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Sessió 15 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i cinc mi-

nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Elena Fort i Cisne-

ros, i del secretari, Jordi Orobitg i Solé. Assisteixen la Mesa el lletrat major i el lletrat Antoni 

Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats Joan García González, Dimas Gragera Velaz, Ignacio Mar-

tín Blanco, David Mejía Ayra, Sonia Sierra Infante i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciu-

tadans; Anna Erra i Solà, Josep Puig i Boix, Marc Solsona i Aixalà i Anna Tarrés i Campà, 

pel G. P. de Junts per Catalunya; Josep M. Jové i Lladó, Núria Picas Albets, Sergi Sabrià i 

Benito, Marc Sanglas i Alcantarilla, Raquel Sans Guerra i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Re-

publicà; Marta Moreta Rovira i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avan-

çar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, 

pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García Gon-

zález, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el director del Centre d’Estudis d’Opinió, Jordi Argelaguet i 

Argemí, acompanyat de la responsable de l’Àrea d’Enquestes, Estudis i Treballs, Bea Elias 

Valverde, i de la responsable de l’Àrea de Serveis Generals i Administració, Maite Guimerà 

Bernús.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Composició de la Comissió d’Afers Institucionals (tram. 410-00002/12). Junta de Por-

taveus. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària

2. Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre d’Estudis d’Opinió, 

davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre l’elaboració de l’enquesta so-

bre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la Pre-

sidència (tram. 357-00441/12). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de la Presidència sobre la creació d’un servei d’escorta del president de la Generalitat 

(tram. 354-00122/12). Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de la Presidència sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als 

acords al món local (tram. 354-00130/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya davant 

les exigències separatistes (tram. 250-00668/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació (text presentat: BOPC 261, 55).

6. Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament 

per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia (tram. 250-

00691/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 267, 29).

7. Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes (tram. 250-00734/12). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 294, 25).

8. Proposta de resolució sobre el Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i So-

cial per al Debat Constituent (tram. 250-00742/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, juntament amb 1 altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presen-

tat: BOPC 303, 19; esmenes: BOPC 346, 3).

9. Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 

1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 259-

00002/12). Govern de la Generalitat. Acord de la comissió sobre la proposta (text presen-

tat: BOPC 362, 37; informe de la ponència: BOPC 372, 11).
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El president

Bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals amb data de 3 de 
juliol de 2019. 

Abans de començar, algun grup presenta alguna substitució? (Diversos diputats 
demanen per parlar.) Sí.

Alícia Romero Llano

Bon dia, president. Doncs substituïm, la Marta Moreta i l’Alícia Romero, crec 
que el senyor Iceta i el senyor Ferran Pedret.

El president

Senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. Nosaltres..., la senyora Laura Vílchez substitueix la se-
nyora Lorena Roldán, i el senyor David Mejía, el senyor Carlos Carrizosa.

El president

Senyor Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

La diputada Anna Erra, el diputat Batet.

El president

Senyor Jové.

Josep M. Jové i Lladó

En aquests moments ningú, però en el punt 7 la diputada Raquel Sans substituirà 
el senyor Sergi Sabrià, i en el punt 9 el senyor Marc Sanglas, també el senyor Sabrià.

El president

Bé, passaríem, doncs, al punt 1 de l’ordre del dia, que és la composició de la 
Comissió d’Afers Institucionals.

Composició de la comissió
410-00002/12

Els fem avinent que la diputada Anna Tarrés Campà ha presentat la seva re-
núncia com a vicepresidenta d’aquesta comissió, i el Grup Parlamentari de Junts  
per Catalunya, al qual correspon la vicepresidència, ha proposat la diputada Elena 
Fort Cisneros per ocupar aquest càrrec. Com a president, abans de portar-ho a vota-
ció per assentiment, donar l’agraïment a la senyora Anna Tarrés, per aquest temps, 
el tracte, l’avinentesa i la feina feta, i de la mateixa manera a la diputada, quan per 
assentiment en puguem fer la substitució.

Si els sembla, podem adoptar-ho per assentiment? (Pausa.)
Doncs queda elegida la senyora Elena Fort i Cisneros, i li prego que ocupi el seu 

lloc. (Pausa.)
De la mateixa manera, portarem a terme l’elecció del secretari, atesa també 

l’elecció de la vicepresidenta. El Grup Parlamentari Republicà ha proposat el senyor 
Jordi Orobitg i Solé en substitució del diputat Bernat Solé i Barril. De la mateixa 
manera, agrair l’avinentesa, la feina i aquest temps amb el tracte que hem tingut.

Si els sembla, ho podem adoptar per assentiment? (Pausa.) Ho podem adoptar 
per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.)

Doncs queda elegit el senyor Jordi Orobitg i Solé i li prego que ocupi el seu lloc. 
(Pausa.)

Suspendrem la comissió mig minut i aniré a rebre el senyor Jordi Argelaguet.
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La sessió se suspèn a les deu del matí i vuit minuts i es reprèn a les deu i deu minuts.

El president

Reprenem la comissió.

Compareixença de Jordi Argelaguet i Argemí, director del Centre 
d’Estudis d’Opinió, per a informar sobre l’elaboració de l’enquesta 
sobre l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel 
Departament de la Presidència

357-00441/12

Passaríem, doncs, al punt 2 de l’ordre del dia, que és la compareixença de se-
nyor Jordi Argelaguet i Argemí, director del centre d’Estudis d’Opinió, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per informar sobre l’elaboració de l’enquesta d’opi-
nió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la 
Presidència.

Donem la benvinguda al senyor Jordi Argelaguet, que l’acompanyen també la se-
nyora Maria Teresa Guimerà i Bernús, responsable de l’Àrea de Serveis Generals i 
Administració, i la senyora Beatriz Elias Valverde, responsable de l’Àrea d’Enques-
tes, Estudis i Treballs. Benvinguts.

Començarem, doncs, per una intervenció per part del compareixent d’uns trenta 
minuts aproximadament, i deu minuts per a cada grup parlamentari tot seguit.

Donaríem, doncs, la paraula al senyor Jordi Argelaguet.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió (Jordi Argelaguet i Argemí)

Moltes gràcies, president. Bon dia a tothom. Bé, vinc per donar resposta a la 
pregunta sobre l’enquesta aquesta de què tenim l’encàrrec el CEO per fer al con-
junt de l’Estat espanyol. El que també els comento, ben sincerament: és un tema  
que dona per a relativament poc temps per part meva –no sé les preguntes que vostès 
deuen voler fer– i, per tant, havia pensat també d’aprofitar la meva compareixença 
per explicar alguna cosa més, que penso que pot ser d’interès de tots vostès, sobre 
el Centre d’Estudis d’Opinió; bàsicament explicar les activitats que tenim previstes 
d’aquí a final d’any, perquè vostès tinguin també una miqueta més de composició 
del que estem fent. Però, en tot cas, començo, doncs, responent o explicant aquest 
projecte.

Sobre aquest projecte, voldria iniciar comentant la cronologia sobre..., el timing 
que hem anat seguint des de que ha començat. Els orígens d’aquest projecte, de fer 
una enquesta al conjunt de l’Estat, estan al voltant del setembre de l’any passat, del 
2018, en unes converses amb l’aleshores director general d’Anàlisi Prospectiva, i que 
vam comentar que potser seria interessant, des de Presidència, disposar de dades so-
bre l’opinió dels ciutadans espanyols respecte a la situació política de Catalunya i la 
dinàmica que s’estava generant arran dels fets polítics que estàvem vivint en aquells 
moments i que previsiblement continuarien en el temps. Va semblar una idea molt 
interessant i vam anar-ho desenvolupant i, per tant, durant l’octubre, novembre de 
l’any passat vam anar posant ja en marxa tot aquest encàrrec, dotar-lo, doncs, del 
suport legal necessari.

La col·laboració, en aquest cas, del CEO amb altres òrgans de l’Administració es 
fa a través d’un conveni en què s’han d’explicar els termes de l’encàrrec. I, per tant, 
vam dedicar les primeres setmanes a bastir aquest conveni, aquest encàrrec, en què 
consistiria aquest encàrrec, i fer ja un primer disseny del que seria la mostra i les lí-
nies generals del que hauria de ser el qüestionari més o menys temptativament. Això 
va anar seguint el seu procés i, finalment, a començaments de l’any 2019, el mes 
de febrer, el conveni el tenim enllestit, amb el vistiplau de l’Assessoria Jurídica del  
Departament de la Presidència, i queda ja a punt de signatura, que durant el mes 
de febrer se signa per les parts, Departament de la Presidència i jo com a director  
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del Centre d’Estudis d’Opinió. El dia 1 de març aquest conveni on hi ha l’encàrrec 
va ser penjat a la..., perdó, va ser penjat al Diari Oficial de la Generalitat, dic «pen-
jat», però publicat i després penjat a la web, i, per tant, ara els termes del conveni ja 
són del domini públic.

Arran d’això, el Grup Socialistes va estimar presentar unes preguntes sobre 
aquesta qüestió; unes preguntes que han seguit el seu tràmit i han estat ja respos-
tes, i han estat ja publicades les respostes corresponents ja més concretament sobre 
aquesta qüestió. Eren preguntes que ja estan també publicades al Butlletí Oficial del 
Parlament i que..., disculpin si n’estan ben bé al cas, però les recordo; que, de fet, la 
resposta la fem tota agrupada, d’aquestes quatre o cinc preguntes que hi havia, i hi 
precisàvem exactament que el CEO no fa cap enquesta, no és una enquesta pròpia 
del CEO, és un encàrrec que rebem de gestió del Departament de la Presidència, en 
el marc del suport i d’assessorament que, d’acord amb la llei, el CEO exerceix amb 
relació a altres òrgans de la Generalitat. La iniciativa, per tant, és del Departament 
de la Presidència, que ens fa aquest encàrrec.

Aquesta enquesta no forma part de cap pla de treball del Departament de la 
Presidència. No és preceptiu que els departaments tinguin un pla d’enquestes, però, 
en tot cas, no en forma part. I tampoc forma part del pla anual del CEO, perquè no 
és enquesta pròpia del CEO i, en tot cas, si hagués estat així, lògicament això hau-
ria estat debatut en el consell rector, que és qui aprova el pla anual. El consell rector 
no participa en aquest procés, perquè no és tampoc preceptiu i no ho fa mai. Quan 
rebem encàrrecs de l’Administració, el consell rector no hi entra ni en surt, és un 
encàrrec que rebem i nosaltres l’atenem d’acord amb les nostres capacitats i eines de 
treball que tenim a disposició.

I, finalment, última pregunta que feia el Grup Socialistes..., ens deia si estava 
previst fer aquest tipus d’enquestes més sovint. I no està previst fer-ne més sovint, 
d’aquestes enquestes. En el pla anual del CEO no està previst. Recentment vam fer 
un consell rector, que vam aprovar ja el pla anual de l’any que ve; no hi està previst. 
Un cop més –ja ho he reiterat altres vegades aquí, en comissió–, el que decideix el 
consell rector jo no puc decidir-ho en aquests moments, ja serà el consell rector en el 
seu moment que decidirà en el seu dia què vol fer i què no vol fer. Per tant... Però en 
aquests moments no està previst; per a l’any que ve, de moment, encara no està pre-
vist. I el que facin els departaments..., lògicament jo tampoc sé què faran en el futur.

Per tant, en aquests moments, l’enquesta, aquest procediment, aquest projecte està 
ja bastant avançat en el sentit següent. El mes d’abril ja s’ha iniciat la resolució de  
l’expedient per licitar-ne la contractació. El CEO hi ha participat, en l’elaboració 
dels plecs tècnics i, en part, també administratius d’aquest concurs. Aquest concurs 
està ja en les fases finals. I el dia 5 de juny va acabar el termini, ara fa un mes, de 
presentació d’ofertes; només se’n va presentar una, de les ofertes de les empreses 
que vam convidar, que són totes les que estan en el lot d’empreses que poden fer 
aquest tipus d’enquestes per a la Generalitat. Hi ha una oferta d’una empresa que 
es diu Dym. Hi ha hagut sis renúncies d’empreses que, per motius diferents, no han 
volgut presentar oferta. I ara estem concretament en la fase ja final d’adjudicació. 
Com que és un tema que porta el Departament de la Presidència, no sé en aquests 
moments, a hores d’ara, a les deu del matí com està, però les últimes notícies que 
tinc d’ahir és que estaven ja pendent de les últimes signatures, ja, per procedir a l’ad-
judicació del contracte corresponent. Bé, això és el tràmit del tema.

En aquests moments, doncs, el que jo voldria assenyalar és que és un conve- 
ni que hem fet amb el Departament de la Presidència; és un conveni que és habitual, 
que hem fet el CEO amb altres òrgans de la Generalitat, o amb departaments o ens 
vinculats més o menys estretament. Bàsicament, es basa en dues coses: el departa-
ment no té mitjans tècnics per tirar endavant un projecte d’aquestes característiques 
i, per altra banda, el CEO sí que té aquest coneixement, té aquestes capacitats i, per 
tant, donem suport a aquest..., en base a la idea d’assessorament i de posar a dis-
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posició personal tècnic que els ajudi a configurar el que és un encàrrec d’aquestes 
característiques. Per tant, en el mateix conveni que està signat, s’especifica quines 
són les funcions que farà el CEO, amb quina magnitud i amb quina profunditat. 
M’estalvio ara reproduir exactament el que diu el conveni; està a disposició, perquè 
és públic. I, per tant, el CEO en farà un seguiment intensiu, perquè aquest és l’encàr-
rec –aquest és l’encàrrec d’assessorament que donem d’aquesta enquesta. Per tant, 
farem el seguiment del treball de camp, amb tota la intensitat que nosaltres podem, 
per intentar garantir al màxim la qualitat de les dades que s’han d’obtenir en el futur.

Aquesta enquesta serà una enquesta que serà del Departament de la Presidència 
i serà tractada com qualsevol altra enquesta de la Generalitat. En els terminis que 
fixa la llei, entrarà en el Registre d’Estudis d’Opinió i, a més a més, doncs, tindrà el 
mateix tractament de les enquestes del CEO quant a posar a disposició de tothom, a 
través del web, les microdades, si és el cas, amb els qüestionaris, etcètera. Per tant, 
aquests són, diguéssim, els termes amb què hi ha la col·laboració que fem entre el 
CEO i el Departament de la Presidència.

Alguns detalls més de l’enquesta, ja més concretament de què serà aquesta  
enquesta. És una enquesta que en diem «de percepció del debat territorial», és el títol 
que..., «del debat territorial a Espanya», és el títol que té. És una enquesta de caràc-
ter presencial, amb entrevistes, doncs, cara a cara en els domicilis de les persones. 
El nombre d’entrevistes previst –i per això vam fer-ne la licitació–: 3.600 persones 
entrevistades al conjunt de l’Estat. Perquè se’n facin vostès la idea, vindria a ser 
com un dels baròmetres aquests mensuals que fa el CIS, una miqueta més gran. Els 
baròmetres que fa mensualment el CIS estan al voltant de les 2.800 persones, aquí 
ens n’anem una miqueta més. No arribem al que a vegades ha fet el CIS, que ha fet 
baròmetres d’aquestes característiques que ha arribat a entrevistar deu o dotze mil 
persones; no tenim recursos per fer-ho.

Són 3.600 persones distribuïdes territorialment d’una manera no estrictament pro-
porcional, perquè ens interessa fer unes sobrerepresentacions en algunes comunitats 
autònomes. Així, hi haurà una sobremostra en el cas del Principat de Catalunya, de  
800 persones, i a Madrid, Andalusia i el País Valencià tindrem una sobremostra  
de 500 persones a cadascuna d’elles. La resta, fins a arribar a 3.600, repartides pro-
porcionalment al conjunt de les comunitats autònomes i ciutats autònomes de l’Estat 
espanyol. Lògicament, per interpretar els resultats en el conjunt de l’Estat hi hauran 
els coeficients de ponderació corresponents per ajustar els resultats a la representa-
tivitat del pes de cadascun dels territoris. 

La mitjana prevista en el qüestionari és de vint-i-cinc minuts; així s’ha licitat, és 
un qüestionari de vint-i-cinc minuts. I el treball de camp..., i això ho dic d’aquesta 
manera, prenguin-s’ho amb les precaucions pertinents. Estem en el procés d’adjudi-
cació, ve l’estiu immediatament i és un treball de camp que no és fàcil de muntar, 
però inicialment ens agradaria començar el treball de camp a mitjans de setembre 
–a mitjans de setembre–, i es perllongarà durant..., em sembla que són unes quatre 
setmanes. El cost del treball de camp. El preu de sortida del concurs era de 102.960 
euros més IVA; per tant, 124.581 euros, IVA inclòs. Finalment, l’oferta presentada, 
i que estem en aquest procés d’adjudicació, és de 98.820 euros més IVA, el que fa el 
total del cost del treball de camp de 119.572 euros amb vint cèntims.

El qüestionari és un qüestionari que ja estem acabant, el tenim dibuixat. Això..., 
el Departament de la Presidència acabarà, doncs, de decidir la textualitat final de les 
preguntes, però l’esbós, que ja tenim bastant elaborat, està fet a partir de diversos 
qüestionaris del CIS, amb preguntes que hem extret del CIS, i també algunes pre-
guntes que hem fet el CEO. La idea és fer una mena del que tradicionalment era el 
que feia el CIS –ara fa un temps que no ho fa, no sé exactament per què; el CEO hi 
havíem col·laborat, per altra banda–, una mena de baròmetre autonòmic. Dic «el ba-
ròmetre autonòmic», perquè bàsicament és una enquesta on es pregunta precisament 
l’estat de l’opinió sobre l’articulació territorial política de l’Estat espanyol.
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La idea, l’objectiu a l’hora de triar les preguntes, bàsicament obeeix al tema de la 
comparabilitat, que puguin ser comparades amb dades que tinguem del CIS per al 
conjunt de l’Estat –per això ho fem al conjunt de l’Estat i, per tant, hem agafat altres 
preguntes que han sortit del CIS–, i amb aquesta idea, doncs, tenim més elements 
per veure si hi ha una evolució de determinades opinions. No entraré en el detall de 
la textualitat de les preguntes, bàsicament per una raó metodològica que tenim molt 
assentada en el CEO, que és que no parlem de la textualitat de les preguntes públi-
cament, abans de fer un qüestionari, per no interferir en la recollida de dades. Les 
preguntes d’un qüestionari no és bo que siguin objecte de debat previ, perquè pot 
condicionar les respostes obtingudes.

Però, en tot cas, les fonts són del CIS, del CEO, i hem organitzat el qüestionari a 
partir de quatre grans blocs. El primer és sobre la valoració de l’estat de les autono-
mies i de les seves institucions: com han anat les autonomies, com han respost a les 
expectatives, etcètera. Un segon bloc és una valoració sobre el procés polític viscut 
a Catalunya i les possibles vies de solució. Un tercer bloc, ja menor, és..., ens inte-
ressa moltíssim tenir dades sobre el grau de vinculació de l’entrevistat amb relació a 
Catalunya –quins vincles hi té: si hi té familiars, ha estat a Catalunya, coneix gent, 
etcètera–, per veure-ho com a variable explicativa després de les respostes que ha do-
nat. I, finalment, l’últim bloc, l’habitual, amb les dades sociodemogràfiques de clas-
sificació habituals de la persona entrevistada. Pensin vostès que això ho hem de fer  
en vint-i-cinc minuts; per tant, les preguntes s’hauran d’ajustar a aquest límit de 
temps que tenim previst.

Algunes consideracions sobre la pertinença de fer aquest estudi van vinculades 
al context polític. Valorem que és molt important tenir elements per saber com estan, 
permetin-me l’expressió –entre cometes– «les coses». Disposem de dades electorals. 
Els resultats electorals ens diuen ja quines determinades correlacions de forces hi 
ha al país, els pactes electorals. Disposem de dades sobre els programes, les inten-
cions dels actors polítics, dels seus plantejaments polítics que fan sobre aquesta 
qüestió. I valorem que pot ser molt interessant tenir una tercera pota del panora-
ma: veure què pensa el conjunt de la ciutadania espanyola a través d’una enquesta, 
feta amb una base d’una mostra representativa i, a més a més, amb el detall que  
permet una enquesta de preguntar ja coses més en concret, que no pas declaracions 
més generals o fer imputacions a partir de resultats electorals. La idea, doncs, és 
que disposem..., i en aquest cas la primera persona del plural no és estrictament el 
Govern, sinó el conjunt de la ciutadania, en primer lloc, catalana i, per extensió, el 
conjunt de l’Estat, i si em permeten del món, perquè quan ho pengem a internet les 
nostres enquestes es descarreguen d’arreu del món..., per tant, tenir dades d’aquest 
debat sobre què pensa la ciutadania espanyola al respecte.

En aquest sentit, acabaria aquesta primera part citant un article, que en el seu dia 
em va fer gràcia recollir per l’interès que generava, d’una persona que es diu Fèlix 
Riera, que just que es va conèixer que el Govern de la Generalitat tenia intenció de 
fer aquest estudi –estic parlant del mes de març–, titulava un article, el 12 de març, 
«Catalunya en el mirall d’Espanya»; un article publicat a La Vanguardia, en el qual 
deia, entre altres coses que en bona part podria subscriure: «La decisió del Govern 
de la Generalitat és encertada, ja que permetrà aprofundir en l’opinió que tenen els 
espanyols sobre la situació catalana, i la intuïció romandrà subordinada a les dades. 
Si considerem que l’encàrrec parteix d’un interès honest per tenir informació precisa 
sobre el que pensen els espanyols de la situació política, econòmica i social, s’haurà 
fet un pas important; la situació de Catalunya també passa per observar-la en el mi-
rall espanyol, on continuem estant.» Bàsicament recull l’objectiu i per això em va fer 
gràcia recollir aquest article, perquè és la idea subjacent que tenim.

Allò que hagi de fer el Govern de la Generalitat, allò que hagin de fer els diver-
sos actors polítics, els partits polítics..., faran el que vulguin fer, lògicament, o el 
que puguin fer, però per prendre determinades decisions és molt útil sempre que la 
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gent disposi de les dades sobre el que pensa la gent i, en funció d’això, fer l’anàlisi 
que correspongui.

Jo, per la meva part, respecte al motiu de la compareixença, era aquest. Disposo 
de...? (Veus de fons.) Donar..., passar a aquesta segona part que els anunciava, d’al-
guna informació més sobre el Centre d’Estudis d’Opinió, atès que des de l’última 
compareixença, que vaig fer al novembre de l’any passat, han passat algunes coses 
que val la pena compartir amb tots vostès perquè tinguin de primera mà la informa-
ció corresponent i, si hi ha alguna pregunta, doncs, aprofitem l’ocasió i els responc 
ben de gust.

Des del novembre ençà, un element important que hem fet al Centre d’Estudis 
d’Opinió és ja tenir constituït i formalitzat el consell rector, en el qual hi han repre-
sentants del Govern de la Generalitat, del món acadèmic i els representants corres-
ponents dels diversos grups parlamentaris. Per tant, a començaments d’any, entre el 
gener i el febrer, procedim ja a la constitució formal del consell rector, que el 25 de 
febrer, en la primera reunió que té, ja elabora el que és una de les feines més relle-
vants que fa el consell rector, i també rellevants per al CEO, que és l’aprovació del 
Pla anual d’enquestes per al 2019, en el qual contemplava tres onades del baròmetre 
de l’opinió política, una enquesta postelectoral relativa a les eleccions generals, una  
enquesta de CATI telefònica, una enquesta sobre el debat de política general,  
una enquesta òmnibus de la Generalitat, una enquesta de percepció de les polítiques 
públiques i valoració del Govern i, finalment, hi ha prevista també una enquesta so-
bre el cosmopolitisme i el localisme a Catalunya, una enquesta CAPI d’unes 1.500 
persones.

El 17 de juny –estem parlant de fa quinze dies just–, vam tornar a celebrar un 
altre consell rector on es va aprovar per unanimitat l’informe sobre les enquestes de 
l’any 18 i la seva qualitat, i vam modificar aquest pla anual que els deia, que els he 
acabat d’esmentar, de la següent manera. Per una banda, a l’enquesta sobre cosmo-
politisme concretem..., el consell rector va concretar la grandària de la mostra; ini-
cialment era de 1.200 a 1.500, finalment ha quedat en 1.500. I hem incorporat una 
nova enquesta, també presencial, sobre qüestions de gènere. El 2009 el CEO va fer 
un baròmetre sobre aquestes qüestions, i finalment hem tingut l’oportunitat de tenir 
diners suficients per tornar a fer aquesta enquesta, lògicament posada al dia amb les 
qüestions que han passat darrerament.

També en aquell consell rector vam aprovar el Pla anual d’enquestes per al 2020. 
És una aprovació que ens permet tenir l’instrument per si hem d’avançar en la con-
tractació de cara a l’any que ve. I, en tot cas, el consell rector, si li convé, podrà mo-
dificar aquest pla anual. El pla anual que tenim és l’habitual, és l’estructura que hem 
fet servir..., gairebé tradicional: tres onades del baròmetre d’opinió política, una en-
questa sobre el debat de política general, dues enquestes òmnibus i una enquesta de 
percepcions de les polítiques públiques i valoració del Govern.

Què hem fet fins ara? Tenim fet –ho saben vostès– el baròmetre d’opinió  
política de la primera onada. Tenim fet l’òmnibus, que vam acabar el treball de 
camp fa relativament poc. I ara, en aquests moments, estem fent el treball de camp 
de la segona onada del baròmetre de l’opinió política. Fa uns dies vam demanar als 
grups parlamentaris que ens diguessin els noms de les persones, els líders que hi han 
d’estar inclosos, i ara ja estem en aquesta fase del treball de camp.

D’aquí a final d’any..., d’avui a final d’any, doncs, tindrem la presentació d’aques-
ta segona onada del baròmetre, tindrem l’enquesta del debat de política general, 
tindrem l’enquesta de percepció de les polítiques públiques, tindrem l’enquesta de 
cosmopolitisme, tindrem l’enquesta sobre qüestions de gènere. A més a més, farem 
el seguiment de l’enquesta del debat de política territorial. Farem una enquesta me-
nor, online, als usuaris d’un servei de la Generalitat que es diu Ofideute, d’Habitatge. 
Farem el seguiment d’un baròmetre sanitari, que és el baròmetre que fan anualment. 
I començarem a avançar en un encàrrec que hem rebut d’Afers Religiosos per fer 
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una nova onada del baròmetre sobre la religió, que es farà ja l’any que ve. En paral·lel 
també estem gestant alguns encàrrecs més, de l’Agència Catalana de Turisme, sobre 
productes ecològics. Això és la feina que tenim.

Altres qüestions, i vaig acabant ja. Hem prorrogat, ara també fa uns dies, la vi-
gència, per un any més, de l’acord marc d’homologació de les empreses que poden 
fer enquestes per a la Generalitat. Per tant, queda un any més. Això vol dir que ja 
tenim el compte enrere, hem de començar ja a pensar el nou acord marc, que entra-
rà en vigor quan s’aprovi, a més tardar l’estiu de l’any que ve; per tant, estem ja en 
aquesta fase ja de repensar l’acord marc. Estem treballant en la confecció d’un cer-
cador de preguntes dels qüestionaris de les enquestes del CEO. Hem editat un anuari 
de les enquestes del 2018. Estem acabant la memòria d’activitats del 2018, que hem 
d’entregar al Parlament en les properes setmanes. I, per tant, estem fent, doncs, tota 
aquesta feina que teníem prevista fins ara.

La resta de coses, ja per no allargar-me més –i ho deixaria aquí–, estaran a la 
memòria. I, en tot cas, si hi ha alguna pregunta, tant de la primera part, lògicament, 
i d’aquesta segona, si hi ha alguna qüestió més, a la seva disposició.

Moltes gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies. Passaríem al grup que va demanar aquesta compareixença. 
Començaríem, doncs, pel Grup Parlamentari Socialistes, i en nom d’aquest grup té 
la paraula la il·lustre diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Moltes gràcies, president. Bon dia al senyor Argelaguet i al seu equip; gràcies 
per venir a comparèixer i per les seves explicacions. Intentaré aclarir-me amb el 
que vostè ens ha explicat i que també he llegit. M’he llegit el document, evident-
ment, que fa l’encàrrec de gestió al CEO; també les respostes que ens va donar des 
del seu organisme amb relació al que nosaltres preguntàvem. Però a mi ara, amb la  
seva explicació, m’han quedat alguns dubtes. A veure, vostès són l’organisme de  
la Generalitat especialitzats en l’elaboració d’estudis d’opinió. És així. Vostès fan un 
pla anual en el que estableixen quines són les enquestes que consideren importants, 
doncs, amb relació als diferents temes, no?, com ha explicat. I hi ha un consell rec-
tor, que és qui avala, diguéssim, aquest pla anual i l’aprova. Bé.

Aquesta enquesta motiu de la compareixença no està en el pla anual del CEO; vos-
tès no van considerar en el seu moment, doncs, que s’hagués de fer aquesta enques-
ta. I resulta que el Departament de la Presidència..., el Govern de la Generalitat, a 
través del departament, diu: «Jo no sé fer enquestes» –evidentment, no és la seva 
funció–, «hi ha un organisme, que és el CEO, que en fa, i li vull encarregar una en-
questa, que ell no té en el seu pla anual, però que jo sí que vull fer, que és» –com 
deia vostè– «com estan les coses»; vol saber com estan les coses a l’Estat, vol sa-
ber què pensa Espanya sobre Catalunya, sobre el procés polític, etcètera. És a dir, 
el CEO no va considerar..., ho pregunto, eh?; jo faig aquesta afirmació, però li pre-
guntaré si el CEO no va considerar rellevant fer aquesta enquesta, i entenc que és el 
Govern, a través del Departament de la Presidència, que diu: «Jo vull saber l’opinió 
de l’Estat amb relació a això i, per tant, li faig un encàrrec al CEO.»

Home, jo aquí crec que hi ha una extralimitació, segurament, de les funcions del 
Departament de la Presidència, perquè si ja tenim un òrgan que és l’especialitzat en 
això i té un pla anual, voler fer una altra cosa fora d’aquest pla em sembla que és, 
una mica, doncs, extralimitar-se. Sobretot perquè vostè, al principi de la seva expli-
cació, semblava que es treia les responsabilitats: «No, miri, a mi m’han fet...» No, 
no, i segurament té raó vostè, senyor Argelaguet. Diu: «No, no, a mi m’han dit sen-
zillament que assessori en una cosa que vol el departament.» Bé, jo crec que és que, 
clar, al departament no li pertoca fer això, per això té un òrgan, que és el CEO, amb 
un consell rector, amb uns representants, que són els que aproven un pla anual on 
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estableixen unes enquestes. I resulta que, bé, el Govern es treu de la màniga aquesta 
proposta i li diu al CEO: «Vostè ajudi’m, que és el que en sap.» Clar, diu..., és que 
em fa molta gràcia, perquè diu que el Departament de la Presidència no disposa del 
personal tècnic especialitzat en el disseny d’enquestes. Evidentment, per això té el 
CEO. Clar, llavors té una idea genial el Govern, el Departament de la Presidència, 
i diu: «Bé, doncs miri, que el CEO m’ho arregli, això.» Bé, em sembla que són me-
canismes que no són els correctes per a això.

Després, més coses. Com que ja hi ha respostes que ja vostè m’havia fet, és a 
dir, no està al pla anual, no ho aprova el consell rector; per tant, jo entenc que és 
que el CEO no considerava oportú fer una enquesta d’aquest tipus. El Govern té una  
ocurrència i diu: «CEO, vostè m’ajudi a fer aquesta enquesta.» Jo voldria dir algunes 
coses. Vostè ha parlat del CIS en això, bastantes vegades, en la seva compareixença. 
És veritat que el CIS fa enquestes. I en fa..., moltes vegades, evident, és l’opinió dels 
espanyols amb relació a temes diversos. S’ha fet sobre el procés polític a Catalunya 
i s’ha preguntat també sobre l’estat de les autonomies, perquè és un tema que evi-
dentment preocupa el Govern de l’Estat, suposo que preocupa el CIS i el seu òrgan 
rector i, per tant, s’han fet aquestes preguntes. Jo el que em pregunto –i vostè ho ha 
deixat anar així– és per què vostès no han parlat amb el CIS per veure si podien fer 
alguna de les enquestes que ells estableixen, doncs, amb algunes preguntes que a 
nosaltres ens poguessin interessar.

És a dir, si el CIS fa enquestes –a més, la seva mitjana aproximada d’enquestes 
acostuma a estar a 4.500, més de les que farem nosaltres–, per què no han parlat 
amb el CIS per dir: «Escoltin, ens interessaria saber aquesta opinió. Per què vos-
tès, en una de les enquestes que fan, doncs, no ho sé, preparen una separata sobre 
aquest tema en concret?» És una pregunta que els faig. Perquè vostè diu..., hi ha ha-
gut un moment que ha dit: «Bé, el CIS..., no hem parlat amb el CIS, o amb el CIS 
no sé què.» Bé, potser és que caldria parlar amb el CIS; potser hagués estat –potser– 
menys costós per a la Generalitat, perquè a l’entorn dels cent mil euros és un cost 
alt, tenint en compte que tenim mil necessitats –i no vull fer demagògia–, i, per tant, 
potser sí que una conversa amb el CIS o un treball amb el CIS conjuntament ens 
hagués portat a que ell hagués pogut fer algunes de les preguntes que nosaltres fem.

Ho dic perquè jo no soc experta en enquestes ni molt menys, però sí que sempre 
escolto que quan es parla d’enquestes..., es diu que és la foto d’un moment, d’una 
conjuntura determinada. Clar, si no tenim una sèrie –que és lo interessant, veure 
quina és la sèrie, no?– i, per tant, quina és la tendència en l’opinió o en algun tema 
en concret, no sé si fer una foto fixa determinada, en un moment puntual, té molt 
sentit per a Catalunya. Llavors, vostè diu: «Bé, hem agafat dades comparables amb 
alguna enquesta del CIS.» Bé, no sé si tècnicament això..., però com que vostè en 
sap més, jo li faig la pregunta; és a dir, vostè creu que no hagués estat millor treba-
llar amb el CIS perquè hi hagués una separata –no sé com se n’ha de dir– en què 
hi haguessin algunes preguntes que ens interessessin a nosaltres conèixer en les en-
questes que ells fan i, per tant, aquí poder veure si la sèrie ens permet tenir una per-
cepció i alguna idea de cap a on van les coses, com estan les coses, que deia vostè? 
Perquè a mi em sembla que una enquesta puntual d’un moment conjuntural, doncs, 
segurament serà una foto, però no sé si ens dirà gaires coses.

Després, clar, vostè diu: «Ens n’anem cap al setembre, octubre.» No sé si té una 
intencionalitat. Al setembre, octubre, jo crec que tots sabem que passaran coses i, 
per tant..., no, no, jo l’hi pregunto a vostè, no? Bé, no ho sé, vull dir..., això..., la con-
sellera Budó potser l’haurem de fer comparèixer, perquè és ella ara la responsable 
d’aquest departament. Però està clar que els tempos són els que són. Jo l’hi pregun-
to, és a dir, vostè creu que té sentit fer una enquesta puntual, una foto puntual, en 
una conjuntura determinada i no tenir una sèrie que ens permetria tenir, doncs, una 
tendència sobre el que volem saber? Que és el sentit que tenen les enquestes: anar-
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les comparant..., trimestre, semestre, anualment; que jo crec que és el que fan els 
experts, i vostès ho són i, per tant, per això l’hi pregunto.

Després, tècnicament ha comentat algunes coses. No entenc –i m’agradaria que 
m’ho expliqués– per què fem una mostra més gran a Andalusia..., em sembla que ha  
dit País Valencià i País Basc, pot ser? Bé, Andalusia, València i no sé si n’ha dit 
algun més. (Veus de fons.) I Madrid. M’agradaria saber per què aquí agafa unes 
mostres més grans i després ho reparteixen amb les altres comunitats. Bé, és una 
pregunta que li faig; jo no en sé i, per tant, això els hi volia preguntar.

Les preguntes aquestes que diu vostè que són comparables amb algunes del CIS, 
en aquestes..., no sé quantes són, si és un tant per cent molt alt o no, m’agradaria 
saber-ho, i veure si realment, si són comparables, vol dir que vostè aquí podrà tenir 
alguna certa tendència o alguna sèrie determinada? Si vostès estan pensant en això 
és una cosa que m’agradaria també saber.

Bé, vostès fan quatre blocs: l’estat de les autonomies, procés polític viscut a 
Catalunya, la vinculació de l’entrevistat amb Catalunya, les dades sociodemogràfi-
ques. Bé, suposo que aquí dins deuen haver-hi moltes preguntes; vint-i-cinc minuts 
donen per realment tenir una bona conversa amb l’entrevistat i ho veurem.

És a dir, nosaltres no qüestionem que evidentment el CEO faci enquestes i que 
les faci per tenir informació sobre què pensen els catalans, però crec que és la 
primera vegada que sortim fora de Catalunya –i, si no, m’agradaria que em con-
tradigués– a fer una enquesta. El nostre, diguéssim, territori és Catalunya. És la pri-
mera vegada que es fa fora i, per tant, aquesta és, diguéssim, la inquietud del Grup 
Socialistes en demanar aquesta compareixença i demanar el motiu del perquè, tenint 
en compte que el CIS fa enquestes, que les fa també sobre aquest tema i que creiem 
que potser amb un treball conjunt s’hagués pogut fer, ens haguéssim estalviat uns 
recursos i haguéssim tingut una sèrie, unes tendències, que ens haguessin permès 
saber com estan les coses i com poden anar. I, per tant, aquest és el motiu de la pe-
tició de la nostra compareixença.

A mi m’ha semblat que vostè en la seva resposta també deia: «Bé, potser les res-
postes no les hauria de fer només..., no s’haurien de respondre només des de la di-
recció del CEO, sinó també des del Govern», no?, perquè... (Veus de fons.) No ho ha 
dit, vostè, això. Bé, llavors, doni’m..., és a dir, doni’m més explicacions de quins són 
els motius reals de fer aquesta enquesta i per què sortim de Catalunya quan no ho 
havíem fet mai. Jo crec que avui no ho ha acabat d’explicar. Ha dit: «Bé, per saber 
com estan les coses, no?, per saber què pensa Espanya de Catalunya.» Però crec que, 
bé, aquests són motius molt generals. Crec que estaria bé saber per què, per què fem 
aquesta enquesta, per què és la primera vegada que ens plantegem això, per què es 
fa des de fora, és a dir, la decisió es pren des de fora del consell rector, per què es 
pren aquesta decisió sense comptar amb el CIS, que és qui fa aquests treballs a l’Es-
tat. Són preguntes que a nosaltres ens agradaria que vostè ens expliqués. I ho fem 
sense acritud, és a dir, volem saber-ho. És la primera vegada que passa i crec que és 
normal que un grup parlamentari vulgui tenir respostes a una situació que s’ha do-
nat per primera vegada i que ens sembla, doncs, no sé si anormal, però, en tot cas, 
diferent al que havia estat fins ara.

I el fet de que el consell rector no hagi tingut, diguéssim, res a dir, també ens 
sembla estrany, quan és qui aprova el pla anual i qui estableix quines són les en-
questes que consideren importants fer durant un any, no? I, per tant, creiem que són 
massa coses extraordinàries que creiem que..., no sé què estan amagant –si estan 
amagant alguna cosa–, però, en tot cas, crec que vostè no ha sigut prou clar a l’ho-
ra d’explicar-nos els motius i l’objecte d’aquesta enquesta i de fer el pas que han 
fet amb la contractació o amb el procediment de contractació d’aquesta enquesta 
d’opinió.

Senyor president, crec que ja em dec haver passat; per tant, moltes gràcies.
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El president

Molt bé, moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de 
Ciutadans, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bon dia, senyor Argelaguet i membres del 
CEO que l’acompanyen. A nosaltres abans de començar sempre ens agrada fer una 
miqueta de repàs del currículum –vostè ja ho sap, perquè ja ha vingut altres vega-
des–, i és molt curiós, perquè sempre trobem uns trets comuns en tots els alts càr-
recs que venen aquí a comparèixer. Vostè, per exemple, seria el clar prototipus de 
trajectòria nacionalista: ha passat pel Moviment de Defensa de la Terra, Esquerra 
Republicana i Convergència. I la veritat és que no falla mai, perquè tots els alts càrrecs  
posats a dit que venen aquí, sempre, sempre són afins a la causa separatista. I, de 
fet, tots els darrers compareixents que han passat per aquesta mateixa taula en les 
darreres comissions també han passat pel Moviment de Defensa de la Terra, per 
Convergència o Esquerra Republicana o ambdós, com és el seu cas. I la veritat és 
que a Catalunya sembla que passar pel braç polític d’un grup terrorista dona punts 
després per ser alt càrrec. La veritat és que... (Remor de veus.) La veritat és que és...

El president

Demanaria silenci mentre intervé la diputada. Continuï.

Sonia Sierra Infante

La veritat es que és molt curiós que mai no trobin perfils tècnics de constitucio-
nalistes per ocupar aquests càrrecs.

Bé, pel primer que li volia preguntar és per les mostres del CEO. M’agradaria 
que especifiqui quin és el percentatge d’entrevistats que tenen el català com a llen-
gua materna i quin és el percentatge dels que tenen l’espanyol com a llengua ma-
terna a les darreres onades i baròmetres. Perquè segurament aquesta és una de les 
explicacions del biaix que tenen sempre les seves enquestes, i segurament és una de 
les explicacions de que no encertin gaire, o mai, a les enquestes preelectorals. En el 
cas de Ciutadans és evident que no ho encerten ni per casualitat.

I també ens interessaria saber més coses sobre la mostra d’aquesta enquesta a 
nivell nacional. Per què han fet aquestes tries? També l’hi ha preguntat la senyora 
Alícia. Per què les diferències de percentatges d’uns llocs i dels altres?

I sobretot, clar, ens interessa, igual que al grup que ha demanat la compareixença, 
per què fan una enquesta a nivell nacional quan la Generalitat, que és qui ja li ha fet 
l’encàrrec des de la Presidència, no té competències fora de Catalunya. La veritat és  
que és molt curiós, perquè el CAC tampoc té competències fora d’aquí i també  
es dedica a fer informes sobre mitjans nacionals. I, de fet, ara mateix els catalans 
(remor de veus)..., els catalans...

El president

Demanaria silenci, si us plau, a les diputades.

Sonia Sierra Infante

...estem pagant el CEO, que és una màquina de propaganda separatista dirigida 
per un nacionalista de pedra picada, i també estem pagant el CIS, que també ha es-
devingut una màquina de propaganda del PSOE i que està dirigida per un senyor 
que fins fa quatre dies estava a l’executiva del PSOE. Per si no en tenim prou, d’ha-
ver de pagar amb els nostres diners aquestes campanyes separatistes i del PSOE, ara 
hem de pagar també el CEO perquè faci la feina que ja fa el CIS.

No creu que els catalans estem ja una miqueta tips d’anar pagant i repagant i 
que aquests cent mil euros podrien haver-se fet servir per a coses més importants 
i més urgents que no reduplicar les preguntes del CIS? Perquè vostè mateix ha dit 
que moltes de les preguntes que faran ja les fa el CIS. No trobem on està la utilitat 
d’aquesta enquesta. O bé sí que la trobem, perquè la veritat és que jo crec que vostè 
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ho ha deixat clar. A diferència de la senyora Romero, jo sí que he entès quina és la 
finalitat d’aquesta enquesta, que és després poder influir en els governs perquè pren-
guin les seves decisions, casualment el mateix Govern que li ha demanat que faci 
l’enquesta.

Com li dic, és evident que el CEO està al servei dels partits separatistes. I això 
és evident, per exemple, en com formulen les preguntes, que sempre és amb el marc 
mental separatista. Per exemple, al darrer CEO preguntaven –i ho cito textualment–: 
«Considera que és just l’empresonament i l’exili dels polítics catalans?» Miri, el que 
és just o no és just en un estat de dret ho diuen els jutges, no les enquestes del CEO. 
Però, a més, és que, que parlin d’«exili» per referir-se a unes persones que han mar-
xat perquè han volgut –i pel que veiem a la tele, viuen molt bé en unes bones cases 
a barris cars de diferents ciutats–, és un autèntic insult a les persones que de veritat 
han viscut o viuen l’exili. I aquí a casa nostra en tenim exemples molt durs, que és 
el cas dels exiliats republicans.

Jo la veritat és que he tingut la sort, he tingut el privilegi de poder conèixer i 
entrevistar exiliats de veritat, i sento vergonya quan sento que parlen d’exiliats amb 
persones que han marxat perquè han volgut i que estan vivint amb totes les como-
ditats del món. Jo els demanaria respecte per les persones que de veritat han viscut 
o viuen l’exili. Però entenc que demanar respecte als polítics separatistes és missió 
impossible, perquè fa unes setmanes es van dedicar a insultar exiliats de veritat i 
fills d’exiliats de veritat; persones que van lluitar en contra del feixisme i precisa-
ment per això van ser exiliats, els van cridar..., amb les estelades a la mà, els van 
cridar «feixistes», a persones que de veritat són exiliats. Llavors, jo els demanaria 
respecte al llenguatge, rigor terminològic.

Es pot saber per què vostès parlen d’exiliats per referir-se a persones que vo-
luntàriament han decidit marxar? Vostès són conscients del que significa realment 
aquesta paraula? Perquè dir que hi ha exiliats vol dir que es persegueix la gent per 
les seves idees. I la millor prova de que a Espanya no es persegueix a ningú per les 
seves idees és que tant al Congrés, com al Senat, com en aquest Parlament hi ha 
polítics separatistes. I que, de fet, a Catalunya els alts càrrecs són tots separatistes. 
Quina mena de repressió és aquesta? La repressió que els entra pel compte corrent 
cada final de mes; això és repressió, suposo. A més, de fet... (Remor de veus.)

El president

Demanaria..., un moment, diputada. Demanaria, si us plau, a la resta de dipu-
tats que mantinguin silenci mentre intervé qualsevol dels diputats. (Marc Solsona i 
Aixalà demana per parlar.) Per què em demana la paraula? Està intervenint. Al final 
me la demana, quan acabi la intervenció la diputada. Ara no li donaré la paraula. 
Quan acabi la seva intervenció, si vol fer algun advertiment, me’l fa i jo li donaré la 
paraula, senyor... 

Continuï.

Sonia Sierra Infante

Gràcies. A veure si puc continuar sense interrupcions. De fet, no és només que 
a Espanya no es persegueixi a ningú per les seves idees, és que a una part d’Espa-
nya, com és Catalunya, ser separatista té premi. I el cas més evident és el dels alts 
càrrecs.

I, de fet, fa uns mesos els separatistes van anar a Madrid, es van manifestar 
amb tranquil·litat, amb total respecte; molt diferent del que ens trobem nosaltres, 
els membres de Ciutadans, quan volem anar a segons quins llocs de Catalunya i, 
per exemple, els separatistes ens neguen la possibilitat de poder fer un acte, la pos-
sibilitat de posar..., de poder fer-hi una carpa. I hem rebut tot tipus d’escarni, i fins 
i tot agressió física. Només en aquesta fila tenim el meu company Nacho Martín, 
que han revelat dades personals dels seus fills menors d’edat, i tenim la senyora 
Laura Vílchez i jo mateixa que hem rebut agressions físiques. És a dir, que si algú 
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té un problema per manifestar-se a Catalunya no són precisament els polítics sepa-
ratistes, som els membres dels partits constitucionalistes. I en el cas, per exemple, 
de Ciutadans, a Canet de Mar va baixar la mateixa alcaldessa, que era d’Esquerra 
Republicana, i ens va dir que nosaltres no podíem ser allà, de cap de les maneres, 
que què fèiem a Canet, que no hi podíem anar a passejar.

És evident qui té problemes per manifestar-se a Catalunya i qui no. I evident-
ment, hi insisteixo, a la resta d’Espanya cap problema, perquè van anar a Madrid i 
ningú no els va dir absolutament re. Ja ens agradaria a nosaltres poder-nos manifes-
tar per tot Catalunya, com ho poden fer els separatistes a Madrid. Per què no pre-
gunten sobre tot això que li acabo de referir a les seves enquestes? No els amoïna 
pensar, doncs això, que els polítics constitucionalistes rebem agressions físiques? 
O que els polítics separatistes ens veten la possibilitat de poder-nos manifestar lliu-
rement a segons quins pobles de Catalunya? Per què no pregunten als catalans què 
els semblen aquestes qüestions..., que una alcaldessa pugui dir al grup que ha gua-
nyat les eleccions que no pot anar al seu poble? Jo crec que aquestes qüestions són 
molt interessants, més que parlar d’exiliats que no existeixen.

I una altra qüestió que em crida molt l’atenció és que mai pregunten pel model 
lingüístic a les escoles. Els partits nacionalistes sempre diuen que hi ha un am-
pli consens. I, sí, és veritat, hi ha un ampli consens: el 85,6 per cent dels cata-
lans no volen l’actual model lingüístic amb una sola llengua vehicular. Però això 
no ho sabem pel CEO, ho sabem per una enquestadora privada, que és el Gesop. 
Per què mai no pregunten sobre aquest tema? Vostès pregunten sobre el model lin-
güístic de la Generalitat en general, però no sobre quin model s’estimen més els 
catalans, si volen continuar estudiant en una sola llengua vehicular, com passa ac-
tualment a Catalunya, o si poden estudiar en més d’una llengua vehicular, com passa 
a Catalunya només als centres privats.

Imagino que no volen preguntar això perquè és prou evident que la majoria de 
persones voldrien que els seus fills poguessin estudiar en més d’una llengua vehicu-
lar, com fan les persones que tenen diners i porten els seus fills a escoles privades. Ja  
em dirà per què no contesten mai..., per què no pregunten mai sobre aquest tema.  
Jo tinc la meva hipòtesi, i és que no volen desmuntar un dels mantres del naciona-
lisme. Bé, més que mantra és un tòtem, perquè l’anomenada «immersió lingüística» 
és la clau de volta del nacionalisme català. I no seran vostès qui desmuntin aquesta 
clau de volta perquè es podrien quedar sense els seus sous d’alts càrrecs i és fàcil 
d’entendre que no ho volen fer, això.

Una altra qüestió és que si abans hem vist com fan preguntes capcioses, amb 
termes incorrectes, sense cap mena de rigor terminològic, com ara «exiliats», al 
CEO d’aquesta primavera hem vist que formulaven una pregunta que afavoria clara-
ment el sí. Ho cito textualment: «Digui’m, si us plau, fins a quin punt està d’acord o 
en desacord amb l’afirmació següent: “Els catalans i les catalanes tenen dret a deci-
dir el seu futur votant en referèndum.”» De nou, marc nacionalista: Catalunya com 
a país, cosa que no és certa, i el trampós dret a decidir.

El president

Diputada, ha d’anar acabant.

Sonia Sierra Infante

Sí. I això de «trampós» no ho dic jo, ho va dir un dels seus ideòlegs, el senyor 
Agustí Colomines. I ho cito textualment: «El dret a decidir és una “xorrada” que 
ens vam inventar per no dir el que és, que és dret a l’autodeterminació», fi de la cita. 
Per què pregunten vostès sobre «xorrades»?, fent servir la terminologia d’un dels 
ideòlegs.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari d’en Comú 
Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Bé, jo crec que les enquestes tenen validesa o no, no tant segons 
qui les proposa o què pensi qui les proposa, sinó segons la metodologia i segons la 
seva elaboració. Ho dic, perquè les enquestes sobre el model lingüístic que va propo-
sar Societat Civil Catalana... I em sembla que desestimar..., estimar aquesta enques-
ta, desestimant les que pugui fer vostè amb les seves idees, em sembla, una mica, 
banalitzar el debat.

Però jo centraria la discussió en un punt que a mi em sembla fonamental: que 
una entitat de la societat civil proposi, pagui, financi enquestes em sembla correcte, 
bàsicament perquè tenen tot el dret del món a intentar influir sobre l’opinió pública o 
a crear opinió pública i intentar influir sobre els diferents governs. Que un govern us 
proposi a vosaltres fer-los una enquesta segons el seu propi interès com a govern, em  
sembla més perillós. I jo, per tant, la primera pregunta que li faria és una de molt 
senzilla: quins límits posen vostès a la creació d’enquestes dictades..., amb la finali-
tat dictada pel Govern? És a dir, perquè, si no, si no hi ha límit, el que tenim és un 
govern capaç de crear opinió pública a la seva pròpia voluntat.

I vostès tenen un consell director i vostè és director del CEO i crec que deu 
conèixer la importància en la creació d’opinió pública, doncs, del posicionament 
d’agenda, de com es posicionen temes en l’agenda pública i de quin marc, no?, de 
l’enquadrament que es fa sobre cada procés de debat. I jo crec que estem en un tema 
on probablement lo rellevant és això: el CEO no ha considerat prioritària l’elabora-
ció d’aquesta enquesta en els seus mecanismes interns de decisió i de deliberació; 
el Govern, sí, i l’encarrega. I crec que quan un govern encarrega una enquesta, di-
guem-ne –que no costa molt, no costa cinc minuts pensar quina relació hi pot haver 
entre l’enquesta i els interessos polítics del mateix Govern–, crec que ens hauria de 
cridar l’atenció. Per tant, la pregunta primera que volia fer era aquesta.

Després, la companya Alícia ha fet referència al moment de l’enquesta i vostè ha 
reaccionat una mica com dient: «Home, jo no hi puc fer re, una enquesta té els seus 
temps...» Jo ho entenc, però crec que no és innocent. I crec que quan un es presta a 
crear opinió pública perquè l’hi encarrega un govern en un moment determinat, ha 
de ser capaç d’analitzar l’impacte de la seva pròpia feina en l’opinió pública, en la 
creació d’opinió pública i en la instrumentalització que d’això en pot fer un govern. 
I crec que és un element fonamental.

Per tant, a mi m’agradaria saber principalment quina és la seva opinió sobre els 
límits d’encarregar enquestes al Centre d’Estudis d’Opinió i per quin motiu vostè 
rebutjaria crear una enquesta encarregada per un govern; si vostè veu algun límit en 
aquesta forma de funcionar. I si el veu, per què no comparteix que aquest exemple 
concret d’aquesta enquesta que es farà al conjunt d’Espanya sigui per vostè un límit. 
També m’agradaria conèixer la seva opinió.

Per últim, pràcticament sé que..., suposo que hi ha ítems que no estan acabats, 
que hi ha preguntes que no estan acabades de formular, etcètera, i que, per tant, no 
té tot el qüestionari en ment. Però és una curiositat: en el bloc primer, que seria de 
valoració del procés, i en el bloc tercer, que seria de valoració de l’estat de les au-
tonomies, etcètera, quins ítems consideren vostès rellevants? O sigui, entenc que el 
judici, entenc que la situació de presó provisional, etcètera, serà difícil que no surtin 
en un primer bloc, que ja es formula així, però si tenen pensat incloure altres ítems, 
com la valoració de la gestió del Govern del mateix procés..., és a dir, etcètera, la 
jefatura de l’Estat en el cas de la valoració de l’estat de les autonomies..., és a dir, 
quins elements consideren vostès que són centrals per a la conformació d’aquests 
dos blocs.

Res més i moltes gràcies per la seva compareixença.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre dipu-
tat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé; gràcies, senyor Argelaguet, per la seva compareixença, a 
vostè i a tot el seu equip. En primer lloc, vagi per endavant el nostre reconeixement 
a la seva tasca, a la tasca del CEO. I, tot seguit, ja per entrar a la qüestió que motiva 
la seva compareixença, dir que no hi tenim molt a dir (l’orador riu), sobre aquesta 
qüestió. Vostè ja ha anticipat, quan ha començat la seva intervenció, que no era un 
tema que, en fi, donés per a una gran intervenció per part seva. Però, malgrat això, 
sí que volem fer alguna observació, i fonamentalment és la següent. Nosaltres te-
nim alguns dubtes, tenim alguns interrogants..., en tot cas, quan en veurem els re-
sultats i el recorregut podrem resoldre les nostres inquietuds, però, en tot cas, sí que  
assenyalar que tenim per endavant alguns dubtes sobre la prioritat i sobre l’eficiència 
d’aquest estudi, tenint en compte el seu cost, que no és menystenible –no és un cost 
menor, eh?, des del punt de vista del pressupost que s’hi destinarà.

I els nostres dubtes, els nostres interrogants i, en conseqüència, el qüestionament 
de l’eficiència ve donat pel que és, òbviament, l’objecte de l’estudi amb relació al 
que és la situació política actual des del nostre punt de vista, entenent que, en pri-
mer lloc, no estem en una fase resolutiva del conflicte polític amb l’Estat espanyol. 
No estem en una fase resolutiva, més aviat probablement el contrari, i en tot cas 
així ho podrem constatar o verificar en funció de la naturalesa de les sentències del 
Tribunal Suprem. Si no és –si no és– que, efectivament, les sentències del Tribunal 
Suprem són un motiu no explícit, però sí real, que justifica o que motiva la realitza-
ció d’aquest estudi. Però, en qualsevol dels casos, ens semblaria un estudi més propi, 
diguéssim, d’una fase resolutiva o preresolutiva del conflicte, en la qual em sembla 
que estem lluny d’estar.

En aquest sentit, també, ens sembla que no estem en absolut en un escenari de 
diàleg polític efectiu i eficaç amb l’Estat espanyol, amb el Govern espanyol i amb 
les seves institucions, cosa que potser justificaria un estudi d’aquesta naturalesa per 
tal de constatar quin grau de suport o d’oposició tenen determinats plantejaments 
polítics eventualment resolutius, no?, per part de la població de l’Estat. Però no és 
el cas; és a dir, no ens trobem en una situació en què realment sigui rellevant..., in-
teressant ho és sempre, eh?, però vull dir prioritari políticament, saber quin és el 
posicionament de la població respecte a una determinada agenda de diàleg o de re-
solució sobre el conflicte.

I per últim, també, tenint en compte, des del nostre punt de vista si més no, que 
en aquests moments les claus d’evolució de dinàmica del conflicte en aquests mo-
ments són de naturalesa encara més endògena, no?, amb relació al nostre país i, en 
tot cas, en clau internacional, que no en funció dels posicionaments del Govern de 
l’Estat, que es basen en l’immobilisme, diguéssim, i en el no a tot. Per tant, en aquest 
sentit, això ens genera dubtes respecte a la prioritat d’aquest estudi en aquests mo-
ments, respecte a la idoneïtat. Un estudi d’aquesta naturalesa sempre és interessant, 
segurament en altres moments pot ser realment efectiu i eficient, però en aquests 
moments, tenint en compte el seu cost, tenim dubtes que sigui la prioritat.

Dit això, gairebé res més, tal com ja li he anticipat. Creiem que en aquests mo-
ments nosaltres podem fer el seguiment i propostes que escaiguin mitjançant els 
òrgans habituals de participació i de seguiment del CEO, el consell rector especial-
ment; no és ara el moment d’entrar en aquesta qüestió, a propòsit del que vostè des-
prés ha explicat de més a més.

En tot cas, només dir que sí que ens agradaria –tindrem ocasió de parlar-ne o de 
plantejar-ho pels mecanismes escaients–, doncs, que el CEO en algun moment po-
gués estudiar amb més profunditat la percepció i posicionament de la població del 
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país respecte a una qüestió tan fonamental com és l’emergència climàtica; aquesta sí 
que en aquests moments requereix actuacions molt efectives i molt importants, que 
òbviament requereixen un suport i una implicació del conjunt de la població impor-
tant, com també seria important conèixer amb més profunditat la percepció i posi-
cionament de la població respecte a la problemàtica de l’habitatge o del turisme de 
masses, o respecte –vostè ja n’ha fet algun petit esment– a lo que són les propostes 
i la perspectiva del feminisme amb relació a la nostra societat.

I res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bon dia, senyor Argelaguet. Mire, al final, desde que usted 
fue nombrado director de este centro de estudios, hay cuatro palabras que definen 
la tarea que usted desarrolla al frente del centro de estudios, y es: mucha cocina y 
mucho servilismo al Gobierno. Es lo que ha demostrado prácticamente desde que 
lo nombraron. Y usted me dirá: «¿Por qué?» Pues, mire, no solo por el motivo de  
esta comparecencia. ¿Se acuerda usted del 2012, cuando el señor Mas decía lo  
de «necesito una mayoría cualificada excepcional», cuando adelantó esas elecciones 
el 2012? Y ustedes, inmediatamente después de estas frases que pronunció el señor 
Mas, sacaron una encuesta maravillosa que decía: uno, que el 74 por ciento de los 
catalanes avalaba la independencia –error, se ha demostrado a lo largo de los años 
que ustedes se equivocaron y bastante–; dos, que el señor Mas sacaba una mayoría 
absoluta aplastante, en aquel entonces en su partido coaligado Convergència i Unió, 
y perdió doce diputados. Ya usted en ese momento tenía que haber dimitido. Porque 
hay un margen de error, es cierto. Porque la situación política es cambiante, es cier-
to. Porque las encuestas son una foto fija. Pero la negligencia a la hora de hacer una 
encuesta de opinión hasta el punto de cometer errores de bulto tan grandes como 
estos ya exigían su dimisión. Nosotros la pedimos, desde el Partido Popular; usted, 
pues, se negó y el Govern le dio cobertura, cómo no.

Pero es que ahora nos encontramos aquí ante una situación decían «inusual», 
¿no?, algunos representantes de otros partidos políticos. Y yo voy a decir la verdad: 
no es inusual, es ilegal. ¿Sabe lo que dice el artículo 3 de la Ley sobre el Centro de 
Estudios de Opinión? Me gustaría que nos lo explicara, porque una de las cosas que 
dice es que su ámbito de actuación es Cataluña, que el porqué de su existencia, es 
decir, por qué nosotros tenemos un centro de estudios de opinión exclusivamente au-
tonómico, como no tienen en otras autonomías, es porque, en fin, este Gobierno está 
muchísimo más preocupado que otros gobiernos autonómicos en saber la opinión de 
los ciudadanos catalanes, cosa que no nos parece mal, ¿no? Pero es que ese artícu-
lo 3 dice que ustedes deben hacer supervisión, elaborar, controlar y hacer estudios 
de opinión y encuestas por las informaciones y opiniones solo de los habitantes de 
Cataluña. ¿Me quiere decir usted cómo ustedes han hecho encuestas o pretenden ha-
cer encuestas en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en Andalucía...? Es que 
no es su función legal. El propio porqué de la existencia del Centro de Estudios de 
Opinión le limita esa capacidad. Por tanto, ustedes están incumpliendo la ley, usted 
está prevaricando desde su dirección del Centro de Estudios de Opinión.

En segundo lugar, existen evidentemente datos acerca de qué es lo que opinan el 
resto de españoles con respecto a la situación política en cuanto a Cataluña, en cu-
anto al proceso rupturista de los señores del Govern y los anteriores, y se ha hecho 
una serie de estudios con respecto a eso con una serie de preguntas, por lo menos 
cuatro en cada CIS, y, por tanto, no es necesario este estudio. Nos da exactamente lo 
mismo que sea barato y que la adjudicación final sea más barata que lo inicialmen-
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te presupuestado por el Centro de Estudios de Opinión. No es necesario. No tienen 
ustedes competencias. Además nos están explicando ustedes una metodología que 
nos resulta bastante extraña: ¿desde cuándo es el Govern quien hace la encuesta, las  
preguntas de esa encuesta? ¿Eso es habitual? ¿Normalmente, el Govern le pasa  
las preguntas que tienen que hacerles a los encuestados al CEO?

Tres. Ustedes nos han explicado..., porque nos ha dicho que aprovecharía esta 
comparecencia para explicarnos más cosas, cosa que nos parece muy bien. Y nos  
ha explicado que van a hacer una encuesta específica sobre igualdad. Muy bien. 
Y nos explica: «Pero, mire, esta encuesta no estaba incluida en el plan anual del 
consell rector y, por tanto, la hemos sometido a debate.» Vaya, ¿y por qué no lo hi-
cieron con esta? Porque esta no estaba en el plan anual y evidentemente es el consell 
rector quien tiene que debatirlo. Y seguramente ahí se hubieran dado cuenta de que 
ustedes no tienen competencia para hacer esta encuesta. ¿Por qué no lo hicieron?

Nada más, estas preguntas.

El president

Moltes gràcies, diputada. Donaríem pas al Grup Parlamentari Republicà, i en 
nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Abans d’entrar en matèria, felicitar el promotor 
d’aquesta iniciativa, el diputat Ferran Pedret, per la seva paternitat, que ha fet que 
l’amiga Alícia Romero hagi hagut d’exposar i de defensar aquesta sol·licitud de com-
pareixença o donar resposta al director del CEO. Moltes gràcies, senyor Argelaguet, 
per la seva nova compareixença en aquesta comissió i per les explicacions que ha 
tornat a donar. Li agraïm que, malgrat aquestes cauteles que també ha comentat de 
no influir en les respostes, malgrat aquestes cauteles que no hagin pogut entrar a 
explicar exactament el qüestionari –i ara m’hi referiré–, hagi estat clar en la seva 
exposició i hagi donat explicacions sobre aquest assessorament que han fet des del 
CEO al Departament de la Presidència en l’elaboració d’aquesta enquesta per conèi-
xer l’opinió ciutadana de la resta de la ciutadania de l’Estat i les seves característi-
ques tècniques. Li agraïm, doncs, aquestes explicacions.

Nosaltres, però, entenem que aquesta compareixença avui té relativament poc 
sentit en el moment que es produeix, per les raons que vostè mateix ha exposat i per-
què potser seria més lògic tenir aquesta compareixença, seva o de qui correspongués 
del Govern, per explicar els resultats de l’esmentada enquesta. 

Nosaltres entenem que aquesta enquesta està totalment justificada legalment i 
políticament. El CEO té diferents funcions; n’ha citat alguna ara, però no és l’úni-
ca que té, perquè el CEO també té la funció d’assessorar els departaments de la 
Generalitat, tal com diu la llei en l’apartat c d’aquest article 3 que se citava, amb 
relació –i obro cometes– «als criteris tècnics que cal seguir a l’hora de dissenyar i 
desenvolupar estudis d’opinió». Per tant, entenem que la funció del CEO en aquesta 
enquesta concreta, que és la funció d’assessorar, s’ajusta perfectament a la normativa 
vigent, a una normativa que ja data de l’any 2007. Segurament si l’hagués fet direc-
tament el CEO aquesta enquesta podríem tenir algun dubte més de si li corresponia 
fer-la a iniciativa pròpia o no, però dels departaments entenem que està perfecta-
ment justificada.

Així ho recull l’encàrrec de gestió que s’ha citat anteriorment, com s’ha citat 
–la companya Romero també ho ha fet–, aquest encàrrec de gestió formalitzat el 
passat mes de febrer entre el Departament de la Presidència i el CEO i publicat 
en el DOGC. Sincerament, nosaltres no hi veiem –suposo que no us sorprendrà– 
cap problema. El Departament de la Presidència vol conèixer l’opinió de la socie-
tat espanyola sobre el grau de satisfacció respecte a l’Estat de les autonomies, o de 
quines són les preferències sobre les vies de solució al conflicte polític que es viu 
entre Catalunya i l’Estat, i per això encarrega aquesta enquesta. No li interessa a la 
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Generalitat conèixer aquesta opinió sobre la societat espanyola, en especial si aques-
ta opinió afecta directament o indirectament la ciutadania catalana?

Quan en altres enquestes d’altres governs autonòmics –no de la Generalitat, d’al-
tres governs autonòmics– apareix la preocupació de la situació política de Catalunya 
o de les relacions entre Catalunya i l’Estat –en altres enquestes d’altres governs au-
tonòmics–, és interessant, doncs, que la Generalitat, al nostre entendre, aprofundei-
xi sobre això. Que la Generalitat amb una voluntat constructiva de diàleg vulgui 
conèixer l’opinió de la ciutadania de la resta de l’Estat amb relació a la situació po-
lítica catalana no ens hauria de semblar o no ens sembla cap problema. Quin temor 
hi ha? Quin temor hi ha en fer-ho? Per quina raó no volem conèixer amb profunditat 
aquestes opinions?

Una altra cosa: els resultats –vostè ho ha explicat– seran públics, com totes les 
enquestes que fa el CEO o que assessora el CEO. I es publicaran, com obliga la llei, 
en el Registre d’Estudis d’Opinió, com diu també evidentment, com no podia ser 
d’una altra manera, aquest conveni subscrit entre Presidència i el CEO. I entenem, 
entenc, doncs, que fins i tot prèviament anonimitzades aquestes microdades estaran 
penjades a la seva web, com totes les enquestes a què vostès donen suport o fan, per-
què tothom que ho vulgui i que hi entengui pugui treballar-hi.

La veritat, no entenem els recels que això pot generar. Mirem el qüestionari, cri-
tiquem-lo si cal; quan aquest sigui públic, quan es pugui fer públic, quan puguem 
conèixer aquesta enquesta, fem-ho, però no neguem la realitat. Les enquestes no 
són un instrument dolent; reivindiquem-les com una eina necessària per millorar 
la gestió pública, per encertar i adequar millor les polítiques públiques. No carre-
guem contra una eina científica, si us plau, fer-ho és un despropòsit. La Generalitat 
en fa moltes, d’enquestes, moltíssimes, totes penjades en aquest registre que abans 
comentava. Més transparència que la Generalitat en aquest camp, des de la creació 
del CEO, i en especial des de l’aprovació de la llei del 2007, no en té cap altra ad-
ministració de l’Estat.

I en aquestes enquestes no només es pregunta a ciutadans de Catalunya, dei-
xem-ho clar, o amb veïnatge administratiu català o empadronats a Catalunya; pre-
gunten, es pregunta, en funció de l’enquesta, a gent que viu a Catalunya, tinguin o 
no tinguin la nacionalitat espanyola; pregunten a gent empadronada, a gent amb dret 
a vot o sense vot..., o sense dret a vot –perdó–, a majors d’edat o a menors, tot en 
funció del tipus d’enquesta. Si el CEO fa una enquesta electoral, perquè aquestes sí  
que només les pot fer el CEO, l’enquesta es dirigeix a gent amb dret a vot. Però  
si un departament vol saber com el ciutadà valora el seu servei públic –sanitari, el 
012, les autopistes–, aleshores es pregunta als usuaris amb independència de l’edat, 
del veïnatge o de la nacionalitat.

I, sí, el CEO ha fet enquestes..., o la Generalitat ha fet enquestes més enllà de les 
fronteres administratives de Catalunya; la Generalitat ha fet aquestes enquestes. En 
fa, per exemple, per valorar el grau de satisfacció dels turistes o de la marca turís-
tica de Catalunya, i en fa preguntant a ciutadans catalans, a ciutadans que viuen a 
la resta de l’Estat espanyol, però a ciutadans també de fora de l’Estat espanyol. I es 
fan, aquestes. No ens sembla estrany, això. No ens sembla estrany preguntar a gent 
que no viu a Catalunya per qüestions que afecten la seva relació amb Catalunya, en 
aquest cas per temes turístiques.

Doncs a nosaltres no només no ens sembla estrany preguntar avui tampoc, en 
aquests moments, determinades opinions dels ciutadans de l’Estat, més quan orga-
nismes com el CIS, com s’ha dit, no ho fan. Fan algunes preguntes, sí –i ara voldria 
entrar-hi–, i quan la situació política a Catalunya, més en concret per la indepen-
dència de Catalunya, es troba en el setè lloc de les preocupacions dels ciutadans..., 
preocupacions o problemes dels ciutadans espanyols, per exemple, en el darrer ma-
crobaròmetre del CIS del passat mes d’abril. La situació..., la independència de 
Catalunya és el setè –obro moltes cometes– «problema» segons la ciutadania es-
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panyola, per sobre de les pensions, de la immigració, de la violència de gènere, de 
l’educació. Si això és important, és una preocupació, s’hauria d’aprofundir en aques-
tes preocupacions.

Encara més quan tenim nombroses obvietats de que el CIS massa sovint actua 
coartat per la direcció política. No són anecdòtiques les anades i tornades del seu 
director respecte de les metodologies emprades per estimar el vot, o que el CIS re-
butgi sistemàticament, des de fa uns anys, preguntar, per exemple, sobre la monar-
quia. O el que ens ocupa: el CIS va deixar de fer el baròmetre autonòmic el 2012. 
De veritat que no li interessa saber què pensa el conjunt de la ciutadania de l’Estat 
sobre l’anomenat «estat de les autonomies» amb tot el que hem viscut darrerament? 
A nosaltres sí que ens interessa. I entenem que es farà científicament i això és el que 
li demanem al CEO; li demanem al director del CEO que ens garanteixi aquesta 
qualitat en aquesta enquesta.

Un parell de preguntes sobre l’enquesta concreta, que algunes ja s’han formulat, 
i després sobre el segon apartat de la seva intervenció. Primer, el calendari estimat 
–ja sé que és complicat–, quan sortirà? Tenen idea de quan podrem tenir els resultats 
d’aquesta enquesta? Ens preocupa a nosaltres, sí, aquesta comparabilitat –i també 
em penso que ho comentava la senyora Romero–; la comparabilitat de preguntes i 
d’aquesta història d’aquestes preguntes. Si el CIS va deixar de fer aquest baròme-
tre autonòmic el 2012, si n’hi han algunes que es podrien comparar amb les que es 
faran.

I respecte..., sobretot aprofitant que ha fet una segona intervenció, que alguna al-
tra diputada que m’ha precedit ha fet preguntes sobre la segona part d’aquesta com-
pareixença que no tenien a veure amb la compareixença inicial. Ens ha explicat el 
seu pla de treball i com ha estat modificat. No sé si pot fer-ne una pinzellada; si no, 
potser algun dia seria interessant que tinguéssim aquesta conversa. S’ha parlat del 
cost d’aquesta enquesta. Sabem que el CEO i altres instituts cada cop més fan servir, 
per exemple, enquestes via web o enquestes electròniques; si això ens està donant 
uns resultats que científicament són comparables o són suficientment potents perquè 
això també segurament abarateix el cost d’aquestes enquestes.

I només un fet, i amb permís del president de la comissió..., no té a veure amb la 
compareixença directament, però hi ha hagut una diputada que ha fet..., ha dit uns...

El president

Diputat...

Josep M. Jové i Lladó

Només li vull mostrat solidaritat.

El president

Diputat, en una compareixença... Permeti’m.

Josep M. Jové i Lladó

D’acord.

El president

Permeti’m. En base a l’article 85.4...

Josep M. Jové i Lladó

No, no...

El president

...en una compareixença, qualsevol diputat interpel·larà el compareixent. No per-
metrem ni obrirem ara un torn d’interpel·lacions...

Josep M. Jové i Lladó

No, no, no...
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El president

...anomenant diputats o diputades. Continuï amb l’exposició, però li prego que 
no...

Josep M. Jové i Lladó

No és cap polèmica, eh? Només mostrar la solidaritat...

El president

...entrem en aquesta dinàmica, perquè el tallaré.
Gràcies.

Josep M. Jové i Lladó

...amb una dada que no coneixia aquest diputat sobre els fills d’un diputat, que 
se’ls han fet unes..., solidaritat, que estem en contra absolutament de la utilització de 
dades personals de menors d’edat. I només volia fer servir..., mostrar la solidaritat 
del meu grup parlamentari al diputat que ha estat esmentat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, moltes gràcies. Gràcies, president. Primer de tot, si em permet fer un exer-
cici..., és de compareixença del director del Centre d’Estudis d’Opinió davant la 
Comissió d’Afers Institucionals per informar sobre l’elaboració de l’enquesta sobre 
l’opinió política adreçada al conjunt de l’Estat encarregada pel Departament de la 
Presidència. És aquest el motiu de la compareixença, president? (Pausa.) Sí, no? 
D’acord. No, ho dic perquè hi ha hagut un moment en què no ho semblava. És a dir, 
ho semblava tot menys el motiu de la compareixença. I amb el compareixent, les 
intervencions que s’han acabat fent aquí des del Grups de Ciutadans i la diputada 
Sierra...

El president

Senyor diputat. Senyor diputat, l’hi torno a dir en el mateix sentit que deia abans: 
article 85.4. Li agraeixo que no comencem a interpel·lar entre diputats ni a anomenar 
diputats ni diputades. Ho acaba de fer vostè d’un altre grup, fent esment al que ha dit 
una diputada. En una compareixença, li recordo –l’hi recordo, diputat– que vostè ha 
d’interpel·lar el compareixent. I pot utilitzar i contextualitzar amb el que vostè vegi 
oportú, però li pregaré... I l’hi reitero: no interpel·lem, no anomenem un diputat o 
una diputada d’un altre grup, perquè ara, en aquest moment, no toca.

Gràcies i continuem.

Marc Solsona i Aixalà

En qualsevol cas, he entès que en cap moment la seva intenció és coartar la 
meva llibertat parlamentària de poder-me expressar els termes que jo vull, enca-
rar la meva intervenció sobre la compareixença del director, el senyor Argelaguet. 
Entenc això perfectament, no?

El president

Ja que m’ho pregunta, evidentment ha d’entendre això. Aquest president d’aques-
ta comissió mai coartarà la llibertat d’expressió de cap diputat, el que sí que apli-
carà en tot moment és el Reglament d’aquesta cambra, com ho està fent en aquest 
moment. Continuï.

Marc Solsona i Aixalà

Molt bé, d’acord. Bé, dit això i posant-ho en context, intentarem, doncs, inter-
pel·lar el compareixent per lo motiu de la compareixença. Una compareixença, di-
guem-ne, que la podríem catalogar com a nova. És a dir, això és una compareixença, 
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diguem-ne, preventiva. O sigui, acostumem a fer compareixences de molts tipus, 
però aquesta és preventiva: és una compareixença per preguntar sobre una enques-
ta que encara no s’ha fet i que es farà i, per tant, per preveure com s’elaborarà. Bé, 
està bé, és correcte. És una nova manera. I, per tant, li agraïm al Grup Socialistes 
que ho hagi presentat també d’aquesta manera. De fet, és un exercici de transparèn-
cia, també, a l’hora de voler també poder explicar preventivament com s’està ela-
borant aquesta enquesta. I a més es posa en passiva una expressió: no li demanem 
al CEO allò que no li pertoca, perquè, al final, el que... (Veus de fons.) Però acaba-
rem..., deixeu-me acabar que diga el que no li pertoca. (Rialles.)

El president

Mantinguem el silenci mentre intervé el diputat.
Gràcies.

Marc Solsona i Aixalà

Sí, perquè, si no, ens interpel·larem i diré el teu nom i llavors no podré continuar, 
eh? (L’orador riu.) Llavors, el tema és...

El president

Diputat, crec que sortir-nos del context i sortir-nos de la interpel·lació no toca. Li 
agraeixo..., i l’hi dic d’una manera molt afable, trobo que fer esments sobre el que 
pot o no pot fer un president... El president actua en base al Reglament d’aquesta 
cambra, com li he dit abans, i no faig res més que aplicar-lo. Li pregaria que no fes 
esment al que jo puc o no puc arribar a interpretar del Reglament i aplicar en aques-
ta cambra.

Gràcies i continuï.

Marc Solsona i Aixalà

Ho intentarem, eh? Llavors, el tema és: no li demanem al CEO..., quan el direc-
tor diu que és un encàrrec, és un encàrrec. Per tant, el CEO és l’instrument amb el 
qual pot canalitzar-se aquest encàrrec del Govern. I quan a vegades diem: «I com 
és que alguns..., alguna alteració del pla anual se sotmet a debat o no a dintre del 
Centre d’Estudis d’Opinió i d’altres no?» Perquè uns són uns encàrrecs i altres són 
d’elaboració pròpia, que es decideix si s’incorpora o no en el pla anual. És simple-
ment una cosa tan senzilla..., que tanta senzillesa a vegades no sé per què ens genera 
tanta complexitat, no?

Diguéssem que aquí hi ha més preguntes polítiques, no? Dius..., jo ho entenc. 
Dius: «Cal fer aquesta...» Jo em penso que políticament els grups ens hem de pre-
guntar o qüestionar si..., cal fer aquesta enquesta? Però que tampoc no és aquesta 
exacta; la pregunta és: cal que el Govern faci aquest encàrrec? Que seria diferent. 
Perquè, clar, aquí compareix el director del Centre d’Estudis d’Opinió. Aquí jo en-
tenc que el dia 17 de juliol, quan comparegui la consellera, se la pot interpel·lar si 
políticament es creu necessari o no interpel·lar el CEO per poder fer aquesta enques-
ta. Però és que..., no ho barregem i posem les coses..., i demanem responsabilitats 
uns als altres. Perquè moltes vegades demanem també i s’exigeix, com no pot ser 
d’altra manera, doncs, que tothom mantingui de manera estanca el seu perfil –on 
és tècnic, una cosa, i on és polític, una altra cosa–, i fem preguntes polítiques a una 
responsable tècnic. És que nosaltres mateixos estem també generant una miqueta el 
que seria..., el que a vegades tant volem criticar. Per tant, a mi em sembla que ens 
hauríem d’ordenar una miqueta aquest concepte.

Un altre... Perquè clar, tothom, de manera preventiva, preguntem si cal pregun-
tar..., preguntem si el Govern cal que pregunti, a través del CEO, si podem fer aquest 
tipus d’enquestes de percepció que alterin el pla anual. Bé, d’acord, suposo que en 
cap cas es pregunta si ens fa por que puguem preguntar o, millor dit, no fos cas que 
si obrim el meló en un àmbit diferent al que teníem previst d’aquest fet, la resposta 
potser no ens acabi potser tampoc d’agradar; per tant, que ens faci por que es pugui 
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contestar. Que al final, en això de la transparència, la participació i l’opinió públi-
ca..., al final, en funció de com ho articulem, sembla que sigui allò de que sempre 
hi ha aquest neguit, no?, de que quan preguntem, per què preguntem, i si no pregun-
tem, per què no preguntem. Per tant, jo, a partir d’aquí, tot el meu suport al centre 
d’estudis, perquè de manera professional, com ha quedat demostrat i acreditat, pu-
guin elaborar un encàrrec en el qual, doncs, es pugui atendre l’encàrrec del Govern 
sobre la percepció del debat territorial a Espanya.

Una mostra que es fa a nivell presencial –3.600 mostres, entrevistes, són impor-
tants–; qüestionari de vint-i-cinc minuts, que es projecta que es pugui fer, elaborar a 
mitjans de setembre. Això és tot fruit d’un pla conspiratiu perquè les dades quadrin 
amb no sabem què encara. Jo no ho sé, jo no tinc la bola de què passarà a l’octubre. Jo  
sí que recordo el que ha passat algun octubre; però jo el que passarà a l’octubre d’a-
quest any no ho sé, no tinc la bola. En qualsevol cas, està tot molt ben traçat. I quan 
volem buscar tres peus al gat, doncs a vegades surten coses que no acaben tampoc 
de quadrar.

Aquí en cap cas s’ha qüestionat l’import de l’encàrrec; de l’encàrrec..., que es po-
dria destinar a les escoles, bé, sí, però l’import de l’encàrrec, professionalment, lo 
que és una enquesta d’aquestes característiques, doncs, s’ajusta molt amb els treballs 
de camp i, comparativament, amb altres tipus d’enquestes no presencials. I, per tant, 
diguem-ne que s’ha elaborat, tècnicament és, diguem-ne, bastant impecable.

El fet de buscar sèries, quan se remet a preguntes que ja existeixen del CIS, és sí, 
és evident, per intentar, doncs, tindre una sèrie que la puguem extrapolar per a una 
explicació més llarga, tal com també s’ha comentat abans, no? I per això és quan 
s’utilitzen aquestes dades comparables, i més, com deia el diputat Jové, de que no 
hi ha, en funció de quins tipus de paràmetres i de preguntes, dades del baròmetre 
autonòmic des de fa ja uns quants anys.

Per tant, més enllà de qüestionar la voluntat política d’un govern de fer un encàr-
rec al CEO –que em sembla que la pregunta no és al director del CEO, sinó que ha 
de ser al responsable polític que, si de cas, fa l’encàrrec–, tota la resta d’explicacions 
del director les considerem bastant més que correctes i acceptables. En qualsevol 
cas, jo aquí m’he quedat sorprès en algun moment quan m’ha semblat com si el di-
rector hagués parlat en algun moment d’exili, de presó, de separatisme, hagués par-
lat de tota una sèrie de conceptes que han portat objecte a que hi hagi hagut algun 
moment en què, de manera absolutament involuntària, hagi pogut interrompre la in-
tervenció de la diputada Sierra, bàsicament perquè hi havia un moment..., no havia 
entès si havíem entès tots plegats de què anava aquesta compareixença.

De fet, no és la primera vegada, senyor Argelaguet, que als compareixents se’ls 
exigix el currículum. I li diré més: no és la primera vegada que inclús es posen fra-
ses textuals al compareixent que ve; bàsicament, perquè jo he recuperat una com-
pareixença del 27 de març, que va comparèixer el president Rigol, on va fer una 
introducció després de les intervencions dels grups, penso, antològica, i que jo reco-
mano que la puguin també llegir o rellegir els altres companys diputats. Perquè ens 
posa molt a lloc el nostre paper com a polítics, que nosaltres exercim a dia d’avui 
aquí, i que el fet d’exercir política avui aquí no t’ha d’excloure en cap moment, des 
de la llibertat d’expressió i del dret a l’afiliació política, a poder desenvolupar pro-
fessionalment cap altre càrrec ni instrument en qualsevol institució pública. Entenc 
que qüestionar permanentment aquest històric de cada una de les persones que com-
pareixen no afavoreix..., no el compareixent, només faltaria, no afavoreix tampoc la 
dignificació de la nostra funció de classe política i de la nostra classe de fer política 
també en el dia a dia.

Per tant, res més. Agrair-li, doncs, les seves explicacions, també agrair aquest 
apunt que ha fet al final de contextualitzar el pla anual i també la incorporació de 
noves enquestes. I en qualsevol cas, dit això, que se segueixi el tràmit oportú i quan 
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en tinguem els resultats potser li demanem la compareixença per si hi ha algun dub-
te tècnic que hagi sorgit de la seva anàlisi.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Senyora Sierra, per què em demana la paraula?

Sonia Sierra Infante

Per al·lusions directes, si us plau.

El president

Quinze segons.

Sonia Sierra Infante

Sí. Avui ha vingut el director del Centre d’Estudis d’Opinió i jo li he fet pre-
guntes llegint literalment l’enunciat de diferents enquestes, la qual cosa em sem-
bla absolutament pertinent. I pel que fa al respecte a la institució, el president de la 
Generalitat va dir «fotre» en una sessió de control, això sí que és mancar el respecte 
a la institució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al segon torn per part del director 
del centre d’opinió perquè pugui contestar els diferents grups parlamentaris per un 
temps aproximat d’uns quinze minuts. Té la paraula.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió

Entesos, president, moltes gràcies. A veure, jo sé que vostès tenen molta feina 
i, per tant, m’ajusto als quinze minuts, però ho he dit altres vegades que he compa-
regut, eh?: jo estic obert per parlar amb vostès en un altre àmbit i amb més detall i 
més a fons de les coses que els preocupin i, per tant, a la seva disposició. I, per tant, 
en aquest sentit, vull posar en valor les intervencions que s’han fet, perquè penso 
que hi han coses que les hauríem d’ajustar una miqueta més i treure alguns neguits, 
algunes incomprensions i matisar algunes coses més, i segurament podríem trobar 
un punt en el qual algunes prevencions desapareixerien; altres segurament serà im-
possible, però jo m’ofereixo.

En termes generals, doncs, totes i cadascuna de les intervencions jo les valoro 
molt, per bé que no vull entrar en el detall, perquè no puc, en algunes coses. I segu-
rament me les deixaré, algunes respostes, però si hi ha l’oportunitat i em criden –si 
ho volen, en privat, eh?–, o en una altra compareixença que faci, i m’ho puc prepa-
rar amb dades suficients, els contestaré amb tota la meva capacitat que pugui. I, per 
tant, ara faré una resposta més general, potser picant en algunes altres intervencions.

En termes generals, jo n’extrec aquí una primera reflexió. És que tal com està or-
ganitzat el Centre d’Estudis d’Opinió hi ha un consell rector on hi han representants 
dels grups parlamentaris. Fa quinze dies vam fer un debat. Vaig parlar que tenia una 
compareixença. Ho sabien, els representants dels grups parlamentaris, que hi havia 
aquesta compareixença per entremig, perquè, entre altres coses, la premsa n’havia fet  
cas, etcètera. Ningú no va dir res que no fos que molt bé fer aquesta enquesta, etcè-
tera, i no va suscitar cap debat. És a dir, jo el que faig és una crida: és que els grups 
parlamentaris tenen representants en el consell rector, i a vegades aquestes coses es 
poden inicialment començar a veure quan... (Veus de fons.) Perdoni, l’he sentit, vam 
fer un consell rector i vam parlar d’això. I ara li explicaré més coses sobre aquestes 
coses, però en vam parlar al consell rector, que hi havia aquesta enquesta. I, per tant, 
si havia passat o no havia passat..., el tema en si hagués pogut sortir. I, per tant, si 
no surt, jo prego que..., en tot cas, hi han altres canals; o sigui, que tot no ho esgo-
tem aquí, amb una intervenció d’un quart d’hora parlant, al consell rector ho podem 
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parlar, no fixat amb el temps que tenim taxat del quart d’hora i s’expliquen més les 
coses.

Aquí s’han fet algunes reflexions molt interessants i que podríem anar d’un tema 
més general a més concret. Jo voldria començar per una cosa ja més general, a veu-
re si fem... El debat de fons és: el Govern de la Generalitat –el Govern, un departa-
ment de la Generalitat– pot fer una enquesta o no pot fer una enquesta sobre el tema 
que li preocupa? Sí, això és evident. Sí, pot fer-ho. El Govern de la Generalitat pot 
preguntar sobre el que vulgui? Sí, sobre el que vulgui, perquè un govern, un govern 
que té responsabilitat sobre 7 milions i mig de persones, ha de tenir la màxima in-
formació possible del que vulgui que consideri que pugui afectar el seu Govern, el 
seu capteniment, etcètera.

El Govern de la Generalitat, en aquest cas el Departament de la Presidència, 
pot decidir fer una enquesta d’aquestes. Ho pot decidir. La llei no l’obliga a pas-
sar ni a fer un conveni amb el Centre d’Estudis d’Opinió. Pot fer una enquesta. Fa 
l’enquesta, la pot licitar. Perfectament. (Veus de fons.) Sí, li dic el Govern, no li es-
tic dient el CEO –li estic dient el Govern. El Govern, estic parlant del Govern –el 
Govern–, pot decidir fer una enquesta: «Jo vull saber el que pensen, pels interessos 
de Catalunya...», el que vulgui, li puc posar l’exemple més..., el que vulgui. Ara, 
es pot trobar al Govern que hi han departaments que tenen eines, perquè tenen un 
know how intern, que es fan les seves pròpies enquestes. El Departament de Salut 
fa moltíssimes enquestes, tenen un cos tècnic molt important i es fan les seves en-
questes. Ells, quan volen enquestes, ens emeten el vistiplau..., perdó, ens demanen 
el vistiplau; mirem el què, donem el vistiplau i ells fan l’enquesta. No hi entrem, ni 
en la contractació, ni en l’assessorament, ni en el qüestionari ni res. I quan acaba 
aquesta enquesta entra en el REO, tal com està previst.

Hi han altres departaments que diuen: «Nosaltres volem fer una enquesta, però 
no tenim mitjans tècnics per fer-ho.» Els he posat abans algun cas: el baròmetre reli-
giós. Departament de Justícia, Direcció General d’Afers Religiosos, volen fer un ba-
ròmetre sobre la religió; ja n’han fet, en volen fer una altra onada. Afers Religiosos 
no té massa idea de com fer una enquesta. «CEO, ens ajudeu.» I és en aquest marc 
d’aquí on entra el CEO, que fem aquest element, que és..., nosaltres fem l’assesso-
rament –l’assessorament– d’aquestes coses. No és una enquesta pròpia. Ens diu: 
«Com hem de fer aquesta enquesta? Aquest assessorament, com el fixem?» I el de-
terminem, aquest assessorament. «–No, és que ens hauríeu d’ajudar també a fer els 
plecs tècnics. –Per què? –Perquè nosaltres sabem el que volem, però no sabem com 
fer el control, el seguiment d’una enquesta.» I fem un conveni per fer-ne el segui-
ment.

En el cas d’aquesta enquesta concreta, el Departament de la Presidència vol fer 
una enquesta perquè necessita, per al debat polític –i això ho entendrà perfecta-
ment–, dades de saber què pensa l’opinió pública espanyola sobre la situació po-
lítica del conjunt de l’Estat. Després, aquí hi ha un debat sobre si cal fer-ho ara o 
fer-ho després. Efectivament, jo si tingués un pressupost il·limitat aconsellaria –i la 
Generalitat el tingués– de fer molt més sovint moltes més enquestes, sobre aquest 
tema i de molts altres temes, perquè m’interessa en termes professionals i és un tre-
sor que tenim el conjunt. Tenim aquests diners, el departament, i diu: «Volem fer 
aquesta enquesta, perquè ens sembla que això es pot fer.» Iniciem aquest projecte el 
mes de setembre.

Per què això no es canalitza a través del CEO? Perquè és un projecte del 
Departament de la Presidència, com el Departament de Justícia no ens diu: «Incloeu-
ho en el pla anual del CEO, al baròmetre autonòmic.» No ens ho diu. Podríem fer-
ho –podríem fer-ho. Hi podria haver un acord de govern que digués: «Totes les 
enquestes que fa el Govern, que passin, a l’hora de fer..., totes les enquestes que fa la 
Generalitat al pla anual.» Això es podria fer perfectament. Molt bé. Si algú té una 
miqueta d’experiència de com funciona l’Administració pública i un govern, veurà 
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que això és altament complicat en la negociació pressupostària, perquè moltes vega-
des aquests projectes costen molt de generar, de recollir aquests recursos, i no po-
dem pensar que al pressupost de l’any 2020 tots els departaments de la Generalitat 
que tenen previst fer una enquesta, que passin al pressupost del CEO. Intenti-ho fer.

Per tant, el CEO té una aportació del Departament de la Presidència d’1.400.000 
euros per fer el pla anual. I aquest és el que decideix. I aquest és el pla anual que 
tenim aprovat i amb els diners que tenim. Volem fer una enquesta nova? El consell 
rector podria decidir, eventualment, canviar el pla anual –podria fer-ho–, però el 
pressupost no el podem canviar, tenim el que tenim –tenim el que tenim. Per tant, 
el Departament de la Presidència vol fer una enquesta i ens demana ajut, assessora-
ment perquè els ajudem a fer aquesta enquesta. I és el que hem fet –i és el que hem 
fet– estrictament. 

Per què no hem recorregut al CIS? Amb el CIS vam col·laborar-hi. A l’últim barò-
metre autonòmic del 2012..., l’últim baròmetre autonòmic –ho recalco: l’últim– va ser 
el 2012. «Voleu posar-hi algunes preguntetes?» Aquí..., genera dos debats: un de més  
tècnic i un altre de més polític. Un és el tema de l’autonomia. L’autonomia de 
Catalunya resideix..., que si volem fer una enquesta al conjunt de l’Estat, el Govern 
de Catalunya..., és demanar el permís si ens posa tres preguntes, o quatre, que era 
el que ens permetia el CIS para el conjunto de España. Si això és l’autogovern de 
Catalunya... Aquest és un debat polític. Jo no el faré ara, perquè no em toca. (Veus 
de fons.) No, però és clar com m’interpel·len en això... Però ja dic, aquest és un debat.

L’altre debat és el debat tècnic. Jo el que li dic del tècnic –el que li dic del tèc-
nic– és: vam fer un llistat de preguntes que volíem incloure en aquest baròmetre au-
tonòmic en què col·laboràvem el 2012, eh? –el 2012, i reitero les dades–, i ens van 
acceptar algunes preguntes i altres ens les van rebutjar. I vam passar les preguntes i 
ja està. Quan el departament volem fer una enquesta al conjunt de l’Estat, hem d’es-
perar que el CIS, el president del CIS decideixi quines preguntes hi van o no hi van? 
(Veus de fons.) D’acord, doncs, ho semblava.

El president

Diputada...

El director del Centre d’Estudis d’Opinió

Perdoni, vostè ha parlat del CIS i per què no havíem col·laborat i per què no feia 
un apartat de preguntes. Jo li estic responent per què no: perquè el 2012 en vam po-
sar i ens van... (Veus de fons.) Però si no ha fet cap més baròmetre, el CIS!

El president

Diputada, no estem... Perdó, compareixent, no estem..., no estem en una qüestió 
de preguntes i respostes.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió

El CIS..., per això l’hi deia; ho recalco: el CIS, el 2012, va fer l’últim baròmetre 
autonòmic, no n’ha fet cap més. El Govern de Catalunya –pregunto, que és la pre-
gunta inicial– no pot tenir una enquesta del que pensen els espanyols sense haver 
d’esperar que el Govern espanyol faci una enquesta al CIS? Aquesta és la demanda. 
Per tant, bé, aquest és l’element.

Per tant, fem un qüestionari, que hi han preguntes que ja s’han preguntat altres 
vegades al CIS, per intentar veure com han canviat les coses en aquests últims anys. 
I, per tant, és la sèrie temporal que tindrem modestament. Altres preguntes seran 
noves, perquè les circumstàncies han canviat en els últims anys.

Sobre el tema de les mostres. Una pregunta concreta, que aquesta me la sé gaire-
bé de memòria. Quan preguntem als ciutadans espanyols residents a Catalunya qui-
na és la seva llengua inicial, la llengua primera, surt al voltant d’un 35-36 per cent 
que diuen que és el català, i un 52-53 que diu que la seva llengua primera inicial, 
la que van parlar primer a casa..., diuen que és el castellà. Si preguntem quina és la 
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llengua pròpia –en això ja varien els percentatges–, creix el català, que consideren 
la llengua pròpia: puja per sobre del 40 i escaig. I els que diuen que la llengua pròpia 
és el castellà, baixa. Per tant, aquestes són les dades que tenim nosaltres. I aquesta 
xifra la tenim més o menys assentada a les enquestes que fem. Per tant, els eventuals 
biaixos de la mostra que algú ha al·legat aquí no venen precisament per aquí, venen 
per altres temes, que segurament al consell rector, on hi han els experts, en podríem 
parlar més a fons si algun dia es dona el cas.

A veure, sobre els..., sobre el moment de fer l’enquesta i quan s’ha de fer, etcète-
ra. Jo per això he fet la cronologia, perquè fixin-se..., per transmetre el que costa fer 
una enquesta. Hi ha una idea inicial de fer una enquesta al setembre; ens hi posem. 
Hem de fer un conveni, perquè veiem que això s’ha de fer a través d’un conveni. No 
tenim..., el CEO no té pressupost per fer cap enquesta. No podem fer cap modifi-
cació. Modificar això vol dir deixar de fer altres enquestes que tenim, vindria a ser 
un terç del pressupost d’enquestes que tenim, anual, el CEO; per tant, hauríem de 
deixar de fer algunes enquestes que tenim fetes. Fem aquest conveni, el signem, fem 
el concurs; el concurs està tot taxat, el període d’exposició de quan han de presentar 
ofertes, etcètera, i el període d’adjudicació. S’està adjudicant ara: mes de juliol. Ha 
anat relativament ràpid, tenint en compte que passa a servei jurídic, a intervenció, 
etcètera.

Treball de camp: al més aviat possible –al més aviat possible. El treball de 
camp..., durant l’estiu, una enquesta presencial, no és aconsellable fer-la; el mes 
d’agost no es pot fer un treball de camp presencial, vaja. Per tant, passat les vacan-
ces, al setembre. L’hem de fer abans d’acabar l’any, per temes pressupostaris.

Quan es farà pública aquesta enquesta? D’acord amb la llei, aquesta enquesta que-
da en mans del Departament de la Presidència, i el Departament de la Presidència 
l’ha de presentar per fer-la pública en un termini màxim de deu mesos –termini 
màxim de deu mesos. El Govern..., normalment, aquests encàrrecs que rebem..., els 
departaments corresponents decideixen quan la fan pública. Si aquesta enquesta es 
fa pública, tan immediatament com es fa pública es penja i ja està, perquè hi tingui 
accés tothom. Això és el que hi haurà. Per tant, tots els elements que s’han plantejat 
de voler influir l’opinió pública... Pot haver-hi un acord tàcit de qui vulgui? D’acord, 
aquesta enquesta la tindrà el Govern i no la farà pública, no influirà ningú. Per tant... 
Tot no pot ser, diguéssim.

Finalment –i acabo ja–, sobre el tema de les prediccions i si..., etcètera. A veu-
re, si en volen prendre nota. Enquesta del CEO per a les eleccions generals. En data 
del 5 d’abril d’enguany vam fer la següent estimació. Esquerra Republicana vam dir 
que trauria 24,5, catorze o quinze escons; resultat: 24,6, quinze escons. PSC: vam 
estimar que trauria 23,7, entre onze i tretze escons; ha tret 23,2 i dotze escons. En 
Comú Podem: vam dir que trauria 15,4, entre set i nou escons; va treure 14,9, set 
escons. Junts per Catalunya: vam dir que trauria 12,1, entre cinc i set escons, i va 
treure 12,1, set escons. Ciutadans: vam dir que trauria 11,7, entre cinc i sis escons, 
va treure 11,6 i cinc escons. Finalment, el Partit Popular –vam tenir problemes amb 
aquesta franja de l’extrema dreta catalana–: 5,9, vam dir que trauria, i dos escons; 
va treure 4,9 i un escó. I dic això perquè Vox va treure 3,6 i un escó, que era el que 
vam pensar que aniria a parar..., és la franja aquesta de l’extrema dreta, no?, del 
Vox... (Remor de veus.)

El president

Demanaria silenci als diputats.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió

...que vam pensar que aniria a la dreta espanyola del Partit Popular; ho dic en 
aquests termes: Vox no sabíem exactament on anava. Un 5,9; va treure 4,9 –vam es-
timar-lo una miqueta més alt; en va treure menys perquè en va perdre en favor de 



DSPC-C 293
3 de juliol de 2019

Sessió 15 de la CAI  29 

Vox, que no en tenia. Front Republicà: 2 i mig, entre zero i un escó; en va treure 2,7 
i no va tenir cap escó.

Bé, sobre això, sobre les prediccions, les estimacions, també es poden fer molts 
debats, i no ho trauré ara aquí; a vegades ens acostem més i a vegades menys. I res-
pecte al 2012 ja en vaig parlar en el seu moment, del que va passar; segurament no 
vam tenir una campanya electoral tan diferent, amb tants impactes com podia haver 
passat mai, vaga general inclosa, etcètera. Però bé, no reiteraré més coses.

Sobre temes més concrets. Hem provat, aquest any, de fer una enquesta online 
sobre les classes socials a Catalunya –les enquestes online serveixen sobretot per a 
temes d’experiments–; tenim un problema per resoldre, que és el tema de la represen-
tativitat, i s’està debatent en l’àmbit acadèmic i nosaltres intentem posar-nos al dia. 
Segurament –segurament– ja comencem a tenir raons per pensar que una enquesta 
online, feta amb les degudes prevencions, s’acostaria ja bastant a una enquesta tele-
fònica, però no n’estem segurs del tot i per això no les impulsem. Efectivament, són 
molt més barates i per a segons quin tipus de treballs podria ser útil.

I ho deixo aquí, atès que tampoc podem allargar-nos gaire més.
Gràcies.

El president

Bé; moltes gràcies, director. M’han demanat diferents..., donarem un temps, 
aquesta segona volta, de tres minuts per grup, i els pregaria que se cenyissin al 
temps. Comencem pel Grup Parlamentari Socialistes, i en nom d’aquest grup té la 
paraula la il·lustre diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Intentaré ser molt breu. Senyor Argelaguet, em sap greu, però 
vostè ha dit que és un tècnic i crec que ha quedat clar amb la seva resposta que de 
tècnic no té res. A vostè el va nomenar el Govern, i deu tenir un perfil tècnic per-
què té coneixements sobre la matèria, però no és un tècnic. Vostè és el director del 
CEO, nomenat pel Govern, i té una forta càrrega política. I si vostè em diu que no..., 
home, doncs, el món ha canviat molt, o jo m’he tornat «lela», que també podria ser.

Miri, el Consell Rector del CEO, que aprova el seu pla anual, no va considerar 
important fer una enquesta a tot Espanya sobre les relacions Catalunya-Espanya, el  
conflicte, etcètera. Això és així, perquè en el pla anual no hi era. I resulta que 
el Departament de la Presidència creu necessari fer una enquesta, i li demana al 
CEO, que és un òrgan expert en això dins del grup Generalitat, que l’ajudi a fer 
aquesta enquesta. I el consell rector..., vostè diu: «No es pronuncia.» Bé, en tot cas, 
no ho aprova, no hi és en el seu pla anual, i diu vostè que ho comenten. Bé, molt 
bé, ho comenten, però, més enllà d’això, és veritat que l’aprovació no és del consell 
rector, on hi ha pluralitat, coneixement i expertesa, perquè els grups parlamentaris 
proposen gent..., perquè hi ha món acadèmic i perquè hi ha tres representants del 
Govern. I, per tant, aquell consell rector no considera oportú incorporar-ho en el pla 
anual, i, per tant, no ho aprova. I és el Govern qui ho treu. Jo només dic que és el 
Govern, que el Departament de la Presidència decideix això –la senyora Artadi, i 
després ho segueix la senyora Budó–; és el que he dit. 

A mi el que em sembla estrany és que preguntem a la resta d’Espanya, quan no 
ho havíem fet mai, sobre temes no només catalans, és veritat, però que nosaltres ens 
extralimitem territorialment. Vostè diu «des del 2012». És que han passat set anys, 
senyor Argelaguet!, llavors, ha canviat el Govern, també; doncs crec que es podria 
parlar amb el CIS per veure si aquesta vegada ens fan cas. Que és aquesta cosa, tot 
el dia, victimista, que ens passa molt a Catalunya, «és que com que no ens van fer 
cas...», «és que vam parlar...», «és que les preguntes...» Escolti’m, han passat set 
anys, doncs vostè... Jo els he preguntat si han tingut converses, si s’han vist, si s’han 
entrevistat amb el CIS per veure si hi havia possibilitat de fer això conjuntament, 
o si hi havia l’oportunitat en aquests moments de fer una enquesta. Escolti, si vos-

Fascicle segon



DSPC-C 293
3 de juliol de 2019

Sessió 15 de la CAI  30

tès hi han parlat i els han dit «miri, no, no ens interessa», doncs bé, doncs saber-ho. 
Però nosaltres creiem que és una pregunta que hem de fer. Sobretot, perquè vostè 
diu: «S’han fet preguntes repetides o copiades al CIS»; és a dir que alguna cosa del 
2012 deuen haver copiat. 

Ara, tendència del 2012 al 2019, crec que no la podrem fer. Una sèrie, una anà-
lisi..., si del 2012 al 2019 no hi ha res, home, doncs a mi em sembla difícil. Farem 
una foto del 2019. D’acord, molt bé, però a nosaltres no ens acaba de convèncer, 
ja està. Ja ho sé, vostè em dirà: «És que no és una decisió meva, és una decisió de  
la Presidència.» Demanarem la compareixença de la consellera Budó perquè vingui 
a explicar-nos-ho, ja està, si a mi em sembla bé. Però avui vostè jo crec que s’ha ex-
tralimitat d’aquesta feina tècnica o aquestes funcions tècniques que vostè diu que té, 
que són certes, però que a més a més té un component polític, que vostè avui, doncs, 
ha demostrat amb les seves respostes.

En tot cas, crec que ha quedat clara la nostra posició: nosaltres hi estem d’acord 
i mai hem qüestionat que el CEO faci enquestes, que les faci de totes les coses, que 
el Departament de Salut en faci, només faltaria; el que sorprèn d’aquest encàrrec 
és que s’extralimiti territorialment i ens n’anem a Espanya a fer una enquesta «als 
espanyols», que és una cosa, també, una frase..., «als espanyols», com si... En fi, és 
igual. Jo em puc sentir com en senti...

El president

Ha exhaurit el temps, diputada.

Alícia Romero Llano

...però –ja acabo– em sembla... (Veus de fons.) Bé, és igual, sí. I després no ha 
respost per què la mostra és més gran en uns llocs que a altres. No, només l’hi he 
preguntat perquè també em sembla important, per què a Madrid o a Andalusia fem 
una mostra més gran que a altres llocs.

Bé, en tot cas, demanarem la compareixença de la senyora Budó i que ens expli-
qui els motius polítics d’aquesta enquesta, que és veritat que és diferent a totes les 
altres perquè ens n’anem més enllà del territori català.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Donaríem pas al Grup Parlamentari de Ciutadans, i en 
nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president. La veritat és que no he estat capaç d’entendre les dades 
que m’ha donat quan... (Remor de veus.) Per favor, és que és impossible, eh?

El president

Pregaria silenci als diputats.

Sonia Sierra Infante

Gràcies. Torno a començar. No he pogut entendre re del que em deia quan parla-
va dels percentatges de llengua. A més, ha parlat de llengua pròpia. Què és llengua 
pròpia d’una persona? Potser vol dir llengua materna, perquè llengua pròpia –i l’hi 
dic jo que soc filòloga– li asseguro que no existeix en lingüística, eh?, és un terme 
nacionalista que van ficar per allà per l’Estatut, però lingüísticament no poden par-
lar de llengua pròpia perquè és un concepte que no existeix.

Llavors, li torno a refer la pregunta. A més no sé si ha parlat dels no espanyols 
que viuen a Catalunya, o d’espanyols que viuen a Catalunya..., és que no he po-
gut entendre el que deia. Em pot especificar el percentatge de la llengua materna  
dels entrevistats catalans..., català és qui viu a Catalunya, m’és igual on hagi nascut. 
El percentatge de llengua materna, si us plau –i «llengua materna», no s’inventin 
conceptes, com «llengua pròpia», que, hi insisteixo, no existeixen en lingüística.
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I continuem amb la manca de rigor terminològic, perquè tampoc m’ha contestat 
per què fan servir expressions amb aquesta manca de rigor terminològic, com per 
exemple «exiliat», amb persones que òbviament no són exiliats, i fora d’aquí ningú 
els consideraria exiliats, o «dret a decidir». Clar, si pregunta qui vol tenir el dret a 
decidir el seu futur, doncs evidentment tothom li dirà que sí, qui no vol decidir?, és 
que és una qüestió absurda; del que han de parlar és de dret a l’autodeterminació. De  
fet, en anteriors qüestionaris parlaven directament de dret d’autodeterminació.  
No es pot fer aquest tipus de preguntes capcioses i després pretendre que això tin-
drà cap mena de rigor científic, com és evident que no tenen tampoc el més mínim 
rigor terminològic.

Espero que ara em contesti, i sobretot m’interessa molt saber el percentatge de 
llengua materna dels entrevistats.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat el senyor 
Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Jo només li he formulat una pregunta, que és: on posa vostè el límit de l’elabora-
ció d’enquestes formulades per un govern? On posa vostè el límit?

No tinc més preguntes. En tot cas, agrair-li la seva compareixença. Espero que 
me la respongui en aquest torn.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem pas, doncs, a..., no? (Pausa.) Donaríem pas al 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la 
paraula la il·lustre diputada Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Mire, señor Argelaguet, a mí que usted continúe con su mili-
tancia aguerrida del Moviment de Defensa de la Terra estando en el cargo en el que 
está, institucional, ahora mismo, me produce vergüenza, por no decir vómito, ¿eh? 
Ha tenido usted la desvergüenza de hacer aquí una referencia a que en el estudio de 
la intención de voto de los votantes de la extrema derecha catalana..., y compararlo 
con el Partido Popular. Pues si no es así –si no es así–, aclárelo –aclárelo–, porque 
está ofendiendo a miles de catalanes. Usted puede ser, en sus momentos de intimi-
dad, todo lo defensor de las ideas que le correspondan y que le parezcan correctas, 
pero mientras esté en un cargo institucional, su sectarismo y su falta de parcialidad 
y su incapacidad técnica, porque no nos ha respondido a ninguna de las preguntas, 
le inhabilitan para continuar en el cargo. 

Segundo, no ha contestado a ninguna de las preguntas que se le han hecho. 
¿Desde cuándo el Govern elabora el listado de preguntas que corresponden a un 
cuestionario y a una encuesta elaborada por el CEO, con independencia de que sea 
hecha directamente o no por el CEO?

En segundo lugar, le hemos preguntado también el porqué no se sometió a vota-
ción en el consejo, y usted nos hace una explicación peregrina de que ustedes tienen 
un presupuesto –sé que me estoy excediendo, pero hay una parte que era...

El president

Diputada, acabi.

Esperanza García González

...por alusiones. Si me permite, presidente; iré más rápido.
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El president

Acabi.

Esperanza García González

Y nos ha explicado: «Bueno, es que mire, oiga, yo tengo un presupuesto y el pre-
supuesto es limitado y, por tanto, pues no llevo todas las votaciones, ¿no?» En cam-
bio, la de género, sí. Y en cambio nos encontramos con un informe de la Sindicatura 
de Cuentas, en su ejercicio 2013, donde se habla de un déficit precisamente presu-
puestario por la toma de decisiones fuera de lo previsto en su momento por ese plan 
anual. Entonces, ¿qué excusa me pone usted? Porque si lo han hecho en otras oca-
siones, ¿por qué no lo hacen en esta?

Y tercer lugar, dado que el representante de Junts per Catalunya nos dice que 
usted solo nos puede contestar cuestiones técnicas, que veo que no nos está con-
testando, y que las cuestiones políticas le corresponderían al Departamento de la 
Presidencia, que sepan ustedes que ya hemos registrado la solicitud de comparecen-
cia de la señora Budó para que nos explique el porqué del encargo de esta encuesta.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà, i en 
nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Senzillament, cap més pregunta ni aclariment, si contesta les preguntes que se li 
han reformulat, i agrair la seva presència i la del seu equip.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem pas al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

M’ha semblat que ho deia durant la intervenció –gràcies, president–, però és el 
que he dit: hi ha previst que aquest mes de juliol comparegui la consellera i, per tant, 
a tal efecte, el dia 17, si no ho tinc mal entès, compareixerà. Per tant, molt bé el re-
gistre, però quasi que ja està previst, això.

El president

Moltes gràcies. Per contestar, amb un temps màxim, a tots els grups, de cinc mi-
nuts –l’hi pregaria–, té la paraula el director.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió

Moltes gràcies. Efectivament, soc un càrrec nomenat pel Govern, i el dia que el 
Govern ho decideixi, plego i ja està, com passa amb el president del CIS, per exem-
ple, entre altres coses, vull dir que... Tampoc posi en boca meva paraules que jo no 
he dit.

Sobre el límit. Jo a priori no soc ningú per posar límits, i conceptualment jo 
penso que el Govern pot preguntar –el Govern–..., els governs, per no dir el de 
Catalunya, els governs poden preguntar el que considerin oportú al fer les enques-
tes. L’avantatge que tenim a Catalunya és que les preguntes que fa el Govern acaben 
totes penjades i sent públiques, i la gent les pot valorar i pot gaudir de l’anàlisi dels 
resultats que ofereixen les preguntes. Però de límit, com a concepte així més gene-
ral, els governs pregunten sobre el que consideren que els és d’interès.

Sobre el tema de la llengua..., i em sap greu, eh?, jo l’hi vull contestar, i l’hi torno 
a dir: si mai té alguna cosa més concreta en podem parlar. Li he dit: quan fem en-
questes –i l’hi dic d’aquesta manera purament descriptivament– als ciutadans espa-
nyols residents a Catalunya..., perquè a Catalunya resideix gent que no són ciutadans 
espanyols, per entendre’ns. (Veus de fons.) A Catalunya hi ha ciutadans residents que 
no són espanyols, són immigrants. Ho dic pel rigor, que ja l’he fet servir abans, però 
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perquè quedi molt clar, perquè vegi que no tinc ganes de dir coses que no em corres-
ponen de dir ni penso. Que són, per exemple, les enquestes del BOP, que són els que 
estan al cens electoral, per entendre’ns. Els que tenen la llengua primera, la llengua 
inicial, el català. No fem servir l’expressió «llengua materna» perquè precisament 
la sociolingüística qüestiona molt el concepte de llengua materna. (Veus de fons.) 
No? Bé, jo, com que... Bé, és igual. Però dic: no parlem de llengua materna per això, 
perquè llengua materna..., hi ha un debat que no es pot fer servir «llengua materna» 
per la llengua inicial, llengua primera, sobre això. Els que diuen que entenen el ca-
talà –els que diuen que entenen el català– són entre el 35-37 per cent. (Veus de fons.)

El president

Diputada, no interpel·li el compareixent, està intervenint el compareixent.
Gràcies.

El director del Centre d’Estudis d’Opinió

Si entenem els catalans tota la gent que està al cens electoral..., perquè hi ha gent 
que viu a Catalunya que no està al cens electoral, i hem de debatre si són catalans o no  
són catalans. Però per contestar-li això, aquesta gent que està en el cens electoral, 
eh?, els catalans que estan en el cens electoral..., és que, clar, jo..., ja em costa de..., 
s’entén el que estic dient, no? Entre el 35 i el 37 per cent. Si incloem 1 milió de gent 
que viu a Catalunya però no està al cens electoral, que no són ciutadans espanyols, 
que són estrangers, aquest percentatge baixa al voltant d’uns dos o tres punts més, 
d’acord?

Els que tenen el castellà com a llengua primera, llengua inicial, que la van apren-
dre a casa..., que és com la formulem nosaltres, «quina llengua va aprendre vostè a 
casa quan era petit?», que tenen el castellà. Els que són catalans, que estan al cens 
electoral, que són ciutadans espanyols a Catalunya, eh? –estic en aquests termes, 
perquè quedi ben clar–, són al voltant del 55 per cent, 54-55, aproximadament, el 
que surt a les enquestes.

Si preguntem als habitants de Catalunya, per tant, als immigrants que no són 
ciutadans espanyols, però que viuen a Catalunya –i alguns consideren que són ca-
talans, i altres consideren que no són catalans, eh?, perquè això és aquest debat–, 
aquest percentatge, com que hi ha molta gent que ha nascut a llatinoamèrica, el per-
centatge que tenen el castellà com a llengua primera puja una miqueta més. Jo no sé 
si..., bé, perdoni, eh?, jo...

Des de quan el Govern elabora les preguntes?, que em deia que no... El Govern 
no elabora les preguntes –el Govern no elabora les preguntes. L’encàrrec que fa el 
Govern d’aquesta enquesta del debat territorial, lògicament amb la Direcció General 
d’Anàlisi Prospectiva..., aquestes preguntes, ells, que en fan l’encàrrec, decideixen 
com ha de ser el qüestionari. I en parlem. Les preguntes del CEO, del pla anual del 
CEO, les elaborem al CEO, les preguntes; el Govern no em dicta les preguntes que 
hem de posar-hi. Excepte les preguntes de l’òmnibus, que són preguntes que els di-
versos departaments ens suggereixen de posar a dintre de l’òmnibus.

I respecte a altres qüestions ja més concretes, jo..., és que ara m’enganxa que jo 
no l’hi puc dir amb més detall, però jo encantat de respondre-les-hi. I si me les passa 
per escrit, i les vol traslladar per escrit, jo les hi contesto per escrit amb cerca d’in-
formació. I, si no, un dia tenim una conversa: ve al CEO i en parlem a fons. Però em 
sap greu, eh? De veritat, cap problema. I em sembla que he intentat respondre a això.

Ho reitero: a la seva disposició, de tots els diputats i diputades; si hi ha algun 
tema més en podem parlar. Jo estic al servei...

Sonia Sierra Infante

Senyor president...

El president

Moltes gràcies...
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Sonia Sierra Infante

...per al·lusions.

El president

S’ha esgotat, diputada.
En nom de la comissió i de la mateixa Mesa... (Remor de veus.) Els demano..., si 

us plau, senyors diputats, els demano silenci, permetin-me continuar amb la comis-
sió. En nom de la comissió, com deia, i de la mateixa Mesa, agrair al senyor Jordi 
Argelaguet, director del Centre d’Estudis d’Opinió, la seva compareixença, i de la 
mateixa manera a les persones que l’acompanyen, la senyora Maite Guimerà i Bea 
Elias, de la mateixa manera que a les persones que l’han acompanyat des del seu 
departament.

Moltes gràcies.
Suspenem dos minuts la comissió.

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i tres minuts i es reprèn a les dotze i vuit minuts.

El president

Reprenem la sessió. 
Abans de... (Remor de veus.) Si us plau, demano silenci. Abans de passar al nú-

mero 3 de l’ordre del dia, el diputat Jové ens ha fet arribar..., si hi ha avinentesa entre 
els diferents grups parlamentaris, faríem una petita alteració de l’ordre del dia del 
punt 5, avançar-lo pel punt 7, per un tema d’horaris de diputats. (Veus de fons.) Sí, 
fem el 7 abans que el 5. Si els sembla bé... Sí? (Pausa.) Entenc que per assentiment 
podem fer l’alteració del punt de l’ordre del dia? (Pausa.)

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre la creació d’un servei d’escorta del president de la Generalitat

354-00122/12

Doncs passaríem al punt 3 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de sessió in-
formativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència 
sobre la creació d’un servei d’escorta del president de la Generalitat; presentat pel 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Vol posicionar-se? (Pausa.) 
Té la paraula.

Esperanza García González

Gràcies, president. Molt breument. Bé, aquesta sol·licitud de compareixença és 
amb relació a la modificació del Departament de la Presidència, al qual s’adscriu 
l’ASI, que és un cos específic de seguretat del president de la Generalitat i dels càr-
recs que decideixi l’ASI.

És la primera vegada que es crea un cos separat de la unitat habitual d’escortes 
dels Mossos d’Esquadra per tal de portar i assegurar les condicions de seguretat del 
president Torra. Es fa aquesta creació d’una ASI d’una manera similar a com si el 
senyor Torra fos un president de Govern d’estat; no ho és. Fins ara s’havia portat 
amb control per part del Departament d’Interior, amb transparència, amb un servei 
d’escortes que feien també servir els presidents dels grups de l’oposició, i nosaltres 
demanem les explicacions i, per tant, la compareixença d’aquesta consellera –no ens 
val només amb el conseller d’Interior–, per tal de que ens expliquin el perquè, els 
motius de la creació d’aquest cos específic, i com s’ha complert el requisit de selec-
cionar els agents que en formen part.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun altre grup es vol posicionar? (Alícia Romero 
Llano demana per parlar.) Senyora Romero.
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Alícia Romero Llano

Sí; gràcies, president. No, és només per dir que fa alguna comissió que nosal-
tres vam presentar una sol·licitud de compareixença similar, molt similar a aquesta, 
i l’havíem presentat aquí i també a Interior; va haver-hi un compromís del Govern 
perquè a Interior s’aprovés aquella compareixença i, per tant, allà es donin les expli-
cacions oportunes. Bé, jo només li volia dir a la senyora García si ella farà el mateix; 
si no, doncs, potser farem alguna abstenció. Ara, jo voldria garantir que aprovarem 
aquesta tarda la compareixença, senyor Solsona, sobre aquest tema; que espero que 
sí, perquè entenc que també el Govern vol ser transparent amb aquest projecte, eh?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. (Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.) Senyor 
Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, doncs precisament vam quedar així l’ultima vegada, en la qual es retira-
va perquè s’aprovaria la compareixença a Interior. Així també ho han comunicat 
els nostres portaveus del nostre grup parlamentari a Interior, i aquesta és la volun-
tat. Però això, per també un tema de dir votarem en contra, si la manté la senyora 
García; votarem en contra, bàsicament perquè si haguéssem de votar a favor l’ha-
guéssem votat ja també al primer proposant. I, per tant, per no duplicar en aquest 
tema i, per tant, amb els antecedents previs d’aquestes sol·licituds de compareixença, 
nosaltres hi votaríem en contra, atenent que s’atendrà a la Comissió d’Interior.

El president

Alguna altra paraula? (Pausa.)
Passaríem, doncs, a la votació de la sol·licitud de sessió informativa.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 7 vots a favor, 10 en contra i 2 abstencions.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als acords 
al món local

354-00130/12

Passaríem, doncs, al punt 4 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de sessió infor-
mativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera de la Presidència so-
bre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als acords al món local. 
Presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i en nom d’aquest 
grup té la paraula la il·lustre diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, doncs és una sol·licitud de compareixença –crec que és 
bastant clara– que és perquè la consellera de la Presidència doni compte d’unes de-
claracions que va fer just després de les eleccions municipals. Crec que el Govern..., 
i la portaveu del Govern ha de ser la portaveu del Govern de tots els catalans i les 
catalanes, que ha d’haver-hi un respecte a l’autonomia local quan es fan pactes en els 
municipis, que s’ha de respectar la tasca que fan els partits polítics, i que em sembla 
que declaracions com la que va expressar ella, en la que es deia que si a Barcelona 
hi havia un pacte del PSC amb Podem això seria, doncs, una operació d’estat que 
s’hauria de respondre d’una manera contundent des del país..., doncs sembla com 
si el PSC i Podem no siguem del país, no tinguéssim interessos de país, i, per tant, 
em sembla que és absolutament reprovable la consellera amb aquestes declaracions 
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que fa. Crec que no és la primera vegada que les fa o que fa declaracions que no 
pertoquen, i, per tant, nosaltres voldríem que vingués a comparèixer i a donar ex-
plicacions.

Creiem que el Govern ha de ser el Govern de tots, que s’ha de respectar l’auto-
nomia local; entre altres coses –i això ja, diguéssim, és un apunt–, perquè el partit 
al que ella representa, que és Junts per Catalunya, té vint-i-cinc acords amb el PSC, 
i Esquerra Republicana, divuit. Per tant, en fi, no sé, la resposta de país, si es dona 
quan ells no estan en les conformacions del Govern.

Bé, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun altre grup es vol posicionar? (Lucas Silvano 
Ferro Solé demana per parlar.) Senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Votarem a favor tant perquè la portaveu del Govern pugui donar 
explicacions sobre el que diu en les seves rodes de premsa, com també perquè se’ns 
informi si s’ha retornat ja el quadre de Santa Coloma de Farners.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. (Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.) Senyor 
Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, haig de manifestar que –ja ho hem dit dos vegades en la compareixença an-
terior– ja hi ha prevista la compareixença de la consellera el 17 de juliol. Entenem 
que no és un tema substanciós, suficient com per fer tota una compareixença, que 
es podria subsumir en el que seria la compareixença del dia 17. Tot i això, nosaltres, 
per no oposar-nos-hi, lògicament, doncs ens hi abstindrem.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Passaríem, doncs, a votació aquest punt.
Vots a favor d’aquest punt?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 12 vots a favor i 10 abstencions; cap en contra.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

Passaríem, doncs..., els recordo el canvi, la modificació que hem pogut aprovar. 
Començaríem pel que seria el punt 7 de l’ordre del dia, que passa a ser el punt 5, que 
és la Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes. Presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Gracias, señor presidente. La diplomacia estadounidense ha elaborado un in-
forme sobre la situación de los derechos humanos, y en uno de los últimos niega la 
existencia de presos políticos aquí en España, como afirman los políticos separa-
tistas y replican obedientemente los medios públicos y subvencionados. El informe 
concluye –y cito literalmente–: «Ni el Gobierno ni ninguna organización guberna-
mental de derechos humanos respalda esta afirmación.» Por cierto, va en línea de lo 
que hablaba en la anterior comparecencia sobre la falta de rigor terminológico del 
CEO. Según este informe, «se trata» –y vuelvo a citar literalmente– «de nueve mi-



DSPC-C 293
3 de juliol de 2019

Sessió 15 de la CAI  37 

embros de partidos políticos y de los grupos civiles a favor de la independencia de  
Cataluña en prisión preventiva desde finales de 2017, acusados de varios delitos  
de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.» Fin de la cita. Como pueden  
ver es puro sentido común y una descripción objetiva de la realidad, más allá del 
Matrix separatista. 

Por otra parte, el Departamento de Estado señala que el referéndum del 1 de 
octubre fue ilegal, cosa que todos sabemos, y que en España se respeta la indepen-
dencia y la imparcialidad de la justicia. Por eso en el punto 1 de esta propuesta de re-
solución pedimos que en los medios públicos se utilice un lenguaje riguroso y no se  
hable de presos políticos, cuando se trata en realidad de acusados por rebelión, sedi-
ción y malversación de fondos públicos, como nos dice este informe sobre derechos 
humanos de los Estados Unidos.

Por otra parte, este mismo informe sobre derechos humanos se hace eco también 
de una denuncia de Reporteros sin Fronteras en la que se afirma que las autoridades 
autonómicas catalanas incrementaron su acoso a los periodistas a favor de la unidad de  
España en las redes sociales, algo que ya han denunciado numerosos periodistas 
de varios países que viven habitualmente en Cataluña y son los encargados de in-
formar en sus países sobre cuestiones políticas, y se han quejado reiteradamente de 
todas las presiones que han sufrido. Sin duda, la prensa representa uno de los pila-
res fundamentales de la democracia y los periodistas han de poder trabajar en total 
libertad y sin presiones ni injerencias políticas, por lo que también pedimos, en este 
segundo punto, que se condenen esas presiones y esas injerencias gubernamentales 
en el trabajo de los periodistas.

Finalmente, los edificios de Cataluña Radio y de Crónica Global han sufrido 
diferentes ataques, y también pedimos que se condenen, así como los ataques que 
sufren los periodistas de diferentes medios de comunicación en manifestaciones de 
todo tipo.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro, 
per un temps de cinc minuts.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Bé, em sembla una PR més d’aquestes que sobrevolen la CAI en 
els últims temps. Quins temps aquells en què la CAI era la comissió més important 
d’aquest Parlament! En tot cas, nosaltres creiem que, més enllà dels informes que 
ens agradin i que no ens agradin i de les conclusions que ens agradin i no ens agra-
din, aquest Parlament hauria de tenir una capacitat de fer una reflexió per si mateix 
i no utilitzar-los de forma tan instrumental. Vivim una situació, com a mínim –com 
a mínim; crec que hi podríem convenir tots–, d’excepcionalitat; crec que podríem 
convenir tots, amb major o menor duresa, que la presó preventiva està sent excepcio-
nal, i nosaltres inclouríem que injusta, i que algunes peticions de pena, que esperem 
que no es confirmin, com el delicte de rebel·lió, són extraordinàries i són excessives. 

Més enllà d’això, nosaltres votarem favorablement els dos últims punts, els de 
la condemna als atacs rebuts per part de mitjans de comunicació, tant en l’exercici 
de les seves funcions, com va passar a Catalunya Ràdio, com menciona, també, a 
Crónica Global, i suposem que d’altres casos que si hagués sigut més recent aquesta 
proposta de resolució s’hauria pogut anar actualitzant, i els que hagin patit en mani-
festacions, siguin quines siguin. I, per tant, nosaltres hi votarem a favor, i en els dos 
primers punts ens abstindrem.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Hi ha hagut un petit error, que m’he saltat el Grup 
Socialistes, i en nom d’aquest..., és el Grup Parlamentari Socialistes, i en nom d’a-
quest grup té la paraula la il·lustre diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. No passa res, no hi ha cap problema. No, serè molt breu amb 
aquesta proposta de resolució. Nosaltres la votarem favorablement. Al final és tan 
genèrica que és difícil no condemnar la violència, no condemnar els atacs a edifi-
cis o a periodistes que fan la seva feina o intenten fer-la el millor possible, la lliber-
tat que tenen aquests de desenvolupar-la en les millors condicions o en totes les c 
ondicions possibles. I és cert que moltes vegades des del meu grup parlamentari 
hem demanat a la corporació que els seus mitjans, doncs, siguin neutrals, i, per tant, 
d’alguna manera descriguin el que està passant. I en molts casos s’acaben utilitzant 
paraules que no fan una descripció de la realitat política que en aquests moments hi 
ha, i és un dels exemples que posa aquesta proposta de resolució.

Tot i així, a mi m’agradaria –i sempre els hi dic, al Grup de Ciutadans– que, més 
enllà de fer propostes de resolució que descriuen una realitat o la volen condemnar, 
estaria bé també que hi haguessin sempre propostes constructives que ens ajudin a 
resoldre el conflicte, perquè, al final, si no som capaços de resoldre’l estarem tot el 
dia encallats en la diagnosi, o en la crítica a la situació, però no a resoldre i a supe-
rar una situació que a tots ja ens suposa, doncs, un neguit i angoixa clarament, no? 
I, per tant, faig aquest suggeriment que els faig sempre, i els diputats que m’escolten 
a altres comissions ja ho saben.

En tot cas, votarem favorablement la proposta.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la Candi- 
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la paraula 
l’il·lustre diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Bé, des del nostre punt de vista –gràcies, president–, aquesta proposta de resolu-
ció del Grup de Ciutadans es podria enquadrar perfectament en lo que és l’estratègia 
de la distopia orwelliana, consistent en la continuada i permanent negació i mani-
pulació de la realitat. Nosaltres assumim aquest emplaçament, assumim aquest rep-
te, assumim que certament la batalla pels noms de les coses és un aspecte bàsic de 
la lluita política, i nosaltres l’assumim i l’encarem. I, per tant, des d’aquest punt de 
vista, des d’aquesta lògica, efectivament, afirmem que sí que hi han presos i preses 
polítiques i hi han exiliats i exiliades polítiques. I, efectivament, hi afegim, com hem 
dit moltes altres vegades, que considerem que en l’espai públic i, per tant, tampoc en 
la comunicació pública, existeix la neutralitat, el que hi ha és una disputa continua-
da per l’hegemonia en els noms de les coses i en els conceptes de les coses. I el que 
sí que és necessari reivindicar i vetllar és perquè aquesta batalla, aquesta disputa 
per l’hegemonia es jugui amb criteris d’objectivitat, de rigor i, òbviament, de plura-
lisme. Però la neutralitat ni existeix ni existirà mai, i normalment qui reivindica la 
neutralitat és qui ho fa des del poder, des del poder d’imposar els seus conceptes i 
els seus noms sobre la resta.

Bé, pel que fa al contingut explícit de la proposta de resolució, nosaltres en 
aquest sentit el que volem afegir i destacar és que pel que fa als atacs a periodistes i 
a mitjans de comunicació –que n’han existit, i malauradament n’existeixen–, òbvia-
ment els hem de condemnar, ens hi hem de posicionar contràriament, però hem de 
dir que el que ha definit aquest conflicte a casa nostra i a Catalunya, i podríem fer-ho 
extensiu al conjunt de l’Estat espanyol, és sobretot la violència feixista contra profes-
sionals dels mitjans de comunicació públics o contra mitjans de comunicació crítics 
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amb el règim i amb l’statu quo, si, efectivament, fem extensiva aquesta valoració al 
conjunt de l’Estat. Així ens ho va poder certificar i ratificar la recent compareixença 
dels senyors Sanchis i Gordillo en la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació del 
155. Per tant, és aquesta, que és la principal, que és la tesi principal, la que nosaltres 
volem denunciar, és aquesta violència la que nosaltres volem denunciar.

I, per últim –i acabo, senyor president–, efectivament, el que també volem de-
nunciar a propòsit d’aquesta proposta de resolució és la limitació, la coerció a la lli-
bertat d’expressió que de manera general exerceix la llei mordassa al conjunt de la 
ciutadania de l’Estat espanyol, i en concret la que la junta electoral exerceix darre-
rament en el nostre territori, a Catalunya. 

Demanarem votació separada del punt tercer.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció. És molt comú que dins del moviment independentista es parli de qualitat demo-
cràtica, però és que hi ha qualitat democràtica en un lloc on no es pot exercir amb 
llibertat el dret a la informació? Doncs això és el que passa a Catalunya. Votarem a 
favor de tots els punts, fins i tot del primer, perquè malgrat que això, el primer punt, 
només es tractaria d’instar a que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
complís amb les sentències i el seu propi llibre d’estil –el seu propi llibre d’estil–, 
considerem que és oportú. 

Jo crec que els últims episodis han demostrat que a Catalunya el periodisme, 
quan és crític amb l’independentisme, és una professió de risc; si no, es pateixen 
pressions, fins i tot des de les mateixes rodes de premsa del Govern amb la senyora 
Budó, o fins i tot l’última declaració en l’última roda de premsa de l’ANC, amb in-
sults directes a una periodista per fer la seva feina. 

Per tant, hi votarem favorablement perquè considerem que aquí, a Catalunya, el 
periodisme, quan és crític amb el processisme, és una professió de risc.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà, i en 
nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Bé; moltes gràcies, president. Tenim la sensació que aquesta proposta de reso-
lució de Ciutadans és la mateixa que presenten, doncs, a la Comissió de Control de 
la Corporació, la mateixa moció que presenten al Ple, i com deia el diputat Riera, el 
nom de les coses importa, el nom de les coses sí que és important.

Fa gràcia, perquè en aquesta proposta de resolució, al punt número 2 diuen tex-
tualment «condemnar les pressions i ingerències denunciades als periodistes es-
trangers», quan ells, en aquest cas, es dediquen a posar pressió en els mitjans de 
comunicació i a intentar coartar precisament la llibertat d’expressió. Són nombrosos 
els comunicats fets pels professionals dels mitjans públics d’aquest país que dema-
nen poder informar amb llibertat, i parlen de censura quan se’ls limita la possibili-
tat de referir-se a exiliats o a presos polítics, no? –són nombrosos. A més a més fan 
referència, per exemple..., el consell professional fa referència a que el mot «exili» o 
«exiliat» és present en el relat informatiu de TV3, que s’até al significat que recullen 
els diccionaris de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Enciclòpedia Catalana i de la 
Reial Acadèmia Espanyola. Per tant, en aquest cas, la utilització dels termes forma 
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part de la llibertat dels periodistes, i en comunicació sabem que a vegades els silen-
cis també impliquen comunicació.

Per tant, vostès el que estan demanant en aquesta moció és que s’expliqui la rea-
litat des d’un punt de vista molt concret, que s’utilitzin uns noms molt concrets, i 
això, doncs, em recorda a temps preterits, a temps de censura, on no es podien uti-
litzar termes perquè en aquell cas, doncs, afectaven el decoro i les normes morals. 
En aquest cas, vostès el que pretenen és censurar els mitjans de comunicació públics 
d’aquest país, i, per tant, evidentment hi estem en contra.

Pel que fa a la condemna dels atacs als edificis dels mitjans de comunicació, evi-
dentment, i als periodistes, no podem estar-hi més que a favor. La condemna de tots 
els atacs, absolutament de tots els atacs a periodistes, i com també hi feia referència 
el diputat Riera, doncs aquests atacs, en aquest cas, que venen d’àmbits feixistes a  
la llibertat d’expressió de molts periodistes. Vostès, quan s’ataca un periodista en 
una manifestació en la qual vostès convoquen, diuen que això no va amb vostès, que 
són uns ultres i que ja identificaran qui són; mentre que si hi ha una agressió en un 
altre àmbit, vostès el que fan és criminalitzar tot un col·lectiu. És la seva manera de 
fer, i en aquest cas, evidentment, el nom sí que fa les coses.

I ja que els preocupa tant la llibertat d’expressió dels periodistes i la feina, doncs 
els animaríem a que ara que el Congreso está cerrado..., quan obrin, doncs, poder 
derogar la llei mordassa i poder treballar efectivament per la llibertat de premsa. 
Vostès han tingut dos anys al calaix, juntament amb el Partit Popular, la derogació 
d’aquesta llei mordassa. Doncs bé, ara que el Congreso está cerrado, podem refle-
xionar tots plegats sobre aquesta llei mordassa i intentar que la llibertat de premsa 
sigui una realitat en aquest país.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Elena Fort.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, president. Jo m’afegeixo, i no puc fer-ho més que a les paraules 
del diputat Riera i de la diputada Sans. Però m’agradaria entrar una miqueta més, 
una mica en la proposta de resolució, perquè ens tornem a trobar amb una proposta 
de resolució, com ha dit la meva companya, la diputada Sans, que repeteix i repeteix 
sempre el mateix mantra, i sobretot una cosa que a mi em preocupa –jo crec que 
entro, diguéssim, en aquest món de la política amb els meus companys–: és que par-
tim d’apreciacions absolutament tergiversades, de fets parcialment explicats, i trobo 
que, pel bé de tots i pel bé dels ciutadans, hauríem de ser tots una miqueta més clars.

Aquesta proposta de resolució parteix d’una exposició de motius amb dues rea-
litats, dues afirmacions que són absolutament falses. L’informe de drets humans 
del Departament d’Estat dels Estats Units no fa cap conclusió, no fa cap afirmació, 
no determina la legalitat o no de res; aquest informe, que és un dels informes més 
llegits dels que s’elaboren als Estats Units, té per objecte una anàlisi mundial de la 
situació dels drets humans, i permet desglossar per països i temes des de fa més 
de quaranta anys. Aquest informe no té per objecte res més ni menys que fer una 
anàlisi de la situació dels drets humans sense fer cap judici, valoració o declara-
ció. Michael Kozak, que en el seu moment, en el moment de l’emissió de l’informe 
l’any 2018, era el principal funcionari de l’Oficina de Democràcia, Drets Humans i 
Treball del Departament d’Estat, afirma que l’informe s’elabora per a la informació 
mateixa dels Estats Units, per tal de fonamentar la presa de qualsevulla decisió en 
l’àmbit internacional. El Departament d’Estat el que fa és proposar aquest informe, 
realitzar aquest informe, per tal de que tant el president com les presidències d’aca-
dèmics o empreses, professionals, puguin agafar les dades que inclou l’informe.
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Aquest informe, hi insisteixo, no determina o comporta cap conclusió legal, sinó 
que simplement el que fa és fer una fotografia. Podem llegir-lo, perquè el tinc aquí, 
eh? El que determina és..., per exemple, diu: «Funcionaris» –quan parla de la situa-
ció dels presos polítics– «que representaven partits polítics nacionals catalans van 
al·legar que diversos membres del seu partit, sota la detenció preventiva derivada del 
referèndum de l’1 d’octubre del 2017 sobre la independència de Catalunya..., decla-
rats inconstitucionals pel Tribunal Suprem». És a dir, l’informe no determina, no de-
clara que el referèndum sigui il·legal, sinó que el que explica és que hi ha gent que diu  
que és il·legal, o que el Tribunal Suprem l’ha declarat il·legal. Per tant, no partim de 
situacions que no són certes, no barregem, no tergiversem la realitat.

Pel que fa a l’informe del..., també fa referència..., sobre l’informe de Reporters 
sense Fronteres, només m’agradaria dir-los i recordar-los que Reporters sense 
Fronteres és una organització que va ser fundada per l’alcalde de Béziers, membre del  
Front National a França, eh?, i que, per tant, és una organització, per exemple, de-
nunciada per la família Couso, pel tractament de la informació del seu familiar, i 
que, per exemple, periodistes com Julia Macher, a la qual es fa referència a l’infor-
me..., ha negat haver fet les afirmacions que consten en aquest informe. Per tant, si 
us plau, siguem imparcials a l’hora de donar la informació.

Entrant en l’explicació concreta de les propostes, cal dir, amb relació a la prime-
ra, que el nostre posicionament només pot ser de rebuig i, per tant, de vot en contra. 
Creiem que són els professionals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
qui abans han de decidir, amb plena llibertat, els termes a emprar en el moment de 
donar les informacions, aplicant criteris professionals. En cas contrari, i acceptar la 
seva proposta, el que estaríem fent és precisament el que vostres critiquen, és dir-
los a aquests professionals el que han de dir. En tot cas, només cal seguir el trac-
tament..., els companys diputats i diputades podran comprovar que la pràctica és 
precisament aquesta. Fer-los notar que si veiessin més sovint TV3, per exemple, i 
posessin més atenció, comprovarien que amb prou feines cap professional de TV3 
i Catalunya Ràdio, eh? –i ho repeteixo: cap professional, no em refereixo a col·la-
boradors– utilitza o utilitzava aquestes expressions de forma habitual. Altrament, i 
amb referència a les sentències, cal recordar que les sentències fan relació a l’àmbit 
dels moments electorals, i que aquestes han estat acomplides de forma escrupolosa.

Respecte al segon punt, el nostre posicionament és també de rebuig i, per tant, 
de vot en contra, atès que bàsicament, com ja he repetit respecte a l’informe de 
Reporters sense Fronteres, es tracta d’opinions i no d’informacions o fets. Altrament, 
cal tenir en compte que una de les funcions del Govern és informar i atendre les 
peticions d’informació de tots els diversos mitjans de comunicació i garantir en tot 
moment que puguin exercir la seva feina amb total llibertat, però en cap cas es pot o 
s’ha intervingut en la seva manera de donar la informació. Reitero el que he explicat 
abans: una de les corresponsals, alemanya, va negar haver donat cap informació o 
aquesta opinió a Reporters sense Fronteres.

I, de fet, per exemple...

El president

Diputada, ha exhaurit el temps. Acabi.

Elena Fort i Cisneros

En tot cas, només dir que respecte al tercer i quart punts el nostre posicionament 
serà el d’acceptació i, per tant, hi votarem a favor, perquè nosaltres condemnem i 
condemnarem sempre i en tot moment, i ho farem sempre, qualsevol atac a perio-
distes.

President, demanar el vot separat dels punts 1 i 2 i del 3 i 4.

El president

Molt bé, moltes gràcies, diputada. Han demanat diferents votacions separades. 
(Veus de fons.) M’han demanat el 3, 1 i 2..., votem... (Veus de fons.)
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Doncs si els sembla, passem a votació els punts 1 i 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 9 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció.
Bé, passaríem a votació el punt 3 i el punt 4.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 20 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre les declaracions de la portaveu del Govern amb relació als acords 
al món local (continuació)

354-00130/12

Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, vull fer una petita rectificació 
sobre el punt 4 i que consti en l’acta. Hem dit 12 vots a favor, quan en realitat són  
11 vots a favor. És aquesta petita rectificació en el punt 4 de l’ordre del dia, que  
eren 11 vots a favor, cap en contra i 10 abstencions.

Proposta de resolució de petició de dimissió immediata del president del 
Parlament per haver posat la institució al servei dels que van fer un cop 
a la democràcia

250-00691/12

Dit això, passaríem, seguint l’ordre, al punt 6 de l’ordre del dia, que és la Proposta 
de resolució de petició de dimissió immediata del president del Parlament per haver 
posat la institució al servei dels que van fer un cop a la democràcia; és el punt 6 de 
l’ordre del dia.

Ignacio Martín Blanco

Fem el 5, president, primer o...?

El president

No. Havíem fet un canvi, i havíem canviat el punt 7 pel 5, per això hem avançat 
el 7, i quan toqui ara el 5 serà en substitució del que era el punt 7. Ho repeteixo, pas-
sem al punt 6 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució de petició de dimis-
sió immediata del president del Parlament per haver posat la institució al servei dels 
que varen fer un cop a la democràcia. Presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Nacho Martín.

Ignacio Martín Blanco

Sí; gràcies, president. Bé, en primer lloc, vull aprofitar aquesta intervenció, co-
mençar aquesta intervenció, dient que és possible que alguns dels grups considerin 
que aquesta proposta de resolució ha quedat potser una mica desfasada, en la me-
sura que nosaltres demanàvem la dimissió, exigíem la dimissió del President del 
Parlament per uns fets que van succeir, que es van esdevenir el mes de febrer d’a-
quest any, justament coincidint amb el començament del judici. I la veritat és que 
això podria tenir un sentit, aquesta pretensió que aquesta proposta podria haver 
quedat obsoleta, si no fos perquè el comportament, el capteniment del president 
del Parlament ha continuat sent exactament el mateix, el de posar la institució del 
Parlament de Catalunya al servei de la causa separatista, al servei dels partits sepa-
ratistes, dels seus interessos, i en molts casos de manera pornogràfica. 
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Estem veient situacions tan extravagants en el món occidental, en les democrà-
cies occidentals, com el fet que hi hagi un judici a determinats líders polítics de 
l’anterior Govern de la Generalitat, els acusats d’haver fet un cop a la democràcia  
en aquest país..., hi ha un judici i el que fa el president del Parlament és, quan 
comença aquest judici, compassar el funcionament normal d’una institució demo-
cràtica com el Parlament, que es caracteritza fonamentalment pel principi de repre-
sentativitat i pel principi de respecte al pluralisme polític..., el que fa el president és 
posar aquesta institució al servei d’una part dels ciutadans de Catalunya, en aquest 
cas dels partits separatistes i dels seus votants. 

En tot cas, no crec fins i tot que la majoria dels votants de partits separatis-
tes comprenguin que un Parlament que ha de representar la ciutadania, el conjunt 
de Catalunya, es posi a disposició de les vel·leïtats que puguin estar tenint, en la 
seva vida política o en la seva vida judicial, representants de partits polítics que 
van fer un cop a la democràcia durant la tardor del 2017. No és normal, no és des 
de cap punt de vista normal, que un president del Parlament decideixi que un ple 
del Parlament se suspèn o no se celebra perquè hi ha un començament d’un judici; 
jo crec que això ho tindríem tots claríssim en el cas d’altres autonomies, a mi em 
ve al cap el cas d’Andalusia, si el president del Parlament andalús decidís que per  
les declaracions del senyor Chaves o del senyor Griñán altera el normal funciona-
ment del Parlament d’Andalusia. Jo crec que això és inconcebible en el context d’un 
debat públic sa, normal, raonable, perquè hem d’acceptar que per bé que per a vos-
tès sigui una cosa molt important i molt sensible el fet que els seus companys de 
partit declarin davant del Suprem pels seus actes, pels seus presumptes delictes, la 
resta dels ciutadans de Catalunya i els seus representants no tenim per què accep-
tar aquesta patrimonialització de les institucions, que és el que fa el separatisme de 
manera continuada. 

I el senyor Torrent n’ha estat el major representant. El senyor Torrent el que ha 
fet és alterar el normal funcionament de la institució, alterar el normal funcionament 
del Parlament, traslladar plens d’una setmana a una altra, canviar les dates de forma 
arbitrària d’un ple, canviar-les de dimecres a dijous; quan és una convenció parla-
mentària que siguin aquests dies, passar-les al dijous i al divendres, en funció dels  
interessos dels partits separatistes. Ho fan de manera sistemàtica i a més ho fan 
amb tota naturalitat, perquè, clar, consideren que, efectivament, Catalunya és seva. 
Seguint la doctrina de la senyora Ferrusola, aquella de «ens sentim com si ens ha-
guessin entrat a robar a casa», vostès consideren que el Parlament es seu, i fan del 
Parlament el seu mas i fan exactament el que els dona la gana. És veritat que el 
senyor Torrent ha estat superat pel vicepresident del Parlament, el senyor Costa, 
que encara té menys, diguem-ne, decència a l’hora, doncs, de tallar diputats en el 
Parlament quan diuen alguna cosa que no els agrada.

Des d’aquest punt de vista, jo lamento molt el fet que la democràcia a Catalunya 
està començant a tenir seriosos defectes, seriosos dèficits. Realment, quan vostès 
parlen de la qualitat democràtica, crec que seria interessant que llegissin, per exem-
ple, l’entrevista que li van fer fa ben poc a la prestigiosa professora danesa de cièn-
cies polítiques, la senyora Marlene Wind, que va dir que el seu model de democràcia 
és un model, doncs, molt basat en una democràcia populista, gens respectuosa amb 
el principi del pluralisme, amb el principi de la representativitat; que són vostès, el 
separatisme, un exemple de democràcia il·liberal, contrària al respecte dels drets in-
dividuals, contrària al respecte dels drets de les minories, contrària en definitiva al 
que és la democràcia moderna posterior a la Segona Guerra Mundial. I a mi, com 
a ciutadà de Catalunya, em dol que la seva manera de fer, la seva manera de capte-
nir-se en les institucions, estigui donant lloc a aquesta mena de plantofades a Europa.

I per no citar només un cas d’una professora, que mereix tot el meu respecte per 
la seva dilatada trajectòria com a experta en assumptes europeus, els dic també el 
que diuen els tribunals. Per exemple, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha ava-
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lat recentment la suspensió del Ple del Parlament de Catalunya del dia 9 d’octubre 
del 2017 en què l’expresident Puigdemont, ara fugitiu Puigdemont, pretenia declarar 
la secessió...

El president

Diputat, ha exhaurit el temps. Acabi.

Ignacio Martín Blanco

...pretenia declarar unilateralment la independència, i el que diu el Tribunal 
Europeu de Drets Humans és que és una exigència democràtica, va ser una exigèn-
cia democràtica, suspendre aquell Ple. Doncs bé, jo els demano als partits separa-
tistes, al senyor Torrent, que tinguin en compte que el Parlament no és seu, sinó del 
conjunt de la ciutadania de Catalunya, i que tenen l’obligació de respectar aquesta 
institució. Senzillament, crec que això exigeix que el senyor Torrent es replantegi la 
seva posició i, efectivament, presenti la seva dimissió.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Alícia 
Romero.

Alícia Romero Llano

Sí; la veritat és que no m’ha quedat clar si finalment la retiren o no. Entenc que 
no, que la manté, no? (veus de fons), que la manté, sí, que semblava que al principi... 
Bé, hi ha una realitat, que ens agradarà més o ens agradarà menys, però és cert que 
hi ha un cert menysteniment de les institucions per part d’alguns grups parlamenta-
ris, i entre altres coses, per exemple, el no compliment de les mocions que s’aproven 
al Ple del Parlament. Aquesta és una que a nosaltres ens preocupa, i molt, perquè, 
doncs, una de les funcions dels grups parlamentaris és l’impuls del Govern; quan 
un aconsegueix aprovar, per exemple, una moció espera que el Govern la tiri enda-
vant, i això, darrerament, no passa. I, per tant, aquest és un menysteniment a la ins-
titució clarament, no?, perquè, en tot cas, si el Govern no vol que s’aprovin algunes 
mocions, hauria de cercar la majoria perquè això no fos així. Però, bé. I, per tant, 
aquesta és una evidència.

Hi ha una altra evidència, és veritat, que és que darrerament estem veient com 
es mou el calendari en funció d’uns interessos que crec que no són els de tots, i hem 
vist com el dilluns va haver-hi junta de portaveus i mesa, quan normalment es fan 
el dimarts, i a vegades, doncs, els plens, que es fan dimecres i dijous, es canvien de 
dia en funció d’una agenda que crec que no és la de tots. I el Parlament de Catalunya 
és una institució de tots, dels que pensem blanc i dels que pensem vermell i negre 
i groc, i, per tant, crec que aquesta institucionalitat del Parlament s’hauria de man-
tenir. I crec que és veritat que sovint això no passa. I crec que posar-ho sobre la 
taula..., i crec..., vaja, conec molts dels diputats que estem aquí, crec que tots estem 
d’acord en això. Ara bé, alguns jo crec que estan instrumentalitzant el Parlament 
–no hi poso adjectius ni hi poso cognoms, però crec que és així–, i aquests canvis 
d’agenda i aquest ús de les convocatòries crec que és un fet. Ja està, no vull dir res 
més, però crec que és així. 

I, per tant, nosaltres compartim una part del posicionament que fa Ciutadans, 
perquè, hi insisteixo, més enllà de la crítica aferrissada que fan sobre tantes coses, 
estaria bé també trobar una solució. Si volem sortir d’aquest atzucac en el que som 
i que tant critica Ciutadans, hem de posar solucions, i en totes les seves proposta de 
resolució no en trobo ni una, de solució. 

Per tant, nosaltres en aquest cas demanarem votació separada dels tres punts per-
què a cada punt votem una cosa diferent. I, per tant, doncs, li demanaria si pot ser 
aquesta votació separada. I crec que això és tot.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari d’en 
Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Nosaltres no compartim ni vam compartir en el seu moment la 
suspensió de l’activitat parlamentària per una raó molt senzilla: perquè enteníem, 
inclús en un moment excepcional, que el fet que les institucions catalanes no com-
plissin les seves obligacions quan des de la societat civil no hi havia ningú que esti-
gués fent ni una vaga ni una aturada de país, ens semblava, bé, com a mínim, bé, fer 
coses que ni tan sols aportaven..., diguem-ne, ni tan sols es podien enquadrar en això 
que la portaveu del Govern anomena «resposta de país», i alhora bloquejàvem les 
nostres pròpies institucions, que crec que era un element que havíem de reivindicar.

Mes enllà d’això, nosaltres entenem que per aquest fet no s’hauria de demanar al 
president Torrent la dimissió. Entenem, per altra banda, que si s’han de tornar a pro-
duir o si es vol donar una resposta institucional a una situació judicial que nosaltres 
també considerem injusta, agrairíem que com a mínim es convoquessin a tots els 
grups parlamentaris per poder-la parlar, i no s’anessin decidint unilateralment per 
part dels dos partits del Govern, quan no sobre la marxa, el mateix dia, a proposta 
d’algun partit polític, sinó que poguéssim fer algun tipus de reflexió conjunta.

I un últim detall, que no considero menor. Suposo que tots som conscients que 
la dimissió del president del Parlament implica o implicaria que el vicepresident del 
Parlament assumís les funcions del president, i jo no sé si li tens gaire «carinyo». 
(L’orador riu.) No.

Per altra banda, nosaltres ens abstindrem en la moció. Compartim el malestar 
per la situació que es va generar en aquest Parlament, però entenem que no hi té 
lloc, aquesta petició.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la pa-
raula l’il·lustre diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, nosaltres, el nostre grup considera que quan hi ha una 
vaga general, o quan hi ha mobilitzacions socials en defensa de drets fonamentals, 
de drets civils, polítics o socials bàsics, el nostre lloc està al carrer. 

Dit això, i sense més comentaris, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta 
de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolució. 
De fet, des de que el president Torra va complir un any de govern nosaltres dema-
nem que dimiteixi; entre altres coses, perquè l’única acció de govern té a veure amb 
la frase magnífica que ens va dir al Ple de «ho tornarem a fer», aquesta és l’única 
tasca de govern que té assumida el president Torra. 

La degradació institucional és manifesta; de fet, va haver-hi una compareixença, 
fa dos plens, que va ser forçada pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular, respec-
te de la tasca de govern, i el president Torra no va poder explicar pràcticament un 
any de govern, què és el que s’havia fet. Entre altres coses, també m’imagino que 
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alguna cosa deu tenir a veure que seguim a dia d’ara sense pressupostos, malgrat 
que hi ha una resolució del Ple parlamentari que obliga precisament a que hi hagi 
un consell de govern i es portin els pressupostos al Parlament.

Per tant, estant la legislatura pràcticament esgotada, la tasca de govern portada 
a extrems de partidisme i de sectarisme polític, entenem que aquesta proposta de 
resolució hauria de ser aprovada i que és el més pertinent per a tota la ciutadania  
de Catalunya.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà, i en 
nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Bernat Soler.

Bernat Solé i Barril

Sí; moltes gràcies, president. Bé, abans d’entrar pròpiament en la moció, un co-
mentari a la senyora Romero: no ens parli d’incompliments de mocions, perquè li 
podré posar exemples molt clars que segur que la guanyaríem; només posant la dis-
posició addicional tercera de l’Estatut i l’incompliment que se n’ha fet, estic segur 
que guanyem tots els incompliments que es puguin fer en aquest Parlament. 

A la senyora Esperanza García: jo crec que o s’ha equivocat de proposta de reso-
lució o de comissió, perquè s’està demanant la dimissió del president del Parlament, 
i no del president de la Generalitat, crec recordar –crec recordar.

Entrant directament a la moció. Llegeixo algun fragment de la proposta de reso-
lució: «El cierre del Parlamento de Catalunya se debe exclusivamente a la voluntad 
del señor Torrent de someter esta institución democrática al exclusivo interés de los 
líderes separatistas, sin que exista ninguna causa objetiva que justifique este cierre.» 

Senyor Martín Blanco, vostè creu que el Parlament ha estat tancat aquest últim 
curs parlamentari?, realment ho creu? (Pausa.) Sí? (Pausa.) És a dir, que s’hagi ini-
ciat el calendari parlamentari una setmana després del que se sol iniciar habitual-
ment significa que estigui tancat el Parlament de Catalunya? Crec que vostè no és 
objectiu a la realitat. De fet, aquesta proposta de resolució és esperpèntica en tots 
els sentits. Primer punt –ja l’ha avançat vostè–: està fora de temps. Fa referència a 
uns fets que van tenir lloc el mes d’octubre; per tant, no sé què estem discutint avui 
d’uns fets que fan referència al mes d’octubre.

Utilitza un llenguatge amenaçador, d’altres temps. Abans la senyora Raquel Sans 
ho ha definit molt bé: un llenguatge pretèrit. Ens parla de toc de queda. Toc de que-
da? Això és més propi d’un llibre d’història militar que d’una cambra parlamentària. 
I a més a més ens diu que el senyor Torrent va repetir la mateixa actuació que la se-
nyora Forcadell. El convido a revisar el llibre de sessions i veure exactament que no 
té res a veure el que va fer el senyor Torrent amb el que va fer la senyora Forcadell. 

Si entrem en el fons de la moció, vostès ens demanen: «Petició immediata de la 
dimissió del senyor Torrent perquè posa el Parlament al servei dels qui van donar 
un cop a la democràcia, perquè silencia representants de Ciutadans, perquè evita el 
control de govern, per respecte als drets fonamentals dels diputats.» I jo em pregun-
to: no és un cop a la democràcia aplicar el 155 de forma unilateral? No és un cop 
a la democràcia dissoldre un govern i un parlament? No és un cop a la democràcia 
empresonar o portar a l’exili representants polítics escollits democràticament pels 
ciutadans? No és un cop a la democràcia no respectar els resultats d’unes eleccions? 
No és un cop a la democràcia no preservar els drets de tots els diputats d’aquesta 
cambra? 

Vostès fan referència al Reglament del Parlament; jo també. Aquest Reglament 
determina com s’escull un president, determina amb quines majories s’escull un 
president, determina que les majories han estat establertes a partir d’unes eleccions 
i aquesta és realment la veritable democràcia. És possible que a vostès no els agra-
di el president que tenim –de fet, no el van votar–; també és possible que a vostès  
no els agradin les majories que hi ha en aquest Parlament, i fins i tot és possible  
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que no els agradin els sistemes democràtics que tenim per escollir els nostres repre-
sentants –de fet, tenim exemples de la vostra formació política en què queden dub-
tosos els processos utilitzats per escollir els seus propis candidats. En tot cas, em 
sap greu, però a dia d’avui hi ha una majoria important en aquest país que discrepa 
de vostès, hi ha una majoria d’aquest Parlament que ha escollit un president, i li dic 
i li tornaré a dir que el nostre president és i serà el molt honorable Roger Torrent.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Moltes gràcies, president. Sí, senyor Martín Blanco, som conscients que aquella 
setmana, el 12 de febrer, es va fer alguna cosa diferent, i es va fer alguna cosa dife-
rent dins d’aquest Parlament perquè sobretot s’iniciava el procés, el judici del pro-
cés. I li vull recordar que aquell 12 de febrer del 2019 va ser una majoria, la majoria 
de Junts per Catalunya, d’Esquerra Republicana, la CUP i amb suport dels comuns, 
qui vam decidir ajornar –i li repetiré aquesta paraula: «ajornar»– i no tancar aquest 
Parlament. I vam decidir ajornar les reunions que teníem; no sé si li haig de recor-
dar les reunions que hi havien aquell dia: hi havia una reunió d’Intergrup per a la 
Pau i la Llibertat del Poble Sahrauí, i una Comissió d’Infància. Per tant, reitero el 
que ha dit abans el diputat república: no es tanca el Parlament, simplement, davant 
d’una situació de vulneració de drets fonamentals i drets polítics, s’ajornen les ses-
sions que teníem. 

I es decideix, amb aquest inici del judici, organitzar diferents mobilitzacions 
amb les quals vostès poden estar més o menys d’acord, però al final són activitats 
totalment democràtiques, com decidir si un grup de diputats o no diputats volen fer 
una vida normal davant de les comissions. I, per tant, segons el Reglament, decidei-
xen els grups parlamentaris que no podem normalitzar una situació com aquesta, de 
vulneració dels drets polítics, i fem costat als nostres companys. I, per tant, sí que 
és veritat, no ens presentem a les comissions, perquè, l’hi recordo, estan declarant 
els nostres presos.

I no tanquem el Parlament i utilitzem les vies democràtiques que tenim per de-
nunciar aquesta situació, per denunciar la repressió política, perquè no volem fer 
veure que no passa res en aquest país. I cal recordar-li que el canvi de dates no 
es fa així, al libre albedrío –ja ho ha dit el senyor Riera–, la junta de portaveus 
acorda ajornar els plens previstos per al dia 20 i 21 de febrer al 26 i 27, perquè la 
Intersindical CSC convoca una vaga general. I, per tant, davant d’aquesta situació, 
el que es fa és canviar.

I l’hi recordo: no s’ha modificat la quantitat de plens. Potser sí que s’ha modificat 
el calendari dels plens, però el que va estar pactat l’any 2018 se segueix mantenint 
en aquest 2019.

A títol informatiu, també dir-los que en el que portem de legislatura, des de 
principis d’any hem aprovat nou decrets i quatre lleis –la setmana que ve, un decret 
més i una llei més. Per tant, deixin de dir que el Parlament no treballa; el Parlament 
treballa. El Parlament, o la majoria d’aquest Parlament, també denuncia quan hi  
han situacions que els nostres companys..., que no hi estem d’acord i, per tant, que 
hi han situacions que volem denunciar.

I l’hi recordo, perquè vostè també ha dit «aquests colpistes que eren companys 
seus», eh?, «aquests colpistes tan, tan...» Estan en presó preventiva. I vostè ha dit 
«presumptes delictes», no? «estan en presó per presumptes delictes». Per tant, pre-
sumptes delictes, estan en presó..., encara no hi ha hagut un judici. Tenim dret a fer 
sonar ben alt i ben fort que s’estan vulnerant drets polítics i drets fonamentals. 

Per tant, no donarem suport a aquesta PR.
Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, diputada. Per què em demana la paraula, senyor Blanco?

Ignacio Martín Blanco

Sí, president, per diverses contradiccions.

El president

Trenta segons.

Ignacio Martín Blanco

Vull aclarir, primer, que no, que és sistemàtic, no és només al febrer, sinó que la 
setmana passada, aquesta setmana mateix, hem tingut també una suspensió de l’ac-
tivitat normal del Parlament amb les comissions que s’han suspès; també al final del 
judici amb l’al·legat de Junqueras. És que cada setmana troben un motiu per alterar 
el normal funcionament d’aquest Parlament.

D’altra banda, el Tribunal Constitucional ja els ha dit que és perfectament cons-
titucional i perfectament legal l’aplicació del 155, i tenen vostès quatre sentències, 
fins a quatre sentencies del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea en què els diuen que el seu capteniment en qüestions  
de defensa de drets i llibertats dels ciutadans de Catalunya ha estat més que discuti-
ble. És un perill per a la democràcia la manera com vostès plantegen la democràcia, 
senzillament.

Bernat Solé i Barril

Senyor president...

El president

Moltes gràcies, diputat.

Bernat Solé i Barril

...per contradiccions.

El president

Trenta segons.

Bernat Solé i Barril

Vostè ha fet referència a unes decisions dels tribunals europeus; jo no sé què té 
res a veure aquestes decisions dels tribunals europeus amb demanar la petició de 
dimissió del president del Parlament i el tancament del Parlament. Per tant, és una 
clara contradicció.

El president

Crec que ha quedat prou debatut.
Passaríem, doncs, a votació el punt 6 de l’ordre del dia. (Veus de fons.) Han de-

manat punts per separat. Farem l’1, el 2 i el 3 per separat.
Portaríem a votació el punt 1 de la proposta de resolució.
Vots a favor d’aquest punt?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 9 vots a favor, 11 en contra i 1 abstenció.
Passaríem, doncs, al punt 5 de l’ordre del dia, que era el 7. (Veus de fons.) Ai, 

perdoneu –perdoneu–, faltes dos votacions.
El punt 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 7 vots a favor, 11 en contra i 3 abstencions.
Passaríem a votar el punt 3 i final.
Vots a favor?
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Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 7 vots a favor, 14 en contra i cap abstenció.

Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern 
d’Espanya davant les exigències separatistes

250-00668/12

Bé, ara sí, passem al punt 7 de l’ordre del dia, que, com recorden, hi ha hagut 
la modificació i era el punt 5 que hi havia i figurava en l’ordre del dia, que és la 
Proposta de resolució sobre les cessions del president del Govern d’Espanya davant 
les exigències separatistes. Presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i en 
nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Nacho Martín.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Decía que estamos ante un caso similar al anterior, porque 
efectivamente la llegada después del procedimiento ordinario en el Parlament a esta 
comisión de esta propuesta de resolución puede hacer que algunos de los aspectos, 
fundamentalmente el 5, sin lugar a dudas, queden un poco desfasados; en el caso del 
5 sin duda obsoleto y, por tanto, en la votación ya se tendrá eso en consideración. 

Pero sí que es cierto que lo que estamos viendo estas semanas en el Parlament de 
Catalunya y también en las instituciones del conjunto de España, y concretamente 
con los debates para la formación de gobierno en España o la posible investidura o 
no del presidente del Gobierno, hacen que esta propuesta de resolución tenga todo 
el sentido, porque el Gobierno de España, el actual Gobierno en funciones, el ac-
tual presidente en funciones, sigue manteniendo una voluntad inequívoca de llegar 
a acuerdos con los partidos separatistas, con los partidos populistas, como lo he-
mos visto de forma reiterada en diferentes comunidades autónomas, como Navarra, 
como Baleares, en muchos ayuntamientos de Cataluña. 

El representante del señor Sánchez en Cataluña es el Partido Socialista, es el 
Partit dels Socialistes de Catalunya, y este partido llega a acuerdos de forma sis-
temática con partidos separatistas, no partidos separatistas que no hayan hecho nada 
en contra del ordenamiento jurídico, sino con partidos separatistas que hicieron lo 
que hicieron en el año 2017, en el otoño del año 2017. Y, por tanto, me parece de 
todo punto pertinente el hecho de traer esta propuesta de resolución a votación al 
Parlament para ver cómo se manifiesta el Partido Socialista ante aspectos tan esen-
ciales en una democracia como rechazar que se legitime a aquellos que han dado 
un golpe de estado, que perseveran en su intención de romper la convivencia entre 
españoles, y constantemente intentan desprestigiar las instituciones democráticas de 
nuestro país, y con ello al conjunto de los españoles. 

Yo creo que para que realmente España pudiera ser concebida como un sis-
tema político integral, un sistema político coherente, deberíamos tener en cuenta 
que lo que ocurre en Navarra o lo que ocurre en Baleares afecta a lo que ocurre en 
Cataluña. Los ciudadanos españoles, vivamos donde vivamos, tenemos derecho a 
tener un gobierno de España que represente y que vele por los intereses del conjunto 
de los ciudadanos y no por sus intereses electorales en cada una de las comunidades 
autónomas, y que diga una cosa en Navarra y otra diferente en Castilla y León o en 
Castilla - La Mancha en función de sus intereses estrictamente partidistas. 

Por eso creo que es imprescindible tener en cuenta un principio fundamental que 
en otros tiempos en Cataluña y en este Parlament se recordó de forma sistemática, 
pero que ahora parece olvidado, que es que la Generalitat es estado en Cataluña. 
Y, por tanto, cuando se hace política en el Parlament de Catalunya o se hace políti-
ca desde las otras instituciones de la Generalitat, también desde el Gobierno de la 
Generalitat se está haciendo política española, política de ese Estado, en términos 
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administrativos, que es España, y debe ser, por lo menos desde el punto de vista de 
un partido que tiene una voluntad de representar al conjunto de los ciudadanos es-
pañoles, debería ser una prioridad, una preferencia, el tener presente los intereses 
generales y no los intereses partidistas a la hora de llegar a acuerdos.

Pues bien, el señor Sánchez ha mostrado reiteradamente su voluntad de seguir 
aceptando aquellos veintiún puntos de la infamia que le presentó el señor Torra, 
veintiún puntos en los que fundamentalmente se venía a desacreditar la democracia 
española, se desacreditaba el sistema judicial español, las fuerzas policiales españo-
las, se desacreditaba en definitiva nuestra democracia. Y el señor Sánchez, en lugar 
de decirle al señor Torra «oiga, este documento es inaceptable para un presidente de 
un estado democrático de derecho como es España, reconocido por la comunidad 
internacional como uno de los sistemas jurídicos más independientes, como una de 
la democracias más avanzadas», el señor Sánchez, por su estricto y, en este caso, 
mezquino interés partidista, dijo: «Yo acepto esas veintiuna condiciones y entro en 
el debate, en la posibilidad de negociar sobre estas cuestiones.»

Pues bien, consideramos que esa actitud del señor Sánchez permanece, el señor 
Sánchez sigue queriendo plantear la política española en esa clave de concesiones a 
los partidos separatistas, y nosotros consideramos que eso no puede entenderse bajo 
ningún concepto en el caso de la política de ámbito nacional. Y por eso considera-
mos que es fundamental que el Parlament de Catalunya, en la medida en que también 
es estado, es una institución del Estado, declare, por ejemplo, que el Gobierno de  
España debe aplicar la Constitución y debe proteger a los ciudadanos catalanes  
de las vulneraciones constantes de sus derechos por parte del separatismo, alentadas 
por el señor Torra, integrantes de su Gobierno y de los partidos que le dan apoyo. 
No es una cosa que a Ciudadanos se le ocurra como una cosa, digamos, sobrevenida, 
no, es que es lo normal en un estado democrático de derecho que vela por su integri-
dad y que vela lógicamente por la continuidad de políticas de libertad y de igualdad 
para el conjunto de los ciudadanos. 

Si el Partido Socialista ha olvidado eso, nosotros, como representantes también 
del conjunto del pueblo español, porque estamos en el Parlament de Catalunya que, 
insisto, es una institución del Estado, tenemos la obligación de manifestar nuestra 
oposición a esa política de pactos del Partido Socialista con partidos separatistas y 
partidos que quieren liquidar la convivencia, incluso lo que ha ocurrido en Navarra, 
y decirle al Partido Socialista desde aquí, desde el Parlament de Catalunya, que eso 
es de todo punto inaceptable. A los partidos separatistas, lógicamente, no se les pide 
lealtad, porque han demostrado su absoluta deslealtad para con el conjunto de los 
ciudadanos españoles y su deslealtad para con una parte sustancial de la población 
de Cataluña, fundamentalmente la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, y des-
de ese punto de vista mantenemos la esencia, el espíritu y el motivo que presidió 
la presentación de esta propuesta de resolución allá por el mes de febrero del 2019.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs –no hi ha esmenes presentades–, al 
Grup Parlamentari Socialistes, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre dipu-
tada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. És que no sé per on començar, eh?, senyor Martín Blanco, de 
veritat. Ah, és que em sona tant a tertúlia (rialles), sincerament. Sí, perquè és que és 
una resolució feta al febrer, amb un objectiu concret que al final diu que es convo-
quin eleccions –les eleccions es van convocar–, llavors... Però és igual, seguim, se-
guim perquè ens interessa seguir amb el conflicte, amb la divisió... Jo, sincerament, 
els hi torno a repetir: més enllà de ser crítics amb el que està passant, podrien posar 
alguna solució sobre la taula?
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I sobretot perquè en aquesta proposta de resolució diuen mentides, senyor Martín 
Blanco –diuen mentides–, d’una manera brutal. Primer, no es van acceptar les vint-
i-una propostes del senyor Torra. El senyor Torra, en una reunió que es va fer entre 
el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat, va donar un document al presi-
dent Sánchez, i va dir: «Escolti, són les nostres vint-i-una propostes.» I el Govern de 
l’Estat va dir: «Bé, doncs ja les estudiarem, ja ens les mirarem.» Quin problema hi 
ha en asseure’s a una taula, dialogar i parlar i intentar acordar, no sé si els vint-i-un, 
però és que si en féssim un ja seria molt més del que havia fet el Partit Popular i el 
que voldria fer Ciutadans. És que només podrem resoldre aquest conflicte, aquesta 
situació, si som capaços de seure a dialogar i acordar algunes coses. Ja ho entenc 
que vostès no volen això! Home, si estan pactant amb Vox! Que ve aquí a fer-nos 
un discurs de Bildu i Navarra... Però què m’està dient, si vostès estan normalitzant a 
les institucions Vox, a Andalusia i a Madrid i a tants altres llocs! Quines lliçons ens 
ve a donar vostè a nosaltres? Home, ja està bé –ja està bé–; sincerament, és que no 
els hi permeto, perquè és que és constant. Trenquin vostès amb Vox! Per què no han 
fet president el senyor Gabilondo, que no és sospitós de res, en comptes de governar 
amb un partit xenòfob, amb un partit masclista, com Vox? És que a mi, sincerament, 
m’ho hauran d’explicar molt bé, perquè jo i crec que molts ciutadans no ho entenem, 
eh? Però bé, en tot cas, no diguin tantes mentides. 

Nosaltres creiem que el conflicte s’ha de resoldre des del diàleg, dins la llei, evi-
dentment –i ho ha dit moltes vegades el president Sánchez–, asseguts en una taula 
intentant acordar, dels vint-i-un o dels vint o dels cinquanta o dels que siguin, un, 
dos, tres, quatre; és que, si no, no avançarem. Ja ho entenc, que a vostès no els inte-
ressa avançar, perquè el que voldrien és anar enrere: més centralització de l’Estat, 
menys drets... Doncs no és el que volem nosaltres; nosaltres el que volem és més au-
togovern, més competències, més recursos per a Catalunya, això és el que volem, i 
més reconeixement. I no és el que volen vostès, ja ho entenc, si és que no ens posem 
mai d’acord. Però no diguin tantes..., no escriguin tantes mentides, perquè aquí en 
diuen, sincerament, unes quantes. 

I posar un mediador, que era una proposta que s’havia posat sobre la taula, doncs 
si és la solució o és un mecanisme, un instrument, per avançar, doncs escolti’m, fan-
tàstic. És que haurem de sortir d’aquest atzucac, o no? És que jo crec que vostès no 
volen. I com que no volen, persisteixen en el conflicte. Doncs estupend, no els acom-
panyarem, evidentment, i els criticarem tant com faci falta.

I, en tot cas, els hi torno a suggerir: deixin de fer propostes de resolució per ai-
xecar i continuar amb la crispació i amb el conflicte, i facin propostes que plante-
gin solucions, que són el partit majoritari en aquest Parlament –tela– i no en fan ni 
una, de proposta. Doncs escolti’m, faci’s també l’impuls al Govern que ha de fer un 
grup parlamentari, perquè vostès només fan crítica, i estaria bé fer alguna proposta 
de solució.

Doncs bé, i amb això..., només li demanaria la votació separada del punt 4, per-
què a la resta hi votarem contràriament, i a més molt convençuts.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Primer de tot, m’agradaria que em féssiu una precisió 
terminològica: per què en aquesta moció posa «cop d’estat» i en la moció posterior 
posa «cop a la democràcia»? Què enteneu per aquestes qüestions, i què enteneu per 
«cop d’estat», perquè considero que incloure en una moció una acusació de cop d’es-
tat és com a mínim motiu d’explicació.
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Bé, jo crec que és una moció, per altra banda, que s’inclou en un moment molt 
particular de la història política recent, que és el moment de la manifestació de 
Colón, on vosaltres, el Partit Popular i Vox intentàveu, bé, insuflar un esperit  
de crispació política al conjunt de l’Estat espanyol, que pensàveu que us permetria 
una majoria de centredreta, per dir-ho generosament, a l’Estat espanyol, però és que 
resulta que la gent al conjunt de l’Estat espanyol ja ha votat i seguiu sent minoria. 
I com podeu dir que una trobada entre un president autonòmic i un president estatal 
humilia la ciutadania espanyola, si després vota i us deixen un altre cop en minoria? 
Tan humiliada no es deu considerar per aquesta trobada.

I, a banda d’això, considero que, bé, vistos els resultats electorals, especialment 
a Catalunya, on sou la primera força, i vau acabar amb un 8 per cent a les europees, 
si no ho recordo malament, i el Partit Popular amb un 5, i vau acabar per darrere de 
les vostres pròpies expectatives, tant a les eleccions estatals com a les municipals i a 
les europees, bé, potser que reflexionéssim tots com els ciutadans de Catalunya, els 
que us han votat i els que no us han votat, consideren la vostra estratègia de macha-
que y desgaste a la situació política que vivim. Crec que n’hi ha per reflexionar-hi.

En tot cas, votarem a tota la moció que no, perquè entenem, a més, que forma 
part d’un context polític que ja l’ha valorat el conjunt de la ciutadania espanyola i 
que us ha posat en el lloc que mereixeu.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i en nom d’aquest grup té la pa-
raula l’il·lustre diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, des del nostre punt de vista, amb aquesta proposta de re-
solució ja estem passant de la distopia orwelliana no sé si a Matrix o a Disneylàndia, 
perquè, sincerament, tant de bo tinguessin vostès raó –tant de bo–, tant de bo es do-
nessin les condicions objectives per estar en una fase resolutiva del conflicte basada en 
un diàleg, en un pacte i en una negociació centrada en el reconeixement de l’exercici 
del dret a l’autodeterminació, centrada en la finalització de la fase repressiva, en el ple 
reconeixement dels drets civils, polítics i democràtics com a condició necessària per 
començar a parlar d’altres qüestions; ojalá, tant de bo es donessin les condicions ob-
jectives d’una fase resolutiva del conflicte en què aparegués una mediació internacio-
nal, una mediació qualificada, com passa a tot arreu on es resolen democràticament 
els conflictes. Però és que aquesta, malauradament, no és la realitat, no és la veritat. 
Per això el nostre grup segueix insistint en que, ara com ara, la unilateralitat i la des-
obediència són els únics camins possibles, perquè a l’altra banda no deixem de trobar 
un estat que a través de totes les seves institucions sense excepció i un govern espa-
nyol, el governi qui el governi, que deixa les coses molt clares: no hi ha cap voluntat 
de negociació ni de diàleg que passi pel reconeixement del dret a l’autodeterminació.

Per tant, vostès tot el que diuen..., tant de bo fessin referència a una realitat que 
està molt lluny del que està succeint en aquests moments a l’Estat espanyol. Per tant, 
òbviament, no compartim ni l’esperit ni el contingut ni la forma, i només podem 
interpretar aquesta proposta de resolució –ja ho han dit algunes intervencions que 
m’han precedit– en clau d’interessos partidistes i electorals de vostès a l’Estat espa-
nyol. Òbviament, no és el nostre terreny de joc, i per tots aquests motius, òbviament, 
votarem en contra de la proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre diputada 
Esperanza García.
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Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció. La realitat és que des de que es va produir el canvi de govern, mitjançant una 
moció de censura del Partit Socialista recolzat per Bildu i l’independentisme polític 
de tot arreu d’Espanya, al Govern d’Espanya la realitat és que ens hem trobat amb 
un Partit Socialista que moltes vegades sembla que parli en boca de..., o sembla 
que Torra parli a través de la boca del Partit Socialista. En quin sentit? En que no-
més veu la Catalunya tenyida de groc; o sigui, la resta de catalans que formem part 
d’aquesta terra, que no hi estem d’acord, que del que parlem és de conviure..., i per 
conviure, una de les primeres passes essencials és complir la llei. 

No, no s’esverin tant. O sigui, vostès tenen més acord amb la gent que vol trencar 
la convivència, amb els quaranta municipis on governen gràcies a partits indepen-
dentistes, on bloquegen, a més, com el cas de Badalona i el cas de Castelldefels, que 
governin aquells que han escollit els veïns amb una majoria aclaparadora, anant de 
la mà d’aquells que els han dit a vostès «botiflers», «el triumvirat del 155», que en-
cara vostès es penedeixen d’aquesta aplicació que el que va garantir precisament és 
la garantia de que encara seguim tenint un sistema d’autogovern que el separatisme 
està posant en perill dia rere dia, dient «ho tornarem a fer, ho tornarem a fer»..., o 
sigui, que no s’esverin tant.

I, per tant, el Partit Popular evidentment que recolzarà aquesta proposta de reso-
lució, perquè vostès no tenen un projecte per a tots els catalans, només volen fer-li, 
diguem-ne..., o establir una mena de bàlsam on la gent que s’ha sentit amb por du-
rant tot aquest temps per un projecte de ruptura, doncs no existeixin. O sigui, jo ja 
entenc que vostès només volen acontentar aquella part que ha volgut trencar aquest 
país, però és que hi ha una altra part que viu encara incòmode quan sent això de 
«ho tornarem a fer». 

I vostès i els seus representants de govern parlen d’indult quan ni tan sols hi ha 
hagut una sentència. I, per tant, clar que sí que hi votarem a favor. I sí, també del 
punt 5, d’eleccions, perquè vostès no són capaços de formar govern, i encara estem, 
des de fa dos mesos, aturats sense govern, ni tan sols una data per a la investidura 
del senyor Sánchez.

El president

Moltes gràcies, diputada. (Remor de veus.) Demanaria silenci als diputats, si us 
plau. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà, i en nom d’aquest grup té 
la paraula el diputat Sabrià.

Sergi Sabrià i Benito

Moltes gràcies, president. Miri, si no els servís qualsevol cosa per intentar fer 
merder, si tinguessin una mica de dignitat, aquesta PR la retirarien, diríem, bàsica-
ment perquè demana unes eleccions que van passar fa molts dies i, segon, perquè si 
hi ha algun altre punt important deu ser això del mediador, i lo del mediador, escolti, 
va durar més o menys un cap de setmana, perquè van treure quatre fatxes al carrer, 
als socialistes els va agafar un atac de pànic i el mediador va desaparèixer del mapa. 
Per tant (rialles), jo crec que lo normal seria retirar-la. Però no passa re, perquè al 
final vostès tenen una màquina de fer fotocòpies que sempre diu «golpe de estado», 
«romper la convivencia», «concesiones al separatismo», «aplicar la Constitución», 
per tant, que diu sempre el mateix, i tant li fot si ha caducat com si no ha caducat, 
que a vostès, per fer la viu-viu, doncs ja els serveix.

I, per tant, aquesta és una calcomania de l’anterior que hem discutit i de la que 
discutirem la setmana que ve, i vinga. I en realitat tothom sap qui és qui té un pla en 
aquest país per trencar la convivència, i tothom sap qui són els que volen trencar la 
ciutadania catalana, i qui són els que aposten pel diàleg, els que aposten per la nego-
ciació, els que entenen que dintre d’aquesta negociació, doncs hi cap perfectament, 
i no només hi cap, sinó que seria enormement positiu poder-hi tenir un mediador o 
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un relator, que és una figura molt utilitzada a tot arreu en la resolució de conflictes, 
tothom sap qui som els que creiem en les urnes i en la democràcia per resoldre si-
tuacions com la que es produeix aquí, i, per tant, no cal donar-hi moltes més voltes. 

Nosaltres votarem en contra de tots els punts de la moció; ho farem avui i quan 
a la propera Comissió d’Afers Institucionals hagin fet una altra fotocòpia d’aquest 
paper, hagin canviat una línia i mitja i ho tornem a discutir, nosaltres tornarem a ex-
plicar-ho una altra vegada i hi tornarem a votar en contra una altra vegada.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Gràcies, president. Bé, lamento no ser ni més original ni més enginyós que algu-
nes intervencions, però al final és el mateix, aplaudir una vegada més l’exercici de 
Ciutadans de construir i presentar de manera repetitiva una proposta de resolució 
utilitzant el seu llibret de llenguatge i partint d’una premissa o d’una realitat falsa. 
Exposició de motius: «El nombramiento de un mediador es la última de las humilla-
ciones.» O sigui, partim d’una premissa falsa i, per tant, tot lo altre ja també decau.

La construcció de l’exercici és la següent. Introdueixi cinc, sis paraules o con-
ceptes propis, eh?: «humillación», «chantaje», «golpe de estado», «romper la con-
vivencia», «desprestigiar Instituciones» i «exigencias separatistas». Introdueixi un 
concepte nou, que és «deriva del presidente del Gobierno» –clar, espanyol. Ja tenim 
l’exercici fet, ja s’ha acabat. 

Llavors, hauríem de dir: «Això no és una PR, això és més propi d’una PNL», que 
això es fa al Congrés dels Diputats, perquè tot això és una proposta de resolució que va  
encarada a instar el president del Govern espanyol que no pas a cap institució ni a 
res ni ningú d’aquí del Parlament de Catalunya. I, per tant, aquí l’exercici, doncs, 
estaria complert, hauran aconseguit el vot, que no, i a més amb molt èxit, no només 
dels grups separatistes que vostès diuen, sinó del sentit comú general de la cambra. 
I, per tant, res més, a seguir votant que no a aquestes propostes de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per què em demana la paraula, senyor Martín?

Ignacio Martín Blanco

Sí; per contradiccions, senyor president.

El president

Trenta segons.

Ignacio Martín Blanco

Miren, señores del Partido Socialista y señores de los partidos separatistas, estoy 
realmente impresionado de que en un parlamento democrático se pretenda dar lec-
ciones de dignidad democrática por una cuestión de pactos, no pactos..., que ustedes, 
que pactan con los herederos de un grupo terrorista, el brazo político de un grupo 
terrorista –por cierto, liderado por un señor como el señor Otegi que no ha conde-
nado la violencia y que el otro día en una entrevista infame en Televisión Española 
habló de que habían hecho quizás más daño del necesario o más daño del que tenían 
derecho a hacer–, de verdad, lecciones sobre pactos, sobre dignidad y sobre respeto 
a la democracia y al pluralismo político, las menos, de aquellos que pactan con los 
herederos del terrorismo que ha matado a más de ochocientos inocentes a lo largo 
de estos años, ha extorsionado la vida de muchos ciudadanos españoles y ha sem-
brado el terror en el País Vasco y en toda España.

El president

Gràcies, diputat. 
Passaríem el punt 5 a votació.
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M’han demanat el punt 4..., perdonin, m’han demanat el punt 4 per separat? 
(Pausa.) No hi ha cap més punt per separat? (Pausa.)

Doncs votaríem primer el punt 4.
Vots a favor del punt 4?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjat per 9 vots a favor, 12 en contra i cap abstenció.
I passaríem a la resta.
Vots a favor de la resta de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 7 vots a favor, 14 en contra i cap abstenció.
I passaríem al punt 8 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 

Consell Assessor per a l’Impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. 
Presentat pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i en nom d’aquest 
grup té la paraula la il·lustre diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Si no els sap greu, deixaríem aquest punt sobre la taula per a 
la propera comissió. És possible? (Pausa.) Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. El deixem sobre la taula. 
(Pausa llarga.)
Bé, continuem. 

Proposta d’acord del Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 
de la Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès

259-00002/12

Passaríem, doncs, al punt 9 de l’ordre del dia, que és la Proposta d’acord del 
Govern pel qual es dona compliment a l’article 4.2 de la Llei 1/2019, del 15 de fe-
brer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Preguntar en primer lloc a la diputada relatora si vol presentar els treballs de la 
ponència. Si vol intervenir...

Anna Erra i Solà

Bé, senzillament –gràcies, president–, comentar que davant d’aquesta proposta 
i un cop, doncs, s’han presentat esmenes a aquesta proposta, passar ja a votar-les i 
sobretot donar compliment a l’informe final per poder començar ja a procedir verita-
blement al tancament del consell comarcal, com ja va estipular el Ple del Parlament.

El president

Els grups parlamentaris volen intervenir? (Carles Riera Albert demana per par-
lar.) El Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. Té la paraula, senyor 
Riera.

Carles Riera Albert

President, molt breument. En primer lloc, efectivament, ratificar que mantenim 
vives les nostres esmenes, i, per tant, demanem que siguin sotmeses a votació. 

I en segon lloc puntualitzar que es tracta d’unes esmenes que no són altra cosa 
que la translació de les peticiones que ens han fet arribar, no només a nosaltres sinó 
a tots els grups, els treballadors i treballadores de Regesa. I, en aquest sentit, tam-
bé voldríem, perquè consti –simplement perquè hi consti– la nostra petició de que 
també haurien de ser escoltades les peticions i propostes que ens han arribat tam-
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bé a tots els grups per part de la representació dels treballadors i treballadores del 
Consell Comarcal del Barcelonès, i en concret, si m’ho permet –només precisar-ho, 
perquè consti que en fem esment i que li donem suport, efectivament–, la proposta 
de distribució que el Govern ha tramés al Parlament no inclou un dels punts pre-
vistos a la llei, concretament l’article 3.2.b, que diu literalment: «El calendari i els 
procediments per a materialitzar els traspassos en favor de l’entitat que en cada cas 
es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, béns personals, contractes, 
convenis o altres mecanismes de col·laboració.» És a dir, assenyalem l’absència d’a-
quest calendari de la concreció dels procediments en la proposta que se’ns presenta, 
contravenint el que diu la llei.

I, per últim, també que, segons l’article 3 de la Llei 1/219, del 15 de febrer, de 
supressió del consell comarcal, efectivament, de la comissió mixta que ha d’elabo-
rar la proposta de distribució que el Govern ha elevat al Parlament n’han de formar 
part els representants dels treballadors del Consell Comarcal del Barcelonès i dels 
organismes, entitats i empreses vinculants o dependents, que han d’assistir a les reu-
nions amb veu i sense vot quan es debatin temes que els afectin laboralment. També 
volem que consti que nosaltres assenyalem aquesta mancança o aquesta omissió en 
la proposta que se’ns fa amb relació al que la llei indica.

I, per últim, també voldríem fer constar el nostre suport a les justes o a les esca-
ients reivindicacions o demandes o peticions, sol·licituds que en matèria dels seus 
drets laborals ens ha fet arribar als grups parlamentaris la senyora Nerea Markaida. 
I només per anticipar que, un cop feta la votació de les esmenes, nosaltres ens vol-
dríem abstenir en la votació, entenc que de conjunt, que després es proposarà a la 
comissió, atès que considerem que aquesta proposta no recull una qüestió bàsica, 
o no recull suficientment o de forma clara una qüestió bàsica, com és atendre les 
legítimes demandes i propostes del conjunt de treballadors i treballadores del con-
sell comarcal i de les seves empreses associades o dependents; si a això sumem la 
nostra queixa o la nostra protesta pel fet de que ja en el seu moment no es va voler 
afegir la necessària realització d’una auditoria, això explicaria la nostra abstenció al 
conjunt de la proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Si no hi ha cap més intervenció, passaríem ara a la votació de les esmenes 1, 2, 

3 i 4 de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, les mateixes que ha 
esmenat. 

Passem a votació de les esmenes.
Vots a favor? (Veus de fons.) Sí, les de la CUP - Crida Constituent, la 1, la 2, la 

3 i la 4.
Dos. 
En contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 2 vots a favor, 19 en contra i cap abstenció.
Votem a continuació l’acord recomanat per la ponència.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovat per 19 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions.
Sense cap més punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i tres minuts.
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