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Sessió 1 de la CERSE

La sessió de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econò-

miques (CERSE) s’obre a la una del migdia i quatre minuts. Presideix el president del Parla-

ment, el qual és assistit pel secretari general i la lletrada Clara Marsan Raventós.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres i Lorena Roldán Suárez, pel 

G. P. de Ciutadans; Elena Fort i Cisneros i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Irene Fornós Curto i Ernest Maragall i Mira, pel G. P. Republicà; Eva Granados Ga-

liano, Miquel Iceta i Llorens i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Jéssica Albiach Satorres i Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Po-

dem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent,  

i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 406-00006/12).

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.

El president del Parlament

Molt bé. Som-hi?
Si hi som tots presents, obrim la sessió.

Constitució de la comissió
406-00006/12

El primer punt és constituir, evidentment, la Comissió d’Estudi de la Reconstruc-
ció i la Reactivació Socials i Econòmiques. Per tant, podem donar-la per constituïda: 
hi ha representació de tots els grups i subgrups parlamentaris.

No sé si es vol comunicar alguna substitució? (Pausa.) Sí, senyora Fornós.

Irene Fornós Curto

Sí, jo mateixa, que substitueixo la diputada Gemma Espigares.
Gràcies.

El president del Parlament

D’acord. Gràcies, diputada.
Entenc que cap altre grup? (Pausa.) Molt bé.

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

Doncs, el primer que hem de fer, seguidament, és ratificar la presidència de la 
comissió, que en aquest cas correspon, per acord de Junta de Portaveus, al Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, que ha designat la diputada senyora Eva 
Granados com a presidenta de la comissió. 

Es pot ratificar per assentiment? Sí? (Pausa.) Molt bé.
Doncs, per tant, queda designada presidenta la senyora Eva Granados Galiano.
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Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I el següent punt és l’elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o 
secretària de la comissió, atès que es va acordar que fos una comissió amb una mesa 
col·legiada.

En aquest sentit, la vicepresidència li correspon al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, que ha proposat la senyora Elena Fort i Cisneros, com a vicepresi-
denta.

Es pot també ratificar per assentiment? Sí? (Pausa.)
I com a secretària de la Mesa la senyora Susanna Segovia Sánchez, designada pel 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.
També es pot ratificar per assentiment? Sí? (Pausa.) Molt bé. 
Doncs la composició definitiva de la Mesa és la següent: presidenta, la senyora 

Eva Granados; vicepresidenta, la senyora Elena Fort, i secretària, la senyora Susan-
na Segovia.

Ja no em correspon cap més paper a mi en aquesta comissió. Per tant, demano 
als membres de la Mesa que prenguin els seus llocs i, en qualsevol cas, desitjar-los 
a tots molta sort i encerts en aquesta feina.

Gràcies.
(Les membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

La presidenta de la comissió (Eva Granados Galiano)

Bé, doncs, moltes gràcies. En primer lloc, agrair-vos en nom de les tres dones, 
companyes diputades, l’Elena Fort i la Susanna Segovia, la confiança per dirigir els 
debats d’aquesta comissió.

És una comissió d’estudi que va ser aprovada d’acord amb tots els grups, a ex-
cepció d’una abstenció. Jo crec que tots som conscients del moment en què vivim i 
de l’evolució incerta de la pandèmia, però sí que tenim una tasca indefugible en la 
reconstrucció econòmica i social.

Crec que, recollint una mica el parer de tots els grups que van intervenir en la co-
missió, en el plenari, en l’aprovació de la comissió, hi havia cert consens que ja fem 
oposició en les interpel·lacions, en les sessions de control, en els debats monogràfics 
i que la voluntat de tots els grups –crec que no m’equivoco– és, en aquesta comissió, 
buscar els consensos i els acords, aquest mínim comú denominador, per poder tirar 
endavant la reconstrucció econòmica i social del país.

Així que sabem a les alçades de l’estiu que estem –i de la legislatura també, sem-
bla–, però he anat parlant amb els diferents portaveus i, si a ningú li sembla mala-
ment, la idea seria poder fer una primera sessió de la comissió el dia 17 de juliol, que 
és divendres, que tenim forat en l’apretat calendari del Parlament.

I, en tot cas, podríem deixar aquí la part formal, i ens quedem ara informalment 
i parlem una mica d’aquesta sessió del dia 17, si els sembla.

Molt bé. Doncs així... (Veus de fons.) Carlos Carrizosa demana la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, yo creo que estaría bien que los portavoces de los grupos dijéramos también 
unes palabras, ¿no?, para darle un poco de formalidad y solemnidad, yo creo, a esta 
comisión, que la tiene.

La presidenta de la comissió

Hagámoslo, entonces. Qui vulgui demanar la paraula, podem fer ara una ronda. 
Senyor Carrizosa, endavant.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, bueno yo manifestar primero la satisfacción de que esta comisión, que hemos 
impulsado varios de los grupos presentes en esta cámara, se haya constituido.
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En el Pleno nos pusimos de acuerdo en muchas de las medidas que teníamos que 
llevar adelante para afrontar la crisis del Covid. Fue un pleno del que yo creo que 
nos podemos enorgullecer, porque creo que la mayoría de los grupos votó atendien-
do a la calidad de las propuestas y no al color de quien las presentaba, y eso motivó 
también que por nuestra parte se nos aprobasen once de las quince propuestas que 
teníamos, y yo quería aprovechar también esta comisión para agradecer ese trabajo 
conjunto que creo que hicimos todos durante el Pleno.

En cuanto a esta comisión, que también propusimos en el Parlament por parte 
de Ciutadans que sirviera para control del cumplimiento de los acuerdos a los que 
llegamos en el Pleno, creo que es muy importante que se lleve a cabo también, que 
haya salido adelante y yo tengo esperanzas puestas en ella.

Estamos viviendo algún rebrote, por ejemplo, en el Segrià, en Lleida, y por eso es 
fundamental que el Gobierno ponga en marcha el plan de contingencia que se apro-
bó también, de cincuenta puntos, y aquí en esta comisión deberemos velar para ello, 
en beneficio de la salud pública y también de la economía de todos los catalanes.

Y, por último, también, y en el mismo sentido que ha expresado ahora la presi-
denta de la comisión, me gustaría o nos gustaría, desde Ciutadans, que esta comi-
sión fuera una burbuja de consenso, un poco lo más posible al margen de las batallas 
políticas que libramos en otros contextos, en otros terrenos, y que podamos todos 
aquí dar un ejemplo de lo que se puede hacer cuando en política entre todos se co-
labora pensando exclusivamente en el beneficio de la ciudadanía.

La presidenta de la comissió

Gràcies, senyor Carrizosa. El senyor Iceta té la paraula.

Miquel Iceta i Llorens

Molt breument, en atenció al plantejament que ha fet el portaveu del Grup de 
Ciutadans, efectivament, és moment de manifestar la satisfacció per la constitució 
d’aquesta comissió i per subratllar la voluntat de contribuir amb aquest esperit de 
consens.

Des d’aquest punt de vista, cal recordar –i ho feia Carlos Carrizosa amb molta 
raó– el desenvolupament del Ple sobre la Covid, que va permetre l’aprovació de mol-
tíssimes resolucions i per amplíssimes majories. El nostre grup vam tenir la sort o la 
circumstància de que van ser aprovades totes les quinze propostes de resolució que 
vam plantejar i, per tant, volia aprofitar per agrair a la resta de grups la bona acollida 
que van tenir, que va permetre aquesta aprovació.

Jo crec que fa bé la presidenta de la comissió de situar ben aviat alguna reunió 
per posar en marxa el procés de compareixences, en fi, per evitar córrer un risc, que 
és el d’arribar tard.

Des d’aquest punt de vista, el nostre grup també vol manifestar la millor de les 
disposicions per agilitar els treballs de la comissió, les compareixences i també l’es-
forç de transacció que sigui el cas.

Gràcies.

La presidenta de la comissió

Gràcies. Senyora Albiach.

Jéssica Albiach Satorres

Sí, moltíssimes gràcies. Coincidint amb els companys que m’han precedit, jo 
crec que és una satisfacció que puguem tirar endavant aquesta comissió, perquè a 
més és imprescindible donada la situació que tenim.

Hem vist com de la crisi sanitària, que de moment estem aturant però poden apa-
rèixer nous rebrots, com ja estem veient, sí que se n’ha derivat una crisi social i una 
crisi econòmica que vull dir que a més plovia sobre mullat, i que només ha fet que 
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agreujar els efectes de la sortida de la crisi de 2008, que van passar per l’austeritat 
i per les retallades.

Ara tenim l’obligació, i jo crec que la responsabilitat, d’estar a l’alçada del país, 
de donar una sortida a la crisi radicalment diferent a la que es va donar en aquells 
moments, uns sortida que ha de passar necessàriament per la transició ecològica, pel 
feminisme, per un sistema de cures al centre, per la protecció de la nostra indústria, 
i també per una economia que siga sostenible amb la vida.

No podem tornar al moment del qual veníem. És cert que es diu «comissió de 
reconstrucció», a mi també m’agrada més parlar de «transformació», però de totes 
maneres jo crec que totes les que estem aquí tenim claríssim que no es poden repetir 
les velles receptes de fa deu anys i que, en aquest sentit, des de tota la responsabili-
tat que estic convençuda que cadascuna de les forces posarà, aconseguirem trobar 
aquest mínim comú denominador per fer de Catalunya un país amb més igualtat  
i més justícia social.

La presidenta de la comissió

Gràcies. Senyor Riera, vol fer ús de la paraula? (Pausa.) Sí.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, la meva intenció no era fer ús de la paraula, però atès 
que s’ha decidit fer-ho, òbviament, no hi renunciarem.

Bé, des del nostre punt de vista –ja ho vam dir en el Ple–, la magnitud, la dimen-
sió de la crisi econòmica i, en conseqüència, social que ja tenim i que ens espera és 
enorme, enorme; és d’una magnitud enorme.

I nosaltres estem convençuts i convençudes que les receptes econòmiques tradi-
cionals, clàssiques seran no només inútils, sinó contraproduents. Per tant, la preten-
sió d’aplicar receptes i mesures pròpies de l’economia liberal o neoliberal –encara 
pitjor– o fins i tot d’una moderada línia socialdemòcrata de baixa intensitat, això no 
servirà absolutament per res. I, per tant, davant d’una crisi d’aquesta magnitud serà 
fins i tot contraproduent.

Per tant, si del que es tracta és de construir consensos al voltant d’aquest tipus 
de polítiques, amb nosaltres no hi comptin –amb nosaltres no hi comptin–, ja els ho 
diem per endavant, eh? 

Altrament, òbviament, nosaltres sí que hi participarem, i molt activament i molt 
constructivament, si del que es tracta i el que es pot és construir consensos al vol-
tant de mesures de transformació i de mesures radicals per tal de rescatar la gent del 
nostre país, per tal de rescatar persones.

Hi insisteixo, si del que es tracta és de cercar l’estabilitat macroeconòmica, fi-
nancera, pressupostària, d’acord amb les mesures que aplica el Banc Central Euro-
peu, el Fons Monetari, la troica, etcètera, amb nosaltres no hi comptin, perquè ja 
sabem que això va contra les persones.

En canvi, si del que es tracta és de salvar i de rescatar persones, famílies, l’eco-
nomia productiva, petites i mitjanes empreses, economia social, autònoms, etcètera, 
i òbviament això només ho podem fer des d’una lògica de justícia social, ecologista i 
feminista, aquí nosaltres hi serem, fent propostes, participant de consensos i cons-
truint grans acords de rescat i de salvació nacional.

Gràcies.

La presidenta de la comissió

Gràcies. Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Molt breument, no?, per exposar que la nostra voluntat en 
la participació en aquesta comissió, dita de «reconstrucció», també de «reactiva-
ció», encara que alguns la volen de «transformació» i altres la volen de «represa», 
pot tenir molts adjectius, però jo crec que en qualsevol cas hi ha un objectiu que 
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podem compartir tots amb més o menys matisos, que del que es tracta és d’inten-
tar sortir d’aquesta situació de crisi, per un costat, sanitària, que hem viscut, però 
que s’ha transformat en crisi econòmica i crisi social degut a les mesures que s’han 
hagut d’adoptar per intentar contenir la crisi sanitària. Del que es tracta és de ga-
rantir que la nostra societat té un nivell de benestar que permeti una vida digna a 
les persones, no?

I no sé si ha de ser exactament el mateix que hi havia abans, perquè encara hi 
havien moltes persones que no havien recuperat el seu nivell de benestar fruit de 
la crisi anterior, però evidentment del que es tracta és de que aquest impacte que 
aquesta crisi sanitària ha tingut sobre l’economia i sobre els aspectes socials es pu-
guin recuperar al més aviat possible i, per tant, l’impacte sobre el conjunt de la so-
cietat sigui també el menor possible.

I jo no sé si ens haurem d’entretenir a fer gaires transformacions de societats, de 
models i tot això, perquè, en la mesura que això es pugui allargar en el temps, les 
penúries socials també es poden allargar en el temps. I aquest no és el nostre desig 
–aquest no és el nostre desig–, que és el de –permeteu-m’ho dir amb les paraules 
amb què em sento més a gust– la reactivació social i econòmica de la nostra societat, 
el més ràpida possible i sense deixar absolutament a ningú enrere.

Gràcies.

La presidenta de la comissió

Gràcies. Ara el senyor Maragall.

Ernest Maragall i Mira

Gràcies, presidenta de la comissió. A veure, jo crec que, efectivament, hi ha 
una qüestió d’oportunitat i de ritme, no?, perquè és cert que si es tracta de parlar 
de la reconstrucció més val que intentem que les conclusions que es puguin derivar 
d’aquesta comissió, que malgrat tot és una comissió d’estudi i que, per tant, demana 
un cert ritme més lent en la presa de decisions, però a veure si ens afanyem i podem 
arribar a conclusions abans que tot estigui decidit, no? Perquè si ja està tot decidit, 
malament rai.

A veure, jo crec que es tracta bàsicament de dos tipus de contrast que haurien de 
ser també valors afegits: un, un contrast entre les resolucions de la setmana passada 
i el que ens arriba de la societat, eh? Perquè la setmana passada expressa un consens 
–deixin-m’ho dir així– més fàcil, perquè és sobre objectius, bàsicament, i en canvi 
ara quan parlem, quan entrem en matèria haurem de començar a parlar de consens 
–o intentar-ho– sobre instruments, sobre estratègies, sobre mesures i, per tant, segur 
que no serà tan senzill. Ara, aquest és un contrast necessari. Per tant, la societat què 
espera o quins missatges ens transmet a nosaltres en relació amb les resolucions 
que vam aprovar, que, per cert, són resultat de mocions, de proposicions, de pro-
postes no només dels grups que s’han esmentat, sinó que totes les de Govern es van 
aprovar pràcticament totes, eh?, les dels grups i les de Govern en el seu conjunt. De 
manera que, efectivament, aquesta possibilitat o aquest punt de partida positiu hi és. 

Jo crec que el que se’ns demana ara és aquest contrast. I un segon, que és amb lo 
que vagi arribant precisament de les mesures que es prenguin. El Govern ha de se-
guir actuant, el Govern espero que no esperi, que no es limiti a veure què li diem des 
d’aquesta comissió. Haurà d’estar prenent decisions. Com ja saben, ha format el seu 
propi grup d’experts i, per tant, està també fent el seu procés de consulta i d’atenció a  
la societat, i haurà de començar a prendre mesures. Jo crec que aquesta comissió 
hauria de ser també un escenari de contrast en aquesta direcció.

I, per últim, jo crec sincerament que el valor afegit que podem esperar d’aques-
ta comissió és precisament aquest, és que no es limiti al consens entre grups, sinó 
que tracti d’explorar les vies d’acció, de definició estratègica. Aquí jo coincideixo 
absolutament amb el que ha dit el senyor Carles Riera –«coincideixo», en el sentit 
conceptual–, o sigui, aquí hi ha un debat de fons, que és recuperació de l’status quo 
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o construcció d’una nova realitat. I d’unes noves regles del joc en podem dir «trans-
formació» –jo en dic «transformació», en podem dir d’altres maneres, la senyora Al-
biach també ho deia, i comparteixo el concepte–, en podem dir de moltes maneres, 
però ja només amb les paraules –també amb les del senyor Rodríguez ara mateix– 
es posa de manifest que el debat serà aquest, eh?, entre tornar al punt de partida o 
anar enllà, d’una altra manera i amb unes altres regles del joc.

Espero que siguem capaços de fer-ho i de mantenir tant com siguem capaços el 
consens. Però l’important no és el consens, l’important és el resultat.

Si és per la via del consens, millor; però, com sempre passa –i ja ho he dit diver-
ses vegades–, el consens tendeix a reduir l’abast i la capacitat real dels acords amb 
què es basa si ha de basar-se en el mínim denominador o en el dret de veto de qual-
sevol dels qui hi participem.

Per una bona feina i endavant.

La presidenta de la comissió

Gràcies. Ara el senyor Munell acaba la ronda.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Bé, en aquest cas compartir amb la majoria de grups les vo-
luntats que aquí posem en aquesta comissió.

S’ha dit «comissió d’estudi». També m’agradaria matisar, en aquest sentit, tal 
com deien alguns companys, és una comissió de seguiment, de seguiment d’uns 
acords que es van prendre al Parlament de Catalunya, molts d’ells per consens; és 
una comissió de control també, de com s’implementen aquests acords; però també 
hauria de ser una comissió propositiva, que siguéssim capaços de proposar coses no-
ves o coses més enllà del consens que es va adoptar en aquest plenari extraordinari.

També permeteu-me que matisi..., algú fa servir termes matemàtics, el «mínim 
comú denominador», i en matemàtiques no és el «mínim comú denominador», sinó 
que és el «màxim comú denominador», aquell que ens divideix més gran a tots. Però 
també hi ha el «mínim comú múltiple», que és el nombre més petit, que és comú a 
tots plegats. A mi m’agradaria que fos una comissió de múltiple, que fóssim capaços 
de trobar el més petit que ens unifica i ens multiplica a tots plegats, i si pot ser més 
gran millor, perquè hem de mitigar impacte, impacte sobre la societat, sobre les per-
sones, sobre el teixit econòmic i cultural i sanitari que ha tingut aquesta pandèmia, 
i també, evidentment, amb una voluntat de millora social. 

Això no sé si arriba a la terminologia que fan servir el senyor Riera o el senyor 
Maragall, d’una «transformació social», però en tot cas sí que potser no en aquest 
objectiu tan immens, que possiblement ens marxaria de mare de la nostra comissió, 
però sí que en tot allò que puguem aplicar d’impacte, que també significa a la ve-
gada una millora social, per a les persones, per al teixit econòmic del nostre país.

I, per tant, aquesta és la voluntat amb la que treballem també, amb il·lusió i 
agraint aquests comentaris, que tots són sumatius, per començar aquest treball, que 
també estem d’acord que sigui al més aviat possible.

Gràcies.

La presidenta de la comissió

Molt bé, doncs. 
Aixequem la sessió i ara els demano als portaveus si es poden quedar tres minuts 

i mirem això del dia 17, què fem i com ens organitzem, i el pla de treball. Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i vuit minuts.
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