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Sessió 1 de la CIGREG

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Residències per a Gent 

Gran (CIGREG) s’obre a tres quarts d’una del migdia i cinc minuts. Presideix el president del 

Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Noemí de la Calle Sifré i Elisabeth Valencia Mimbrero, pel 

G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer i Glòria Freixa i Vilardell, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Jordi Albert i Caballero i Najat Driouech Ben Moussa, pel G. P. Republicà; 

Assumpta Escarp Gibert i Raúl Moreno Montaña, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Yolanda López Fernández i Marta Ribas Frías, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, Vidal 

Aragonés Chicharro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Es-

peranza García González, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Constitució de la comissió (tram. 407-00008/12). 

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 

Bé, som-hi. Bon dia.

Constitució de la Comissió
407-00008/12

La sessió és per constituir la Comissió d’Investigació sobre la Gestió de les Resi-
dències per a Gent Gran. 

Per tant, podem donar per constituïda la comissió. Hi és tothom.

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

El segon punt de l’ordre del dia és la ratificació del president o presidenta pro-
posat pel grup parlamentari a qui li corresponia la presidència, que en aquest cas 
era el Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, que ha designat com a 
president el senyor Vidal Aragonés.

Es pot ratificar aquesta presidència? (Pausa.) Sí? Molt bé.
Doncs, queda designat el senyor Vidal Aragonés com a president d’aquesta co-

missió.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària 
de la comissió

Passem ara al tercer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció del vicepresident o 
vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió. D’acord amb els antece-
dents, la Mesa del Parlament ha acordat que la Mesa de la comissió sigui col·legia-
da, per la qual cosa passarem ara a l’elecció de la resta de membres d’aquesta Mesa.

S’ha proposat, per part del Grup Parlamentari Republicà, a qui li corresponia 
la vicepresidència, la diputada senyora Najat Driouech Ben Moussa, i la candidata 
proposada per a la secretaria, que correspon al Grup Parlamentari de Ciutadans, és 
la senyora Elisabeth Valencia Mimbrero.

Molt bé. Es poden també considerar elegides per assentiment? (Pausa.) Sí? Les 
dues membres de la mesa...
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Doncs, la composició, per tant, en definitiva, de la Mesa és la següent: president, 
el senyor Vidal Aragonés; vicepresidenta, la senyora Najat Driouech; secretària, la 
senyora Elisabeth Valencia.

Jo ja no tinc res més a fer. Per tant, demano que els membres de la recent cons-
tituïda Mesa ocupin els seus llocs.

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

El president de la comissió (Vidal Aragonés Chicharro)

Doncs, bon dia a tots i a totes, i especialment als catalans i les catalanes que es-
tan seguint-nos pel Canal Parlament.

En primer lloc, no podíem començar aquesta comissió de cap altra manera que 
no fos recordant les persones que ens han deixat els darrers quatre mesos, i, d’una 
manera molt especial, les més de quatre mil persones que ens han deixat en residèn-
cies de gent gran.

No podíem començar tampoc sense fer un reconeixement a aquells treballadors 
i treballadores d’aquestes residències, que ho han resistit tot i que, en un context que 
mai hauríem imaginat, han donat la millor de les respostes possibles. Aquest reco-
neixement per als treballadors i les treballadores.

Si ens hem plantejat el conjunt de grups i subgrups d’aquest Parlament la cons-
titució d’aquesta Comissió de Gestió de les Residències per a Gent Gran durant la 
crisi de la Covid és sobretot perquè no volem que mai més es torni a repetir una si-
tuació com la que hem viscut entre el març del 2020 i maig del 2020.

Recordem també, d’una manera literal, quin és l’objecte d’actuació, de fet, l’àm-
bit –en la seva definició– que ha de tenir aquesta comissió. La comissió d’investiga-
ció té com a objecte i abast l’anàlisi i investigació sobre les formes de gestió de les 
residències de gent gran a Catalunya durant la crisi de la Covid-19, parant especial 
atenció a aquelles que han estat més satisfactòries i menys satisfactòries des del punt 
de vista de protegir la vida i mantenir la vida digna.

Volia fer un petit deteniment en la part final: «vida» i «vida digna». És això el 
que ens correspondria fer en aquest Parlament: treballar per la vida i treballar per 
la vida digna.

Aquesta Mesa, d’una manera conjunta, els vol expressar la gratitud per la facili-
tat que hem tingut a fi i efecte de poder constituir-se, i aquest president els trasllada 
totes les facilitats perquè de forma física, de forma telefònica o de forma telemàtica 
els pugui acompanyar en tot el que puguin ser les tasques de desenvolupament de 
la present comissió.

També, per anar fent feina, ja els avancem als grups i als subgrups que els de-
manarem mitjançant correu electrònic que es puguin posicionar sobre un parell de 
dates, que seran el 17 de juliol o el 20 de juliol, a fi i efecte de fer la següent reunió. 
No cal que prenguin nota, els enviarem un correu electrònic, per tant, que ningú es 
preocupi.

També amb la tria que fem per majoria entre aquestes dues dates –després ho 
comunicarem als serveis jurídics i també de gestió de la present comissió–, es farà 
una petició perquè setanta-dues hores abans pugui haver-hi un enviament de pla de 
treball i de propostes amb relació a compareixences. Els demanaríem, si és possible, 
que en les sol·licituds de compareixences, tant si són de persones físiques com d’enti-
tats, puguin justificar l’interès o relació amb l’objecte de la comissió, a fi i efecte de 
poder valorar-ho de la manera més adient.

I, dit això, desitjar-los –desitjar-nos– que puguem tenir una transparent i efectiva 
comissió d’investigació de la gestió de les residències per a gent gran. Ho necessitem 
com a institució, però també ho necessitem com a país.

Algun portaveu dels grups o subgrups vol demanar la paraula? (Pausa.) Un únic 
portaveu demana la paraula? (Pausa.)

Doncs, pel Grup de Junts per Catalunya, senyor Forné.
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Josep Maria Forné i Febrer

Bé; gràcies, president. Vull subscriure les paraules d’aquest treball, d’aquest 
compromís pel treball de la vida i la vida digna, i el condol i l’agraïment; el con-
dol per les persones que han mort en aquest període de temps, i després, el suport i 
l’agraïment per aquells que han estat al peu del canó.

No, només afegir al comentari que heu fet que, tot i que l’objecte és la investiga-
ció, tot i que no va reeixir la possibilitat d’incorporar en les esmenes, en la consti-
tució de la comissió, la proposta de consideració del model, sí que ens agradaria de 
poder també contemplar en aquesta comissió el tema del model o pensar no només 
a investigar el present.

I després una altra cosa molt puntual, i és que ara acabem de sortir d’una Junta 
de Portaveus i –crec que després, en tot cas, ja us ho transmetran– hi ha hagut un 
compromís formal d’incorporar cinc compareixences que hi havia, de forma bastant 
immediata, que és la Federació FEATE, ACRA i després les entitats d’Edat i Vida, 
Llars per Viure i Sumar.

Com que hi ha hagut aquest compromís de la Junta de Portaveus que en aquesta 
comissió es veurien aquestes compareixences, tot i que hi hagin després les sol·lici-
tuds de compareixença que cada grup introduirem i farem formalment les que con-
vingui, però hi ha hagut el compromís que siguin ràpides. Sí que, és clar, ens n’hem 
d’anar a les dates aquestes de final de juliol o entenem que, com a molt, a principis 
de setembre, ens n’hauríem d’anar.

El president de la comissió

Gràcies, senyor Forné.
Alguna intervenció més d’algun altre portaveu? (Pausa.)
Doncs, si no hi ha cap intervenció més, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i deu minuts.
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