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Sessió 1 de la CEPC
La sessió de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent (CEPC) s’obre a un quart de
cinc de la tarda. Presideix la presidenta del Parlament, la qual és assistida pel secretari general en funcions i el lletrat major.
Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Albert Batet i Canadell, Muriel
Casals i Couturier, Magda Casamitjana i Aguilà, Carmina Castellví i Vallverdú, Violant Cervera
i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Lluís M. Corominas i Díaz, Anna Figueras i Ibàñez, Josep Maria
Forné i Febrer, Fabian Mohedano Morales, Montserrat Palau Vergés, Marta Rovira i Vergés,
Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Bernat Solé i Barril, Roger Torrent i Ramió, Jordi Turull i Negre, Teresa Vallverdú Albornà i Montserrat Vilella Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Joan Coscubiela Conesa, Josep Lluís Franco Rabell i Albano Dante Fachin Pozzi, pel G. P. de Catalunya
Sí que es Pot; Esperanza García González, Santi Rodríguez i Serra, Fernando Sánchez Costa
i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet, Eulàlia Reguant i Cura, Benet Salellas i Vilar, Gabriela Serra Frediani i Mireia Vehí i Cantenys,
pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Constitució de la comissió (tram. 406-00002/11).
2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del
Reglament del Parlament).
3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

La presidenta del Parlament

S’obre la sessió.
Constitució de la comissió
406-00002/11

Anem a constituir la Comissió d’Estudi del Procés Constituent.
Algun grup notifica substitucions per aquesta sessió? (Pausa.)
Santi Rodríguez i Serra

Jo mateix, Santi Rodríguez, substitueixo el diputat Enric Millo. I la diputada Esperanza García substitueix la diputada Andrea Levy.
La presidenta del Parlament

Bé.
Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

D’acord amb l’article 49.2 del Reglament, la presidència d’aquesta comissió correspon al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que ha designat presidenta la senyora Muriel
Casals Couturier.
La comissió ratifica aquesta proposta?
(Veus de fons. La presidenta del Parlament dóna la paraula a Santi Rodríguez i
Serra.)
Santi Rodríguez i Serra

El nostre grup ja ha expressat el nostre desacord amb la creació de..., aquesta constitució. I, per tant, manifestem també el nostre desacord amb la proposta de presidència
que s’està fent.
La presidenta del Parlament

D’acord.
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Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de
la comissió

Cal procedir ara a l’elecció de la resta de membres de la Mesa.
D’acord amb els antecedents i amb l’article 99.3 del Reglament, l’elecció es pot fer
per assentiment, si tots els grups hi estan d’acord, atès que hi ha una única candidatura per a cada lloc a proveir.
La candidata proposada per a la vicepresidència, que correspon al Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, és la senyora Gabriela Serra
Frediani. I el candidat proposat per a la secretaria, que correspon al Grup Parlamentari
de Catalunya Sí que es Pot, és el senyor Albano Dante Fachin.
Es poden considerar, la vicepresidenta i el secretari, elegits per assentiment? (Pausa.
La presidenta del Parlament dóna la paraula a Santi Rodríguez i Serra.)
Santi Rodríguez i Serra

També expressem la nostra disconformitat amb la composició de la Mesa.
La presidenta del Parlament

D’acord. Gràcies. (Veus de fons.)
Suspenem un moment la sessió –farem la votació mitjançant les urnes.
La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i dos minuts i es reprèn a un quart de
cinc i set minuts.

La presidenta del Parlament

Reprenem la sessió.
I procedirem a la votació. Aquí votarem la vicepresidència, i allà, la secretaria.
D’acord? (Pausa.)
Per tant, cridem a la votació el representant de Junts pel Sí.
(Pausa.)
D’acord, ara cridem a votació Ciutadans. (Pausa.) Es constata que no hi són.
Cridem a votar els Socialistes. (Pausa.) Tampoc hi són.
A continuació, Catalunya Sí que es Pot.
(Pausa.)
Ara cridem a votació el Partit Popular. (Veus de fons.) No hi participen.
I ara, la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
(Pausa. Es procedeix a l’escrutini de la votació per a la vicepresidència.)
Gabriela Serra; són tretze vots.
(Es procedeix a l’escrutini de la votació per a la secretaria.)
Albano Dante Fachin; són tretze vots.
Per tant, la composició definitiva de la Mesa és: presidenta, Muriel Casals i Couturier; vicepresidenta, Gabriela Serra Frediani, i secretari, Albano Dante Fachin.
(Aplaudiments.)
Prego a les persones que han estat elegides que ocupen el seu lloc a la Mesa.
Els desitjo molt bona feina. I nosaltres continuem.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)
La presidenta de la comissió (Muriel Casals i Couturier)

Bé, estem davant de l’inici d’una comissió que no és una comissió legislativa, tal
com es va quedar; és una comissió d’estudi. He llegit el Reglament, i l’article 65 diu:
«Les comissions d’estudi tenen com a missió fer l’anàlisi de qualsevol assumpte que
afecti la societat catalana.» (Se sent un telèfon mòbil.) És clar que estem davant d’un assumpte que afecta la societat catalana... –no és meu, això.
En aquesta comissió, doncs, haurem de compartir, haurem de contrastar visions diferents. De fet, només avui ja hem vist que hi han visions ben diferents sobre el tema
d’estudi, el tema d’anàlisi de la nostra comissió.
La nostra tasca –per tant, moltes gràcies als companys de Mesa; tindrem feina a
fer junts, juntes– serà compartir, contrastar aquestes visions diferents; trobar espais de
confluència, que hi són –hi són–, ben segur; fer amable, fer intel·ligent, fer estimulant
la confrontació.
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I, en aquest sentit, doncs, moltes gràcies als grups que heu decidit d’entrada que participem en aquesta comissió. Gràcies al grup –avui només n’hi ha un, aquí– que entenc
que participeu a la comissió des de la discrepància, i, per tant, gràcies per ser-hi.
I és evident que la voluntat..., i aquesta serà una feina de tots els membres de la
comissió, aconseguir que els grups que avui no són aquí s’hi incorporin, perquè la voluntat és que hi sigui tothom.
Hem de fer un pla de treball, l’hem de fer entre tots, eh? La responsabilitat, doncs,
serà dels portaveus de cada un dels grups parlamentaris, que aportin idees, que aportin
propostes. D’aquest pla de treball, de fet, pensant-hi una mica, la paraula clau és participació. Per nosaltres, l’objectiu, l’objectiu d’aquesta comissió, serà aconseguir la màxima participació del màxim de persones, entitats, experts, als quals podrem convidar,
però també la màxima participació de nosaltres. Per tant, en certa manera la participació és l’objectiu i la participació és el mètode, no?, serà el nostre camí.
Com que hi podrem convidar i hi haurem de convidar, hi insisteixo, entitats i persones expertes, tenim tots plegats, els membres de la comissió, la paraula, no?, de fer llistes
i fer propostes de les persones que voldrem convidar.
L’article 65 que us citava segueix dient que la nostra funció és elaborar informe i
conclusions que caldrà lliurar a la Mesa del Parlament, que, escoltada la Junta de Portaveus, decidirà si en pren nota o en dóna tramitació específica. La nostra aspiració és que
la Mesa del Parlament faci no només prendre nota sinó donar tramitació específica als
resultats dels nostres treballs.
Segur que serà interessant, segur. Jo penso que aquest inici augura..., no serà un
camí molt fàcil, però serà un camí interessant. I ho serà per nosaltres i ho serà per molts
dels nostres conciutadans, que estaran pendents de la feina que farem.
Abans us deia que la clau és la participació, doncs, també de la manera que ho farem, en certa manera, el grau de satisfacció del nostre resultat tindrà molt a veure amb
el grau de satisfacció, amb l’assoliment que serem capaços de portar durant aquest procés de treball en aquesta comissió.
Moltes gràcies. I posem-nos a treballar.
Esperanza García González

Senyora presidenta, si us plau...
La presidenta de la comissió

Té la paraula.
Esperanza García González

Ens agradaria fer un parell d’esmenes al fet que existeixi avui en dia, malauradament, aquesta data històrica de la creació d’aquesta comissió. I dic malauradament, per
una cosa: és un contrasentit que existeixi una comissió dintre del Parlament per fer un
estudi, per representants catalans, que ho són gràcies a la llei, per saltar-se i desobeir les
lleis democràtiques que ens hem donat entre tots per conviure.
És un frau democràtic crear..., una constitució com aquesta, que té un objecte que
és il·legal, irreal, inviable i perjudicial per tots els catalans. I ho és, així, perquè, entre
d’altres coses, aquesta constitució d’aquesta comissió només constitueix un esperit visual, un esperit d’esperança, d’engany, per fer pensar a aquelles persones que de bona
fe creuen que la independència és possible que aquesta comissió és una eina i un estri
necessari per tal d’arribar a aquesta independència.
I també és inaudit que en el parlamentarisme es creï una constitució que va en contra de la majoria dels catalans. (Veus de fons.) Un 52 per cent dels catalans al setembre
va votar que volia seguir... –si us plau–, que volien seguir convivint amb la resta d’Espanya. I aquesta comissió es crea d’esquena a aquesta majoria social catalana.
El Partido Popular, además, está aquí precisamente para dejar constancia de esto, de
que esto es una amoralidad parlamentaria, y de que, además, esta comisión de ruptura
no va a ser ninguna base de estudio para ninguna declaración de soberanía ni para ninguna ruptura de ningún país.
Y además vamos a ser precisamente la voz de ese 52 por ciento de los catalanes a
los que ustedes les dan la espalda. Ustedes no quieren oír lo que pasa ahí atrás; ustedes
quieren seguir trabajando, desoír el mandato democrático, ese mandato democrático
en que los catalanes dijeron sí a la convivencia. Y por mucho que traten ustedes de haSessió 1 de la CEPC
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cer oídos sordos el Partido Popular va a estar aquí precisamente para recordarles cada
día que esa voz la vamos a representar aquí; no les vamos a dejar ni un solo milímetro
para que fracturen más la sociedad catalana, para que nos separen del resto de espa
ñoles y para que nos nieguen que no solo somos catalanes y españoles sino también europeos. Con orgullo, con satisfacción y con muchísima ilusión.
Y le digo una cosa, desde el respeto. Me parece increíble que usted diga que esta comisión es una comisión que va a tratar amablemente la confrontación. Nosotros y muchos catalanes no queremos que las instituciones trabajen para confrontar, sino todo lo
contrario, para crear, para convivir y hacerlo en paz y en bienestar.
(Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.)
La presidenta de la comissió

El diputat Joan Coscubiela té la paraula.
Joan Coscubiela Conesa

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, és obligació per part nostra, com a Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que hem estat favorables des del primer moment
a la configuració, a la constitució d’aquesta Comissió d’Estudi del Procés Constituent,
deixar clares algunes coses.
En primer lloc, li demanaríem a la portaveu del Partit Popular que deixi de parlar en
nom del 52 per cent. Almenys, si vol parlar, en nom del que representa, mai del 52 per
cent. (Alguns diputats donen cops de puny damunt la taula.)
En segon lloc, dir-los que en una democràcia mai s’hauria de prohibir el dret a decidir, però sobretot és inconcebible que es pretengui negar el dret a debatre, a pensar, a
reflexionar, a trobar-se i a intentar acordar, i, si no, a discrepar; en termes amables, sí,
perquè la vida demostra que la política és l’equilibri intel·ligent entre conflicte i acord.
I això és el que alguns pretenem amb aquesta comissió.
I en tercer àmbit, jo no puc entendre com la senyora diputada representant del Partit
Popular desprèn de la constitució d’aquesta comissió, dels seus àmbits i de les paraules
de la presidenta tota la quantitat de prejudicis que vostè avui ha abocat aquí. S’ha posat la bena abans de la pedrada, que, a més, no vindrà, almenys per part nostra. Volem
parlar amb tothom.
Prejutjar el resultat final de les conclusions d’aquesta comissió és negar la pròpia
existència de la democràcia i el debat lliure en aquesta comissió. De la descripció succinta dels àmbits de debat d’aquesta comissió constituent i de les paraules de la presidenta de cap manera es justifica les seves paraules de declaració, de bel·ligerància, en
una comissió que, hi insisteixo, per part nostra és fonamentalment una comissió que
pretén abordar una realitat, que no es pot negar. Tenim un ampli sector de la societat
que està profundament convençut que està més que esgotat el sistema econòmic, socioeconòmic, polític, d’ordenació territorial, de la Transició espanyola, esgotat. I la prova
que està esgotat la vam veure aquest dimarts a València.
I, per tant, des d’aquest punt de vista, crec que és absolutament legítim que ens posem a treballar tots plegats, amb tranquil·litat i pau, amb concòrdia, des de la fermesa de
les posicions de cadascú, però sense buscar més tensions que les que de manera natural
es desprenguin del debat d’idees.
Jo crec que a tots ens faríem el favor de fer-ho així.
Moltes gràcies.
(Marta Rovira i Vergés demana per parlar.)
La presidenta de la comissió

Té la paraula la diputada Marta Rovira.
Marta Rovira i Vergés

Sí; gràcies, presidenta. Bé, per dir que nosaltres ens felicitem tots plegats que el Parlament avui faci aquest pas i tingui una comissió d’estudi per al procés constituent, que
entenem que ha de ser, com ha dit la presidenta, un espai de debat, de debat que ens
permeti segurament trobar aquells punts d’acord per debatre conjuntament i per acordar
conjuntament com ha de ser el procés constituent pel qual tenim mandat democràtic, i
que això neix el 27 de setembre. Per tant, celebrem que això avui comenci a caminar.
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I, evidentment, demanem la paraula, cosa que no hauríem fet, perquè hi haurà qui
aprofitarà aquest espai no només com un espai de treball, sinó com un espai, senzillament, de propaganda, com acabem de sentir.
I, per tant, ens tocarà, també, en aquest espai, combatre una propaganda que considerem absolutament falsa. Primer, falsa, que no tinguem un mandat legítim democràticament, i sobretot legal –legal–, per constituir aquesta comissió sobre un objectiu
molt determinat, que és debatre sobre el procés constituent, pel qual tenim un mandat
democràtic.
I combatre, també, que no tinguem un mandat majoritari, perquè som el 48 per cent
a les urnes sobre un 39 per cent expressat a les urnes. Per tant, d’acord amb aquest mandat, que és legítim democràticament, que és legal i que és majoritari, ens sembla absolutament adient que existeixi una comissió parlamentària en aquest sentit.
Dit això, nosaltres no defugim mai els debats. Per tant, estaríem també disposats a
debatre sobre qualsevol altra consideració o objectiu polític, perquè ens sembla que el
que ha de fer un parlament, com deia ara el senyor Joan Coscubiela, és ser fruit i ser font
dels debats polítics i democràtics.
Jo només volia acabar recomanant-li a la senyora Esperanza García que recuperi les
actes de la Junta de Portaveus on precisament es va fer aquesta proposta de crear aquesta Comissió d’Estudi per al Procés Constituent i es va debatre, concretament, si aquesta
comissió havia de ser de caràcter legislatiu o tenir caràcter d’estudi, com la que acabem
de constituir, perquè el seu portaveu, el portaveu del Partit Popular, el senyor Enric Millo, va expressar –i això consta a les actes– que ells no estarien mai d’acord amb una
comissió legislativa i que la combatrien políticament i jurídicament, però que, en canvi,
assumirien i acceptarien una comissió d’estudi de procés constituent al Parlament de
Catalunya.
Com que això es va dir i avui es ve aquí a fer un paper absolutament contraposat al
que va expressar el Partit Popular, interpreto que per un clar objectiu propagandístic,
doncs, també m’agradaria que en quedés constància públicament.
La presidenta de la comissió

La diputada Esperanza García torna a demanar la paraula. I la té.
Esperanza García González

És molt breu i pràcticament telegràfic. Jo, sincerament, lamento profundament que
la discrepància política en aquesta sala provoqui paraules com «vostè té prejudicis», «li
recomano a la senyora García que es llegeixi l’acord que es va fer per tal de crear aquesta comissió». Li recordo a la senyora Rovira que si fos això una comissió legislativa no
estaríem aquí, ni tan sols existiria, possiblement.
I el que sí que demano és que, ja que tenim aquesta comissió i que la tindrem –ja
veurem per quant de temps, mentre no sigui declarada il·legal–, el respecte entre companys diputats sigui present en tot moment.
La presidenta de la comissió

Doncs, en nom del respecte que em penso que ens tenim i que ens tindrem, s’aixeca
la sessió.
Moltes gràcies.
La sessió s’aixeca a dos quarts de cinc de la tarda i tretze minuts.
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