets individuals i els drets 
col·lectius, els drets de les dones, els drets de la gent que vol estudiar, és a dir, els 
drets en el seu sentit més ampli, al centre de les seves polítiques. Jo penso que això 
ens situa en un molt bon punt de partida, perquè el que seria molt perillós és que 
utilitzant aquest «dC», aquest «després del coronavirus», hi hagués la temptació de 
retallar algun dret, que hi hagués la temptació d’intentar, pel bé de la ciutadania, pel 
bé de la seguretat, que hi hagués algun tipus de retallada. 

Per tant, que lluitarem contra el coronavirus voldrà dir que es farà menys coope-
ració al desenvolupament? No, al contrari. Se’n farà més, es farà millor i es farà més 
especialitzada. I això en tots els àmbits. També ens passarà amb els drets digitals, que 
volem ser punta de llança en aquest país. Hauran de ser més útils que mai a la ciuta-
dania i hauran de respectar més que mai els drets individuals de cadascú, de la seva 
intimitat i de la seva actuació.

Per tant, el que li demanem és que no només mantingui els pressupostos, que no 
només mantingui aquesta voluntat de cooperació al desenvolupament a l’agència, sinó 
que sobretot posi molt l’accent en aquest respecte als dret, en la seva dimensió indi-
vidual i col·lectiva, i ens adonarem que efectivament el dret a l’autodeterminació és 
una clau de volta per resoldre la majoria de problemes que ens planteja el nostre dia 
a dia, també les emergències.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara seria el torn de rèplica del conseller. Li recordo 
que segons el Reglament tindria fins a quinze minuts, però li recordo que després 
hi ha un torn obert de control, de sessió de control (la presidenta riu.) i, per tant li 
demanaria brevetat i, si pot ser, que no esgoti el temps, però té la paraula, senyor 
conseller.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada una part de la intervenció del 
conseller.) Sí, moltes gràcies presidenta. No esgotaré els quinze minuts, perquè en-
cara ens queda una bona part de comissió i a més a més hem pogut parlar a basta-
ment de tot i tindrem l’oportunitat de parlar-ne ben aviat. 

En tot cas, acabar de donar resposta a algunes de les peticions que s’han fet i re-
fermar-me en alguns dels plantejaments. És evident que ens cal una reactivació de 
l’economia. La diputada Beltrán així ho apuntava i ho compartim, penso que això 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  46

és un element compartit per tots, però en aquest cas un dels elements essencials 
per a reactivar l’economia és disposar d’uns pressupostos. Per tant, en aquests mo-
ments una de les prioritats d’aquest Govern és que al més aviat possible es disposi 
d’aquests pressupostos. 

Per altra banda, serà vital enfortir, tal com he dit, els grans pilars fonamentals 
de la societat del benestar. Aquests dies ho hem vist molt clar. Pilars com la salut, 
com l’educació o l’atenció a les persones han de ser fonamentals si volem que una 
crisi com aquesta no ens afecti com està afectant i, per tant, jo des d’aquí trasllado 
un agraïment i un reconeixement, especialment a aquelles conselleries que estan al 
capdavant cada dia donant la cara, donant la veu del Govern malgrat les dificultats 
del moment, malgrat no tenir solucions per a tot, perquè en situacions complexes no 
sempre hi ha solucions per a tot; els agraeixo aquesta valentia i em poso al seu cos-
tat. Som un govern compacte i per tant en aquests moments és quan ens hem d’aju-
dar més els uns als altres.

És evident..., el company del Partit Popular en parlava, o la companya de Ciuta-
dans penso que ho deia, d’on traurem els recursos. Doncs miri, jo el model el tinc 
molt clar: una fiscalitat justa. Una fiscalitat justa. Són moments en què el que cal 
és una redistribució de riquesa per tal que aquelles classes més desafavorides pu-
guin tornar a la mateixa línia de sortida. Una crisi com aquesta encara allarga més, 
expandeix més aquestes diferències socials. Per tant, el que caldrà és això, que els 
sectors que estiguin afectats per aquesta situació han de rebre el suport de les admi-
nistracions, però també han de rebre el suport d’aquells col·lectius que, per la seva 
situació, per la seva realitat, no han patit pas tant aquesta crisi.

Nosaltres, des del departament que em correspon encapçalar també posarem 
en coneixement tot el nostre... (tall de comunicació) ...els grans investigadors... (tall 
de comunicació) ...del nostre país a disposició no només del país sinó de tot el món 
aquest talent, aquest coneixement, aquesta excel·lència. Per tant, nosaltres serem am-
baixadors de tot aquest coneixement, i ho farem. I ho farem d’una forma determina-
da, de la mateixa manera que el que farem és obrir tots aquells espais que permetin 
la reactivació econòmica d’aquestes empreses, aquestes empreses basades en les re-
lacions internacionals i que en aquests moments ho estan patint de veritat.

Al company Pedret, i sense voler polemitzar, jo no he volgut fer politiqueig, ni molt 
menys, ni molt menys, no és la meva manera de fer política. Però sí que penso que 
ens hem d’explicar i hem de dir les coses tal com són, i ho hem de fet des d’un debat 
responsable i si en algun moment he estat irreverent amb algun comentari li demano 
disculpes, però hem de saber on estem. El que està clar és que el model de desconfina-
ment o, si vostè no en vol dir «desconfinament», la relaxació d’aquestes mesures, o el 
model... (tall de comunicació) ...per a avançar en aquests propers dies, utilitzi el subs-
tantiu i l’adjectiu que vostè vulgui; és evident que a partir de dilluns... (Tall de comuni-
cació.) En això, penso que hi estem d’acord.

(Tall de comunicació.) ...han generat un desconcert, i ho diuen tots els agents... 
(tall de comunicació) ...i a causa d’aquest desconcert el Govern de la Generalitat, 
perquè ni de bon tros li estic dient que ho faci tot perfecte, també assumim part de 
autocrítica... (Tall de comunicació.)

Vostè ho ha dit, diumenge la gent del nostre país no sabia si havia de treballar o 
no havia d’anar a treballar, i en quines condicions havia de treballar o com ho havia 
de fer. I per tant aquí calia un acompanyament. I des del Govern el vam fer, aquest 
acompanyament, de la mateixa manera que vam aconseguir aquest acord de tots els 
agents a través del Consell de Relacions Laborals, d’un acord unànime que va costar 
arribar-hi però que va ser possible, per acompanyar precisament totes aquelles per-
sones que avui estan treballant. I en tot cas, no poso en qüestió la decisió del Govern 
de l’Estat. Segurament deu tenir les seves raons i els seus motius, però penso que cal  
explicar-los i cal acompanyar-los. Quan es pren una decisió d’aquesta magnitud,  
cal acompanyar-la. Potser ha faltat una mica d’acompanyament, de la mateixa ma-
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nera que assumeixo l’autocrítica si en algun moment el Govern de la Generalitat no 
ha estat prou eficient en el tractament d’algun tema. La crisi aquesta ningú se l’es-
perava o ningú la volia i és evident que estem aprenent dia a dia. El que està clar és 
que no podem dubtar és del compromís d’aquest Govern amb les persones, sobretot 
amb les persones que ho estan patint més. 

I, per tant, jo li he reconegut la bona col·laboració entre el ministeri i la conse-
lleria d’Exteriors, l’hi he reconegut. També és cert que en alguns casos, doncs, nosal- 
tres hem omplert aquell buit que s’han trobat els nostres ciutadans, i és evident que 
ens han trucat i si ens han trucat és perquè hi havia alguna mancança. Simplement 
jo ho poso sobre la taula. En cap moment voluntat de confrontar. Si precisament ara 
és el moment on cal la màxima col·laboració amb totes les administracions que pu-
guin ajudar les persones.

La companya Segovia ens parlava d’aquest pla de xoc. Totalment d’acord. I un 
pla de xoc que no ha de passar ni molt menys per l’austeritat. I ho he dit abans, ja sa-
bem el pa que s’hi dona amb l’austeritat. Molt l’acord també en plantejar-nos aques-
ta reforma laboral, una reforma laboral que en situacions com la que estem vivint 
encara genera més situacions i facilita més l’acomiadament en una situació en què 
les empreses tenen aquesta temptació, o si no temptació, la necessitat en determi-
nats moments de fer aquests acomiadaments. Per tant, necessitem un sistema laboral 
molt més robust. Totalment d’acord. Treballem-hi. He vist que tenim punts en comú.

També ens parlava..., s’ha tornat a posar èmfasi en l’aposta per la cooperació. Ho 
reitero: aquest departament està totalment compromès amb aquesta cooperació, amb 
aportar tots aquells recursos necessaris i previstos en aquest pressupost. Certament, 
caldrà valorar com es redistribueix aquest pressupost en la situació que estem vivint. 
Però el que està clar és que la cooperació serà un dels pilars que, almenys per la part 
que em correspon... (Tall de comunicació.)

...de la mateixa manera que ens deia el senyor Riera. En totes aquestes relacions 
multilaterals, totes aquestes relacions amb totes les institucions del món que són 
punta de llança per a la defensa i la preservació dels drets humans. (Tall de comuni-
cació.) ...pugui autodeterminar-se i, per tant, estarem en totes aquelles institucions 
que ens ajudin a defensar aquests drets. Vostè ens ha dit que ens tindrà al seu costat; 
jo els hi vull, al nostre costat. Espero que puguem trobar aquesta manera de cana-
litzar aquest suport.

Pel que fa al Partit Popular, ens parlava de la manca de transparència en la situa-
ció d’assetjament. Crec que és un cas puntual i tindrem oportunitat de parlar-ne. El 
que està clar és que el que s’ha demostrat és que s’han pres les decisions d’una forma 
ràpida, cosa que trobo a faltar i hem trobat a faltar tots els que som aquí en altres 
situacions que ha viscut el Partit Popular. (Tall de comunicació.) ...ha estat el mateix 
partit que represento qui ha pres les decisions oportunes. 

El senyor Wagensberg ens parlava dels dubtes sobre l’ús de l’exèrcit. Hi estem 
d’acord, hi estem d’acord. Jo penso que ens hem de replantejar aquest model de de-
fensa, una defensa que sí que en aquests moments ha ajudat a arribar on no arriba-
ven altres estaments, però també és ben cert que sectors més professionalitzats estic 
segur que ho haguessin fet molt millor. En tot cas, mai rebutjar l’ajuda, mai, mai 
tancar portes, però sí fer una reflexió sobre el model que volem.

I finalment, senyor Dalmases, ens parlava d’aquest model descentralitzat i ens 
ho evidenciava amb una gràfica, amb un estudi que jo també vaig tenir l’oportunitat 
d’analitzar i que ens deia clarament que aquells territoris que han gestionat la crisi 
d’una forma descentralitzada n’han obtingut millors resultats. Totalment d’acord. 
Hem d’aprendre d’això, cadascú des del seu model polític. Aquí som diferents for-
macions que tenim el nostre model polític, però hi ha una majoria en què estic segur 
que ens trobarem en un model molt més descentralitzat. Alguns voldrem un model 
determinat, altres en voldrem un altre, segur, però en el model descentralitzat segur 
que ens hi trobem.
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Ens ha parlat de la importància de l’Agència Catalana per a la Cooperació i el 
Desenvolupament, sobretot en aquesta defensa dels drets humans. Totalment d’acord. 
Totalment d’acord, i així ho he transmès en les reunions que hem mantingut.

Per a acabar –penso que no he esgotat els quinze minuts–, una reflexió final: si 
alguna cosa ens ha d’ensenyar aquesta situació, ens ha d’aportar aquesta situació, i 
penso que aquí hi podem estar tots d’acord, és que hem d’aprendre, ha ser un apre-
nentatge. Ha de ser un aprenentatge i ha de ser també una oportunitat de millora 
en allò que no s’ha fet bé o en allò que pot fer-se d’altra manera. Ens ha de servir 
també per fer autocrítica, perquè l’autocrítica mai, mai, és negativa, sempre que es 
posi al servei de millorar allò que no s’ha fet prou bé. Un govern que no assumeix 
autocrítica és un govern que no avança. Un govern que assumeix l’autocrítica d’una 
forma responsable és un govern ambiciós, és un govern que vol donar resposta als 
seus conciutadans. 

I treballarem en xarxa, senyor Riera, treballarem en xarxa. Treballarem connec-
tats al món, hi treballarem sempre, perquè el que està clar és que si una cosa no pot 
posar en perill aquesta crisi humanitària, és la pèrdua dels drets que tenen els nos-
tres conciutadans i especialment aquells que són més vulnerables.

Moltes gràcies per l’oportunitat d’haver-me pogut explicar en aquesta comissió 
telemàtica. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Efectivament, no ha esgotat els quinze minuts. El que 
sí que hem tingut alguns problemes de connexió amb la seva imatge. Per tant, ara 
suspendrem la sessió durant dos minuts, a veure si ho podem millorar, i seguirem, 
reprendrem la sessió amb el torn de preguntes de control al Govern. 

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i nou minuts i es reprèn a dos quarts 

de dues i un minut.

La presidenta

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de la presidenta.) ...amb l’altre punt de l’ordre del dia, que és la sessió de pregun-
tes de control. El control que fem normalment al Govern el farem en aquest cas des 
de la comissió, al conseller. 

La substanciació de les preguntes amb resposta oral es farà de conformitat amb 
el que s’estableix en l’article 165.3 del Reglament del Parlament, amb el benentès 
que la publicació oficial s’ha substituït per la distribució prèvia per mitjans electrò-
nics, en virtut del que estableix l’article 108.4 del Reglament, això vol dir de manera 
telemàtica. El president del Parlament, en data 2 d’abril, per delegació de la Mesa 
del Parlament, va acordar distribuir el nombre de preguntes amb resposta oral entre 
els grups i subgrups parlamentaris, de forma que els grups parlamentaris de Ciuta-
dans, Junts per Catalunya i el Grup Republicà tenen dret a formular tres preguntes; 
el Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar i el Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem tenen dret a formular dues preguntes, i el Subgrup Parla-
mentari de la CUP - Crida Constituent i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
tenen dret a una pregunta cadascun. 

L’ordre de substanciació serà l’habitual que hem fet en les comissions, i per tant 
començarem, com hem fet fins ara, de major a menor, i acabant els grups que do-
nen suport al Govern. Cada pregunta se substanciarà en un temps de cinc minuts 
distribuïts a meitats entre el diputat o diputada que pregunta i el conseller; per tant, 
tindran dos minuts i mig i dos minuts i mig. 
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Pregunta al Govern sobre l’acció exterior amb relació a la pandèmia de la 
Covid-19

311-01600/12

Sense res més a afegir, els recordo que li toca començar al Grup Parlamentari de 
Ciutadans i, per tant, té la paraula la senyora Susana Beltrán. 

Susana Beltrán García

Conseller, li pregunto en concret pel paper de les delegacions del Govern a l’ex-
terior amb relació a la Covid-19. 

La presidenta

Per respondre, té la paraula el conseller.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies, diputada. Miri, des del primer moment en què vaig prendre pos-
sessió de la conselleria em vaig reunir amb les delegacions per saber..., tenir conei-
xement de primera mà, de la situació en què estaven els catalans arreu del món. El 
missatge que se’m va traslladar és que s’estava treballant de forma intensa per al re-
torn d’aquests catalans i acompanyant-los en la seva situació complicada.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar té la paraula la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gracias, presidenta. ¿Las delegaciones del Govern en el exterior pueden negociar 
vuelos en otros países? No. ¿Las delegaciones del Govern pueden negociar corre-
dores de movilidad? Porque hay muchos países en donde también hay órdenes de 
confinamiento, y por tanto se necesita que las autoridades de esos países también 
den permisos o autoricen para que los nacionales españoles –por tanto, también in-
cluidos catalanes– puedan ir hacia los aeropuertos o hacia otros lugares para poder 
salir en relación a la repatriación. ¿Lo pueden hacer las delegaciones del Govern? 
No. ¿Pueden negociar las delegaciones del Govern autorización de espacios aéreos 
para que puedan trasladar a los catalanes de un país a otros países? No. ¿Pueden dar 
visados o permisos especiales? No. ¿Pueden activar el mecanismo europeo de pro-
tección civil que permite ayudas desde la Unión Europea para poder repatriar a los 
nacionales? No. ¿Pueden dar las delegaciones del Govern información oficial? No, 
porque lo que están haciendo es remitir o reenviar al Servicio de Acción Exterior 
del Estado, al Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Pueden controlar todo el tema de 
la salida de turistas extranjeros que están en Cataluña para ir a otros países? ¿Pue-
den autorizar, pueden negociar los vuelos, el espacio aéreo...? La respuesta es no. 

Nosotros, desde Ciudadanos, creemos que en este momento un presupuesto de 
7 millones y medio para las delegaciones del Govern en el exterior no se justifica, 
y que es el momento de liberar recursos. Todo eso que usted dice que pueden hacer 
las delegaciones en el exterior no es sustancial, no es importante, o corresponde al 
Gobierno de España. Lo que ustedes están haciendo lo puede hacer cualquier ciu-
dadano, no sirve todo ese presupuesto que ustedes se están gastando en relación a 
la repatriación, porque además la Generalitat de Catalunya no tiene competencias.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, diputada, com li deia...

La presidenta

Perdoni, conseller. Sí, per contestar té la paraula el conseller. Li queden un minut 
i cinquanta-cinc segons, conseller.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, diputada, tal com li deia, aquest departament ja des del primer inici va es-
tar al costat dels catalans i catalanes que estaven a l’exterior i que tenien realment 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  50

problemes per a mantenir el confinament en aquests països i volien tornar amb els 
seus amics i familiars. Vam posar en marxa les quinze delegacions amb tots els seus 
equips, vam posar en marxa un comitè d’emergències, vint-i-quatre hores, a tres 
torns, set dies a la setmana. I per tant vostè, davant d’una crisi humanitària com la 
que estem vivint, ens diu allò que no es pot fer, quan el que caldria és posar en valor 
tot allò que es pot fer. 

I si precisament hi han hagut aquestes nou-centes persones que han demanat ajut 
a les delegacions és precisament perquè aquestes delegacions han exercit la feina 
que realment necessitaven aquestes persones. Li recordo que a través de les ambai-
xades hi ha hagut moments de silenci, hi ha hagut moments on l’única resposta ha 
estat l’oferiment de jocs de taula o de llibres per a poder passar millor el confina-
ment. Per tant, això evidencia que les delegacions han fet la seva feina.

És cert, vostès ens parlaran de «xiringuitos», ens parlaran de «xiringuitos» d’a-
quest Govern. Jo el que li aconsellaria, li demanaria, és que pregunti a tots aquells 
ciutadans que han pogut tornar gràcies a la feina de les delegacions, si realment 
qüestionen o no qüestionen el fet de que avui disposem d’aquesta eina de país, tan 
important per a tots nosaltres.

La presidenta

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre les relacions institucionals amb el Govern 
d’Espanya pel que fa a la pandèmia de la Covid-19

311-01601/12 

Ara és el torn un altre cop del Grup Parlamentari de Ciutadans, la pregunta a res-
pondre oralment sobre les relacions institucionals amb el Govern d’Espanya pel que 
fa a la pandèmia de la Covid-19. Té la paraula la senyora diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Sí, conseller, li pregunto amb relació a les relacions institucionals entre 
el Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya amb relació a la pandèmia de la 
Covid.

La presidenta

Per respondre té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Diputada, essent avui una de les meves primeres sessions de control –i ja ho he 
dit en la compareixença–, em defineixo com una persona dialogant, una persona que 
no tanca portes enlloc i que totes aquelles portes que es puguin obrir i serveixin per 
a millorar la vida dels nostres conciutadans, per part meva, per part nostra, seran 
obertes. Però també soc persona que, darrere el diàleg, demana acords. Un diàleg 
sense que hi hagin uns acords no té cap mena de sentit. 

Ho farem amb tota la cordialitat, d’una forma bilateral i d’una forma multilateral 
i per tant obrirem totes aquelles portes, participarem de tots aquells espais que ser-
veixin per a millorar la vida de les persones. 

La presidenta

Gràcies, conseller. Per a repreguntar, té la paraula la senyora Susana Beltrán. Li 
queden dos minuts i setze segons.

Susana Beltrán García

Me decía, conseller, con relación a las delegaciones del Govern en el exterior, 
que le decía lo que no pueden hacer, pero no le decía lo que sí pueden hacer. Yo le 
digo lo que sí pueden hacer: pueden liberar recursos, porque en realidad, si esos ca-
talanes han retornado a Cataluña, han retornado a España, es gracias, con más críti-
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cas, menos críticas, gracias al Servicio de Acción Exterior del Gobierno de España, 
gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Al final, la negociación de 
los vuelos, la negociación de los espacios aéreos, la negociación de la repatriación 
con otros países, la negociación o la activación del mecanismo europeo de protec-
ción civil no depende del Gobierno de la Generalitat. Si eso no se hubiera activado, 
esos catalanes no hubieran vuelto. 

Usted dice: «Soy muy partidario del diálogo, soy muy partidario los acuerdos.» 
Usted también es el conseller de Transparencia, y la transparencia también es no 
engañar a los ciudadanos. Le he leído algunos artículos que ha publicado, algunos 
tuits que ha publicado, y ha dicho: «Todos estos catalanes han vuelto y han podido 
hacerlo» –según sus palabras, según lo que usted ha dicho–, «porque es lo que haría 
cualquier estado». No. Para que los catalanes vuelvan a Cataluña eso es lo que ten-
dría que hacer casi prácticamente en este momento de crisis cualquier ciudadano. 
Hasta el Gobierno de España ha activado el programa Aloja, para que todos aquellos 
ciudadanos, todos aquellos nacionales que están en sitios recónditos, que a lo mejor 
ni siquiera hay consulados o embajadas, puedan alojarse con residentes españoles 
que están en esos en esos lugares. Entonces, familiares nuestros, amigos nuestros, 
hijos nuestros, nos han llamado: «¿Qué hacemos?» 

Es decir, lo que usted está haciendo es lo que estamos haciendo muchos de noso-
tros, no es lo que haría cualquier estado, es lo que haría cualquier ciudadano, y ahí 
nos hace falta mucha más lealtad con relación al Gobierno de España. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Per a repreguntar té la paraula el conseller. Li resta un minut 
i quaranta-set segons. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Bé, senyora Beltrán, vostè ens està posant en dubte o en tot 
cas vostè està parlant en boca d’aquests ciutadans que han pogut tornar al nostre 
país. Potser el més lògic seria preguntar-los a ells directament gràcies a qui han po-
gut arribar. Jo aquí no estic fent una valoració de qui ha portat més ciutadans, qui ha 
repatriat més ciutadans. Penso que no és un debat que haguem de tenir, ni en aquests 
moments correspon per la complexitat del moment.

El que està clar és que les mesures de coordinació o les vies de coordinació, o els 
espais de coordinació haguessin pogut estar millor. Nosaltres, com a Govern de Ca-
talunya, sempre hem apostat perquè totes aquelles mesures atenguin principalment 
que les persones amb més vulnerabilitat puguin tenir les mateixes oportunitats. En 
aquests moments, en una situació de crisi, precisament quan el Govern de l’Estat te-
nia l’oportunitat de mostrar els seu ADN, no ha demostrat precisament aquest ADN 
progressista. És això el que li retraiem. Creiem que la crisi no s’està gestionant ga-
rantint els drets de tots els conciutadans. 

De fet, vostè em parlava, iniciava la pregunta amb les relacions institucionals que 
teníem previst dur a terme des d’aquest departament. Nosaltres les tindrem totes. 
Obrirem el diàleg amb qui faci falta. Està clar que hi han molts greuges que Catalu-
nya té des de fa molts anys. Nosaltres supeditarem aquestes comissions bilaterals a 
que avanci també la mesa de negociació. I és una condició sine qua non. No té sentit 
avançar en temes puntuals quan en els temes estructurals, quan en els temes troncals 
no hi han avenços. Per tant, aquesta serà la nostra política.

La presidenta

Gràcies, conseller. 
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Pregunta al Govern sobre el futur del Departament d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència amb relació a la pandèmia de la 
Covid-19

311-01602/12 

Seguirem amb la pregunta, també del grup de Ciutadans, a respondre oralment 
en comissió sobre el futur del Departament d’Acció Exterior i Relacions Institucio-
nals i Transparència amb relació a la pandèmia de la Covid-19. Té la paraula la dipu-
tada Susana Beltrán. 

Susana Beltrán García

Li pregunto, conseller, sobre el futur, sobre què és el que pensa fer amb relació 
al seu departament amb la Covid-19.

La presidenta

Per contestar, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, diputada, tal com li he explicat en la compareixença, és evident que la situa-
ció que ens deixa la Covid-19 ens exigeix replantejar models, ens exigeix replantejar 
aquelles polítiques que fins ara probablement no havien contribuït a aquesta igualtat 
davant de situacions com la que estem vivint. Per tant, des del nostre departament 
posarem a disposició del Govern, a disposició dels nostres conciutadans, tot allò 
que serveixi per a tirar endavant, per a avançar en aquesta situació de complexitat.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar té la paraula la diputada Susana Beltrán. Li 
queden dos minuts i setze segons. 

Susana Beltrán García

Me decía, conseller, que ustedes piensan en un plan de choque, pero que ese plan 
de choque que no tiene que pasar por la austeridad. Nosotros en cambio creemos que 
sí en relación con su departamento, especialmente porque es el departamento de Ac-
ción Exterior de un gobierno autonómico que no tiene competencias en temas de po-
lítica exterior y en todo lo que estábamos hablando de retorno, repatriación, no tiene 
competencias y por tanto, por muy bien que lo haga, no van a poder actuar como si 
fueran un estado. 

Creemos que en un momento tan grave, que no va durar meses, va durar mu-
chísimo más tiempo, y que necesitamos liberar recursos, también el Departamento 
de Acción Exterior tendría que liberar esos recursos, especialmente en todo lo que 
hace referencia a las delegaciones del Govern en el exterior, 7,5 millones de euros; 
Diplocat, 2 millones de euros; altos cargos y personal eventual, que podrían liberar-
se, que tienen sueldos de más de ochenta mil euros al año, podrían liberarse y todos 
estos recursos podrían ir a la lucha contra la Covid, por una parte. Y, por otra parte, 
consideramos que, aquí sí, su departamento en cooperación al desarrollo debería 
no solo mantener el presupuesto que ya se había comprometido para cooperación 
al desarrollo, sino que lo que tiene que hacer es redefinir otra vez los objetivos, las 
estrategias de cooperación al desarrollo, pensando en la grave pandemia que tene-
mos encima y que va a durar muchísimo tiempo, también pensando qué van a hacer 
ustedes en relación a la cooperación al desarrollo. 

Le recuerdo también que nosotros apostamos... Es una pandemia global, se ne-
cesitan soluciones globales. Apostamos para que ustedes también trabajen como go-
bierno catalán para que tanto lo que es la cooperación en temas de resultados de las 
investigaciones sobre la Covid, como una posible vacuna o un posible remedio de la 
Covid, pueda ser de acceso para todos los seres humanos. Está dentro de la Agenda 
2030 y nos parece fundamental para la humanidad en su conjunto.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Per contestar, té la paraula a l’honorable conseller Ber-
nat Solé. Li queda un minut i cinquanta-set segons. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies, presidenta. Bé, senyora Beltrán, puc entendre que el seu model 
passi per retornar a una situació d’austeritat. No ho comparteixo. I no ho compartei-
xo perquè, de fet, els fets ens remeten a que no és la millor solució quan un país viu 
una crisi com la que estem vivint. Per tant, el model que defenso i defensaré sempre 
serà un model que permeti una redistribució de la riquesa, que aquells col·lectius que 
han patit més aquesta crisi i que l’han viscut en una situació de més vulnerabilitat 
tinguin garantits tots els drets. I si això ha de passar per una fiscalitat justa és evi-
dent que caldrà prendre mesures i caldrà prendre decisions en aquest sentit.

Tornava a posar en qüestió les delegacions. Miri, davant d’una crisi d’aquestes 
característiques no correspon tancar res. En tot cas, el que correspon és obrir i obrir-
nos al món, explicar-nos al món, posar a disposició del món tot aquest talent que 
tenim aquí, al nostre país. Ho hem vist durant aquests dies: hem estat capaços de 
dissenyar i de construir mascaretes, hem estat capaços d’investigar sobre les possi-
bles solucions i vacunes pel que fa a la Covid-19. Vostè ho deia, «les hem de compar-
tir». Totalment d’acord. Ho podem fer des del mateix govern català i ho podem fer 
a través de la feina que tenim i de totes les relacions institucionals amb les entitats  
i amb les institucions amb qui estem contínuament connectats. 

El que li cal ara al país és que precisament aquest departament posi en valor tota 
aquesta excel·lència, que aquelles empreses que han patit tant la crisi, especialment 
basades en el seu comerç internacional, puguin tornar a tenir l’oportunitat de si-
tuar-se en el món, de situar-se en aquesta globalitat tan complexa. Per tant, per part 
nostra no passa en cap moment per tancar, al contrari, passa per obrir-nos, per ex-
plicar-nos. Probablement hi ha altres partides a les quals el Govern de l’Estat destina 
molts diners que potser sí que ens hauríem de replantejar.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ha acabat el torn de paraules del Grup de Ciutadans. 

Pregunta al Govern sobre la situació de la cooperació catalana durant la 
pandèmia de la Covid-19

311-01605/12 

Comença el torn de paraules del Grup Parlamentari de Socialistes - Units per 
Avançar amb la pregunta al Govern a respondre oralment sobre la situació de la 
cooperació catalana durant la pandèmia de la Covid-19. Farà la pregunta el diputat 
Ferran Pedret i Santos. Té la paraula, diputat. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Conseller, en el fons, la formulació de la pregunta ja s’ha 
pràcticament anunciat; és a dir, li preguntàvem en aquesta ocasió –no ho he fet en 
la intervenció inicial, en la seva compareixença, perquè ja teníem la pregunta for-
mulada–, li preguntem per quina avaluació fa el departament de la situació de la  
cooperació catalana en el context de la pandèmia. És a dir, quina afectació calculen 
o estimen que pot tenir des de diversos punts de vista, un dels quals és la possibilitat 
d’executar els projectes que estiguin en marxa o que estiguessin planificats.

I, per altra banda li preguntàvem sobre quina creu el departament que hauria de 
ser l’orientació de la cooperació catalana en el context, diguem-ne, en què ja es pu-
gui deixar enrere la fase estrictament sanitària de la pandèmia i afrontem les conse-
qüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia global.
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La presidenta

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Diputat, miri, una de les coses que vaig fer primer, just des-
prés de reunir-me amb les delegacions, va ser reunir-me amb totes aquelles entitats 
que representen la cooperació i a les quals des del Govern de la Generalitat estem 
donant suport i estem al seu costat. I per tant, és a partir d’aquest contacte, d’aques-
ta col·laboració, d’aquest treball conjunt, com serà possible determinar quins han de 
ser els objectius i el redireccionament, en tot cas, de la cooperació del nostre país.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar té la paraula el diputat Ferran Pedret. Li que-
den un minut i trenta-cinc segons. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, entenc de la seva resposta que potser encara és massa 
aviat per fer una avaluació de l’impacte sobre la cooperació i per reorientar-la. Ho 
puc comprendre, no és una cosa que li critiqui. 

De totes maneres, abans m’ha semblat entendre, de la seva compareixença ante-
rior, que parlava d’una línia de subvenció i jo no sé si es referia a que estan pensant 
en obrir alguna línia de subvenció específica per a projectes que tinguin a veure amb 
cooperació, diguem-ne, específicament per a fer front a la crisi de la Covid-19 en els 
països que són prioritaris d’acord amb el nostre pla de cooperació. 

Si ho he entès malament m’ho desmenteix però si no, li dic que des del nostre 
grup parlamentari ens sembla una bona idea. Creiem que en interès fins i tot propi, 
i evidentment també de les nostres contraparts i dels països receptors d’aquesta co-
operació, creiem que és important que hi hagi projectes específics que facin front 
d’entrada als aspectes sanitaris de la crisi de la Covid-19 i també als efectes socials 
i econòmics que ja s’estiguin podent produir en aquells països amb què estem coo-
perant. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per contestar té la paraula l’honorable conseller. Li manquen un 
minut i cinquanta-set segons per respondre. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies, presidenta. Diputat, miri, una de les coses a què ens dona l’opor-
tunitat aquesta crisi, i ho he dit abans en la compareixença, és en primer lloc sensibi-
litzar la població de que aquesta situació que estem vivint, aquesta crisi humanitària 
que estem vivint, hi ha molts altres països, hi ha molts altres territoris que fa molt 
temps que la viuen. Per tant, aquest serà un dels objectius principals que tindrà 
aquest Govern, que tindrà aquest departament, però també que han de tenir les en-
titats que estan cooperant. 

Per altra banda, també ha quedat palès que aquest debat sobre la priorització de 
recursos el podem fer aquí, el podem tenir en aquells estats, aquells països on po-
dem parlar de recursos perquè en tenim, però hi ha altres països, altres estats, que 
ni tan sols poden plantejar-se aquest debat. I és aquí on nosaltres creiem que tenim 
l’oportunitat de treballar, des de la solidaritat, però sobretot des de la responsabilitat.

Ens parlava d’aquesta línia d’ajuts. És evident que és aviat parlar de com redi-
reccionarem les polítiques d’ajuts del departament. Però també és cert que per po-
der valorar aquest redireccionament calen uns pressupostos. En aquest sentit, vostès 
saben que són moments en què cal exercir aquesta responsabilitat i que aquests 
pressupostos ens permetran precisament prioritzar aquests recursos. I serà de la mà 
d’aquestes entitats de cooperació que definirem exactament cap allà on cal destinar 
millor aquests recursos. 
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En tot cas, el que hem fet en aquests moments és flexibilitzar els terminis dels 
projectes que hi ha en curs, precisament per no tensionar-los i perquè les entitats 
puguin cooperar, estar al costat de totes les entitats, tenir garantit que totes estan en 
situacions adequades als llocs on estan treballant i, en tot cas, el temps ens portarà 
a definir aquestes línies de subvenció, aquestes línies de cooperació. 

La presidenta

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre la situació dels catalans a l’estranger des de 
l’inici de la pandèmia de la Covid-19

311-01606/12 

És el torn de la següent pregunta, que també és del Grup Parlamentari Socialis-
tes - Units per Avançar: pregunta al Govern sobre la situació dels catalans a l’estran-
ger des de l’inici de la pandèmia de la Covid. Té la paraula el diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Com aquesta és una pregunta al voltant de la qual hem tin-
gut ja intercanvi de parers en la compareixença, si em permeten, la faig més espe-
cífica. És a dir, li pregunto específicament per aquells estats en els que s’ha donat 
notícia pels mitjans de comunicació que els ciutadans i ciutadanes de països en els 
que s’havia estès bastant la pandèmia, com pugui ser Itàlia o Espanya, estaven patint 
fins i tot alguna situació, diguem-ne, problemàtica des del punt de vista de seguretat, 
és a dir, si vostès tenen constància de que hi hagi catalans i catalanes que es trobin 
en situacions que, d’alguna forma, impliquin algun risc per a la seva seguretat, per-
què hem tingut alguna notícia, per exemple, respecte a incidents afortunadament aï-
llats a l’Índia, i per tant li preguntem si vostè pot quantificar quantes persones estan 
passant aquest confinament en estats tercers, fora de la Unió Europea, i en quants 
d’aquests hi ha algun tipus de patiment perquè hi pugui haver problemes de segu-
retat, perquè entenc que aquests serien els més importants de prioritzar per tal de 
donar alguna solució de retorn, de repatriació. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula el conseller Bernat Solé. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sí; gràcies, presidenta. Diputat, com bé he explicat, des d’aquest departament 
una de les prioritats que ens vam marcar de bon principi és atendre aquests casos de 
catalans que estan a l’exterior i que volien tornar. I dins aquest d’acompanyament, 
evidentment, hem hagut de tractar la diversitat i la casuística de cadascun dels casos. 
No tots tenien la mateixa necessitat; per tant, ha calgut fer una feina de cirurgia fina 
precisament per anar adaptant tots aquells recursos que podíem aportar i posar-los 
al servei d’aquests ciutadans.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar té la paraula el diputat Ferran Pedret. Li que-
da un minut i vuit segons.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. Li agraeixo les explicacions que ha donat en aquesta pregunta i en l’an-
terior, però li he de dir que quan li he demanat alguna concreció no he obtingut res-
posta. Entenc que deu ser difícil quantificar i, diguem-ne, més o menys categoritzar 
cadascun dels casos individuals, però, si no és en aquesta ocasió, en alguna futura 
ocasió en què tinguem la possibilitat de fer aquest tipus de preguntes, sí que li dema-
nem que puguem xifrar d’alguna manera, que puguem quantificar, que puguem tenir 
indicadors per avaluar quina és la situació, eh?, i espero que puguem tenir aquest 
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intercanvi amb més freqüència, i que aviat sigui en format que no sigui necessària-
ment telemàtic.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per respondre té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé. Li 
queda un minut i cinquanta-set segons. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Efectivament, diputat, en aquests moments encara és aviat i és complex deter-
minar quantitativament quins són aquells casos en què podem tenir o poden tenir 
problemes en el país de confinament, i més quan en alguns d’aquests casos encara 
no s’han posat en contacte amb les nostres delegacions. En tot cas, tal com bé he 
explicat, a dia d’avui tres de cada quatre catalans ja han pogut tornar aquí a casa, 
catalans que d’una forma massiva, i per ordre d’incidències, estaven a Austràlia, es-
taven als Estats Units, estaven a Argentina, a Mèxic, a Perú, a Alemanya... I allà on 
ens ha preocupat, i una mica en la línia del que preguntava vostè, ha estat la situació 
d’aquells catalans del Sud-est asiàtic, a l’Índia i també a Austràlia. 

En el cas del Sud-est asiàtic, tal com ja he exposat, la situació era complexa per-
què els catalans eren entesos com a turistes i com a portadors del virus per alguna 
part de la societat i això generava un rebuig i una desatenció per part dels serveis 
d’aquell país i això ens preocupava, i en aquest sentit hem hagut de fer de media-
dors. 

Per posar un altre exemple, en el cas del Govern d’Austràlia per una banda el 
Govern instava els estrangers a marxar d’una forma molt bel·ligerant, però per altra 
banda no hi havia oportunitat perquè aquestes persones poguessin tornar, i en aquest 
sentit això va ser també una de les qüestions que vaig traslladar a la ministra per tal 
que, si no hi havia vols comercials, doncs, almenys que es poguessin organitzar vols 
de repatriació, perquè precisament la situació d’aquests catalans a Austràlia era real-
ment complicada. Jo vaig tenir l’oportunitat de parlar amb una ciutadana catalana 
que finalment va poder tornar; estava en una zona despoblada i la veritat és que va 
ser una situació on la família va patir molt. Per sort, avui ja la tenim a les comarques 
gironines, a casa seva.

La presidenta

Gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre la proposta per a afrontar l’emergència de la 
Covid-19 en els territoris sahrauís i palestins i altres zones en conflicte

311-01613/12 

És el torn ara de les preguntes des del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. La pregunta al Govern sobre la proposta per a afrontar l’emergència de la 
Covid-19 en els territoris sahrauís i palestins i en zones en conflicte. Té la paraula 
la diputada Susana Segovia. 

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Conseller, de la crisi de la Covid-19 les situacions en algunes 
regions, especialment en les regions en conflicte, s’han agreujat encara més. En el 
cas de Palestina, està patint una nova escalada d’annexions i d’augment de colònies 
il·legals per part del règim israelià. Israel està utilitzant el fet de que la comunitat in-
ternacional està mirant cap a la pandèmia i cap a la resposta a la pandèmia per acce-
lerar el procés d’annexió de terres palestines, planificat, violant una vegada més els 
drets internacionals. Hi han nous assentaments a Cisjordània, destrucció de cultius, 
confiscació de terres palestines... Tot això sumat al creixement d’agressions contra 
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civils palestins i una situació sanitària preocupant, sense capacitat, ni infraestructu-
res ni recursos per poder atendre l’emergència.

Situació igualment preocupant el que passa al Sàhara Occidental, on la pandè-
mia el que ha fet és agreujar la vulnerabilitat que pateix el poble sahrauí des de fa ja 
quaranta-cinc anys, un poble sahrauí que necessita més que mai el suport i l’ajut in-
ternacional per poder protegir les poblacions en els camps de refugiats, als territoris 
ocupats i els presos polítics marroquins. De fet, el Front Polisario ha fet una crida 
internacional d’ajut humanitari per poder sobreviure i és un dels actors que temen 
que les retallades tornin a la cooperació i al desenvolupament. 

Com segurament sap, també s’han hagut de cancel·lar les vacances solidàries 
que suposaven que cada any desenes de nens i nenes sahrauís poguessin sortir dels 
camps de refugiats i venir a Catalunya a gaudir d’un estiu d’activitats lúdiques, amb 
el suport de les famílies catalanes, i aquest any tampoc no podrà ser. 

També és especialment preocupant, i s’ha dit, la situació dels presos polítics i la 
població sahrauí que viu als territoris ocupats. Com vostè segurament sap, recent-
ment una delegació d’aquest Parlament va intentar visitar els territoris ocupats i vam 
ser expulsats, no vam poder ni trepitjar territori marroquí. Ens agradaria saber si el 
seu govern ha fet alguna acció a partir d’aquesta expulsió que vam patir ciutadans de 
Catalunya, incloent-hi també una persona també que treballa també pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya, i per ajuntaments. S’han recollit més de vuit-centes signa-
tures de cinc continents, partits polítics, diputats, ONGs, demanant a Nacions Unides 
que assumeixi la seva responsabilitat per protegir la població sahrauí en els camps de 
refugiats i els territoris ocupats.

Davant d’aquesta situació, conseller, li voldríem preguntar quina és la proposta, 
quina creu que haurà de ser la resposta del Govern de la Generalitat de Catalunya 
per fer front i donar suport a com combatre la situació d’emergència creada per la 
Covid-19 en els territoris ocupats sahrauís i palestins, així com en altres àrees en 
conflicte. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Ha esgotat el temps. Té la paraula l’honorable conseller per 
contestar. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sí; gràcies, presidenta. Diputada, amb referència al que vostè em comenta, la 
seva pregunta és una oportunitat magnífica per a aixecar aquests focus en el qual 
estem immersos i en el qual veiem dia rere dia, doncs, els casos de coronavirus que 
tenim al nostre país, i si aixequem aquesta mirada el que fem precisament és posar 
el focus a l’ull de l’huracà. I l’ull de l’huracà en aquests moments són precisament 
aquests països, aquests territoris, aquests territoris no reconeguts per alguns dels es-
tats, en els quals s’estan vulnerant els drets humans. 

Abans es feia referència a aquesta pandèmia autoritària o a aquest autoritarisme 
pandèmic, diguem-n’hi com vulguem. En tot cas, els països que entenem i que ens 
entenem com a democràcies madures, com a democràcies participatives, el que hem  
de fer és precisament lluitar per a la preservació d’aquests drets humans. Em parlava de  
territoris com el sahrauí. Per part nostra, nosaltres hem estat en contacte en tot 
moment amb les entitats que estan cooperant precisament en aquest territori. En 
la major part, de fet, en la totalitat dels casos hem pogut ajudar a la seva sortida. 
Això no ens deixa tranquils. Per una banda, hem resolt la situació complexa que 
tenien aquests cooperants al territori, però per altra banda sabem que estem dei-
xant un territori en mans d’un règim autoritari. I per tant és aquí on nosaltres, com 
a Govern de Catalunya, com a departament d’Exteriors, haurem d’establir xarxes, 
establir iniciatives i establir vincles per tal que la comunitat internacional denunciï 
aquests casos.
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Ens parlava de la visita o de l’intent fallit de la visita d’alguns diputats al Marroc  
i d’algun treballador de l’ajuntament. Efectivament, això és una mostra més que hi ha 
estats que posen les fronteres per davant dels drets, i nosaltres el que hem de fer és 
treballar perquè els drets siguin realment els veritables límits de qualsevol societat. 

La presidenta

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre la proposta per a facilitar el retorn dels joves 
residents a l’exterior que han hagut de viure l’emergència provocada per 
la Covid-19 fora de Catalunya

311-01614/12 

Ara seguim amb el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, la pregun-
ta al Govern per respondre oralment sobre la proposta per a facilitar el retorn dels 
joves residents a l’exterior que han hagut de viure l’emergència provocada per la Co-
vid-19 fora de Catalunya. Té la paraula la diputada Susana Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Conseller, ens ho ha explicat, i a més en tenim constància, 
que el Departament d’Exterior ha actuat d’una manera que creiem important, acom-
panyant el retorn d’aquestes persones, aquests catalans i catalanes que s’han trobat 
fora de Catalunya quan ha arribat aquesta pandèmia. Eren sobretot persones que 
estaven d’una manera més o menys puntual o que estaven allà fent, però aquest 
retorn i aquest acompanyament també ha estat possible gràcies a la presència de 
les comunitats catalanes a l’exterior, catalans i catalanes que viuen permanentment 
allà, una comunitat de catalans i catalanes que ha augmentat exponencialment en 
els darrers deu anys, com a resultat de les retallades i de la crisi del 2008 a causa de 
les polítiques de Mariano Rajoy i d’Artur Mas, quan centenars, milers de catalans i 
catalanes, van haver de fer les maletes i marxar a treballar fora de Catalunya sense 
voler-ho, necessàriament, sinó com a única sortida professional possible. Han estat 
més de 150.000 en deu anys. 

Per això ens agradaria saber quina és la política de suport del seu Govern a les 
comunitats de catalans i catalanes a l’exterior, tenint en compte que s’ha doblat el 
nombre de catalans residents a altres països i que ja supera els 330.000 i quina és la 
proposta del Govern per facilitar el retorn de catalans i catalanes de l’exterior que 
així ho desitgin, que van haver de marxar per la crisi del 2008, però que voldrien 
tornar a treballar i a viure aquí a Catalunya, a prop de les seves famílies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara per contestar té la paraula l’honorable conseller Bernat 
Solé. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Diputada, efectivament, tal com vostè ha dit, des de les de-
legacions, des del comitè d’emergència, hem atès moltíssims joves catalans que es-
taven o fent programes de formació o estaven treballant fora del nostre país. En tot 
cas, vostè em fa una pregunta amb relació a un altre tema, que tindré a bé contes-
tar-li, però m’agradaria que detallés més.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula la senyora Susana Segòvia. Li 
queda un minut i vint-i-cinc segons. (Pausa.) Sí, ha de treure el... Està «mutejada», 
senyora Segovia.
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Susanna Segovia Sánchez

Perdó. Sí; efectivament, la pregunta no és tant sobre els catalans i catalanes que 
han ajudat a tornar a causa de la pandèmia, sinó sobre aquells catalans i catalanes 
que viuen a l’exterior des de fa molt de temps. I la pregunta és senzilla, conseller. 
Són més de 330.000, hi ha molta gent que porta anys i volen tornar, hi ha molta 
gent que va haver de marxar perquè no tenia recursos aquí per les polítiques de 
resposta a la crisi i les polítiques d’austeritat que van implementar els governs de 
Mariano Rajoy i d’Artur Mas, i dels del seu Govern, durant tot aquest any, no s’ha 
fet res per a facilitar el retorn d’aquestes persones que viuen i que són residents 
a l’exterior i que a més a més no s’han revertit les retallades que es van fer l’any 
2011 a la Llei 25/2002 de suport al retorn, i que fan pràcticament impossible que 
aquestes persones puguin accedir a la condició de persona retornada. Tampoc s’ha 
desplegat completament la Llei de la comunitat catalana a l’exterior que es va apro-
var el 2017. 

Nosaltres el que fem aquí és traslladar-los el neguit que molts catalans i catala-
nes ens han fet arribar de la manca de suport per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya per a quan han volgut iniciar projectes de retorn. Llavors, la pregunta 
es aquesta, és: quin el suport del seu govern a les comunitats catalanes a l’exterior i 
quines són les línies que tenen pensades fer per afavorir un pla de retorn i de reinser-
ció laboral, social i familiar a tots aquests catalans i catalanes que estan vivint a més 
a més des de fora la impotència de veure com les seves famílies vivien la Covid aquí, 
potser han tingut persones que han mort, persones malaltes i no hi ha pogut ser.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per contestar, té la paraula a l’honorable conseller. Li queden 
dos minuts i cinc segons.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sí; gràcies, presidenta. Diputada, és evident. Vostè fa referència no a aquells 
catalans que hem pogut acompanyar, sinó que estén el diafragma i hi incorpora la 
petició per aquests catalans que evidentment mai voldríem que haguessin hagut de 
marxar d’aquesta forma massiva, o en tot cas que el seu viatge a altres països hagués 
estat per a formar-se, per a agafar experiència, per a agafar coneixement i que tota 
aquesta excel·lència, aquest coneixement hagués pogut revertir al nostre país. 

Avui hem tingut oportunitat de parlar-ne en diferents ocasions: les polítiques 
d’austeritat ens han portat a una situació que no volem i que no desitgem, per tant, 
ara és l’oportunitat de no tornar a caure en el mateix error. Vostè ens deia que fa 
un any que no s’han aplicat aquestes polítiques. També li recordo que el Govern de 
la Generalitat ha hagut de treballar amb uns pressupostos prorrogats i per tant que 
aquests pressupostos prorrogats han hagut de fer front a una situació de retallades,  
i en tot cas revertir aquestes retallades. 

El que sí que és evident és que ens cal plantejar com a societat un model diferent, 
un model on es posi en valor tota la formació, però sobretot totes les oportunitats  
que necessiten els nostres joves per tal que puguin desenvolupar el seu projecte vital, que  
puguin desenvolupar-se d’una forma personal.

Tenim molt talent, tenim moltíssim talent i aquests dies ho hem pogut compro-
var, ho hem pogut evidenciar. I per tant, és responsabilitat d’aquest Govern que 
aquest talent reverteixi al nostre país. Per tant, en aquest sentit i pel que fa al nostre 
departament, com bé sap fem una aposta clara per cercar aquest talent, estem im-
plementant, hem implementat beques a nivell d’exteriors, beques per a fer estades a 
les delegacions, beques per a fer estades a les institucions, les beques Canigó, que 
permeten als joves del nostre país fer estades a organismes; també tenim el projecte 
Alumni, que és un projecte que el que fa és reunir tot el talent vinculat a Exterior... 
Però el que està clar, i estic segur que hi coincidirem, és que calen mesures per tal 
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que aquests catalans puguin retornar a Catalunya i puguin bastir el seu projecte vi-
tal, professional, aquí al nostre país. 

La presidenta

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre l’acceptació del suport de Cuba per a assolir 
una resposta més eficient a la crisi sanitària provocada per la Covid-19

311-01619/12 

Seguim amb el torn de preguntes. És el torn del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, pregunta al Govern a respondre 
oralment en comissió sobre l’acceptació del suport de Cuba per a assolir una res-
posta més eficient a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. En aquest cas, té la 
paraula el diputat Carles Riera, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular.

Carles Riera Albert

Moltes gràcies, presidenta. Bé, conseller, aquesta crisi té una dimensió global pla-
netària i posa sobre la taula una nova era per a la política i les relacions internacio-
nals, per a la cooperació i per a l’internacionalisme. N’hem parlat en la seva primera 
intervenció: la recentralització impulsada per l’Estat amb el pretext de la pandèmia 
podria limitar severament, ja ho està fent, les relacions i la diplomàcia pública de 
Catalunya precisament en un moment en què l’acció internacional pren una especial 
transcendència. Per exemple, avui, Cuba és un dels estats pioners i de referència en 
matèria de salut pública i de recerca biomèdica, també en l’àmbit de la resposta sa-
nitària a la Covid-19 i amb una llarga tradició de solidaritat internacional en aquest 
àmbit. Pensa el seu Govern comptar amb el suport de Cuba per tal d’assolir una res-
posta més eficient a la crisi sanitària a Catalunya i així poder disposar de millors re-
cursos per a la nostra salut pública, inclosos també els farmacològics?

Gràcies, conseller. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Efectivament, vostè senyor Riera ha posat com a exemple un dels països exem-
plars, un dels estats exemplars a nivell de solidaritat i de cooperació i d’oferiment 
d’aquests recursos. I, en aquest sentit, des del departament d’Exterior i del Govern 
de la Generalitat ja ens hem posat en contacte, en aquest cas amb l’ambaixada cuba-
na, per mirar de trobar aquells punts de cooperació, de col·laboració, i detectar quins 
són aquells recursos que realment podem utilitzar.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar, té la paraula el diputat Carles Riera. Li queda 
un minut i trenta-sis segons.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, conseller, gràcies per la seva resposta. I en aquest sentit 
i en conseqüència, i en congruència amb la seva resposta, com pensa el seu Govern, 
arribat el cas, superar els límits que l’Estat espanyol pugui imposar a les nostres 
relacions internacionals i a la nostra sobirania? Es va fer públic no fa gaire que, en 
principi, l’Estat espanyol no tenia intenció d’acceptar aquesta cooperació i col·labo-
ració cubana que s’està desenvolupant amb eficàcia i bons resultats a altres llocs del 
món; és a dir, com ho farem des d’un punt de vista de sobirania nacional per tal de 
fer efectiva la recepció de suport que pugui venir de Cuba o que pugui venir d’altres 
llocs escaients?
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En definitiva, conseller, quan per defensar la vida, quan per protegir la vida, 
quan per posar la vida al centre, haguem d’exercir la nostra sobirania i això impli-
qui no acatar els límits que l’Estat ens imposi, quina és la resposta o la política que 
el seu govern pensa desenvolupar per tal, hi insisteixo, de defensar la vida i posar-la 
al centre?

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat Riera. Per recontestar té la paraula l’honorable conseller. Li res-
ta un minut i cinquanta-vuit segons. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sí; moltes gràcies, presidenta. Diputat, efectivament, quan el tema de què s’està 
parlant és la vida de les persones no hi han límits, no hi han fronteres, no hi han 
barreres que puguin limitar aquesta col·laboració, aquesta capacitat d’interacció. I en 
aquest sentit, ja l’hi he dit, Cuba en el seu moment va ser, i continua essent, un dels 
països que està cooperant més, que està oferint més recursos i en aquest sentit, 
doncs, nosaltres també ens hi hem posat en contacte i en aquests moments els equips 
diferents estan analitzant quines són aquelles necessitats que realment es necessiten.

I no només això, no només Cuba, sinó que ho hem fet amb altres països. Des de 
Catalunya, des del departament d’Exteriors també hem estat en contacte i hem esta-
blert relacions i intercanvis de recursos amb estats prou grans, com Xina o Polònia, 
dels quals han vingut personal mèdic, professionals mèdics, i per tant, no ens po-
sem límits a res, no ens posem barreres a res, perquè, tal com li he dit, quan el que 
està sobre la taula són les vides de les persones, les necessitats de les persones, no 
podem posar cap límit. 

Nosaltres ho hem traslladat al Govern de l’Estat, això, i entenem que el Govern 
de l’Estat hauria d’estar obert precisament a aquests tipus de col·laboracions. Que les 
seves relacions diplomàtiques acabin sent un fre per a allò que realment necessita 
la gent no és el millor missatge que traslladem a la gent, i en aquest sentit nosaltres 
farem tot allò que estigui a les nostres mans per poder acceptar tots aquests tipus 
de col·laboracions.

La presidenta

Moltes gràcies, conseller.

Pregunta al Govern sobre les mesures que prendran les delegacions del 
Govern a l’exterior per a minimitzar les conseqüències econòmiques de 
la Covid-19 en les pimes i els autònoms

311-01615/12 

Seguint amb el torn de preguntes, és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Pregunta al Govern a respondre oralment sobre les mesures 
que prendran les delegacions del Govern a l’exterior per a minimitzar les conseqüèn- 
cies econòmiques de la Covid-19 en les pimes i els autònoms. Té la paraula per pre-
guntar el diputat, el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gràcies, presidenta. Conseller, em remeto a la pregunta que li he formulat per 
escrit.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per respondre, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Bé, en tot cas, potser el que s’hauria de preguntar el diputat Serrano abans de re-
clamar les mesures que han de fer les delegacions, és sobre aquelles mesures que a 
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dia d’avui encara no s’han fet efectives, quan tenim molt clar que la competència en 
matèria d’autònoms correspon a l’Estat espanyol, que és qui acaba cobrant la quota 
d’autònoms.

Com bé sap, en plena crisi humanitària, el 31 de març, quan estàvem en ple-
na crisi humanitària, l’Estat espanyol va cobrar les quotes dels autònoms. Hauran 
d’abonar la del mes d’abril, també? Sense ingressos, sense portar ingressos a casa, 
sense haver pogut treballar? Em consta que s’ha aprovat un acord en aquests mo-
ments, un decret que permetrà flexibilitzar aquest pagament, però en tot cas potser 
el que hauria de preguntar-se és si l’Estat espanyol està fent la feina que li correspon.

La presidenta

Gràcies, conseller. Per repreguntar té la paraula el diputat Daniel Serrano. Li 
queden dos minuts i vint-i-tres segons. 

Daniel Serrano Coronado

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la intervenció 
de l’orador.) Tampoco me sorprende mucho su respuesta, porque al final viene a tras-
lucir la falta de soluciones del Govern para un colectivo, como en este caso pueden ser 
las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, en la ayuda a la difícil situación 
que están atravesando y van a atravesar en los próximos meses como consecuencia 
de la pandemia, y evidentemente que las ayudas en cuanto a impuestos o seguridad 
social es una competencia evidentemente del Estado, pero la Generalitat puede ofre-
cer otro tipo de ayudas, de líneas de crédito, de líneas de subvenciones para aliviar la 
situación de estas pequeñas y medianas empresas y de autónomos, y su departamento 
es un buen nicho para contribuir a estas ayudas. 

He dicho anteriormente que efectivamente su presupuesto de 76 millones de 
euros pues es un presupuesto modesto si lo comparamos con el resto de departa-
mentos, pero imagínese cuánto podríamos hacer con una parte importante de ese 
presupuesto de su departamento para ayudar en este caso a las pequeñas y medianas 
empresas y a los autónomos. 

Porque yo creo que es importante que toquemos con los pies sobre la realidad y 
nos movamos en el terreno de lo posible y alejarnos cuanto más mejor de lo político, 
porque no estamos en un momento de voluntades políticas, estamos en un momento 
de lo que podemos o no podemos hacer, y sobre todo de lo que debemos hacer en 
una situación tan grave como la pandemia que estamos sufriendo. 

Y su departamento tiene una serie de competencias y atribuciones, se lo he di-
cho anteriormente durante mi intervención, que en estos momentos ni se van poder 
desarrollar, por un lado, y en cualquier caso tampoco es lo prioritario y lo emer-
gente para muchísimos ciudadanos, independientemente de lo que puedan pensar, 
sean independentistas o no lo sean. Es que aquí hay muchos catalanes que lo están 
pasando muy mal, o que lo van a pasar muy mal como consecuencia de la pande-
mia o como consecuencia de una situación social o económica que van a atravesar 
en los próximos meses y por lo tanto el Govern tiene la obligación de priorizar sus 
recursos económicos y su departamento tiene la obligación de presentar un plan 
reorganizando recursos económicos y humanos para ayudar donde ahora se debe 
ayudar, que es en la lucha contra la Covid-19 y las consecuencias graves que van a 
sufrir muchos ciudadanos. 

Por lo tanto, señor conseller, yo le invito, por favor, a que presente ese plan de 
reestructuración de sus funciones, de sus competencias, de sus recursos humanos 
y se depositen allá donde se necesitan, que es en la lucha contra la Covid-19 y sus 
graves consecuencias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé. Li 
resta un minut i trenta-cinc segons. 
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El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Diputat, jo no li he contestat en la meva primera intervenció 
en la totalitat de la seva pregunta, perquè sabia que la seva repregunta portaria la 
seva intervenció a l’espai on sempre vostè es mou, en el tancament de delegacions, 
en el tancament de «xiringuitos», en el tancament del departament, en destinar al-
tres recursos a altres llocs... I, per tant, he aprofitat l’oportunitat de fer-ho en aquesta 
segona intervenció.

Vostè ens parla de muchos catalanes. Bé, jo només li recordaré que l’última 
enquesta del CEO el que diu és que dos de cada tres catalans valoren molt positi-
vament la presència de delegacions a l’estranger. Per tant, aquests dos de cada tres 
catalans també son muchos catalanes. 

En tot cas, permeti’m centrar-me en aquelles mesures que sí que ha dut a terme 
el Govern de la Generalitat i que espero tenir temps per poder-les explicar. En pri-
mer lloc, s’han canviat, s’han suspès els períodes d’autoliquidació per tot el que fa a 
empreses i autònoms. Per altra banda, el conseller Aragonès, el vicepresident Ara-
gonès, ha anunciat una bateria de mesures econòmiques tant per a autònoms com 
per a pimes.

Com bé sap, s’ha aprovat un ajut de 2.000 euros per a compensar aquestes pèr-
dues, això correspon a una partida de 7,5 milions d’euros, que serà possible sense 
tancar aquestes delegacions, i que donaran resposta a 4.500 autònoms que s’han 
quedat sense ingressos. 

Per altra banda, s’ha posat en marxa un servei d’atenció digital personalitzat que 
el que fa és facilitar una finestreta única, resoldre dubtes, donar transparència i sim-
plicitat en els tràmits i que ja està implementada i activa en un 97 per cent dels mu-
nicipis de Catalunya, donant resposta al 77 per cent de la població i esperem que en 
els pròxims dies sigui en la seva totalitat.

I finalment, aquesta línia de préstecs de l’ICF, amb el cent per cent dels...

La presidenta

Conseller, ha esgotat el temps.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

...i acabo, una línia de crèdits que estic segur que agrairan molt aquells autònoms 
que tenen problemes de liquiditat. 

La presidenta

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre l’acompanyament dels catalans a l’estranger
311-01587/12 

Seguint amb el torn de preguntes, ara és el torn del Grup Parlamentari Republi-
cà. Pregunta al Govern a respondre oralment sobre l’acompanyament dels catalans 
a l’estranger. Per fer aquesta pregunta té el torn el diputat Ferran Civit. 

Ferran Civit i Martí

Bon dia. Gràcies, presidenta. Conseller, primer de tot felicitats pel seu nomena-
ment. Com ja ha esmentat la presidenta de la comissió, aquesta és la pregunta que vam 
fer, però si em permet deixi’m que faci un esment de totes les intervencions que han 
anat fent els grups de l’oposició, en aquest cas, que sempre han donat suport als 155, 
quan parlen de la utilitat del seu departament.

Quan parlem de 6 milions d’euros gastats en la residència de l’ambaixador al 
Marroc; quan parlem de 17 milions d’euros que ha costat l’ambaixada al Japó, més 
560.000 euros que va costar la seva decoració; quan parlem de 165.000 euros que va 
costar només posar un ascensor a la casa de l’ambaixador espanyol a l’ONU, doncs, 
clar, aquí estem parlant de prioritats, estem parlant de necessitats però també, clar, 



DSPC-C 476
15 d’abril de 2020

Sessió 21 de la CAERIT  64

quan es diu això i es diu que suprimir aquest departament per a destinar-lo a temes 
socials, a temes sanitaris, òbviament que hi estaríem d’acord si realment no féssim 
cinisme ni hipocresia, perquè, clar, si l’Estat espanyol destina 15 milions d’euros 
anuals al foment de la tauromàquia, a Andalusia més de 300.000 euros anuals al fo-
ment de les escoles de tauromàquia, o a la Comunitat Autònoma de Madrid, doncs, 
que destina 1,3 milions d’euros al Centro de Asuntos Taurinos de Madrid, més  
260.000 euros en reforma de l’edifici, doncs clar, davant d’això nosaltres..., el primer 
de tot és agrair-li tota la feina que s’ha fet des del departament per a acompanyar 
aquestes desenes de milers de catalans que estan a l’estranger, alguns articulats, o 
no, a través de les comunitats catalanes a l’exterior, però sobretot aquest acompa-
nyament que s’ha fet durant aquest darrers dies, aquests darrers mesos en tot el tema 
de la Covid-19.

Per tant, m’agradaria que incidís respecte, amb el que vostè ja ha apuntat, a tot 
l’acompanyament que s’ha fet, m’agradaria que hi aprofundís una mica més, tenint 
en compte que si l’Estat espanyol amb tot aquestes despeses supèrflues que té, real-
ment hagués pogut portar no només tots els catalans a Catalunya, sinó tots els ciuta-
dans de l’Estat espanyol, si gestionés correctament. Per tant, com a Departament 
d’Acció Exterior, si tingués més recursos, més competències, més personal a dispo-
sició, què hagués pogut fer per fer encara molt millor aquest acompanyament a tota 
aquesta gent que tenim desplaçada arreu del món i que en aquestes circumstàncies, 
lluny de casa, se senten, per desgràcia, molt sovint sols o mal acompanyats per l’Es-
tat que teòricament els hauria de representar.

Moltes gràcies i felicitats, conseller. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per a contestar, té la paraula l’honorable conseller. (Pausa.) 
Conseller, ha de treure el mute.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Ara sí? Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Està clar que vostè ha posat sobre 
la taula un debat sobre la priorització de recursos i ha posat alguns dels exemples en 
els quals nosaltres com a Govern evidentment destinaríem els diners a altres priori-
tats, i més en un moment en què cal precisament posar el focus en allò que realment 
serveixi per a garantir la preservació dels drets fonamentals de les persones i el ben-
estar i la igualtat d’oportunitats.

Ens deia a què destinaríem aquests recursos. És evident... Se’m sent bé? Sí? És 
evident que la dispersió o la casuística dels casos que se’ns s’han presentat dema-
na, tal com he dit abans, un exercici de cirurgia fina i, per tant, en alguns casos per 
exemple ens hem trobat amb ciutadans que tenien el vol assegurat des d’una ciutat 
determinada no tenien possibilitat de fer el transport fins a aquella ciutat. I evident-
ment, si haguéssim tingut competències, si haguéssim tingut recursos per a facilitar 
totes aquestes gestions, evidentment ho haguéssim fet.

Per altra banda, dir-li també que des del comitè d’emergències i des de les dife-
rents delegacions, amb tots els seus equips, s’ha fet una feina impagable i que proba-
blement més enllà del pressupost que es destini a aquestes delegacions, si haguéssim 
de calcular el capital destinat a resoldre aquestes situacions seria molt més elevat 
del que alguns avui pressuposten i xifren. I permeteu-me en aquest moment, donada 
l’oportunitat, agrair i reconèixer tota la feina feta d’aquestes persones que dia i nit 
estan treballant, agafant el telèfon, gestionant, fent acompanyament psicològic, fent 
tot allò que creiem que hauria d’haver fet un estat amb plenes competències.

La presidenta

Gràcies, conseller.
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Pregunta al Govern sobre l’impacte de la Covid-19 en els migrants i a les 
fronteres exteriors de la Unió Europea

311-01588/12 

Per seguir amb la pregunta del Grup Parlamentari Republicà, pregunta al Govern 
a respondre oralment sobre l’impacte de la Covid-19 en els migrants i les fronteres 
exteriors de la Unió Europea. Aquesta pregunta la farà el diputat Ruben Wagens-
berg. Té la paraula.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Conseller, Europa ha fet entre aplaudiments el que feia temps 
que intentava fer, o que feia, entre retrets. M’explico. L’inici d’aquesta pandèmia va 
coincidir amb la situació explotant a Lesbos per enèsima vegada, aquesta vegada 
amb un grau més. Un grau més a nivell de morts, veiem imatges de la guàrdia cos-
tera grega interceptant barques o intentant enfonsar-les directament; veiem confina-
ments impossibles de 21.000 persones; veiem check points d’extrema dreta campant 
lliurement per l’illa i el més preocupant de tot, segurament, és que vam veure saltar 
pels aires el Conveni de Ginebra, és a dir, el sistema d’asil, per tant, el dret interna-
cional. Lesbos com a símbol, però tots els símbols són símbols perquè al darrere te-
nen una realitat i aquesta realitat que s’amaga al darrere són 70 milions de refugiats 
al món, alguns dels quals en feia esment la diputada Segovia a la seva intervenció.

Europa durant aquesta pandèmia ha tancat les fronteres entre aplaudiments. Hem 
passat de discurs «open the borders» al discurs «tanquem fronteres». Això s’explica 
gràcies, per exemple, a la teràpia del xoc, la qual explica perfectament això, que en 
situacions on la població es pot sentir més vulnerable accepta mesures que en con-
dicions normals mai hauria acceptat. Hem acceptat el tancament extern de fronteres 
europeu, que no sabem si es tornarà a obrir i com es tornarà a obrir, però per tant 
segur que afectarà moltíssim a totes aquelles persones migrades que estan en trajec-
te, en trànsit, buscant una vida segura, al final.

Per tant, aquesta deriva autoritària, que comentàvem també durant la seva com-
pareixença, també la podem enfocar en clau de fronteres, en clau de fronteres que la 
Covid-19 ha tancat entre aplaudiments i que no sabem com tornarà a obrir. Per tant, 
des de l’àmbit i des de l’Àrea de la Cooperació al Desenvolupament del seu depar-
tament volem saber en el seu rang de prioritats on està el treball amb totes aquestes 
persones que estan esperant a dins o a les fronteres d’Europa o en aquells països on 
estan a punt de començar el seu trànsit.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula l’honorable conseller. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Evidentment, vostè ha tornat a situar un dels 
focus de l’huracà que a la que agafem una mica més de perspectiva queda ben palès 
i queda ben evident. I que, per tant, a aquests models que s’autoanomenaven com a 
«solidaris» i com a «respectuosos» i com al costat d’aquestes persones que han hagut 
de deixar els seus territoris avui se’ls veuen les vergonyes. I tenim una Unió Europea 
amb alguns dels estats al capdavant que han aprofitat precisament aquest moment 
per tancar fronteres, per precisament fer allò que havien fet amb la boca petita i que 
ara atribueixen a la crisi que estem vivint per fer-ho d’una forma clara i d’una forma 
desacomplexada. 

Per tant, quin és el posicionament, quin és el capteniment del nostre departament 
enfront d’aquesta situació? El capteniment és ben clar: una situació de crisi humani-
tària mai, mai, mai pot convertir se en un blindatge d’aquestes fronteres, mai podem 
oblidar les crisis humanitàries que s’estan vivint. No perquè nosaltres en aquests mo-
ments estiguem vivint una crisi humanitària hem d’oblidar una de les crisis huma-
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nitàries més importants i més greus que ha viscut, en aquest cas, tot el Mediterrani. 
I no podem mirar cap a un altre lloc.

A mi em consta, i és així, com hi ha hagut ja moviments en aquest sentit. Al 
Congrés dels Diputats, doncs, alguns parlamentaris ja han expressat precisament 
la voluntat d’aquesta flexibilització de les fronteres. Alguns s’hi han apuntat per la 
necessitat de mà d’obra. Això no és un argument suficient. Evidentment, si les per-
sones que poden venir, poden ajudar i poden contribuir a tirar endavant l’economia 
serà un èxit com a societat, però també serà un èxit per a aquestes persones.

El que està clar és que en aquests moments cal fer la pressió necessària. Em 
consta que s’han dirigit cartes a la Comunitat Europea, al Parlament Europeu, al 
Consell d’Europa, on hi ha bona part de signants amb aquest compromís davant 
d’aquesta situació. El que està clar és que una situació com la que estem vivint mai, 
mai, mai, pot modificar el llindar democràtic i humanitari dels països que creiem en 
aquests drets humans; mai pot oblidar els drets i les llibertats individuals i col·lec-
tives, i mai pot posar en risc de mort a persones que prou complexitat tenen havent 
de fugir del país perquè ara trobin les fronteres tancades d’alguns dels països que 
els havia acollit.

La presidenta

Gràcies, conseller. Seguim amb el torn de paraules del Grup Parlamentari Re-
publicà. 

Pregunta al Govern sobre la resposta d’Europa a les conseqüències 
econòmiques, socials i humanitàries de la lluita contra la Covid-19

311-01589/12 

L’última pregunta serà la pregunta al Govern a respondre oralment sobre la res-
posta d’Europa a les conseqüències econòmiques, socials i humanitàries de la lluita 
contra la Covid-19. Per fer aquesta pregunta té la paraula la diputada Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Gràcies, presidenta. Conseller, volia desitjar-li sort i encerts en aquesta nova res-
ponsabilitat. 

Davant d’una crisi de les més importants a nivell mundial després de la Segona 
Guerra Mundial, cal que s’activi urgentment la solidaritat europea i que es demos-
tri que som una comunitat de solidaritat, capaç de mobilitzar i redistribuir recursos 
com mai abans, convertint aquesta crisi en el punt de partida per a més integració 
europea i avançar cap a una Europa més forta, social i ecològica.

Quan Europa actua com un club d’estats ens defrauda, quan les institucions euro-
pees tenen més marge de moviment, també tenen més capacitat per oferir solucions. 
Ho hem vist en la resposta econòmica a la pandèmia, perdent dues setmanes per 
l’egocentrisme els estats que volen fer servir la crisi per imposar les seves agendes. 

Quan toqui caldrà prendre mesures per al desconfinament i no poden esquenes 
dels més vulnerables i prioritzant només els interessos dels mercats. Els estats per 
si sols no poden fer front a aquesta emergència humanitària. Ho veiem també més 
enllà d’Europa, amb preus inflats de subministradors sanitaris que aprofiten la cur-
sa desesperada dels estats per comprar mascaretes, respiradors, tests ràpids, o  aliats 
tradicionals com els Estats Units i Alemanya requisant comandes de material sani-
tari. Quan més necessitàvem la col·laboració global, ens hem trobat un mercat sal-
vatge i desregulat.

Europa és incapaç de donar resposta a la crisi econòmica, però també a la crisi 
democràtica. La Unió Europea resta impassible davant les amenaces autoritàries del 
Tribunal Suprem quan acaben vulnerant el dret de preses i presos polítics i de la 
resta d’interns amb un règim similar, que en contra de les recomanacions de l’Alta 
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Comissionada de les Nacions Unides i del Consell d’Europa passaran el confina-
ment tancats a la presó. 

Ara és una oportunitat de treballar des de l’internacionalisme i no des del reple-
gament nacional, ni tampoc des de la globalització neoliberal que deixa la ciutadania 
indefensa davant les forces global del capital. La solidaritat europea no s’ha d’aturar 
a les seves fronteres, cal proporcionar ajuda humanitària i recursos mèdics d’urgèn-
cia als països del sud i també als camps de refugiats, com deia.

Conseller, quines mesures han desenvolupat per fer front a aquests reptes? Com 
valora la resposta de les institucions europees? Quines demandes han estat traslla-
dades al Govern de l’Estat?

Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputada. Per contestar té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. De fet, vostè ha posat sobre la tau-
la els grans temes que se’ns plantejaran a partir d’ara: una crisi de model, una crisi 
d’un model basat en un neoliberalisme, en un model d’estats que només vetllen pels 
seus propis interessos, i és evident que aquesta crisi el que ens ha de permetre, entre 
moltes coses, és retratar precisament aquells estats, aquells models que només es 
basen en resoldre els problemes interns. 

Vivim en una Europa on hi han diferents realitats. Vivim en una Europa on en 
un dels extrems tenim una capacitat productiva molt potent, però que a l’altre extrem 
tenim una crisi humanitària com abans el diputat Wagensberg ens posava sobre la 
taula, i per tant aquesta Europa diversa, aquesta Europa de molts colors, haurà de 
ser prou solidària, haurà de tenir un sentit de responsabilitat prou gran per atendre 
aquests reptes. Per part del departament, evidentment estem treballant en aquesta 
postreflexió o en aquesta reflexió postcoronavirus. Hi han reptes importants, com 
són els ABS, els objectius per a aquest 2030. Des del CADS ahir precisament es va 
publicar un informe que apunta cap a aquest model de societat molt més responsa-
ble, però sobretot molt més sostenible, que atengui precisament els territoris amb 
una situació més complicada. Haurem de plantejar-nos el model econòmic, haurem 
de replantejar-nos el model productiu, però sobretot haurem de replantejar-nos el 
model social.

Ho hem dit avui en moltes ocasions i ho reitero –ho reitero–, i em baso en els va-
lors republicans que sempre m’han acompanyat, aquests valors que el que diuen és 
que cal garantir precisament l’equitat, la igualtat d’oportunitats i que ningú es quedi 
mai enrere en una situació de complexitat com l’estem vivint. Ara més que mai ens 
cal aquesta mirada global. Ara més que mai ens cal mirar cap a totes bandes. Ara el 
que no ens cal són estats que recentralitzin, estats que es mirin només a si mateixos, 
estats que estableixin relacions bilaterals i que deixin al marge precisament aquells 
que estan més necessitats.

Finalment, vostè ha fet referència als drets humans. Els hem vist afectats, aquests 
dies. Una pressió del Tribunal Suprem precisament a les juntes de les presons ha po-
sat en dubte aquests drets humans que, per altra banda, l’Alt Comissionat Europeu 
ha dit clarament que s’havien de garantir portant els nostres presos a casa i garan-
tint-los d’aquesta manera un confinament segur. Altre cop estem mirant-nos només 
nosaltres mateixos, altre cop l’Estat obvia una realitat, una situació que des de fa 
temps estem reclamant i aquí és on les institucions europees defensores dels drets 
humans ens hi trobaran. Ens hi trobaran perquè hi hem estat sempre. 

La presidenta

Gràcies, conseller. Seguim amb el torn de preguntes. Ara és el torn de preguntes 
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
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Pregunta al Govern sobre les mesures que ha pres el Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb relació a 
la situació de les organitzacions catalanes que treballen a l’exterior

311-01610/12 

Primera pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures 
que ha pres el Departament d’Acció Exteriors Relacions Institucionals i Transparèn-
cia amb relació a la situació de les organitzacions catalanes que treballen a l’exterior. 
Per formular la pregunta, té la paraula el diputat Francesc de Dalmases. 

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Conseller, Catalunya és un país amb una marcadíssi-
ma vocació internacional i això es tradueix en tota mena d’organitzacions i projectes 
a l’exterior. En aquesta comissió parlem sovint de la cooperació al desenvolupament 
i de les ONGs, però també podríem parlar del camp econòmic, amb forta presència 
de les pimes, podríem parlar del camp acadèmic i en general també podríem parlar 
del tercer sector. 

En aquest sentit, quines mesures, contactes i prospeccions ha realitzat el vostre 
apartament durant aquesta crisi per conèixer la situació de les organitzacions cata-
lanes que treballen a l’exterior, tant pel que fa a les persones expatriades com al seu 
personal. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat Dalmases. Efectivament, aquesta ha estat 
una de les prioritats que hem tingut al departament en aquests dies, no només en 
l’acompanyament de les persones per tornar a casa, sinó també per fer aquesta pros-
pecció d’oportunitats que se’ns poden generar. 

Crec que ja ho he dit en la compareixença, una de les feines que estan fent 
en aquests moments les delegacions és precisament fer aquest banc de pràctiques, 
aquest banc de bones pràctiques que s’estan duent a terme als quaranta països que 
estem analitzant de forma diària i aquestes bones pràctiques es remeten en un estudi 
diari per tal que estigui a disposició de tots els departaments. 

Nosaltres entenem que aquelles mesures que es poden aplicar en determinats 
països no poden ser replicades i implementades d’una forma directa a Catalunya, 
perquè la realitat és molt diferent, però sí que això ens pot ajudar precisament a do-
nar resposta a aquells reptes que tenim en aquests moments i a aprofitar el coneixe-
ment que han tingut altres països. 

La presidenta

Gràcies, conseller. Diputat De Dalmases, vol repreguntar?

Francesc de Dalmases i Thió

No, presidenta.

La presidenta

D’acord. Passaríem a la següent pregunta. 
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Pregunta al Govern sobre les mesures que ha pres el Departament 
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a protegir 
de la pandèmia els treballadors de les delegacions del Govern a l’exterior

311-01611/12 

La següent pregunta és la pregunta al Govern a respondre oralment en comissió 
sobre les mesures que ha pres el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institu-
cionals i Transparència per a protegir de la pandèmia els treballadors de les dele-
gacions del Govern a l’exterior. Per fer aquesta la pregunta, té la paraula el diputat 
Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, presidenta. Conseller, ja ho sap millor que ningú en aquests moments. 
La xarxa exterior del Govern de Catalunya va ser fortament malmesa per l’aplicació 
il·legal de l’article 155 de la justícia espanyola i, quan poc a poc recuperava el seu 
múscul, la seva força, ens hem trobat amb aquest nou revés en forma de pandèmia. 

Per tant, pel que fa a les delegacions del Govern m’agradaria saber quines mesu-
res ha proposat i fet efectives el vostre departament, d’una banda, per protegir de la 
pandèmia les persones que hi treballen i hi col·laboren, i alhora mantenir els serveis 
essencials a la comunitat catalana a l’exterior, així com al mateix país on s’ubica 
cadascuna.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per contestar, té la paraula l’honorable conseller Bernat Solé. 

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Gràcies, presidenta. Diputat, efectivament, vostè ha parlat del 155, una xacra que 
el que va fer és deixar un departament que tot just començava a caminar, amb mol-
ta ambició, amb molts objectius, deixar-lo en mans del Govern de l’Estat i, per tant, 
amb totes les delegacions tancades. 

I per tant, la feina que ha calgut per a reconstruir aquest departament, per a re-
construir aquestes delegacions, i que avui ha quedat evident la bona feina que estem 
fent, doncs, ha estat immensa. I des d’aquí, doncs, agrair tota la feina que s’ha fet, 
des dels consellers que m’han precedit. Ho he dit abans, però no em cansaré de re-
petir-ho: l’aposta valenta en el seu moment del conseller Romeva, la continuïtat del 
conseller Maragall i la continuïtat en les polítiques d’expansió del conseller Bosch. 

En aquests moments vostè em preguntava per quines mesures s’han pres per 
garantir que aquestes delegacions, que el personal que treballa en aquestes delega-
cions, ho facin en les millors condicions possibles. Precisament aquest va ser un dels 
motius en els quals ens vam basar en la primera reunió que vaig tenir amb les dele-
gacions, saber de primera mà com estaven vivint el confinament i la resposta va ser 
molt clara. Nosaltres el que tenim molt clar és que en aquests moments hem de servir 
el país amb el màxim compromís, que podem ajudar en tot allò que serveixi per a 
retornar els catalans d’arreu, per a recollir totes aquestes bones pràctiques. 

En aquest sentit, totes aquelles mesures que s’han aplicat des del Govern de la 
Generalitat a nivell de restriccions a l’hora d’accedir al treball, doncs, evidentment 
s’han aplicat també a aquests treballadors, però no només això sinó que s’ha anat 
més enllà. On les restriccions del país on estan treballant són més restrictives que 
les que té el mateix Govern de la Generalitat, o en aquest cas el Govern de l’Estat, 
doncs aquests treballadors s’han basat precisament en aquestes restriccions. 

En definitiva, són persones que des del teletreball estan fent la seva feina, a les 
quals des d’aquí trasllado el meu agraïment, el meu reconeixement i sobretot aquest 
compromís amb les persones. Viure una situació d’aquestes des de la distància és 
molt dur, i quan sents parlar els delegats amb aquesta força, amb aquesta valentia  
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i amb aquesta convicció de que estan fent bona feina, doncs, això t’encoratja a seguir 
treballant perquè aquest departament doni resposta a les necessitats dels ciutadans. 

La presidenta

Gràcies, conseller. 

Pregunta al Govern sobre el coneixement i l’anàlisi per part del 
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
de les mesures que han pres altres governs amb relació a la pandèmia 
de la Covid-19 i les seves conseqüències

311-01612/12 

Per acabar, l’última pregunta del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya és la 
pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement i l’anà-
lisi per part del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència de les mesures que han pres altres governs amb relació a la pandèmia de la 
Covid-19 i les seves conseqüències. Per fer aquesta pregunta, té la paraula el diputat 
Francesc de Dalmases. 

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies per última vegada, presidenta. I gràcies per conduir tan mag-
níficament aquesta sessió d’avui, tan nova, tan diferent. Conseller, hi ha una certa 
dualitat en el fet que cada territori, cada país, ha de ser responsable de les mesures 
que pren davant d’aquesta pandèmia, i alhora, al ser una pandèmia global, una crisi 
global, cal observar molt bé les bones pràctiques d’arreu del planeta per poder-les 
incorporar en la mesura que sigui possible, conseller, en allò que fem a casa nostra, 
tenint en compte les diferents perspectives i els seus efectes, els polítics, els econò-
mics i els socials.

En aquest sentit, ha pensat fer el vostre departament una feina de coneixement, 
d’anàlisi, de prospectiva, de les mesures que prenen altres governs amb relació al 
moment present i al futur?

Moltes gràcies, conseller.

La presidenta

Gràcies, diputat De Dalmases. Per contestar la pregunta, té la paraula l’honora-
ble conseller Bernat Solé.

El conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Moltes gràcies, presidenta. Diputat, en tot cas la pregunta li he mig respost a l’an-
terior, perquè pensava que me repreguntaria sobre un altre tema. En tot cas, ho re-
peteixo: tal com he dit, la feina que està fent en aquests moments el departament és 
fer aquesta prospecció de bones pràctiques, que són moltes, les que s’estan duent a 
terme en aquests quaranta països que estem analitzant dia rere dia. Estem elaborant 
un banc de recursos, un banc de recursos que posem a disposició de tots els departa-
ments de la Generalitat perquè ells mateixos puguin decidir si són implementables i 
en quina mesura són implementables. Especialment, recursos destinats al món de la 
salut, al món de l’educació, al món de l’atenció a les persones, a totes aquelles me-
sures que garanteixin el benestar dels nostres conciutadans. 

Per altra banda, les delegacions també tindran un paper fonamental en el post-
coronavirus, precisament per a traslladar aquest coneixement que hem adquirit des-
prés d’aquesta crisi i posar-la en valor, posar en valor aquesta excel·lència que tenim, 
aquestes empreses que tenim aquí al nostre país, aquest coneixement i sobretot l’ex-
periència que hem adquirit. És important que hi hagi un intercanvi de coneixement 
fruit d’aquesta pandèmia. 

En tot cas, també s’obriran i s’estan obrint espais de reflexió. Com bé sap, per 
una banda tenim el CADS, al qual m’he referit anteriorment, amb un conjunt de per-
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sones compromeses i en aquest cas sense retribució, que donen el seu temps però so-
bretot la seva experiència, el seu coneixement, a aportar aquelles idees per a avançar 
cap a aquests objectius, cap a aquests ODS, cap a aquests models més sostenibles, i 
evidentment l’informe que ahir vam presentar és un informe que fa referència espe-
cialment al coronavirus.

I per altra banda, doncs, una altra de les eines que tenim al Govern és aquest 
Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, que el que farà pròximament és orga-
nitzar un conjunt de sessions precisament per valorar aquest impacte que tindrem 
en els propers dies, que ja estem tenint. Hi haurà una sessió basada en l’impacte so-
cial i econòmic de la Covid; una segona sessió sobre els efectes del confinament en 
la democràcia i la ciutadania; una tercera sessió en la qual es reflexionarà sobre la  
geopolítica i el retorn dels estats; una quarta sessió sobre el repte a nivell de salut, 
allò que comentàvem abans, aquell model de salut universal, i, finalment, una cin-
quena sessió en la qual es reflexionarà sobre el canvi climàtic i com la crisi de la 
Covid-19 afecta el canvi climàtic o com el canvi climàtic ha afectat la Covid-19. 

Per tant, estem obrint camins i espais de reflexió en totes les direccions i espe-
rem que això serveixi per a sortir de la crisi al més aviat possible. 

La presidenta

Moltes gràcies, conseller. Gràcies, amb aquesta última pregunta i aquesta últi-
ma resposta acabaríem el torn de les preguntes i les respostes i també acabaríem 
l’ordre del dia, els punts de l’ordre del dia d’aquesta sessió telemàtica, d’aquesta pri-
mera sessió telemàtica i molt llarga. Realment, més de cinc hores des de que ens 
hem connectat, aquest matí. I per això voldria donar les gràcies a tots els tècnics del 
Parlament, a tota la gent que ho ha fet possible, i també a tots els diputats que ens 
acompanyen avui, que ens han pogut acompanyar.

Demanar disculpes si ha estat una mica difícil, perquè per a tots era la primera 
vegada i per a mi era la primera vegada que havia de presidir una sessió així, però 
m’ha semblat que és un orgull i un honor poder tornar a aquesta casa, al Parlament 
de Catalunya, que és la casa de tot el poble i que no hauria d’estar tancada, perquè 
hauríem de donar sempre veu, com hem pogut donar veu al nostre Govern, i a les 
respostes als ciutadans, que formulen els partits polítics.

Abans d’acomiadar-los, però seré molt breu, m’agradaria fer un esment..., perquè 
a una de les últimes reunions que vam tenir en aquesta comissió, ens vam reunir 
amb una de les entitats catalanes, la Taula per Colòmbia, que lluita per la pau i per 
restablir els drets humans a Colòmbia, i en aquestes setmanes de confinament hem 
tingut notícies, per part de la Taula per Colòmbia, d’una de les coses que vostès han 
comentat en aquesta comissió, que és la vulneració dels drets humans, dels drets ci-
vils, dels drets polítics que s’està fent arreu amb l’excusa d’aquesta pandèmia.

Hem tingut notícia de que aprofitant el confinament, alguns, algunes, de fet, al-
gunes líders socials, polítiques, líders indígenes i fins i tot sindicalistes han estat 
perseguides aprofitant el confinament, que saben on són, i fins i tot han estat assas-
sinades. Per tant, des d’aquí, una vegada més, des d’aquesta comissió com hem fet 
en altres ocasions, denunciar enèrgicament aquesta vulneració de drets humans que 
fan alguns països que es diuen democràcies. 

Vostès ja ho han comentat, han comentat que hi ha altres indrets al món que 
ho fan, que ho estan fent, que estan aprofitant aquesta crisi per vulnerar drets. Te-
nim països de la Unió Europea, fins i tot, com Hongria o com Polònia. El conseller 
ha citat Austràlia, amb aquesta invitació als estrangers per marxar. Jo els faig una 
proposta, que és que reflexionem tots si aquestes crisis, si aquesta crisi econòmi-
ca, social i sanitària pot ser també la crisi de la democràcia, i que treballem tots 
junts perquè això no sigui possible, perquè abans em sembla que parlava el senyor 
Wagensberg sobre la doctrina del xoc i de com els ciutadans es veien abocats a la 
pèrdua de drets i acceptaven la pèrdua de drets si era per a un bé major, que era el 
sanitari o algun altre tipus de conflicte. Però no es perden drets si no hi ha governs 
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que facin perdre drets. Per tant, estiguem amatents i vigilants, i des de les nostres 
posicions, vostès com a diputats o vostè, conseller, com a membre del Govern, fem 
que aquests drets humans siguin respectats a Catalunya, a Espanya, a Europa i a la 
resta del món.

Sense res més els torno a donar les gràcies i espero trobar-los properament al 
Parlament físicament, i a tots sans i estalvis.

Moltes gràcies i ho deixem aquí.

La sessió s’aixeca a tres quarts de tres de la tarda i onze minuts.
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