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Sessió 26 de la CAERIT

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

(CAERIT), tinguda per videoconferència, s’obre a les tres de la tarda i vuit minuts. Pre-

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

París, i de la secretària, Esther Niubó Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís 

Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, David Ber-

tran Román, David Mejía Ayra i Blanca Victoria Navarro Pacheco, pel G. P. de Ciutadans; 

Josep Costa i Rosselló, Francesc de Dalmases i Thió, Imma Gallardo Barceló i Ferran 

Mascarell i Canalda,, pel G. P. de Junts per Catalunya; Ferran Civit i Martí, Adriana Delga-

do i Herreros, Irene Fornós Curto i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Fer-

ran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, 

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Po-

pular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós 

i March; el director general de Cooperació al Desenvolupament, Manel Vila i Motlló, acompa-

nyat de la cap del Servei de Coordinació i Participació, Guadalupe Moreno Iturriaga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió 

d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre el Programa 

català de refugi (tram. 357-00411/12). Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 

Transparència. Compareixença.

2. Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la 

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les 

accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el su-

port a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 

circulació (tram. 357-00413/12). Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Comencem una nova sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Rela-
cions Institucionals i Transparència. 

Bona tarda i benvinguts a tots els diputats. Gràcies als serveis del Parlament 
per aquest acompanyament digital i també gràcies al gestor i al lletrat que avui ens 
acompanyaran.

L’ordre del dia d’avui conté dues compareixences i després tres propostes de re-
solució. Seguint amb l’ordre del dia, ara començaríem amb les compareixences i 
després farem les propostes de resolució.

En primer lloc, m’agradaria..., si els grups parlamentaris tenen alguna substitució 
a comunicar, si ho poden fer ara... (Pausa.)

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, presidenta. En el nostre cas, la diputada Imma Gallardo substituirà la dipu-
tada Anna Tarrés.

Gràcies.

La presidenta 

Perfecte. Alguna altra substitució? (Pausa.) No? D’acord.
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Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
per a informar sobre el Programa català de refugi

357-00411/12

Doncs aleshores començaríem per la compareixença. Avui teníem dues compa-
reixences. Les compareixences..., teníem dues compareixences, en què, en el primer 
cas, tindríem el senyor Oriol Amorós i March, secretari d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania, i la segona compareixença seria el senyor Manel Vila i Motlló, director 
general de Cooperació al Desenvolupament.

M’han demanat des del departament si podríem substanciar les compareixences de 
manera conjunta i, per tant, si no hi tenen cap inconvenient, faríem... Bé, com vostès 
vulguin, senyor Vila i senyor Amorós, en quin ordre vulguin, però es farien seguides i 
després començaríem..., després passaríem al torn del debat amb els grups parlamen-
taris. Si ningú té cap problema amb aquest sistema, ho faríem així. Vostès tindrien 
–bé, el senyor Amorós com el senyor Vila– un període d’intervenció de la compa-
reixença, uns vint minuts, més o menys, per persona, i després passaríem als grups 
parlamentaris, que, com hem dit, començarien els grups que han proposat la compa-
reixença; després, del grup més gran al menor, i acabarien els grups que donen suport 
al Govern. I després hi hauria un segon torn; en aquest torn, els grups parlamentaris 
podrien fer comentaris i preguntes als compareixents. Hi hauria un segon torn on 
vostès intervindrien. I, en tot cas, hi hauria la possibilitat d’un segon torn també dels 
grups parlamentaris, i acabarien vostès, finalment, amb un torn breu –sempre acaben 
vostès la compareixença amb la seva intervenció.

Així que, si no hi ha cap altre problema, els donaria pas. No sé si al senyor Amo-
rós o al senyor Vila. Senyor Amorós? Començaria?

Josep Costa i Rosselló

Disculpi, presidenta, una qüestió d’ordre.

La presidenta

Sí.

Josep Costa i Rosselló

Hi ha una persona connectada que diu «assessoria de Ciutadans». No sé si és un 
diputat o és un assessor.

La presidenta

No ho sé. Aviam...

Susana Beltrán García

De diputat no ho és, perquè hi som tots. Però ara no sé qui hi ha d’assessoria. Ho 
estic preguntant. En qualsevol cas, no hi ha cap problema que hi sigui, o...

La presidenta

No, en principi, els assessors hi poden ser.

Susana Beltrán García

D’acord. Doncs els diputats hi som tots. O sigui que... Hi ha el Nacho, el David, 
el Matías, la Blanca i jo mateixa, o sigui...

La presidenta

D’acord. Aleshores, si no hi ha cap altre problema, començaríem amb la compa-
reixença del senyor Amorós. I, per tant, senyor Amorós, té la paraula.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (Oriol Amorós i March)

Moltes gràcies, presidenta. (L’exposició de l’orador és acompanyada d’uns xarts, 
els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.) Els hem enviat una 
presentació. Els suggereixo que l’obrin, si tots tenen el programari de Powerpoint 
–suposo que sí–, perquè hi han alguns gràfics que els seran més fàcils de seguir. 
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Primer de tot, agrair-los a la comissió i als grups proponents i a la presidenta que 
ens doni aquesta oportunitat per compartir un moment quin és l’estat de situació de 
refugi i quines són les actuacions que s’estan desenvolupant dintre del Pla Català 
de Refugi.

D’acord. El 2019, malgrat la pandèmia, ha continuat sent un any en què la proble-
màtica del refugi és present a tot el món. De fet, en aquests moments, doncs, tenim 
gairebé 80 milions de persones desplaçades forçosament. Parlem de desplaçaments 
interns –46 milions– i parlem també de refugiats, és a dir, persones que han creuat 
la frontera. Hi han també una pila de persones que estan en situació d’espera de si 
són o no són considerats refugiats.

Els principals països d’origen del refugi els tenen en aquest gràfic. No hi ha una 
variació important respecte d’altres anys. Sí que hi ha un increment del cas de Ve-
neçuela; és un país que en els darrers anys ha crescut molt el nombre de persones 
refugiades que té. Però ho tenen aquí.

El que és significatiu d’aquesta taula també és quins són els països d’acollida. 
Jo crec que aquesta és una dada que l’hem de tenir sempre molt present, perquè so-
vint sentim molts discursos en els països amb més benestar de rebuig o de queixa 
o d’explicació d’un esforç excessiu d’acollida. No. L’esforç excessiu d’acollida no el 
fan els països rics; l’esforç més important d’acollida de persones refugiades es fa en 
països que tenen dificultats i que tenen nivells de benestar no comparables al nostre, 
com veuen vostès. Els quatre primers països, doncs, són Turquia, Colòmbia Pakis-
tan i Uganda.

Si ens n’anem a l’escala europea, certament el 2015 va haver-hi un pic amb la 
crisi de la guerra de Síria. Però el 2019 veuen vostès que hi ha un increment respec-
te al 2018, i el 2020, ho veurem. Però de les dades que tenim del primer semestre, 
veiem que continua havent-hi un ritme fort. El primer semestre és cert que va tenir 
dos mesos oberts i quatre de tancats, però també teníem unes xifres que veurem a 
final d’any com acaben. En el cas de l’Estat espanyol –ja ho veuran vostès tot se-
guit–seguim igual, seguim amb el mateix ritme que el 2019.

Aquest també és un moment en què les polítiques de migració i asil s’estan re-
plantejant. Jo crec que el debat europeu és un debat en el qual hem d’estar pendents. 
És una política que encara el gruix de les decisions les pren l’Estat, però de mica en 
mica es va buscant que hi hagi una homologació de les actuacions entre els diferents 
estats. Això en si mateix és bo, però el que cal estar atent és sota quins principis es 
fa i què comporten aquestes homologacions. Els enunciats del nou pacte semblen 
interessants en alguns aspectes. Per exemple, en un aspecte que crec que a l’Estat 
espanyol li interessa molt, que és el repartiment equitatiu de responsabilitats, la co-
operació per abordar les causes, el suport humanitari o el desenvolupament de vies 
legals.

Però darrere d’aquests enunciats que sonen bé, quines realitats, quins riscos, què 
estem veient o quines pràctiques estem veient? La primera és que Europa, que és el 
territori que ha fet bandera de la seva raó de ser com un territori de defensa de la de-
mocràcia i dels drets humans, doncs, té una actitud molt contradictòria amb aquests 
principis fundacionals. El que és Europa, el que volem que sigui Europa, els valors 
fundacionals d’Europa no es veuen reflectits. 

Pensem que quan parlem de refugi parlem fonamentalment de la protecció de 
drets humans, de la defensa de la democràcia, i el principi que ens ha de guiar és 
que una democràcia o un país democràtic, un país segur, un país que valora els drets 
humans no només ho ha de fer a dins de les seves fronteres sinó que ho ha de fer 
amb un compromís en la defensa de la democràcia a tot el món, i que, per tant, ha 
de tenir un compromís també en la defensa dels drets humans i la democràcia per a 
aquelles persones a qui els són negats en els països d’origen.

I què veiem aquí? Home, veiem que s’està apuntant una tendència molt impor-
tant a buscar qualsevol mecanisme que freni l’arribada; qualsevol cosa que freni ar-
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ribades sembla que interessa. Veiem que el nou Tractat de Dublín no està veient les 
reubicacions com a obligades, i que, per tant, no hi ha solidaritat i corresponsabilitat 
entre els països, sinó que cada vegada té menys dimensió europea i més dimensió 
nacional. 

Veiem aquí una externalització de les fronteres clarament; veiem que quan es 
parla d’ajudar els països d’origen s’està confonent molt amb ajudar aquells països 
que ens facin una feina que, nosaltres, queda lleig que fem. L’acord, el famós acord 
de 2016 de Turquia i la Unió Europea, doncs, és el model que s’està plantejant de 
com s’externalitzen fronteres també en altres països. En alguns casos no s’atreveix a 
formular-se però sí que es porta a la pràctica en llocs tan poc segurs com és Líbia, 
com és Marroc, etcètera. Sobre tots aquests aspectes segur que des d’Exteriors hi 
podran aprofundir més, però crec que sí que és obligada una certa reflexió. 

I aquelles parts positives que té el projecte de nou pacte de migracions, veiem 
que es fan sense concretar responsabilitats, és a dir, quan es parla de cooperació per 
abordar les causes del refugi, quan parlem del risc de que això es confongui amb 
l’externalització de fronteres, o un tema que, per a mi, ja no és una qüestió de drets 
humans o no drets humans, sinó fins i tot seria una qüestió de realisme.

És a dir, qualsevol expert que consultem –qualsevol, qualsevol–, i li dius: «Escol-
ta, quina és la projecció d’aquí a 2050, d’aquí a 2100 dels moviments demogràfics?», 
ja no només de refugi, també de migracions, qualsevol expert ens dirà que a Europa 
rebran immigració. És una evidència. Només cal veure la corba demogràfica que te-
nim, la voluntat política de mantenir el nivell de benestar i el nivell de riquesa i de 
productivitat, qualsevol persona. 

Llavors dius: «Hi ha previsions legals per a aquests moviments migratoris?» I lla-
vors la contradicció és flagrant. No n’hi han, zero. Hi ha una previsió per al 2021 de 
quants visats de treball es donaran per donar espai a aquest moviment migratori? 
No n’hi ha. Llavors aquí hi ha una qüestió de dir: com que tots sabem que aquests 
moviments migratoris es produiran, per què no els treballem? Per què no construïm 
vies legals i segures? Ho estem veient aquests dies a Canàries, amb unes xifres es-
pectaculars.

I una qüestió que també és europea però que té molta molt efecte a nivell intern 
dels països en els processos d’acollida, que és: com són les decisions que es prenen 
sobre les sol·licituds d’asil. I si vostès... Aquí ho veuran molt petitó, però, si amplien 
la seva diapositiva, veuran que els he posat dos gràfics que són d’Eurostat, realment 
copy-paste de la pàgina d’Eurostat. Veuran que Espanya és un país, o és un Estat que 
en la distribució de la primera instància, de la primera sol·licitud té molt poc rebuig.

A l’Estat espanyol, de fet, la Llei de refugi que hi ha fa que les entrades a aero-
ports i a fronteres són difícils, i, per tant, no és un lloc fàcil per accedir al dret al 
refugi, però les entrades a territori, les sol·licituds a territori, tal com està feta la llei, 
si tu formalment la presentes bé, és molt difícil que et rebutgin i, per tant, veus que 
hi ha un percentatge de rebuig molt baix. 

Però si veiem la decisió final... Per tant, a l’Estat espanyol és relativament fàcil 
iniciar el procés de refugi; ser sol·licitant d’asil és relativament fàcil. Però ser refu-
giat, si ens mirem les xifres, d’acord?, i vegin el gràfic de la dreta el percentatge de 
rebutjos, que és altíssim, dels més alts d’Europa, i després veuran amb uns colors 
poc clars –disculpin, però això ho hem copiat directament d’Eurostat– que està en 
un verd fosc que vol dir «raons humanitàries», i, en canvi, amb l’estatus de refugiat 
hi arriba molt poca gent.

L’estatus de protecció subsidiària, que és un estatus similar al de refugiat però en 
el que no s’han pogut determinar causes personals relacionades amb aquella persona, 
és pràcticament insignificant, i el gruix és protecció humanitària, però és molt petit. 

Clar, això què vol dir? Vol dir que hi ha molta gent que entra, que té durant un 
temps un estatus legal, però que després es queda sense estatus legal. I un podria 
pensar: «Bé, doncs si els hem dit que no vinguin, que se’n vagin, no?» Però no hi 
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ha expulsions –cosa que celebro, d’altra banda–, però tampoc hi ha el realisme de 
dir: «Aquests senyors s’han quedat aquí, vegem com es queden, vegem en quines 
condicions es queden.» I, per tant, el que tenim és que el sistema de refugi de l’Es-
tat espanyol al final acaba derivant en aquest contrast entre aquestes dues dades, el 
relativament fàcil que és ser sol·licitant d’asil –a territori, eh?, no a fronteres i no a 
delegacions diplomàtiques, ni tan sols a aeroports, només a territori. Tenim una en-
trada molt important per aquí però que després acaba abocant moltíssima gent a la 
irregularitat, d’acord?

En el cas de l’Estat espanyol, com els deia, el 2019 vam tenir un pic; el 2020, fins 
al 30 de setembre, és a dir, tres quartes parts de l’any, anem a unes xifres similars 
a les de l’any passat, que van ser un increment de doblar les xifres de 2018. I si ho 
miren per nacionalitats, hi ha una altra reflexió important.

Sens dubte hi ha persones de Veneçuela, de Colòmbia, d’Hondures, de Nicara-
gua, del Salvador i de Perú, que són els que tenen a aquest gràfic, que mereixen pro-
tecció internacional, que fugen de situacions de violència, etcètera. Sobretot..., bé, 
en tots els casos, en tots els casos són... Les dades de Colòmbia són molt reveladores, 
i vostès ho coneixen bé perquè és l’objecte d’aquesta comissió, que hi ha un procés 
de pau que no és un procés de pau i que està provocant moltes sortides.

Les dades d’Hondures, Nicaragua i el Salvador ens expliquen la situació d’unes 
societats violentes a Centreamèrica. Però el fet de que hi hagi aquests països i no 
d’altres que també estan en situacions de conflictes interns i de persecució de drets 
humans també ens explica alguna cosa: ens explica que la principal entrada de refu-
giats és a territori i que la via principal d’entrada és el visat turista. 

Per tant, no sé... Segur que aquestes persones mereixen ser acollides –moltes 
d’elles o la majoria d’elles mereixen ser acollides– i tenen dret a la protecció inter-
nacional, però segur que n’hi ha moltes d’altres que no tenen vies legals i segures per 
arribar a un indret segur on la seva vida estigui protegida. Perquè el camí d’arribada 
que veiem que ens donen aquestes dades té molt més a veure amb les possibilitats de 
tenir un visat d’entrada –en aquest cas, el majoritari és el visat turista– que no pas 
amb la situació de persecució de drets humans, d’acord? 

Per tant, aquí veiem que hi ha una selecció d’orígens que té molt més a veure 
amb les relacions diplomàtiques que no amb la situació de drets humans, i això ho 
dic subratllant –subratllant– que en tots aquests països estic més que convençut i se-
gur de que hi han persones mereixedores.

Què passa un cop arriben? No els explicaré tot aquest gràfic –els hi deixo aquí; 
aquí tenen vostès el procediment que segueix una persona refugiada–, però sí que 
els faré alguns comentaris que em sembla que són importants per entendre la situa-
ció del refugi a Catalunya i a l’Estat espanyol. 

La llei diu: «En trenta dies et direm si acceptem la teva sol·licitud o no.» La rea-
litat –que la tenen a la dreta, en un quadre vermell– és molt variable. Aquí els hem 
ficat més de vuit mesos; varia per províncies i varia segons el moment. Hi ha hagut 
una certa reducció de la llista d’espera durant el confinament. Si aquest gràfic els 
hagués fet a principis d’any, els hauria dit: «No, dotze no, sinó tretze, catorze, setze 
mesos en algunes províncies.» 

En el cas de Catalunya, hi ha una situació d’espera especialment dura i dramàtica 
en la demarcació de Girona i a la de Barcelona, sobretot, és on les cues i els temps 
d’espera són més llargs. 

Això què vol dir? Vol dir que aquestes persones que estan en espera –que, segons 
la llei, quan portessin sis mesos en espera tindrien autorització de treballar–, doncs vol 
dir que no tenen autorització de treballar fins que aquesta espera no s’acaba, i després 
passa el temps per arribar a la targeta vermella. Tens sis mesos de blanca i després vas 
a la vermella, que és la que et deixa treballar. 

I, per tant, vol dir una situació de precarietat i de despesa pública, també, perquè 
aquestes persones a l’espera, doncs, estan ateses amb mancances, però estan ateses 
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per un programa finançat estatalment, que en el cas de Catalunya el gestiona la Creu 
Roja i en altres comunitats autònomes, doncs ACCEM o CEAR –depèn d’on, això 
és una contractació que fa l’Estat per als refugiats que estan en espera. Però vol dir 
despesa pública que ens podríem estalviar fent que les persones estiguessin millor si 
els ritmes anessin aquí, d’acord?

Si seguim en aquesta diapositiva número 7, i seguim veient què passa més enda-
vant, doncs després el que ens trobem és que el temps de resolució, que hauria de 
ser al voltant dels sis primers mesos més sis, al voltant d’un any com a molt, o al 
voltant..., perdó, trenta dies més sis mesos, hauria d’estar al voltant de sis, set me-
sos... Ens trobem que els temps d’espera a l’Estat espanyol ara s’han escurçat tem-
poralment durant la pandèmia i aquest és un tema important que hi incidiré després, 
perquè té molts efectes a Catalunya –bé, a Catalunya i a tot l’Estat, però en tot cas 
té efectes a la gestió que creiem que hem de fer. A vegades l’espera és de dos anys. 

Això moltes vegades s’ha criticat, i és lògic, perquè, evidentment, una persona 
que està esperant saber com serà el seu futur vol una resposta i, per tant, trigar dos 
anys a donar una resposta a una sol·licitud d’asil porta molta angoixa. Però, en ter-
mes pràctics, en la gestió real de les entitats de la situació que estan vivint les perso-
nes refugiades, què és el que ha passat? Doncs que aquesta espera, atès que l’Estat 
espanyol té un nivell molt alt de denegacions –com us ensenyava al gràfic anterior 
d’Eurostat–, com que té un nivell molt alt de denegacions, ostres, si t’has de quedar 
sense papers més val que ho facis quan ja portes tres anys vivint a l’Estat espanyol 
i aleshores demanes la regularitat a través d’un arrelament social, d’acord? Alesho-
res, és un embús? És un embús. És un embús que per a moltes situacions ha resultat 
pràctic? Els he de confessar que sí. M’agradaria que les coses fossin pràctiques se-
gons les previsions legals i no segons les errades de les previsions legals, però això 
és així.

Què ens estem trobant en aquest moment? Bé, durant la pandèmia, l’Oficina 
d’Asil i Refugi diguéssim que va tenir menys entrades i va començar a despatxar 
expedients acumulats anteriors. Llavors, en haver-ne despatxat molts molt ràpid, ara 
en aquests moments estem tenint moltes denegacions, i moltes d’aquestes són molt 
preocupants. 

És a dir, les entitats gestores del programa de refugi ens han traslladat la seva in-
quietud per dir: «Escolta, és que ens estan trucant amb denegacions en casos doncs 
de famílies amb criatures, persones amb discapacitat...», i que ens diuen..., bé, quan 
tu tens una denegació vol dir quinze dies fora del programa, quinze dies al carrer 
sense papers, sense permís de treballar, amb persones amb les que ja portàvem un 
temps treballant en un programa que potser fins i tot havien aconseguit una inserció 
laboral i que, de cop i volta, fem tot aquest pas endarrere. Per tant, per això creia que 
era important entendre això.

Catalunya. A Catalunya tenim les competències de refugi, segons hem recollit 
aquí –la lletra és molt petita, em disculparan, a la diapositiva, avui. Però més que 
buscar explicar-los què diu cada text –que vostès poden ampliar i buscar-ho–, el 
que els volia fer, si m’ho permeten, era un efecte visual perquè vegin totes les sen-
tències de tots els tribunals –del Tribunal Constitucional, de l’Audiència Nacional, 
del Tribunal Superior, del Tribunal Suprem, del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid– que han fallat a favor de Catalunya quan Catalunya ha recorregut dife-
rents convocatòries de l’Estat en matèria de refugi, en matèria d’acollida. Per tant, 
hi ha un bagatge jurídic importantíssim i hi ha un marc competencial que no s’està 
complint, que no s’està complint i que esperem que aquest any sigui l’any en què ho 
puguem resoldre.

Més dades sobre Catalunya. Tenen aquí vostès la distribució territorial de les 
persones que tenim a Catalunya i una evolució del que ha passat en els últims anys 
i de l’efecte que hem tingut tots plegats, en primer lloc les entitats que han gestionat 
el programa i l’acció de totes les institucions, per descomptat –he de dir que aquí ens 
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han ajudat molts ajuntaments. Però, en els últims quatre anys, nosaltres hem passat 
de tenir vint-i-vuit places que teníem a principis de 2016 a tenir-ne tres mil, de refu-
gi. És a dir, nosaltres ens hem multiplicat per cent.

Durant el mateix temps, tinc dubtes sobre les dades estatals, perquè no tenim les 
de 2015 ni les d’Exteriors; les dades del programa estatal no les tenim. Tenim un 
estudi del Cidob que parla de 930, però jo tinc un altra informació que en parlava 
de dues mil. Bé, en tot cas, a tot l’Estat s’ha crescut en capacitat d’atenció al refugi, 
però a Catalunya s’ha fet un esforç molt singular, i un esforç que ha estat possible 
perquè molts ajuntaments ens han ajudat a buscar espais, perquè la Generalitat ha 
fet un esforç perquè això fos així, perquè hi ha hagut les entitats, etcètera. Però, en 
els darrers anys, s’ha fet un creixement. Un creixement que no és suficient i que no 
dona resposta a la situació de manca de drets humanitaris i que, per tant, quan ho 
diem ho hem de dir no amb cofoisme, en cap cas, però sí constatant que hi ha hagut 
aquest esforç.

Vaig a la diapositiva número 10, en què parlem d’alguns programes que s’han fet. 
El primer era el que els mencionava. Hem estat buscant habitatge... És un programa 
estatal, cert; volem que se’ns traspassi i que se’ns traspassi amb els recursos, cert. 
Però, mentrestant, el que havíem de prioritzar era les persones refugiades i, per tant, 
hem col·laborat amb aquest programa tant com hem pogut. I, sense voler obrir altres 
temes que no corresponen a aquest debat, ho hem fet en un període on les relacions 
entre els dos governs vostès les coneixen, i vostès les sabran valorar. 

Però nosaltres hem posat tots aquests aspectes de banda i hem col·laborat amb un 
programa estatal senzillament perquè creiem que Catalunya tenia la responsabilitat 
com a país democràtic de ser un país que defensa també la protecció dels drets hu-
mans de les persones que venen d’altres països. 

Això vol dir que en pisos, en aquests moments, les places que tenim són 2.700, 
que d’aquestes n’hi ha una part que les ha buscat la Generalitat. Hi han equipaments 
residencials, n’hi ha més de 360. Dintre d’aquests equipaments residencials hi ha, per 
exemple, la Casa Bloc de Sant Andreu, que en realitat són vint pisos. Físicament són 
vint pisos, però urbanísticament estan qualificats d’equipament residencial. Però hem 
anat col·laborant, per tant, en l’àmbit de l’habitatge. Ens ha ajudat l’Agència de l’Habi-
tatge, en ocasions, sobretot en municipis que no hi ha competència de mesa d’urgèn-
cia –vostès saben perfectament quina és la problemàtica de l’habitatge; ens han ajudat 
els bisbats, s’ha de dir, és a dir, amb l’Església hem buscat molts espais que ens han 
servit per trobar refugi, i ens han ajudat alguns programes, que després ja hi entraré 
més a fons, de participació territorial.

Més coses. Hi ha un tema que és maco de mencionar, perquè és un tema en què 
el refugi ens ha ajudat a tots. És a dir, a partir de la crisi de 2016 vam començar a 
treballar un programa que vostès ja llegiran –ara hi passaré molt per sobre– d’aten-
ció a la salut mental, que s’han fet una sèrie de protocols que no han estat per a les 
persones refugiades, han estat per al conjunt de la població. I les millores de coor-
dinació i els procediments que es van fer amb aquest treball, Salut els ha repercutit 
en el conjunt de la població.

Pel que fa a l’atenció escolar, jo crec que les entitats que tenim a Catalunya, que 
treballen a Catalunya i fora de Catalunya ens transmeten que Catalunya és un terri-
tori on l’escolarització és de les més ràpides i que, per tant, això va bé. Però sí que 
vam fer, a més a més, un protocol amb tota una sèrie d’actuacions de com havia de 
ser l’acollida d’aquests nens a les escoles.

El tema de l’ocupabilitat i del SOC. Aquí vam fer una cosa que crec que val la 
pena mencionar. A la diapositiva número 14, vostès veuran un quadradet de color 
blau que hi posa una cosa molt curiosa, que diu que el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya té una sèrie de gent sense permís de treball en els seus programes. Doncs 
sí. A Catalunya vam aconseguir, o vam convèncer el SOC, perquè al principi, lògi-
cament, doncs deia el SOC: «Escolti, jo em dedico a la gent que té permís de tre-
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ball. Com puc fer accions d’inserció laboral amb persones que no tenen permís de 
treball?» Bé, vam dir: «Escolta, és que els sis primers mesos els sol·licitants estan 
d’espera. Tots ells, quan facin sis mesos, tindran permís de treball.» I què volem? 
L’autonomia com abans millor. Per tant, si hem de fer polítiques actives, evident-
ment no poden treballar i no poden fer inserció laboral en aquest període, però sí 
que poden fer polítiques actives d’ocupació. 

I, per tant, tenim una participació que amb els anys ha anat creixent, i ja tenim 
més de dues mil persones refugiades amb programes del SOC.

A la renda garantida, van fer-ho vostès, per tant, vostès ho coneixen bé. A Cata-
lunya es va fer una disposició addicional, la quarta, que fa una cosa que és molt in-
teressant, que diu: «Per a l’atribució de la renda garantida no tindrem en compte els 
còmputs de programa de refugi.» Això què vol dir? Això vol dir que al final dels pro-
grames d’inserció de les persones refugiades els oferim un final relativament segur. 

Evidentment, el final desitjat és la feina, però en aquells casos que no hi ha feina 
hi ha la possibilitat d’anar se’n a renda garantida. I, per tant, Catalunya..., digués-
sim que aquí vam complementar el programa estatal que fa el treball aquest durant 
l’any, el primer any. Però després, diem: «I quan acaba això, què?» Doncs, home, 
lo ideal és que s’acabi treballant. Però si no s’acaba treballant vam fer una excepció 
a la Llei de renda garantida, quant al període de residència, perquè hi poguessin 
entrar. Quatre-centes disset persones, en els tres últims anys, han demanat aquesta 
possibilitat.

Després hi ha el programa de mentoria, que vostès segurament coneixen. És un 
programa que vam iniciar fa tres anys amb la consellera Bassa i que és un programa 
que la idea que té és aprofitar el que els ciutadans saben fer. Els ciutadans saben fer 
coses que les administracions no sabem o que els ciutadans les fan millors. I aquí el 
que fem és que hi han grups de persones, de dos a cinc persones, que voluntàriament 
durant un any dediquen un mínim de quatre hores a la setmana a acompanyar per-
sones refugiades. Per fer què? Doncs per aprendre la llengua –o les llengües–, per 
donar-los suport en la recerca de feina, per ampliar la seva capacitat de xarxa social. 
Jo crec que aquest és un programa...

La presidenta

Senyor Amorós...

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Sí?

La presidenta

Ha esgotat el temps.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Ah. Del tot, del tot, del tot?

La presidenta

Sí.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Em dones dos minuts, o no?

La presidenta

Sí. Sí, sí, i tant.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Vinga, d’acord. Doncs passo molt ràpid als altres, i vostès s’ho podran llegir. 
Però, mirin, en la diapositiva 18 tenen una altra sèrie de programes que tenim. 
I d’aquests sí que m’agradaria destacar-ne un, que és... Bé, el programa de munici-
pis petits és molt interessant –si volen, a les preguntes en parlem. El tema dels estu-
diants del Líban crec que també és pioner, hi tenim totes les universitats catalanes 
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implicades. Aquest és un que farem a futur, el que hi ha a la pàgina 23, que és el 
de patrocini comunitari. El de protecció de drets humans el pot explicar el Manel, 
perquè el fem junts.

I, llavors, només els vull explicar un, que em sembla que és important. Com els 
deia abans, estem molt preocupats perquè l’alt nombre de denegacions amb per-
sones que ja estan fent un procés d’inclusió, que a vegades estan treballant, que a 
vegades estan participant en cursos del SOC, etcètera, i, sobretot, que hi han entre 
elles persones vulnerables..., aquí sí que ho he de dir: em sembla molt deslleial que 
aquesta gent es denegui; que aquesta gent..., no ens hagin informat de res; que les 
denega cions s’hagin incrementat molt perquè s’ha incrementat la velocitat de re-
solució; que ens trobarem aquest any 2021 més o menys al voltant de gairebé mil 
persones que seran denegades, es quedaran sense papers, i d’estar en un programa 
d’inclusió estaran al carrer, i que moltes d’aquestes són persones amb discapacitat i 
amb traumes, traumes post.

Aquí, de moment, el que hem fet –no ens corresponia competencialment, és un 
problema de l’Estat, però crec que ho hem de fer– és posar una addenda addicional 
als municipis que tenen aquests equipaments de refugi, i hi posarem 1 milió d’euros 
a distribuir proporcionalment al nombre de refugiats que tenen aquests municipis 
per donar-los suport. 

Però el que crec que no és lleial, el que crec que no és correcte és que tu tinguis 
un programa social amb una gent, la deixis i diguis: «Bé, ja se’ls trobaran els serveis 
socials.» Això no em sembla gens correcte. Hem protestat, per descomptat, sobre 
aquesta qüestió, i de moment hem fet aquesta ajuda especial als municipis que van 
fer l’esforç d’acollir persones refugiades i que avui no podem ser, crec, tan deslleials 
amb ells.

Moltes gràcies. I disculpin si m’he passat de temps, i quedo a la seva disposició.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Amorós. Recordi que després queda un segon torn per si 
hi vol afegir algunes coses, a banda de contestar els diputats.

Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament 
per a informar sobre les accions de la Generalitat per a garantir el 
compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals 
i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat 
de circulació 

357-00413/12 

Bé, doncs ara donaríem pas al senyor Manel Vila, la compareixença en aquest 
cas del director general de Cooperació al Desenvolupament davant d’aquesta comis-
sió per informar sobre les accions de la Generalitat per garantir el compliment de 
la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i 
sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació. Té la paraula, senyor Vila.

El director general de Cooperació al Desenvolupament 
(Manel Vila i Motlló)

Moltes gràcies. Bona tarda a tots i totes. Bona tarda, presidenta. Intentaré par-
lar disset minuts per completar la intervenció del secretari Amorós. (L’orador riu.)

La presidenta

(La presidenta riu.) No es preocupi, som una mica flexibles, no es preocupi.

El director general de Cooperació al Desenvolupament

No, ho deia en el sentit..., perquè durant aquest temps hem anat molt coordinats 
des d’Immigració i des d’Exteriors per treballar aquests temes, i des del primer mo-
ment des del Govern de la Generalitat de Catalunya lo que es va quedar és que la 
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gent de Cooperació, la gent d’Exteriors treballaríem a origen, treballaríem en els 
camps de refugiats, treballaríem amb les entitats que estan treballant amb vies le-
gals i segures, i que un cop arriben a Catalunya és la feina del secretari Amorós, 
la feina de la gent d’Immigració, que el secretari Amorós els ha explicat. Però crec 
que en el punt de la resolució hi havia un punt demanant coherència de polítiques. 
I almenys la coherència a les actuacions i la coordinació des de dintre del Govern, 
crec que en aquest tema hem anat molt de la mà amb els temes que han anat passant 
Immigració i Exteriors. 

Deixi’m que fins que no hagi passat la crisi a Canàries dels cayucos, el tema 
dels refugiats a la Mediterrània i dels morts a la Mediterrània havia desaparegut 
de l’agenda. Per tant, els agraeixo molt que el tema de les vies, el tema del refugi, 
el tema de la Mediterrània, dels morts a la Mediterrània es torni a posar en l’agen-
da pública, perquè són coses que fins que no hem tingut ara la darrera, els últims 
quinze dies a Canàries, semblava que amb la pandèmia havien desaparegut els pro-
blemes de la gent que està instal·lada al nord d’Àfrica i que vol traslladar-se cap a 
Europa o de la gent que està a les illes de Grècia.

Els ha comentat el secretari Amorós el tema dels països que aguanten més refu-
gi, i jo ho tenia, i aquesta me la puc estalviar. Però crec que és un tema que podem 
coincidir-hi tots. Parlava dels Turquia, Colòmbia, Pakistan i Uganda, que són, en xi-
fres d’ACNUR, els països que estan aguantant més pes de refugiats. Nosaltres vam 
fer una opció des del Govern de Catalunya molt clara amb la crisi de la guerra de Sí-
ria, que era treballar al màxim possible i al més coordinats possible amb els camps 
de refugiats que hi ha en el Líban. Entenem que és un país de molt poca població i 
hi han patit diverses crisis, però que per la crisi de Síria havia augmentat un quart 
per cent la seva població, i després els hi podré explicar.

La idea més important que els puc aportar amb aquesta compareixença és que 
vostès, a la petició, lo que fan és demanar que a la convocatòria per a ONGs s’in-
clogui tot el tema de les vies legals i segures i s’hi inclogui el tema del refugi, i això 
hem fet en el nou Pla director 19-22, incorporant, inclús, com un objectiu estratègic 
–el número 7– el tema de l’abordatge dels reptes globals prioritzant el dret al refugi 
i les vies legals i segures i la protecció internacional de les persones desplaçades i 
refugiades. 

Això ho hem incorporat en el pla director que tenim, actual, en aquest pla di-
rector «Visió 2030», que també hem tingut l’oportunitat d’informar a la Comissió 
d’Exteriors. I estem pendents, en una setmana, de tindre la resolució de les subven-
cions d’aquesta convocatòria, una convocatòria de més de 10 milions d’euros per a 
les ONGs catalanes, on, com els deia, l’objectiu estratègic 7 s’ha incorporat perquè 
pugui ser un dels motius que reben puntuació a l’hora de valorar els projectes que 
presenten les ONGs.

L’altre tema que incorporava el nou pla director és acompanyar, igual que teníem 
sempre tots els projectes a la Mediterrània, i donar-li un impuls més gran –vol dir 
més punts a l’hora de puntuar– als projectes que ens vinguin d’Àfrica, que entenem 
que una de les qüestions globals –que hem de parlar de les causes– és com no està 
funcionant el desenvolupament en segons quins països, com no està funcionant la 
justícia global, com estan augmentant les desigualtats i, per tant, com és que en un 
continent com Àfrica cada cop hi ha més gent que o cap a Nairobi, cap a Kinshasa, 
cap al Caire o cap a Ciutat del Cap, s’hi està desplaçant majoritàriament. 

Però hi ha una part de la població que intenta pujar cap al nord d’Àfrica per, en 
algun moment, traslladar-se cap a Europa. Això vol dir que el desenvolupament del 
continent africà no està funcionant, i és un dels inputs que hem col·locat en un nou 
pla director, de fer aquesta mirada cap a projectes africans. Ja els hi dic, ens falta 
una setmana per publicar la resolució; d’aquí a una setmana els podríem donar el 
llistat de quines ONGs han presentat projectes i com podrem ajudar amb aquests 
més de 10 milions d’euros que hem posat a la convocatòria.
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Respecte als camps de refugiats, que em semblava interessant destacar de la 
compareixença, com els deia, bàsicament hem treballat els camps de refugiats del 
Líban, però hem tingut unes actuacions puntuals en els camps de refugiats de les 
illes gregues. 

La col·laboració amb Stop Mare Mortum per tenir equips d’advocats que dones-
sin solució in situ a les persones que estan allà i també, via fons, la subvenció en el 
fons català «Teniu un projecte», que estan coordinant aquí a Catalunya la Garriga 
Solidària, per tenir equips d’advocats grecs en els camps de refugiats de les illes que 
estan donant suport legal per la poca informació que tenen les persones que estan en 
aquest camp de refugiats.

Quant al camp de refugiats del Líban, saben que l’actuació més emblemàtica per 
a nosaltres, des de fa dos anys, és el projecte Masar, que ens ha finançat la Unió Eu-
ropea, que ho fem amb la cooperació holandesa, la cooperació danesa i una ONG 
polonesa, i estem actuant en el nord del Líban i estem atenent en els camps de re-
fugiats que hi han a la província nord del Líban, al voltant de la capital, de Trípoli. 

L’estiu passat va haver-hi una crisi perquè es va reobrir un altre cop la ruta dels 
Balcans i va haver-hi un SOS que ens va fer el Govern de Bòsnia i Hercegovina so-
bre una concentració molt important de gent que bàsicament venien de Síria i Afga-
nistan a la zona de Bihać, a la zona fronterera entre Croàcia i Bòsnia, i vam fer una 
actuació d’emergència també important a la zona de Bihać.

Respecte al treball amb visats, com deia el secretari Amorós, vam estar ajudant 
en tot el tema dels visats acadèmics. I jo crec que és un projecte que hauria de tenir 
molt més recorregut que el que té, però hem ajudat a que estudiants sirians en els 
camps del Líban poguessin traslladar-se aquí a Catalunya, i avui a les universitats 
catalanes –bàsicament la Universitat de Barcelona, però també a altres universitats– 
hi han aquests estudiants amb aquest visat acadèmic. 

Vam fracassar amb una idea d’un visat humanitari que vam traduir, i estàvem 
treballant amb l’ambaixada espanyola a Beirut per poder fer un visat humanitari 
com el que havia treballat la Comunitat de Sant Egidi per Itàlia. A Itàlia va funcio-
nar; a França ho han intentat i no els va funcionar, i nosaltres, amb el visat humani-
tari aquest de fer venir gent amb la Comunitat de Sant Egidi, no ens en vam sortir.

Amb els camps de refugiats, finalment, la convocatòria que vam fer al mes 
d’abril, lligada amb el Covid-19, per poder donar alguna ajuda als camps de refu-
giats que estiguessin patint algun brot de Covid-19 i de pandèmia, sàpiguen que vam 
donar una ajuda a Save the Children per a un camp de refugiats que hi ha amb re-
fugiats a Iraq, amb refugiats sirians. I hem donat una ajuda també a UNICEF per al 
treball que estan fent en els camps de refugiats a Síria.

Quant als camps de refugiats, el que també voldria destacar és l’acord que tenim 
des de la Direcció General d’Afers Globals del Departament d’Exteriors per treba-
llar amb la UNESCO per facilitar programes que donin suport a l’educació dintre 
dels camps de refugiats.

Quant a vies segures, vam donar les ajudes a Open Arms, i quan van tenir tant 
el vaixell aturat com quan han pogut sortir a fer salvament marítim vam tenir un 
diàleg amb el Govern espanyol per intentar desbloquejar al màxim possible tots els 
tràmits administratius que limitaven la sortida del vaixell. 

M’agradaria aquí destacar-los una intervenció que vam fer molt a títol personal 
però amb uns problemes que va haver-hi amb l’activista Elena Valero a l’estret de 
Gibraltar. Doncs des de la diputada Belarra i jo mateix vam ajudar que l’Elena po-
gués tornar al Marroc fins que se solucionés el seu conflicte, que moltes vegades va 
sortir des del mateix Ministeri d’Interior però que el Govern de Marroc l’hi va do-
nar joc. Ara, finalment, l’Elena Valero ja té llibertat de moviments i es pot moure.

M’agradaria també poder-los dir que en els últims temps hem demanat un pro-
jecte europeu que ha tingut confirmació i que durant..., no només puc parlar del 19 i 
del 20 sinó que puc dir-los que de cara a l’any 21 la Direcció General de Migracions 
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i Assumptes Interiors de la Unió Europea ha aprovat una subvenció per poder es-
tar treballant amb joventut al Marroc amb un projecte que es diu «Informada i ben 
preparada per triar el futur». Això es posa en marxa a la regió de l’Oriental i tenen 
clar que un dels objectius és entendre i poder explicar que l’emigració té moltes més 
dificultats de les que en molts moments s’estan explicant.

M’agradaria també comentar, respecte a ports segurs, que vam preveure un dis-
positiu abans de la pandèmia per si fes falta en algun dels ports que són competència 
de la Generalitat de Catalunya preparar un operatiu perquè pogués rebre al millor 
possible el vaixell que pogués arribar, perquè les experiències d’un parell d’anteriors 
arribades de vaixells aquí a l’Estat espanyol no ens van agradar quant al suport me-
diàtic i al ressò que se n’havia fet, i tant amb la gent de Territori i Sostenibilitat, amb 
la d’Immigració i Justícia hem preparat un protocol per quan es pogués fer.

Finalment, els voldria dir que per l’incendi del camp de Mória, on havíem tre-
ballat amb l’Open Cultural Center en programes culturals a dintre del camp de re-
fugiats..., i va ocórrer l’incendi, que va ser un incendi que molts dèiem que havia de 
passar, igual que patim per l’illa de Samos, i ens sabrà molt greu que arribem tard 
també amb aquest tema, però per a l’illa de Mória, després d’estudiar totes les pos-
sibilitats d’acció que pugui haver-hi, hem arribat a un acord amb ACNUR, a qui li 
hem donat una subvenció de 250.000 euros per facilitar material per al nou camp 
d’acollida. Nou camp d’acollida que creiem que no és la solució ideal, però és la so-
lució que al final va trobar ACNUR per donar aixopluc a la gent que va quedar del 
camp incendiat de Mória.

Aquestes són bàsicament les accions que hem fet en camps de refugiats, amb les 
entitats que estan treballant de suport legal en els camps de refugiats, o les entitats 
que estan treballant amb vies segures. I a més de tenir aquestes veritats, com els 
deia, també ja estem preparant la pròpia convocatòria que sortirà els propers dies, 
on seran projectes per al 21 i 22 i la subvenció que hem rebut de la Unió Europea 
per poder treballar al Marroc amb l’OIM.

Res més. Estic, després, disposat amb les preguntes que ens puguin fer, presi-
denta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Vila. Li quedaven, de fet, sis minuts i vint-i-sis segons, 
però... (La presidenta riu.)

El director general de Cooperació al Desenvolupament

Ja farem més preguntes.

La presidenta

Perfecte. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per aquestes dues compareixen-
ces. Molt interessant, i més tenint en compte les imatges que avui ens arriben d’un 
naufragi, de l’Open Arms, que ens han fet arribar, i, per tant..., esfereïdores. Sabem 
que qualsevol govern democràtic ha d’estar treballant perquè això no torni a passar. 

Aquestes dues compareixences les va demanar el Grup de Catalunya en Comú 
Podem, i, per tant, ara li donaré pas a la seva portaveu, la senyora Susanna Segòvia. 
Saben els diputats que tenen deu minuts per grup parlamentari per fer el seu torn i 
després els subgrups parlamentaris en tenen cinc. Farem com normalment fem l’or-
dre. Per tant, ara començarà la senyora Segovia i després passarem a Ciutadans, i 
així, del grup més gran al més petit, acabant amb els grups que donen suport al Go-
vern. Endavant, senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la intervenció 
de l’oradora.)

Sí; moltes gràcies. Gràcies als dos compareixents per les seves aportacions; grà-
cies al senyor Amorós per aquesta presentació, que realment és com intensa a nivell 
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de contingut i informació. Tant de bo ens la puguem mirar amb una mica més de 
calma. Ara, com comprendrà, la intervenció l’haurem de fer una mica a partir del 
que ha parlat i del que hem pogut anar mirant, gairebé com una lectura transversal, 
i, a més, tenint en compte que, efectivament, li ha faltat com el doble del temps que 
ha tingut per poder-ho explicar tot. Vull dir..., però jo crec que de tota manera s’ha 
d’agrair.

Sí que voldria recordar també que és una compareixença que en realitat vam de-
manar fa, diria –que m’ho confirmi el lletrat–, com dos anys, aquestes compareixen-
ces. Vull dir que les hem estat esperant molt molt de temps; que van ser justament 
motivades per una reunió que vam tenir amb la gent de Stop Mare Mortum, que 
d’alguna manera ens mostraven el seu neguit per poder fer com una mica de segui-
ment... (tall de comunicació) ...proposta de resolució... (tall de comunicació) ...Stop 
Mare Mortum, que d’alguna manera abastava tota aquesta... (tall de comunicació) 
...fins a l’acollida. 

I, a més a més, la idea de demanar les dues era justament per poder veure una 
mica aquest recorregut: com des del Govern de la Generalitat de Catalunya intervé, 
tant des del moment de l’arribada de les persones refugiades al lloc que arriben, al 
lloc que arriben amb la situació de refugi buscant aquestes vies segures, com, un 
cop estan a Catalunya, quina seria aquesta política d’acollida i d’integració que ens 
explicava el senyor Amorós. 

El cas... (tall de comunicació) ...em sembla que la contextualització del senyor 
Amorós ha sigut també molt pertinent. És evident que des de Catalunya les com-
petències que es tenen en la matèria són molt limitades, vull dir que no podem 
pretendre... (tall de comunicació) ...des de Catalunya que donarem resposta a un 
drama i a una situació humanitària d’aquesta magnitud des de Catalunya. Que, 
per tant, cal..., és, inevitablement, posar el focus d’atenció a la Unió Europea i en 
els estats. I nosaltres, en aquest sentit, creiem que ni la Unió Europea ni els estats 
ni tampoc l’Estat espanyol –i ho hem de poder dir, més enllà de que estiguem o 
no estiguem ara mateix al Govern de l’Estat– han estat durant tots aquests anys 
a l’alçada del que s’havia d’estar a l’hora de donar resposta a aquesta situació hu-
manitària. 

Vull dir, recordem quan el 2015 vam tenir el gran boom de conscienciació social 
amb el tema de l’emergència humanitària, amb la foto de l’Aylan, i com, de cop i 
volta, van sortir les ciutats oferint refugi i van sortir governs oferint refugi i va ha-
ver-hi tot un clam, però que, realment, d’allò al que estem vivint ara, amb les fotos 
mateixes que ara comentava la presidenta de la mesa que ens estant arribant ara, 
doncs que realment són..., s’ha avançat molt poc, s’ha avançat molt poc en aquesta 
situació. 

Per tant, més enllà d’aquest context, crec que és necessari apuntar també des 
d’aquí, des d’aquesta comissió del Parlament, que la principal responsabilitat en la 
manca de resposta, en la criminalització de l’arribada de les persones refugiades, 
en la persecució que pateixen al mar, en la manca de voluntat política per donar 
escapament, per donar vies segures per facilitar aquest acolliment, el que es pot fer 
des de Catalunya s’ha de dimensionar dintre d’això, nosaltres estem d’acord amb 
això. 

Però dintre d’aquesta dimensió sí que voldríem que se’ns pogués explicar què és 
el que s’està fent justament des de Catalunya en aquest sentit. També perquè moltes 
vegades el Parlament de Catalunya, efectivament, ha aprovat mocions i propostes 
de resolució que insten altres governs –el Govern de l’Estat, la Unió Europea– a do-
nar resposta, però que també hi han aquelles coses que es poden fer des d’aquí. I en 
aquest sentit, ens semblava com molt... (tall de comunicació) ...justament el que els 
he comentat, i és que precisament la Generalitat sempre ha sigut com molt proac-
tiva, no?, des del president Puigdemont, en el seu moment, a oferir places d’asil, a 
oferir places de refugi. 
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I per això ens agradaria –que ja ho ha comentat, però una mica més– que ens 
expliqui quina ha sigut aquesta evolució, si realment consideren que les places refu-
gi que es van oferir en el seu moment, el president Puigdemont, l’any 2016, si s’ha 
aconseguit assolir aquest nivell de cobertura de places per a persones sol·licitants de 
refugi a Catalunya.

Jo sí que volia quedar-me una miqueta amb la foto que ens va fet d’habitatge, 
que realment quan parla de tots els pisos o llocs d’allotjament que estan a disposi-
ció d’aquesta població, cooperació entre aquelles places que ofereixen les entitats 
–entenc que dintre d’entitats s’entenen també els ajuntaments– i les que ofereix el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, doncs que segurament és una mica descom-
pensada encara. I ens preocupa una mica que aquesta col·laboració de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya que vostè comentava que potser no hagi estat a l’alçada del 
que realment es requeria com a Govern de la Generalitat de Catalunya. 

I en això sí que ens agradaria demanar-li una mica més d’informació de com ha 
anat aquesta cerca de pisos i d’habitatges, que nosaltres sabem que el senyor Amo-
rós ha liderat bastant personalment, però que potser finalment no ha tingut els re-
sultats que té. 

I nosaltres, inevitablement, ho hem d’atribuir a que creiem que la Generalitat té 
un veritable problema a l’hora d’oferir aquestes solucions d’habitatge malgrat que 
les seves competències siguin justament les d’habitatge. Que no és només per al 
cas de la població refugiada, que estem parlant de les dones víctimes de violència 
masclista, que estem parlant de les persones que són desnonades, o sigui que, real-
ment, segueix sense haver-hi una aposta forta per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya per apostar per la construcció i per l’accés a habitatge social protegit, 
a habitatge assequible per a les persones que estan en una situació més vulnerable.

També volíem preguntar-li sobre el tema de la renda garantida. Ens ha donat 
la xifra, aquesta xifra de 417 persones que són les que haurien demanat aquest ac-
cés a la renda garantida. També saber si vostè creu que això és representatiu de les 
persones que es troben en aquesta situació de demandants de refugi a Catalunya, si 
realment no hi han accedit més persones i hi haurien d’haver accedit més persones; 
quines són les raons per les quals no hi ha... (tall de comunicació) ...quina és la res-
posta que han tingut aquestes persones. Són 417 sol·licituds resoltes o són que en-
cara estan... (tall de comunicació) ...del primer semestre del 2020, no?, que d’alguna 
manera deia que a causa de la Covid potser sí que hi havia hagut un cert descens 
de les sol·licituds, del nivell de sol·licituds de protecció internacional presentades a 
Catalunya. Com a mínim hem pogut entendre que en el primer semestre es van tra-
mitar aproximadament uns 4.400 informes, que són aproximadament un 35 per cent 
menys de les del 2019; que s’havien reduït d’alguna manera les sol·licituds d’ajuda a 
migrants de la Generalitat de Catalunya i que, a més a més, és clar, per la situació 
que estàvem, s’havia hagut de suspendre el servei de formació i formació presencial 
a les persones nouvingudes. 

Ens agradaria saber si aquesta suspensió..., com s’ha afrontat, com s’està treba-
llant, com hi ha aquesta manera d’atendre tota aquesta població... (Tall de comuni-
cació.)

La presidenta

Gràcies, senyora...

Susanna Segovia Sánchez

(Tall de comunicació.) Ja?

La presidenta

No, no, no, senyora Segovia. És que a vegades falla la seva connexió.

Susanna Segovia Sánchez

Ah, d’acord.
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La presidenta

És a dir, no li he dit re perquè falla com un o dos segons i després torna.

Susanna Segovia Sánchez

D’acord.

La presidenta

Però pot ser que els compareixents hi hagi coses que no les acaben d’agafar, eh? 
Ho dic perquè després, a l’hora de la resposta... O sigui, se sent bé, però de cop, du-
rant dos o tres segons, no se sent, se sent malament.

Susanna Segovia Sánchez

Ah, d’acord. Perquè havia entès que em deia «gràcies, senyora Segovia» o que ja 
havia de finalitzar.

La presidenta

No, no, no, perdoni, no, no. Era perquè... No. Encara li falten tres minuts, encara.

Susanna Segovia Sánchez

D’acord.

La presidenta

Però l’aviso per això, que si veu cares rares o que si després els compareixents 
no li poden respondre a tot és perquè a vegades en dos o tres segons se li talla com 
la veu i se sent malament.

Susanna Segovia Sánchez

D’acord. Disculpin, llavors.

La presidenta

Seguim, seguim.

Susanna Segovia Sánchez

Intento acabar amb el que em queda. Primer volíem preguntar-li com molt en 
concret darrerament vam sentir justament, coincidint amb la presentació dels Pres-
supostos Generals de l’Estat, que des de la Secretaria d’Estat de Migracions del 
Govern anunciava que hi hauria una transferència de competències a les comunitats 
autònomes pel que fa a l’acollida de persones refugiades. A nosaltres ens agradaria 
saber, si vostè té coneixement d’això, si han pogut parlar amb les persones responsa-
bles del l’Estat a nivell del ministeri. Però també si, efectivament, quan això es fa 
com es preveu la col·laboració amb ajuntaments, amb entitats locals, no? Quin paper 
creu que haurien de tenir les ciutats, els municipis, dintre d’aquest model de gestió 
de l’acollida, tenint en compte que en molts casos són els que estan donant també 
com aquesta primera resposta a la recepció de persones.

I, a banda d’això, nosaltres, mostrar que estem també, diguem-ne, d’alguna ma-
nera demanant i reivindicant que es pugui tornar a recuperar el fons d’acollida i 
integració destinat a ajuntaments i comunitats autònomes, que havia desaparegut 
anteriorment dels pressupostos, que creiem que és fonamental que aquest fons es re-
cuperi i que creiem que, evidentment, com més descentralitzada i més propera a les 
persones estigui la gestió, doncs seria molt millor.

I ara sí que volia entrar al senyor Manel Vila, agrair-li, diguem-ne, aquesta enu-
meració de les diferents accions que s’han fet al llarg de la seva intervenció, de les 
accions que tenen lloc amb el tema de vies segures. Reconèixer aquesta aportació 
que hi ha al Pla Director de Cooperació pel reconeixement d’aquesta línia, d’aquest 
objectiu estratègic. 

Però també és cert que una mica la petició de la seva compareixença la teníem 
com molt pensada per donar resposta a algunes resolucions que s’havien aprovat al 
Parlament. 
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En concret, ens agradaria parlar d’una, que d’alguna manera vam aprovar el ju-
liol de l’any passat, que, a més a més, va ser una iniciativa, una moció iniciativa 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, però que nosaltres vam esmenar i que final-
ment es va aprovar. Que hi havien com coses molt concretes, com, per exemple, el 
tema de l’establiment d’un corredor humanitari per a desplaçaments forçats; com 
encarregar a la Comissió Interdepartamental de Ports Segurs un estudi econòmic, 
legal i logístic amb un pla d’execució i un calendari detallat per a l’establiment d’un 
corredor humanitari per als desplaçaments forçats i presentar-ho al Parlament de 
Catalunya abans de finalitzar el 2019. Nosaltres això no ho hem vist. Voldria saber 
si realment aquest informe s’està fent, si no s’està fent, en quina situació es troba.

Un altre dels punts era incloure en els pressupostos per al 2020 una partida especí-
fica per a aquest tema. Nosaltres, justament, en l’acord de pressupostos vam incloure 
que hi hagués aquesta partida de com a mínim mig milió d’euros. Realment aquesta 
partida estava condicionada a aquest informe d’aquest estudi econòmic, legal i logís-
tic. Però al no tenir l’informe, falta una primera aproximació de mig milió d’euros. 

Voldríem saber com s’està executant aquesta partida, si realment consideren 
que és el que ja hi ha dintre de la convocatòria de projectes que ens estava expli-
cant que ara s’havien de resoldre. Però nosaltres considerem que no era aquesta la 
idea, que no era que dintre d’una proposta global hi hagi una sèrie de projectes, sinó 
que ens agradaria que se’ns retessin comptes d’aquest mig milió d’euros, exactament 
com s’ha executat en aquestes línies de treball. 

I, d’alguna manera, hi havien tots els compromisos de la Resolució 797/XI, que 
va aprovar el Parlament de Catalunya a l’anterior legislatura, però que amb aquesta 
moció es reiteraven en els seus compromisos que inclouen diverses línies de treball. 
Ens agradaria que se’n pugui parlar.

Hi havia el tema de l’execució del programa per a estudiants universitaris refu-
giats, que una mica ens ho ha comentat, però no hem sabut veure si realment hi ha 
hagut un avenç en aquesta situació, si s’ha pogut consolidar i augmentar el nombre. 
I també aquesta idea d’augmentar això perquè hi hagin més joves que puguin cursar 
cicles formatius de grau mitjà i superior i també sigui una altra via per donar suport 
a les línies de vies segures. 

En aquest sentit, ens agradaria, senyor Vila, si ens pot explicar una mica més 
centrant-se en quina és l’estratègia de l’Agència Catalana de Cooperació de la Direc-
ció General de Cooperació per actuar en aquest tema. Perquè de la seva intervenció 
ens ha quedat com molt una enumeració...

La presidenta

Senyora Segovia...

Susanna Segovia Sánchez

...de diferents accions, de diferents iniciatives –sí, ja acabo– que no ens...

La presidenta

...ara sí que ja ha acabat.

Susanna Segovia Sánchez

...ha permès doncs tenir una mica la idea global de quina és aquesta estratègia 
que... (Tall de comunicació.)

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Bé, ara és el torn del Grup de Ciutadans. Té la 
paraula la seva portaveu, la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Presidenta, parlarà en David Bertran.

La presidenta

D’acord. Doncs té la paraula el diputat David Bertran.
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David Bertran Román

Moltes gràcies, presidenta, i gràcies als compareixents per les seves al·locucions. 
M’agradaria, doncs, destacar algunes de les dades que ens han donat en aquestes 
compareixences que penso que són interessants. I una d’elles és que Veneçuela seria 
el segon país d’origen d’emissors de potencials refugiats a altres països del món. I, de 
fet, Espanya en seria el principal receptor. Espanya que, a més, com es deia, el primer 
trimestre del 2020 era el segon país de tota la Unió Europea en nombre de sol·licituds. 

Llavors, pel que s’ha comentat, i nosaltres pensem que són coses a tractar a un 
nivell més comunitari, de la Unió Europea, el repartiment equitatiu creiem que seria 
molt necessari, perquè, efectivament, la Unió Europea, tota, ha de fer-se responsable 
d’aquesta recepció de gent que està demanant asil. 

I també seria convenient que es desenvolupessin, que es milloressin les vies le-
gals d’aquest potencial l’accés, en cas que, com és el cas, encara hi hagués problemes.

Llavors, dit això, diverses coses per anar a coses més concretes. Nosaltres, pel 
que s’ha comentat respecte a la possibilitat que s’ha aconseguit que estudiants uni-
versitaris refugiats hagin pogut continuar la seva formació aquí a Catalunya, pen-
sem que és una bona cosa, i que això s’hagi estès també a formació professional i a 
batxillerat. 

Es comentava el cas dels estudiants del Líban. Nosaltres ens preguntem si es po-
drien estendre a altres joves estudiants d’altres països com, per exemple, joves estu-
diants veneçolans, que segurament n’hi ha molts que els agradaria i seria una molt 
bona cosa que poguessin «disfrutar» d’aquests permisos.

Una altra cosa que volíem comentar era que aquí al Parlament es va aprovar un 
punt en una proposta de resolució que deia que els pensionistes veneçolans que no 
estaven rebent les seves pensions del seu país d’origen que poguessin ser acompa-
nyats des de la Generalitat de Catalunya amb una compensació per tenir uns mí-
nims de supervivència estant aquí a Catalunya. Ens agradaria saber també com està 
la seva situació.

Llavors, també, pel que fa a defensors dels drets humans, que crec que no s’ha 
comentat amb gaire extensió però sí que hi era a la intenció del secretari Amorós 
de fer-ho, perquè ho he vist al PDF, preguntar quina és la situació d’aquells defen-
sors dels drets humans, quina és la quantitat, ara, concreta que hi és aquí a Catalu-
nya. I crec que no n’hi ha cap, per exemple..., o parlem... de nacionalitat veneçolana. 
Doncs precisament no sé si és el cas... El secretari crec que s’està rient, no acabo 
d’entendre gaire això, aquesta situació, però vaja... Doncs seria bo que ens ho expli-
quessin.

I llavors, pel que fa a temes d’ocupació juvenil, nosaltres ens hem reunit amb 
l’associació Al Noor, de Manresa, i ens han dit que els cursos als quals han pogut 
accedir pel SOC no els estan ajudant gaire i que, bàsicament, se centren en l’apre-
nentatge de la llengua catalana però no en altres habilitats sociolaborals que serien 
molt importants. En aquest cas, com valoren la sortida que estan rebent aquests jo-
ves per part del Servei d’Ocupació de Catalunya?

I a tall d’això, també voldria comentar que avui s’ha sabut que s’han adjudicat a 
dit uns cursos per a totes aquelles dones immigrades maltractades a l’associació Pla-
taforma per la Llengua. I en aquesta adjudicació a dit nosaltres ens preguntem quin 
és exactament el valor afegit que té aquesta associació, que no té una especialitat 
en temes de gènere i que, pel que veiem a l’exposició de quines seran les seves fun-
cions, la grandíssima major part del temps al que ho dedicarà és a l’ensenyament de 
la llengua catalana, com dic, evidentment, una cosa important. Però ens preguntem 
quina és l’especificitat de gènere que aporta aquesta associació. I, per tant, com que 
estem parlant d’unes refugiades, que són immigrades, que ens expliqués el secretari 
quina és aquesta especificitat per haver-ho adjudicat a dit, com avui ho hem pogut 
veure a mitjans de premsa com Crónica Global.

I això seria tot, presidenta. Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Bertran. Ara és el torn del parlamentari de Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. I volia començar també agraint les compareixences del se-
nyor Amorós i del senyor Vila. Crec que tots dos han fet una exposició prou deta-
llada, i és veritat que potser al senyor Amorós li han mancat uns minuts, però sens 
dubte en el debat hi haurà possibilitat d’acabar de suplir el que li hagi quedat per 
exposar.

I he de dir que en termes generals crec que la tasca que s’està desenvolupant des 
de la Generalitat de Catalunya en matèria d’acollida, atenció a les persones refugia-
des mereix una bona valoració. 

Una altra cosa és que hi hagi mancances, que hi hagi crítiques –hem tingut oca-
sió de fer-les, segurament tindrem també ocasió de fer-les en el futur–, però crec que 
no està de més, en una de les sessions que potser..., del final de la legislatura, no ne-
cessàriament la darrera, però sí potser la darrera ocasió en què parlarem d’això amb 
els seus responsables, doncs fer una valoració global.

I com a valoració global hem de dir que crec que hi ha hagut una orientació 
general en la que bàsicament podem trobar coincidències. Ja ho dic, pot haver-hi 
crítiques. Hi ha hagut ocasions en les que hem demanat que es fes un esforç su-
plementari per tal d’obrir més places. Ho demanaven les entitats, i també feien les 
entitats algunes crítiques que han traslladat sobre el funcionament dels programes 
d’acompanyament en alguns moments, i, per tant, això també s’ha de poder situar 
sobre la taula. Però deia, i volia insistir en això, que, en general, crec que mereix una 
valoració global positiva.

És veritat que aquí la Generalitat i el conjunt de les administracions que han de 
fer front a aquesta realitat fan front a una realitat que és molt complexa. I no em re-
fereixo ara..., que intentaré entrar-hi després en les qüestions, diguem-ne, legals de 
les vies d’accés o dels procediments per ser sol·licitant d’asil o per obtenir algun ti-
pus de protecció internacional, sinó que és materialment complexa. És a dir, les rea-
litats que donen origen a les situacions individuals que s’han d’atendre són realitats 
i contextos molt diferents. I el sistema d’acollida que s’implementi, que es dissenyi, 
primer, i que s’implementa després, ha de ser capaç de donar el millor servei, el mi-
llor acompanyament possible a realitats que de partida són molt diferents.

Ara, per una raó diferent de la que ho esmentaré jo, esmentava el diputat Bertran 
la qüestió de l’acollida de persones refugiades o sol·licitants d’asil que són víctimes 
de violència masclista. Doncs això es pot produir en contextos culturalment molt 
diferents i, per tant, requerir també processos d’acompanyament de la persona que 
siguin també molt específics per a cada cas individual i tenint en compte les cir-
cumstàncies de la societat d’origen de cada persona. 

Això, només per posar un exemple de les moltes complexitats que es poden do-
nar. Pensem, per exemple, en les persones que fugen de persecució per raó de la 
seva orientació sexual i dels diferents contextos culturals en què això es pot produir. 
I, per tant, aquí em refereixo, per exemple, als programes d’acompanyament psico-
lògic. Vull dir, aquí també s’han de tenir molt en compte aquests diferents contextos 
i les barreres que cada persona necessita també superar individualment.

Però bé, crec que tenim un debat a Europa que dura ja fa anys, no només sobre 
qüestions d’asil i refugi, sinó, en general, sobre l’actitud del conjunt dels estats mem-
bres de la Unió Europea respecte a l’acollida de persones amb diferents tractaments 
jurídics, però venen a buscar aquí una expectativa d’una vida millor que no poden 
obtenir o que creuen molt més difícil d’obtenir en el seu país d’origen. I és evident 
que les legislacions de tots els estats membres, també la legislació, els textos a nivell 
internacional, donen un diferent tractament jurídic al que es podria categoritzar com 
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les migracions econòmiques, a diferència dels moviments que són forçats per aque-
lles causes que poden donar lloc a una sol·licitud d’asil o de refugi.

És evident que hi ha aquest tractament diferenciat, però el cert és que a l’hora de 
discutir l’aproximació dels estats membres i de la mateixa Unió Europea a la seva 
política de fronteres, doncs hi ha correlacions molt fortes. És a dir, si no es pot es-
tablir en frontera el dret a sol·licitar l’asil o el refugi, difícilment es podrà donar el 
tractament esperat, d’acord amb els textos internacionals i la mateixa legislació de 
l’estat membre, a les persones que cerquen aquest asil, un dels graus de protecció 
internacional previstos en les tesis internacionals sobre la llei.

Per tant, aquesta és una qüestió que, evidentment, plana en el debat a la que 
vostès no han entrat molt profusament i que entenc que tampoc era necessàriament 
l’objecte de la compareixença, però que jo no volia de cap de les maneres defugir. 
Jo crec que el conjunt de la Unió Europea i encara més els estats membres indivi-
dualment considerats tenen una actitud notablement gasiva en termes migratoris i 
també en termes d’asil i refugi.

Ens ha ensenyat uns gràfics provinents d’Eurostat, senyor Amorós, relatives a les 
facilitats, per dir-ho així, o al nombre de sol·licituds admeses a tràmit o rebutjades, 
les que han admès a tràmit, i després la comparativa amb el nombre de sol·licituds 
que han estat acollides o que han estat rebutjades i els diferents graus de protecció 
o estatus que s’assoleixen. Jo crec que, efectivament, aquests gràfics són molt infor-
matius.

I aquí és veritat que tant en el marc legal l’actual, posterior al 2009, com en el 
marc legal anterior, i tant amb governs d’un color com d’un altre, Espanya ha estat 
extraordinàriament gasiva a l’hora de concedir refugi. I jo crec que cal preguntar-se 
aleshores, veient que amb diferents marcs legals i amb diferents governs això s’ha 
produït de manera continuada, quines són les causes estructurals d’això. És a causa 
del marc legal, del marc normatiu? És a causa dels procediments i, per tant, pot te-
nir una causa més administrativa? És una política d’estat? Quina és la raó que hi ha 
darrere d’això? Perquè, sens dubte, crec que hi hauria notablement un marge de mi-
llora per a les concessions de l’estatut de refugiat i d’altres mecanismes de protecció 
internacional –la protecció subsidiària, etcètera.

I al mateix temps, crec que també cal dir que el conjunt dels estats membres de 
la Unió Europea han descarregat enormement sobre tres estats, bàsicament –Grè-
cia Espanya i Itàlia, no els cito en cap ordre específic sinó sobre aquests tres– la 
funció, per dir-ho així, de policia de fronteres, de les fronteres exteriors. Perquè 
de fronteres exteriors, la Unió Europea en té més –en té a l’est d’Europa; en té, 
diguem-ne, al nord d’Europa també, encara que siguin menys problemàtiques des 
d’aquest punt de vista dels moviments de població–, però sobre les fronteres sud, 
sobre els països que fan frontera sud s’ha descarregat molt la responsabilitat de la 
policia de fronteres.

I, efectivament, s’aprecia una exigència d’enduriment de les polítiques de fronte-
ra a la frontera sud. Cosa que té uns efectes que aquests dies estem veient. Tot i que 
cal insistir, cada vegada que es parla d’això, en que les principals vies d’entrada de 
migrants en general, també de persones sol·licitants d’asil i refugi, són els aeroports, 
bàsicament; és cert que la major pressió que s’exerceix en determinades rutes va fent 
desplaçar les rutes d’un lloc a l’altre de la Mediterrània, en ocasions amb rutes més 
arriscades que altres, per les característiques geogràfiques i de distància; també per 
les característiques dels països pels quals transiten o fan l’última sortida cap a Eu-
ropa aquestes rutes, perquè, evidentment, tot i les dificultats que puguin trobar les 
persones migrades que ho vulguin fer des del Marroc o des del Senegal no són, ni 
molt menys, les mateixes dificultats que puguin trobar quan ho fan des de les costes 
de Líbia, on la violència contra aquestes persones és d’una intensitat enorme i on, 
fins i tot, s’arriben a produir casos d’esclavització de persones que estan intentant 
transitar aquestes rutes.
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I, per tant, diem una reflexió –senzillament per compartir-la, no per altra cosa–, 
que és que quan es parla d’un efecte crida de les legislacions més o menys laxes 
o quan es parla del bonisme amb el que teòricament les formacions progressistes 
abordarien aquestes qüestions, la migració i el refugi, a mi no em queda més re-
mei que situar dos idees sobre la taula. La primera és que no existeix en realitat un 
efecte crida d’una legislació més o menys laxa. La legislació en matèria de migra-
cions australiana o dels Estats Units és dura, i això no afecta els fluxos migratoris 
que intenten arribar a aquests països, perquè el motiu principal pel qual la gent 
pren la decisió d’intentar emigrar o de buscar asil o refugi no depèn bàsicament 
de les barreres que se li posin, sinó del diferencial d’expectatives que hi ha entre 
la situació que viu en el país d’origen i la que espera obtenir en el país a on arriba 
o a on vol arribar. I, per tant... –no sé si la senyora Madaula està a punt de fer-me 
acabar.

Bé, volia simplement, com a mínim en aquesta primera intervenció, situar la 
segona idea respecte a això. I hauré de fer les preguntes en el segon torn –discul-
pin-me, senyor...

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Sí, sí, acabo de seguida.

La presidenta

Sí.

Ferran Pedret i Santos

La segona idea és quina és l’alternativa d’aquest suposat bonisme. És a dir, es 
pretén que la política de dissuasió sobre els moviments migratoris que han acom-
panyat tota la història de la humanitat sigui el risc mortal per a les persones que 
decideixen fer aquest trànsit? Perquè, és clar, és molt fàcil fer la broma fàcil i 
l’acusació enverinada de practicar una política de bonisme, però és que l’alterna-
tiva, quina és? És que la dissuasió sigui aquest risc mortal? Això és l’altra reflexió 
que volia situar.

I ja l’hi dic, senyora Madaula, acabo, i les preguntes les faré en el segon torn.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, bona tarda a tots i totes. Moltes gràcies als dos compa-
reixents. I també nosaltres volem subratllar i assenyalar el reconeixement a la tasca 
i a les bones pràctiques que es fan des del Govern de la Generalitat en aquesta temà-
tica. Com a mínim, la intenció i l’esforç de fer-ho crec que mereixen ser reconeguts. 

Òbviament, una tasca, o una bona praxi, que es nodreix o s’alimenta d’una llarga 
trajectòria de la nostra societat civil, de les nostres ONGs, dels nostres moviments 
socials en aquesta tasca que han generat un pòsit, una cultura, probablement un sa-
ber fer, una iniciativa, una visualització de projectes i d’estratègies que crec que ens 
fan un país, en aquest sentit, sortosament, referencial, tot i que no prou –tot i que no 
prou–, atesa la magnitud del problema que ens ocupa.

Efectivament, «migracions», «desplaçaments forçosos», «asil», «refugi» són mots, 
són fenòmens que en aquests moments tenen una centralitat absoluta, i, malaurada-
ment, amb tints dramàtics, per no dir tràgics. 

I en aquest sentit volem assenyalar que els moviments humans s’han produït, es 
produeixen i es produiran encara més, és a dir, el planeta, la humanitat va cap a un 
cicle on els moviments humans seran enormes, seran d’una enorme magnitud, se-
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guint els recursos econòmics, fugint de crisis mediambientals i ecològiques i també 
de les guerres, dels conflictes armats i, òbviament, com sempre, fugint de les des-
igualtats, des del punt de vista econòmic o de les violacions dels drets humans. 

Per tant, aquests moviments humans es produiran molt més i massivament, i, per 
tant, és absolutament hipòcrita, immoral i inacceptable que no hi hagin unes políti-
ques actives i, en segon lloc, positives de cara a aquest fenomen que és absolutament 
irreversible.

L’única diferència entre tenir polítiques actives i positives o bé les polítiques 
insuficients i negatives i restrictives que tenim actualment no és que aquest feno-
men disminueixi o s’aturi, sinó que tingui com a conseqüència milions i milions de 
persones en situació il·legal, irregular, precària i sense els seus drets fonamentals 
reconeguts i protegits tant pels itineraris pels que circulen com pels llocs als quals 
arriben. 

Aquesta és la hipocresia de la Unió Europea i dels estats europeus, inclòs l’Estat 
espanyol. Les polítiques negatives i restrictives ni aturen ni disminueixen el feno-
men, simplement el condemnen a la injustícia, a la precarietat i a la violació dels 
drets humans, socials, civils i polítics fonamentals. 

I més encara quan la Unió Europea i l’Estat espanyol tenen una responsabilitat 
directíssima en la gènesi dels conflictes que en molts casos motiven aquests movi-
ments humans: intervencions militars nefastes, contribució a un món desigual des 
del punt de vista de la redistribució de recursos, polítiques extractivistes que generen 
desastres mediambientals, etcètera. 

La Unió Europea, l’Estat espanyol són corresponsables directes de molts d’aquests 
conflictes, però, en canvi, no només no estan a l’alçada sinó que tenen un paper molt 
negatiu després pel que fa a assumir-ne les conseqüències humanes.

Nosaltres sempre hem dit: el nostre país vol acollir, vol ser un país acollidor, 
d’inclusió. L’acollida de migrants, sigui quina sigui la raó –voluntària, forçada, per 
asil o per refugi–, sempre ha de ser un aspecte, un perfil, una dimensió fonamental 
de la nostra societat. L’acollida, la inclusió i la integració de les persones migrants, 
volem que sigui un element referencial del nostre país, és a dir, que el nostre país 
sigui conegut i reconegut internacionalment, entre altres coses, per ser un país de 
referència, d’avantguarda i avançat en aquestes polítiques d’acollida i d’inclusió; que 
no només superin barreres, que no només impliquin acollir, sinó que també impli-
quin incloure i integrar i, en aquest sentit, superar les barreres jurídiques, les barre-
res legals que després incideixen en la dificultat per accedir a l’habitatge, al treball, 
a una vida digna i als drets socials i econòmics, civils i polítics bàsics, en aquest cas 
en el nostre país d’acollida.

En aquest sentit, els volem preguntar si des del Govern de la Generalitat s’està 
treballant, o es vol treballar o està previst en desenvolupaments legislatius i norma-
tius que ens permetin augmentar la nostra potència, la nostra capacitat d’incidència 
en aquest sentit. Creiem que no ens podem conformar amb l’actual legislació nor-
mativa, ni l’espanyola ni l’europea ni la catalana, perquè és enormement limitadora 
i enormement restrictiva. 

Per tant, estem pensant en desenvolupaments legislatius i normatius que vagin 
més enllà, malgrat que això impliqui entrar en conflicte o en tensió amb el marc 
legal espanyol o de la Unió Europea, per poder nosaltres desenvolupar una políti-
ca pròpia, hi insisteixo, d’acollida i també d’integració i d’inclusió que ens faci re-
ferencials en aquest sentit, que ens permeti relacionar-nos directament amb països 
tercers, que a través de la col·laboració amb els municipis ens permeti desplegar un 
programa potent en aquest sentit?

Mirin, nosaltres pensem que tenim la responsabilitat –i amb això acabo, presi-
denta– i el deure polític i moral de fer-ho, després de veure com la frontera sud s’ha 
emportat més o gairebé cinc-centes vides més darrerament; després de veure Mória, 
Lesbos com a testimonis de la immoralitat de la Unió Europea i dels seus estats 
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membres en aquest sentit; després de constatar com no volem fronteres; els estats i 
la Unió Europea no volen fronteres pel que fa a la intervenció exterior, fins i tot si 
és militar, en la defensa dels seus interessos, però de seguida posa fronteres a l’aco-
llida, la inclusió i els drets. 

Per tant, podem lluitar contra això amb una política pròpia que vagi més enllà 
de l’actual marc normatiu?

Gràcies, i disculpin si m’he passat en el temps.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa-
raula el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. També agrair la compareixença del secretari, del director 
general. I compartim en més o menys mesura, diguéssim, el que s’ha anat comentant 
ara, els diferents grups parlamentaris.

Sí que m’agradaria fer una mica una reflexió més general a tot plegat i aga-
fant-me al que ha comentat el senyor Manel Vila sobre l’incendi de Mória, que ara 
també s’hi referia el diputat Carles Riera. 

Hauríem d’entendre que l’incendi a Mória no és ben bé un incendi, no és un in-
cendi quant a que no és un accident. És a dir, l’incendi de Mória –i comentava també 
això el Manel Vila– era molta gent la que l’esperava. I no es pot entendre l’incendi a 
Mória sense tota una traçabilitat de fets, de polítiques, que s’han anat fent, que s’han 
anat construint a la Unió Europea. Fins que arriba un dia que un camp amb tants 
centenars, o milers, vaja, de persones s’incendia, s’incendia i s’ha de crear un nou 
camp, que més que un camp –els que hem pogut ser allà i ho hem pogut conèixer en 
primera persona– és una presó, és una presó a la qual no s’hi pot accedir, no hi pot 
accedir la premsa, no hi poden accedir les persones que viatgen, per exemple, de 
forma voluntària, per tant, només hi poden accedir els membres de les grans enti-
tats. Grans entitats, per cert, que tenen un paper molt qüestionable en totes les seves 
intervencions allà, i parlo concretament del paper d’ACNUR.

I aquí sí que m’agradaria demanar al director general que la revisió, en tot cas, 
de tots els acords de la Generalitat que té amb una entitat com ACNUR, previ re-
visar les actuacions d’ACNUR, perquè els que hem pogut ser sobre el terreny en 
diferents ocasions els últims anys on hi és ACNUR –des del Sàhara però sobretot 
fins a Grècia– hem constatat que ACNUR és una entitat..., o podríem dir que és 
una pota més dels estats, perquè no són..., ACNUR, que els trobem moltes vegades 
pels carrers d’aquí a Barcelona demanant signatures, demanant diners, cal recordar 
que són els mateixos estats alhora demanant diners, però és que són els mateixos 
estats que fan les guerres, els mateixos estats que espolien els estats; per tant, els 
mateixos estats que generen els refugiats, que són els mateixos estats que bloque-
gen el rescat a la Mediterrània i que, per tant, bloquegen les vies, també, legals i 
segures de vinguda, que resulta que després tenen una tercera pota que és per ges-
tionar tota aquesta misèria que ells mateixos han generat, i que és el cas, per exem-
ple, d’ACNUR. 

I és, en aquest sentit, que sí que li voldria demanar sobretot al Manel Vila la pos-
sibilitat doncs que ho revisessin perquè és que el que també és cert és que hi ha una 
infinitat d’entitats petites, independents, moltes també catalanes que estan fent una 
tasca increïble en aquests espais i que segurament farien molt bona feina o millor 
feina, m’atreviria a dir, amb aquests diners públics que ara rep ACNUR part de la 
Generalitat. 

A tall d’exemple, els podria dir que ACNUR ara mateix està repartint a Lesbos 
un sol àpat al dia. Si entren al meu compte de Twitter, podran veure que durant uns 
dies es penjava cada dia quin era, a més, aquest àpat. És un camp on no hi ha aigua 
potable; és un camp on no hi ha dutxes, i, per tant, és un camp que no és apte perquè 
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cap persona pugui passar-hi ni que sigui un període molt curt de la seva vida, que 
tampoc és el cas, perquè ACNUR, que gestiona aquestes cites, està donant cites per 
al 2022 o més enllà.

I en aquest mateix sentit, i havent estat aquesta setmana venint de Canàries..., i 
deixi’m dir-ho, que em sorprèn o m’impacta, fins i tot, que hi hagi passat de punte-
tes el diputat del PSC o que directament no s’hi hagi ni referit la diputada dels co-
muns, atenent que no és objecte d’aquesta compareixença, però sí que l’actuació de 
l’Estat, en aquest cas com a responsable directe, és intrínseca en tot el que estem 
debatent aquí, doncs la situació de Canàries s’assembla massa a la de Lesbos, massa 
o que en molts punts la supera, perquè ara mateix no hi ha cap punt en tot el món 
on estigui morint tanta gent com a Canàries, és a dir, al nostre Estat. I que això no 
sigui mereixedor ni simplement de comentar-ho en aquesta comissió i amb el tema 
que ens ocupa avui, doncs em sembla un escàndol. Ho deia el diputat Carles Rie-
ra, 480 morts –480 morts– i dos mil arribades. Calculin, per dos mil arribades mo-
ren 480 persones, al nostre Estat.

També es referia el diputat socialista a quina és l’alternativa a aquest suposat 
bonisme, i no puc compartir més, diguéssim, el que ha dit, però és que l’alternativa 
a aquest bonisme és exactament la política que avui està perpetrant el Govern del 
Partit Socialista i el Govern de Podemos, en aquest cas. 

Perquè si viatges a Canàries t’adonaràs que la situació no és gaire millor que la 
de Lesbos; t’adonaràs que aquesta setmana el ministre Marlaska va anar fins a Ca-
nàries no per conèixer com estava la situació, sinó per anunciar que reactivava els 
vols de deportació. Vols de deportació, per cert, en els quals s’hi posen persones de 
països com Mali, que el 80 per cent del seu territori està en guerra, sense haver estat 
informades prèviament de que aquestes persones tenien dret a demanar asil. 

Per tant, se’ls posa, a unes persones, en un avió que va a Mauritània –Maurità-
nia, per cert, l’últim país del món en suprimir els esclaus, per tant, un país forta-
ment racista–, s’envia a aquestes persones, que són negres de Mali, i que aquestes 
persones, prèviament ser retingudes, o després de ser detingudes, es tornen al país, 
a la frontera, amb Mali; persones que escapen d’una guerra es tornen a la guerra.

Això és l’únic que ha anat a informar el ministre d’Interior aquests dies al port 
d’Arguineguín, un port d’Arguineguín on hi ha més de dos mil persones en un es-
pai molt petit, amb unes condicions infrahumanes total i que aquesta situació està 
generant –i ho hem vist a altres punts, també a Lesbos, però a altres punts d’Euro-
pa– doncs un auge dels discursos de l’odi o aquest discurs de pobres contra pobres. 
Persones que veuen perillar la seva feina a Canàries o que tenen la sensació que pe-
rillarà per l’arribada massiva de migrants, que no passen, o tenen la sensació que no 
passen cap a la Península, que les han de carregar totes elles, Canàries també, com 
a frontera, igual que Lesbos, igual que Lampedusa, i, per tant, la població d’aquelles 
illes es radicalitza.

Moltes de les persones, a més, que arriben aquí, que aconsegueixen arribar, és 
perquè són rescatades per Salvamento Marítimo. Miri què diu Salvamento Maríti-
mo els darrers dies: «No som prous efectius per rescatar totes aquestes persones.» 
Des del Govern, a més, se’ls estan retallant els recursos a aquestes persones. I són 
persones, evidentment, per tant, que venen sense vies legals i segures, però que 
si atenem la responsabilitat, a més, de que hagin de marxar, també trobarem..., la 
majoria d’aquestes persones que trobem a Canàries, per exemple, aquests dies són 
del Senegal. No podem entendre l’auge d’arribades tan desmesurat que hi ha hagut 
aquests darrers dies del Senegal sense remetre’ns a l’acord de la Unió Europea amb 
el Senegal pels acords de pesca que han provocat que molts pescadors, molta gent 
d’ofici pescadora del Senegal ja no pugui pescar. Per tant, hagi d’agafar la frase fa-
mosa del cayuco del 2017 –«si mi cayuco no me sirve para pescar, me va a servir 
para llegar a España»– i que, per tant, hagin de marxar. Per tant, són responsables 
també.
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Igual que són responsables quan el senyor Pedro Sánchez decideix que no vol 
tancar l’empresa armamentista a Andalusia perquè diu que perdran llocs de tre-
ball. Doncs bé, si vostè no tanca la indústria armamentista seguirem fent bombes i 
les bombes, fins on tots sabem, m’imagino, en aquesta comissió, serveixen per fer 
guerres. 

Per tant, l’Estat espanyol, el Govern espanyol està instal·lat en la necropolítica, 
que vol dir fer política a través dels morts. I, si no, no s’explicarien els 480 morts que 
hi ha hagut la darrera setmana de persones intentant arribar a Canàries. I és en 
aquest sentit, per tant, que l’Estat espanyol té molta feina per fer.

Preguntava vostè, senyora Segovia, com està el tema del corredor, que no hi ha-
via hagut l’informe de govern. Bé, l’informe de govern està registrat des del 4 de se-
tembre. També inclou, per cert, l’anterior resolució aprovada a l’anterior legislatura 
al Parlament de Catalunya. I el que ens falta –després se la podran llegir tots–, el 
que ens falta sobretot ara és l’autorització del Govern espanyol per poder fer aquest 
corredor humanitari i també que cofinanci aquest corredor. 

I ara, per tant, com que s’estan negociant els pressupostos, estic segur que hi ha 
una fantàstica oportunitat per intentar buscar aquest finançament i sobretot aquesta 
utilització per fer aquest corredor humanitari que és tan urgent.

No sé com vaig de temps, però sí que m’agradaria matisar..., no matisar, sinó...

La presidenta

Li queden un parell de minuts, senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

...–d’acord–, m’agradaria posar l’èmfasi, posar l’accent en això que ja ha comen-
tat el secretari Oriol Amorós, que té tota la raó del món, que res ens fa pensar que 
la migració s’aturi, perquè quan hi han estats amb tanta desigualtat a banda i banda 
de la seva frontera és natural que hi hagi persones que la vulguin creuar, amb més 
legitimitat, a sobre, si els de la part de la frontera rica tenen responsabilitat en la po-
bresa de la part de la frontera pobre. És a dir, tots devem estar d’acord que el model 
de vida dels països que formen el nord global no seria sostenible, aquest model de 
vida, sense l’explotació de recursos actual, però sobretot també històrica d’aquests 
tercers països, i, per tant, no només creuen perquè hi ha una frontera, una altra ban-
da de frontera on poden trobar millors oportunitats, sinó que és que és aquella banda 
de la frontera la que els està robant les seves oportunitats.

I per resumir-ho una mica tot, diria que tot el que estem parlant es pot resumir, 
diguéssim, en tres grans punts: el primer punt és l’origen, el segon punt és el trajecte 
i el tercer punt és l’acollida. Quant a origen, hi hem parlat de cooperació, i és impor-
tant. Però més enllà de la cooperació, i diria que molt més important, és treballar 
per deixar d’espoliar aquests països, com avui en dia fan estats com l’Estat espanyol 
i acords com els que permeten l’acord de la Unió Europea.

En clau de trajecte, el mateix partit socialista, en el seu programa electoral de 
2019 al Congrés, deia que crearia oficines d’asil en tots aquells països on estan 
marxant persones en busca de refugi perquè no hagin de marxar de manera peri-
llosa de cap país –no ho ha fet, tot això. També va dir que facilitaria els visats de 
totes les persones o la renovació dels visats que puguin venir. Per tant, tampoc ho 
ha fet.

És a dir, la via més fàcil per abaixar el nivell de morts al Mediterrani seria això, 
més visats i més oficines d’asil; en el cas de les persones que ja s’han tirat al mar, 
més recursos per Salvamento Marítimo, que s’estan reduint. I el tercer bloc, l’acolli-
da, que és el que ens parlava l’Oriol, el director Oriol Amorós, doncs, evidentment, 
estem contents, estem satisfets de la feina que fa la Generalitat, però no podem es-
tar mai del tot satisfets perquè sempre hem d’estar pendents de fer-ho més i millor. 

I, en aquest sentit, també podríem obrir moltes pestanyes, com, per exemple, la 
dels vols de deportació, les persones que ens comentava també el director que estan 
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en un procés i de cop veuen aturat el seu procés i es queden sense feina, es queden 
sense pis i es queden sense re.

I tantes altres més qüestions que intentarem parlar-ne a la següent intervenció.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies als dos compareixents per totes 
les informacions que ens han fet arribar, a l’amic i conegut Manel Vila i al senyor 
Amorós, que continua fent una magnífica feina en el que és el seu camp d’expertesa.

Jo avui voldria dedicar aquesta primera intervenció a en Joseph. En Joseph és 
el nadó de sis mesos del qual no coneixem la veu però sí que coneixem la veu de la 
seva mare cridant al mig de la Mediterrània: «I lose my baby!» I he volgut començar 
dedicant aquesta intervenció, aquest record a en Joseph perquè poques vegades par-
larem d’una matèria tan sensible, tan humana, tan vital com en aquests debats com 
els d’avui. I, per tant, més que fer reflexions molt profundes, que tots en sabem, hem 
de buscar responsabilitats i hem d’anar a les responsabilitats.

Perquè, al final, quan parlem de persones 80 milions de refugiades al món, ja co-
mencem mentint, perquè el que són és 80 milions de persones que busquen refugi, 
tant de bo fossin 80 milions de persones refugiades. Per tant, fins i tot la terminolo-
gia ja fa trampa amb això. I quan parlem de vies segures de l’Estat, de vies segures, 
de fet, també diem mentida, perquè el que estem dient és que no existeixen aquestes 
vies segures, perquè els pàries del món no tenen dret a viatjar ni a moure’s com nos-
altres en tenim perquè podem pagar un bitllet d’avió, perquè ens podem traslladar 
lliurement, perquè el salconduit del segle XXI és un passaport que digui que és un 
país i no un altre.

A mi m’agrada escoltar el Govern parlant com està parlant en aquests moments, 
perquè, de fet, és el resultat d’una feina –i això ho he dit abans a en Manel Vila, i 
crec que hi tocava molt–, d’una llarga feina de substitució que ha fet la societat civil 
organitzada. 

Si us recordeu de les crisis que va provocar l’huracà Mitch o la crisi dels Grans 
Llacs o les guerres dels Balcans, allà Catalunya, la societat civil organitzada de Ca-
talunya hi va tenir un paper absolutament determinant, molt per sobre del que seria 
la seva demografia, molt per sobre del que seria la seva capacitat econòmica i, evi-
dentment, molt per sobre del que seria el seu estatus polític, administratiu de comu-
nitat autònoma, posant-se, en algun cas que jo conec prou bé com el dels Balcans, 
al capdavant de cooperacions estatals amb molta tradició i amb molta força d’estat. 
Fins i tot algun diputat que està present en aquesta comissió se’n deu recordar que 
quan Eritrea encara no era un estat, aquí a la plaça Catalunya de Barcelona ja es 
feia recollida de material per ajudar en els camps de refugiats eritreus, que en aquell 
moment estava en guerra amb Etiòpia.

Afortunadament, aquest Govern, el Govern del president Torra, ha tingut una 
sensibilitat especial que ha volgut anar explicant durant tot aquest temps. Jo em re-
cordo quan el juny del 18 el president Torra es va reunir amb els immigrants que 
estaven tancats a l’Escola Massana i ja posàvem l’accent en aquesta llei d’estrangeria 
que és injusta i en aquests centres d’internament d’estrangers que són extremada-
ment..., són aquestes presons administratives, i, per tant, la mateixa definició ja ex-
plica que no poden ser presons si són administratives i que, en canvi, existeixen amb 
perfecta alegria i naturalitat tant de comuns com de socialistes.

Però no només llavors, també l’agost del 18, quan l’Estat espanyol no volia aco-
llir l’Aquarius, el president Torra, al capdavant del Govern de Catalunya, va dir: «Els 
ports catalans volen acollir l’Aquarius.» I l’Estat espanyol, que no l’acollia, sí que 
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se’n va ocupar per dir: «No, no, no volem que Catalunya els aculli.» Per tant, és im-
portant tenir a la memòria tot aquest historial. 

I ara mateix, el setembre d’aquest any, a l’incendi de Mória, també el Govern de 
Catalunya, també a través de l’Agència Catalana de Cooperació, en Manel Vila va 
dir: «Volem acollir les persones que han estat damnificades. Acollim la nostra part 
proporcional com voldríem fer si fóssim un Estat europeu.»

Per tant, en la mesura que com a societat civil organitzada podem tenir cert orgull 
per la trajectòria, també jo crec que és important reconèixer quan toca la feina que ha 
fet el Govern de Catalunya. No així l’Estat espanyol, perquè encara ara –encara ara–, 
aquesta mateixa setmana, què està passant a les illes Canàries? Doncs aquesta xifra 
l’hem repetit moltes vegades, aquests 480 morts. Però, què està passant? Que aques-
ta gent, quan arriba –aquesta gent, quan arriba–, ni tan sols té assistència jurídica, i 
això dependria del Govern de l’Estat, que, en canvi, sí que s’ocupa de que hi hagin 
policies repressors que fotin cops de peu a la poca aigua potable que tenen, i això 
sí que depèn directament del Govern de l’Estat. I no es permet que els periodistes 
informin d’això, perquè hi ha una política activa del Govern de socialistes i comuns 
perquè els periodistes no puguin fer la seva feina en aquesta zona. Per tant, això sí 
que és responsabilitat de l’Estat.

Les decisions que es prenen sí que d’alguna manera voldríem que les prengués-
sim com a estat. Alguns dels intervinents deien: «Ens agrada que es vagin descen-
tralitzant alguns nivells de decisió i que no cal que siguin presos per l’Estat.» Bé, a 
nosaltres ens sembla que sí, que nosaltres volem, amb tota la força que ens donaria 
ser un estat, poder prendre aquestes decisions.

Hem parlat de la Unió Europea, hem parlat de Turquia. Espanya segueix tenint 
un paper molt rellevant en tot aquest entramat europeu que acaba possibilitant que 
passi el que passa, no només el que ja sabem que ha passat amb Síria, que també 
volia dir molts refugiats afganesos, amb Líbia, amb el Magrib, sinó ara mateix amb 
Armènia. 

Per tant, fa un moment el diputat Wagensberg deia: «És que a mi em sorprèn el 
que han dit els diputats socialistes i de comuns.» I jo dic: «A mi em sorprèn que 
el diputat Wagensberg digui o consideri o no faci escoltar la seva veu davant de la 
presumible aprovació de pressupostos del seu grup parlamentari, que el que fan és, 
precisament, avalar tot això que estem explicant, tota aquesta situació de la qual 
l’Estat espanyol és tremendament responsable.»

Per tant, per part nostra ens agrada saber que l’Estat no fa el que fa però que la 
part que ens pertoca com a Govern sí que es fa, que és la millor manera d’anticipar 
el que farem quan nosaltres siguem un estat.

Suposo que vaig bé de temps, presidenta. Jo crec que específicament, perquè és 
la part potser em preocupa més...

La presidenta

Hauria d’anar acabant. Encara li queda un minutet.

Francesc de Dalmases i Thió

Crec que l’Agència Catalana ha fet la feina que havia de fer d’actualitzar la seva 
feina i situar-la al que ha de ser el segle XXI. No pot ser que encara a vegades hi ha-
gin dubtes de com treballar a Grècia perquè no és un país situat geogràficament al 
lloc, perquè ara mateix hauríem d’estar treballant a l’Estat espanyol, hauríem d’estar 
treballant a les Canàries –em consta que l’agència va fent els canvis en aquest sentit.

Un últim apunt i acabo, presidenta. Sí que us volia preguntar per la perspecti-
va de gènere dels vostres projectes, perquè si bé per la poeta ja deia no hi havia re 
pitjor que ser «dona de classe treballadora i de llengua reprimida», doncs hi ha una 
cosa encara pitjor, que és ser un immigrant, que és ser una immigrant. I, per tant, 
m’agradaria també, si ho poguéssiu fer només, aquesta informació de com vosaltres 
introduïu la perspectiva de gènere en les respectives actuacions.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara seria el torn dels compareixents per 
respondre a les preguntes dels diputats. Tindran un temps d’uns deu minuts aproxi-
madament cada un, però ja saben que som flexibles, i com que abans no han esgotat 
el temps, també poden repartir-se el temps com vostès vulguin. Entenc que comen-
çaria el senyor Amorós? (Pausa.) Sí?

El director general de Cooperació al Desenvolupament

Oriol, comences?

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Com vulgueu. Sí, sí, cap problema. Els he penjat uns enllaços...

La presidenta

Moltes gràcies.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Sí. Miri, és que, mentre parlaven, sobretot les darreres intervencions, que han 
posat més èmfasi en reflexions a llarg termini, molt interessants totes elles, els he 
posat dos enllaços al xat, per si s’avorreixen d’escoltar-me i volen jugar una mica, 
que són de la web population.un.org, és a dir, les projeccions de població de les Na-
cions Unides, d’acord? I els hi he posat dos enllaços que un és la projecció de po-
blació d’Europa i l’altre és la projecció de població d’Àfrica. I si vostès miren les 
projeccions de poblacions d’Europa, veuen que –de l’Europa de l’oest, eh?– estem 
en un pic de la història, i la història canvia el 2020. I a partir d’ara el creixement 
vegetatiu..., és a dir, si no hi han migracions –si no hi han migracions–, ve una da-
vallada tremenda. 

De fet, això no és cap hipòtesi de futur. L’Estat espanyol ja fa deu anys que ha su-
perat aquest pic, ja fa deu anys que està de davallada de població vegetativa. Després 
ha compensat la població per creixement demogràfic. Però l’Estat espanyol, des de fa 
deu anys, perd 200.000 persones a l’any... Ah, per cert, el gràfic l’he fet de persones 
en edat de treballar. Vostès, si miren a dalt les variables, poden veure’n diferents, 
però l’Estat espanyol des de fa deu anys perd 200.000 persones cada any en edat de 
treballar, 2 milions en deu anys.

Si vostès agafen l’altre llaç que els hi he penjat, veuran Àfrica. I Àfrica també ar-
ribarà a un pic de creixement vegetatiu i també decreixerà. El que passa és que arri-
ba al pic cap allà el 2100. Per tant, una primera observació d’aquests dos gràfics 
ens diu: hi hauran migracions? Ves, és que és indiscutible. És que no... (L’orador 
riu.) Seriosament, eh? Ja, a banda de consideracions morals, a banda de si volem 
fer bonisme, volem fer malisme o el que vulguem fer, eh? Que a mi que em diguin 
 bonista, no ho sé, ja... M’ho diuen un cop cada dos anys, una tertuliana m’ho sol dir, 
però està bé. 

Però, és clar, vostès mirin aquest gràfic: hi ha algú que seriosament pugui dir que 
no hi hauran migracions? I ara facin-se la pregunta. I aquesta evidència, que passa-
rà... Vagin i entrin vostès –això ja és una mica més laboriós–, entrin a la pàgina web 
d’Eurostat, mirin visats de les diferents formes de migracions que hi han, mirin vi-
sats de treball i mirin quants visats de treball hi ha entre Europa i Àfrica en un any 
normal. Ja els hi dic jo: 15, 20, 25.000 persones.

Vint-i-cinc mil persones entre tots els països d’Àfrica i tots els països d’Europa! 
Jo quan ho vaig mirar no vaig fer Europa occidental, com al gràfic que els hi he po-
sat; vaig mirar-ho pel conjunt d’Europa des de Portugal fins als Urals, és a dir, aga-
fant l’Europa de l’Est també. 

És clar, per tant, quin és el problema? El problema és que estem en una política 
que té una dimensió simbòlica tan forta que ens costa molt parlar de la realitat; és 
a dir, hi ha uns elements tan forts de dimensió simbòlica, és tan important que el 
ministre de l’Interior vagi a un lloc –el d’Espanya, el d’Alemanya, el que vostès di-
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guin– i comuniqui als ciutadans: «Tenim la frontera controlada», això pesa tant que 
no fem planificacions realistes. 

Llavors, què proposem? Fronteres obertes? No, no estem xalats. És a dir, sa-
bem perfectament que hi ha una desigualtat al món que no tenim ni la voluntat, si 
som sincers, ni la capacitat d’assumir-la i internalitzar-la tota, és clar que no. Però 
home, aquells fluxos que sabem que es produiran, podem endreçar-los una mique-
ta? De què estem parlant? Fixin-se vostès els primers països d’entrada de refugi. Si 
ara passessin a Immigració, encara seria molt més exagerat. No és l’entrada del sud 
l’entrada principal de persones; l’entrada principal de persones és el visat de turista, 
de llarg. Què és l’estret? L’estret és lo simbòlic, és lo visible, és l’alteritat, és el po-
bre. Què significa l’estret? Trenta, quaranta..., l’any que més, l’any passat, any que 
va superar l’anterior moltíssim: trenta mil persones. Escolti, trenta mil persones no 
ho és tot –aquest any seran més, perquè lo de Canàries és important, eh?–; què és 
això per a Europa?

Bé, perdonin. És que m’han suggerit tantes coses que he començat per aquí i en 
realitat volia començar..., volia cenyir-me molt a les preguntes concretes, eh? 

Habitatge. Sí, fem el que podem i no és prou. Tenim un gran problema –la dipu-
tada Segovia el coneix molt bé–, que és que l’habitatge és molt escàs per a tothom. 
Per tant, en refugi el que hem fet és ajudar a buscar a tot arreu i mirar de fer que tot 
el territori hi participi. Llavors, ara mateix tenim 3.700 places no ocupades –d’ocu-
pades en tenim 3.100–, hi han 3.700 llocs buscats per dormir. El 25 per cent els ha 
buscat la Generalitat directament i l’altre l’han buscat les entitats, que són les gesto-
res del programa. I podríem aprofundir-hi més però aniré ràpid.

Renda garantida. Miri, jo crec que quatre-centes són poques. Vostè m’ha pre-
guntat: «Són moltes o són poques?» Jo crec que són poques. Per què són poques? 
Perquè no tenim dades de gestió del programa. Les entitats ho fan molt bé, sí. Però 
què guanyarem amb el traspàs de competències? Per què volem el traspàs de com-
petències? Perquè Catalunya vol governar en tot? Sí, és clar que sí. Però també el 
volem per fer les coses millor. 

Llavores, què podem fer millor quan hi hagi el traspàs? Bé, això, si volen, ho 
explicarem més llarg un altre dia, perquè hi han diverses coses. Però només en diré 
una. Home, els processos claus d’inclusió d’una persona a una societat es basen en 
temes que es governen amb competències de les comunitats autònomes. Què és lo 
clau per incloure’t en una nova societat? Educació, sanitat, treball, habitatge. 

Per tant, el procés d’inclusió, el procés d’arribar a la ciutadania, de quines...? És 
clar, si això depèn de la Generalitat, podrem creuar molt més les coses. Hi ha una 
cosa que no podem fer, i em fa molta ràbia, perquè crec que seria molt útil, que és 
dir: nosaltres vam fer una modificació al SOC perquè tots els refugiats, fins i tot 
quan no tenen permís de treball, puguin tenir polítiques actives. Puc comprovar que 
els han apuntat a tots? No puc. 

Vostès, Parlament, van fer una disposició addicional quarta a la renda garantida 
que no la té ningú més a l’Estat –que no la té ningú més. Ho varen fer molt bé. Ho 
vam proposar des del Govern, però vostès ho varen votar. I no ho té ningú més, això, 
que al final del refugi tinguis renda garantida. Puc comprovar que tothom ha fet els 
tràmits, ha fet el que s’ha de fer per poder demanar la renda garantida? No ho puc 
comprovar. Ho comprova l’Estat? Tampoc. És clar, si aquest programa depengués 
de nosaltres, què faríem? Escolti, jo, als sis mesos, refugiat que no estigui apuntat al 
SOC, vaig a parlar amb l’entitat. Als dotze mesos, refugiat que no estigui treballant 
i que no hagi presentat una sol·licitud de renda garantida, li dic: «Home, vostè què 
està fent aquí?» Per tant, la capacitat de gestió i de millora de gestió pot ser molt 
gran.

Ah, per cert, d’aquestes hi ha una denegació al voltant del 50 per cent, que és 
menys..., no ho sé, comparat amb les dades globals –segur que vostè ho coneix mi-
llor que jo.
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Què més m’havien preguntat? Ah, sí, d’acord. Això, l’adaptació al temps de la 
crisi. Miri, la setmana que ve surt una convocatòria de subvencions aproximada-
ment d’uns 4 milions i mig, que és justament de projectes socials Covid, d’acord? 
Dins d’aquí hi haurà... Què em preocupa, a mi, des del punt de vista migració-refugi, 
què és el que més ens preocupa? La invisibilitat de la vulnerabilitat. 

El problema de les persones migrades és que travessen una situació difícil, com 
tothom però més que tothom. Però és que a sobre hi ha molta gent que és invisible 
a les polítiques públiques perquè el seu ajuntament no l’empadrona –que és un tema 
que vostès sé que..., que amb vostès compartim plenament les conviccions, senyora 
Segovia–, pel que sigui, perquè està sense papers, perquè no té accés a polítiques 
públiques, és invisible. 

Per tant, què volem fer? Visibilitzar aquestes situacions. I aleshores agafar i en 
aquestes subvencions que surten la setmana que ve hi haurà una línia de suport ju-
rídic per a la regularitat, una línia per accedir a la regularitat com a autònom, una 
línia per accedir a la regularitat com a cooperatives, una línia de formació ocupa-
cional per accedir a la regularitat, reforç educatiu, formació a les famílies –perquè 
formar les famílies és clau per a l’èxit educatiu per a tothom–, servei de primera 
acollida a presencials, servei de primera acollida online i fins i tot alfabetització 
online, d’acord?

Senyor Bertran –senyor Bertran. No, m’he rigut un moment, i li demano discul-
pes. No li volia faltar al respecte en cap moment, eh? L’únic, dir-li que a Veneçuela 
poden haver-hi limitacions dels drets humans, sens dubte, i venint de Veneçuela, 
sens dubte, pot haver-hi motius pels quals demanar asil, i, per tant... Qualsevol dels 
que poden haver-hi venint d’Anglaterra, també, eh? Vull dir, des de qualsevol país 
poden haver-hi motius per demanar asil i el dret a considerar-lo. Pensar que Vene-
çuela és l’únic lloc del món on això passa està lluny de la realitat. Jo suposo que 
vostè ho coneix i vostè ho comparteix.

Jo no crec que realment la llista de prioritats que tenim es correspongui amb la 
gravetat de situació de drets humans al món. Crec que hi han països al món, lamen-
tablement, amb situacions de drets humans molt... Crec que aquí hi ha una qüestió 
que té més a veure amb les relacions diplomàtiques que amb altres coses. I a mi em 
sembla bé que acollim els veneçolans que faci falta, em sembla bé, no tinc cap in-
convenient amb això, al contrari, em sembla que ho hem de fer amb tothom. 

El que sí que em preocupa és la quantitat de llocs on hi han problemes greus de 
drets humans i les persones que migren des d’allà no tenen l’oportunitat de demanar. 
I, a més, es fa una cosa amb els veneçolans, que està molt bé –que està molt bé–, 
que a mi m’agradaria que es fes amb tothom. És a dir, que també és un exercici de 
realisme. És a dir, l’Estat espanyol diu: «Avaluem una sol·licitud d’asil.» I pot dir: 
«Escolti, aquesta sol·licitud d’asil no és correcta. He de dir que no.» Si s’ho creu, 
aquesta persona que ha de dir que no ha de fer dues coses: o l’envies al seu país 
d’origen, cosa amb la que jo no estic d’acord, però si es queda aquí, siguem pràctics: 
que tingui permís de treball, que es guanyi la vida.

Això que dic és una idea radical, de fronteres obertes, bonista, que ningú enten-
dria? No, no. Això que li dic és el que fa un país que és dels que més deporta d’Euro-
pa, que és Alemanya. A Alemanya, si tu tens una ordre d’expulsió que no s’executa 
i no s’executa i no s’executa, i se sap positivament que no s’executarà, al cap de nou 
mesos et diuen... La mesura té un nom horrible –que a mi no m’agrada gens, però 
a nivell pràctic és molt útil– que es diu «permís de tolerància». Diu: «Jo t’he d’ex-
pulsar, però et tolero perquè sé que no te’n vas.» Perquè tot això de les expulsions, 
dit de passada, és política simbòlica. Fins i tot els països que més expulsen de tots, 
com poden ser Suècia, que és dels que més acull –és el que més acull amb diferència 
d’Europa, també el que més expulsa–, o Alemanya, que també és el que més acull 
–amb diferència, però també és dels que més expulsa–, fins i tot a aquells països que 
són els que més expulsen, l’expulsió és demogràficament irrellevant.
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És més un element de discurs simbòlic que d’incidència en la demografia. No hi 
ha cap demografia europea que es modifiqui pels vols de retorn, cap. Els números 
no són significatius. És una política purament simbòlica. Llavors, Alemanya què fa? 
Diu: «Jo a vostè ja sé que no l’expulsaré», per molts motius que podem parlar un al-
tre dia si vostès volen, perquè enviar un avió..., en molts països no els accepten, pel 
cost que té en acompanyament policial. Pensi que expulsar una persona vol dir com 
a mínim cinc dietes de policia, suposant que el vol sigui de poques hores. 

Vull dir, per tant, per molts motius. Diu: «Si jo sé positivament que no l’expul-
saré, coi, tingui un permís de treball i guanyi’s la vida.» Perquè l’alternativa, quina 
és? No tenir papers, què vol dir? No tenir papers –que no vol dir no haver de menjar 
per esmorzar, per dinar i per sopar, que les persones sense papers esmorzen i dinen 
igual que tothom i, si poden, sopen, cosa que no poden fer sempre, però haurien de 
fer-ho– vol dir que només et pots guanyar la vida de tres maneres: o amb una ajuda 
social que és il·legal, perquè no pot ser nominativa –poden anar al banc d’aliments, 
sí, però no poden tenir una renda ni un ingrés nominalitzat–, per tant, una ajuda so-
cial molt limitada legalment; o en l’economia submergida, que genera malestar –de-
bilitat de l’estat de benestar, de les contribucions de la seguretat social i competència 
deslleial–, o el delicte. No hi ha més. 

La presidenta

Senyor Amorós...

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

He d’anar acabant.

La presidenta

Sí. Ha esgotat el temps.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

He esgotat el temps. Deixi’m contestar una cosa al senyor Bertran, que era una 
pregunta molt directa, molt concreta. Nosaltres no fem cap contractació a dit, cap, 
mai, cap. Aquest Govern no en fa, d’això; no, no en fa. I si en coneix alguna, el con-
vido a denunciar-la.

El que vostè m’ha preguntat és una cosa que, ah, sí, és molt útil per a les perso-
nes migrades, per descomptat. Tots els processos d’acollida de tots els països que 
tenen tradició d’acollida d’immigració del món –tots– el primer que fan és formació 
lingüística, en tots. 

Jo no sé si vostè té un problema amb que aquí es faci en català, però aquest és un 
altre debat. Però que la formació lingüística és empoderadora de les persones, per 
descomptat. Aquests cursos no són a víctimes de violència masclista. Sí són a dones 
migrades que volem empoderades i les volem lliures. I tots els processos d’empode-
rament del món d’acollida de persones migrades fan tres coses: formació lingüística, 
formació laboral –per apropar-se al món laboral–, coneixement de la societat d’aco-
llida. Aquestes tres es fan aquí, i nosaltres hi afegim una quarta: igualtat, coneixe-
ment dels serveis de violència, coneixement de les polítiques d’igualtat, etcètera. 

Dels quaranta-nou contractes absolutament legals i intervinguts per la interven-
ció –perquè si no es fa la intervenció, no es poden fer, i m’alegro que sigui així–, dels 
quaranta-nou que hem fet en aquesta política aquest any n’hi ha un que li preocupa 
a vostè. Els altres quaranta-nou, escolti, es fan a entitats de tota mena. Entitats que 
fan què?

I, per cert, la Plataforma per la Llengua té una tradició de treball amb immigra-
ció que ve d’en Martí Gasull, que ve del 2006, i ha fet una feinada. I és possiblement 
de les entitats locals que té més relació amb entitats de migrants, i la té continuada, 
i participa en molts programes públics de moltes institucions en temes d’acollida de 
les persones migrades. Per tant, vostè ha citat un mitjà de comunicació que li he de 
dir que en aquest article que han tret avui és molt molt però que molt poc rigorós.
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I em sap molt de greu per la resta de persones que no he pogut comentar més. 
Però, en tot cas, sí que crec que el gràfic que els he ensenyat pot ajudar a emmarcar 
algunes de les reflexions que vostès feien.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Amorós. Ara el té el torn de paraula el senyor Manel Vila.

El director general de Cooperació al Desenvolupament

D’entrada volia agrair-los al màxim a tots i totes el nivell de les intervencions. 
Aquest és un tema que és molt punyent, perquè estem parlant de fugir, d’asil, de des-
plaçats. Mirin, de refugiats i de persones en camps de concentració. Per tant, és un 
tema que hem de cuidar al màxim possible a l’hora de tractar-lo lo millor possible.

Com deia el secretari, de migracions n’hi hauran sempre. Crec que un dels pro-
blemes que hem tingut amb la crisi de Síria i amb el refugi és que no hem sabut 
diferenciar bé aquella gent que té tots els drets del món per les lleis que tenim de, 
davant d’un conflicte bèl·lic, donar-los la capacitat de refugi i pel moment que viu el 
nostre planeta, hem ajuntat moltes d’aquestes situacions.

Però crec que en la intervenció que feia el diputat David Bertran hi havia un 
tema que parlava de la coherència de polítiques, i un moment o altre hem de dir que 
clar que sempre hi hauran immigracions, sempre hi hauran desplaçaments. Però, en 
part, en alguns d’aquests desplaçaments i en algunes d’aquestes migracions, la gent 
que vivim en un tros del planeta tenim una mica més de responsabilitat que la que 
tenen en altres llocs. 

I estem vivint en unes condicions que fan que molts recursos naturals i molts 
llocs del món estiguin patint una explotació perquè nosaltres puguem mantenir el 
nostre nivell de vida. Aquest punt de la coherència de polítiques segur que fa uns 
moviments importants de gent que ho hem de tenir present i, per tant, quan parlem 
de refugi, d’asil, de mobilitats, de canvis de població, ho hem de fer –em sembla a 
mi–amb una veu petita perquè els governs, tots, en això estan fent poc. 

I, com deia el diputat Carles Riera, sort d’algunes entitats de la societat civil que 
ens empenyen, ens empenyen i ens empenyen. Sempre farem poc. Estarem parlant 
dels Móries i estarem parlant de Samos, i els explicaré –no els l’he explicat– un pro-
jecte que tenim a la que puguem fer alguna cosa i puguem entrar a Líbia, però és 
que tenim uns CIEs a la capital de Catalunya, i hem d’anar sempre alerta amb això. 
Però intentaré anar responent algunes de les coses que hem anat parlant. 

El diputat David Bertran preguntava si el cas dels visats per a estudiants de Síria 
els podíem passar en altres situacions, i potser estudiants –ell parlava de Veneçuela– 
podien acollir-se en temes com aquest. 

Els visats d’estudiants, que sobretot va treballar més la Secretaria d’Immigració, 
que podien fer venir aquests estudiants a les universitats catalanes..., ha estat com a 
gent d’edat universitària que no havia pogut acabar els seus estudis i que anaven 
a viure en un camp de refugiats se li podia donar una atenció especial perquè es 
traslladessin a Catalunya i acabessin els seus estudis universitaris. 

Ha sigut costosíssim. Pensin que una de les coses que ens demanava l’ambaixada 
espanyola a Beirut és el llistat de les notes i tot el llistat acadèmic, amb una gent que 
està en el camp de refugiats al Líban i que estudiava a la Universitat de Damasc. Per 
tant, el certificat acadèmic era difícil d’aconseguir. 

Però això s’ha pogut fer per poder fer que una gent, una generació determinada, 
que no ha fet els seus estudis universitaris, ho pugui fer. Ara ho fem en unes quanti-
tats molt petites. Nosaltres podem marcar una pauta, podem marcar un criteri, però 
ens agradaria acollir molta més gent, i creiem que podem acollir molta més gent que 
la que estem acollint amb aquests visats universitaris. 

Però no seria el cas del refugiat de Veneçuela, que entra amb un visat turístic a 
Espanya i que demanes perquè és per donar solució a gent que podrà viure tres, qua-
tre, cinc anys, o més, en un camp de refugiats. 
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Això és un dels temes que els avançava que estem en aquest moment treballant 
amb la UNESCO: com nens i nenes que porten quatre i cinc anys vivint en un camp 
de refugiats, per tant, que han perdut tot el currículum..., trobem mecanismes per-
què virtualment, de la manera que sigui, puguin mantenir algun currículum escolar.

Lligat també amb aquest tema, em parlava, diputat, del tema del programa de de-
fensors i defensores, que jo l’he passat una mica de llarg perquè em volia centrar en lo 
de les vies segures. I sí, és cert que a la resolució que parlàvem dèiem que també cui-
daríem el programa de defensors i defensores. Aquest programa és per acollir durant 
un període de sis mesos, aquí a Catalunya, gent que estigui en una situació de perill. 

És un programa que ja han copiat moltes regions, que ja han copiat a altres llocs. 
Entenem que és un programa que té molt bona acollida. I l’únic que demanem és 
que, quan surti la convocatòria, les ONGs ens presentin els seus candidats de les 
contraparts que saben que estan en una situació delicada. 

No pot ser un cas extrem, perquè l’acollirem sis mesos aquí a Catalunya –set o 
vuit mesos, depèn de com sigui. Però són gent que ha de tornar al seu país. Per tant, 
no pot ser d’una extrema gravetat. Ara, l’únic que necessitem, diputat, és que una 
ONG catalana ens presenti la candidatura, i això s’avalua. 

Ens van demanar vostès en una resolució que a mesura que el pressupost de 
l’agència catalana anés augmentant, anéssim augmentant les persones que tenim 
acollides aquí a Catalunya. Aquest any ens ha fallat pel tema de la Covid –no hem 
pogut fer entrar gent amb aquesta situació. L’any passat, l’ampliació que vam fer és 
que era un programa pensat amb tres persones i ens vam trobar que cada cop hem 
d’acollir la persona i la família, cosa que vol dir una matriculació fora de temporada, 
més complicacions logístiques. Però evitant-ho, l’únic que necessitem és una ONG 
que ens ho demani.

Sobre el tema de defensors i defensores de drets humans, a part de lo que nos-
altres fem acollint a Catalunya, sàpiguen que en aquest moment la cooperació ca-
talana té set programes amb set ONGs a diversos països, amb Entrepobles, amb les 
Brigades Internacionals de Pau, amb la d’Acció Internacional per la Pau, Farmacèu-
tics Mundi, a diferents llocs on estan també tractant aquests defensors i defensores 
de drets humans. 

I si aquest tema els interessa, els recomano que quan puguin, perquè el Covid 
ens ho permet, visitin el museu, el Centre d’Art Santa Mònica, que fins al dia 14 de 
març hi ha un treball molt interessant d’Entrepobles, amb unes fotografies i un tre-
ball fotoperiodístic del Gervasio Sánchez seguint la vida d’alguns defensors i defen-
sores de drets humans, amb una situació precària dels seus països, i moltes vegades 
per culpa d’empreses espanyoles que fan extracció i no fan els projectes amb la cura 
d’aquests grups indígenes i d’aquesta gent que està vivint en una situació molt com-
plicada en els seus països.

Passaré..., però no vull deixar passar la pregunta del diputat Wagensberg sobre 
el paper d’ACNUR a Mória. Abans de fer aquesta actuació amb ACNUR vam estar 
mirant per activa i per passiva aquestes ONGs que treballaven a Mória i de quina 
manera podíem fer arribar ajuda a ONGs, en molts casos ONGs molt petites que es-
tan fent una feina important a Mória. 

Inclús vam veure si arribàvem a un acord amb ACNUR, que ACNUR part de la 
seva ajuda l’està subcontractant a altres ONGs. I una de les ONGs que treballen més 
per a ACNUR a Grècia és Save the Children. I teníem molta més confiança en fer 
arribar l’ajuda a Save the Children que no a fer arribar l’ajuda dels 290.000 euros a 
Mória per a la instal·lació del segon camp. Però la tramitació administrativa. –i amb 
això lligaré el punt que em demanava la diputada Susanna Segovia– ens fa molt més 
fàcil treballar amb ACNUR i després seguir la subcontractació que ACNUR fa en 
els camps de refugiats.

Deia que lligava amb la intervenció que ens feia la diputada Susanna Segovia 
perquè és cert que vam estar parlant d’unes convocatòries per a Frontera Sur, d’una 
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convocatòria per a vies segures. N’hi havien altres –en el pla de treball teníem inclús 
cinc convocatòries diferents. Nosaltres pensàvem, aquest any, des de l’agència desti-
nar 10 milions d’euros a la convocatòria..., en total 10 milions d’euros a les diverses 
convocatòries, i 1 milió d’euros per a una convocatòria extraordinària per a acció 
humanitària, però al final l’hem destinat a projectes de Covid-19 pel món. 

Al final hem ajuntat més diners, perquè vam rebre moltes demandes, i les con-
vocatòries no han sortit per 11 milions sinó que han sortit per quasi 13 milions per 
a ONGs. Però a les tramitacions administratives i per fer el treball més fàcil, perquè 
una de les línies que tenim de cara al futur és ajudar en el tema de la burocràcia per 
a les ONGs. Ens va semblar més fàcil llançar una única convocatòria marcant una 
sèrie d’eixos prioritaris i una sèrie de prioritats que no estar fent cada ics temps unes 
convocatòries per temes diferents. 

Ara, sí que a les bases d’aquesta convocatòria hem donat uns punts especials per 
a la gent que treballi vies segures, uns punts especials per a la gent que treballi refu-
gi i asil, uns punts especials per a la gent que treballi al Mediterrani o uns especials 
per a la gent que treballi a Àfrica. Però ens va semblar que amb les complicacions 
administratives que estem sempre fent amb les ONGs era molt més fàcil fer una úni-
ca convocatòria que no diverses convocatòries.

En el tema dels ports segurs, nosaltres vam treballar amb els quatre departa-
ments per poder tindre aquest pla; per si arribava un Aquarius en un dels ports de 
Catalunya, tindre tot el dispositiu. I amb això hem treballat Immigració, Interior, 
Salut, Exteriors –és clar– i Ports, i cada un ha preparat el seu protocol d’actuació 
per quan ens passés un cas com aquest. I lo que vam notar és que, dintre dels nos-
tres pressupostos, una operació tipus Aquarius, la podíem assumir perfectament en 
el pressupost i en els protocols que ja teníem aprovats.

Han fet una referència a Mória, i jo no voldria deixar passar un minut dient: de 
Móries en tenim diverses, a Europa. Els voldria només recordar que entre la fronte-
ra d’Hongria i la frontera de Sèrbia fa quatre anys que hi viuen 3.500 persones, que 
van fer la ruta dels Balcans l’any 2016, que Hongria no els va deixar entrar, els va 
tornar a expulsar, i Sèrbia no els va tornar a deixar entrar a Sèrbia. I en aquest espai 
estan convivint des de l’any 2015 3.500 persones. O sigui, ens pot passar l’incendi 
de Mória, ens pot passar el de Samos, i hi han diverses Móries en aquest moment 
per Europa.

M’ha fet referència també el senyor Wagensberg que els periodistes no poden 
entrar en el camp de refugiats, i això és un dels temes que estem notant cada cop 
més no en els camps de refugiats sinó en molts dels projectes de cooperació, que 
cada cop s’està posant molta més limitació a temes de comunicació. Els recomano 
un programa que s’ha tirat endavant amb Lafede, que és diu DevReporter, on dels 
programes que s’han pogut fer amb periodistes i ONGs n’hi ha cinc –cinc–, de tots 
els programes dedicats a tot el tema de refugi i vies segures, on algun els puc reco-
manar especialment.

Però hem d’ajudar més. I crec que els voldria dir que en el pla director, igual que 
els deia que vam incorporar aquell eix estratègic, el tema de la comunicació, per a 
tots els aspectes de cooperació, l’hem d’entrar com un eix fonamental. Avui hi ha 
un diari que diu: «De tota la gent que ha arribat...» La notícia és: «De la gent que ha 
arribat a Canàries, un 1,85 són positius de Covid.» I això és el titular.

La presidenta

Gràcies, senyor...

El director general de Cooperació al Desenvolupament

El titular podria ser que...

La presidenta

Ha esgotat el temps.
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El director general de Cooperació al Desenvolupament

D’acord. Doncs el titular podria ser que, de tota la gent que ha arribat a Canàries, 
el 85,5 són negatius i, en canvi, lo que ressaltem és lo altre.

Moltes gràcies pel seu temps.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Vila. Ara, els grups parlamentaris tindrien, en el mateix 
ordre que hem fet abans, un segon torn, si el volen utilitzar, més breu que el primer, 
per tant, la meitat del primer. Començaríem pel Grup de Catalunya en Comú Po-
dem. Senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies, presidenta. No, jo volia, novament, agrair tota la informació 
facilitada perquè realment és molt exhaustiva. I coincidim molt, com ja ho deia el 
senyor Amorós, en les valoracions que tenim.

És evident que seguirà havent-hi immigracions i és evident que la resposta que s’es-
tà donant –i crec que ho he dit a la meva primera intervenció–, tant a nivell de la Unió 
Europea com a nivell de tots els estats, és absolutament insuficient i, fins i tot, absoluta-
ment errònia, perquè s’està donant bàsicament cap a criminalitzar i tancar les fronteres. 
I això sí que l’hi volia aclarir al senyor Wagensberg. Jo no tinc cap mena de problema 
a parlar de frontera nord, a parlar del que està passant a Canàries i de reconèixer que el 
Govern de l’Estat espanyol ara mateix no està a l’alçada de la resposta que s’ha de do-
nar en aquesta situació. I això, malgrat formar part d’aquest Govern –el partit del qual 
jo formo part– des de fa aproximadament deu mesos. Jo crec que hem de poder reco-
nèixer que dintre del que s’ha fet fins ara no hi ha hagut avenços significatius.

Però també dir-li que no hi estem en absolut..., ni hem llençat la tovallola, i es-
tem pressionant absolutament de totes les maneres i en totes les vies possibles. I, de 
fet, va haver-hi una iniciativa que es va presentar al mes de juliol al mateix Con-
grés de Diputats, on vostès també eren cosignants, justament per tal d’instar el Go-
vern de l’Estat perquè tingui una línia proactiva en la resposta a l’arribada de totes 
aquestes persones, que tinguin refugi. I amb la situació d’irregularitat que té molta 
població que està vivint ara mateix a l’Estat espanyol en una situació d’irregularitat 
administrativa, i que cal avançar cap a un procés de regularització urgent.

De tota manera, el que passa és que aquesta és una compareixença de dos repre-
sentants de la Generalitat de Catalunya per parlar del que està fent el Govern de la 
Generalitat de Catalunya en aquests dos temes, o sigui, en tot el traçat de vies segures 
des de l’arribada fins a la resposta que els dona acollida, i jo he volgut centrar la meva 
intervenció justament en això, perquè crec que és l’objecte de la compareixença.

També estaria bé que la resta de diputats fessin una mica la reflexió..., és a dir, 
cada vegada que hi ha una intervenció d’un responsable de la Generalitat de Catalu-
nya el que fem és parlar de tot el que fa malament tota la resta de governs del món 
excepte el Govern de Catalunya, perquè sembla que quan el Govern de la Generali-
tat de Catalunya sigui un estat independent tot es farà bé, tot es farà fantàstic, perquè 
hi ha tota la voluntat que no hi ha a la resta dels estats. Doncs tant de bo, tant de bo 
resulti que quan arribi aquesta situació, si és que arriba alguna situació, tinguem re-
solts tots els problemes de frontera també de Catalunya. I aquesta acollida, d’alguna 
manera, segons algunes intervencions, sembla que serà «obrim les fronteres». Que 
el mateix senyor Amorós ha arribat a dir –i entenc que amb tota la lògica i amb tota 
la raó– que no es poden fer tampoc asseveracions en aquest sentit.

Però, de tota manera, sí que voldríem insistir en el que comentava el senyor Amo-
rós del problema d’habitatge –sabem que són recursos insuficients. A mi m’agrada-
ria saber, en el tema dels recursos que es destinen a habitatge, d’aquests que diu 
que gestionen les entitats –vostè ha dit que el 25 per cent els busca la Generalitat; 
la resta, les entitats–, quin és el paper que estan tenint els ajuntaments en aquesta 
distribució, en general. 
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I és una de les preguntes que li feia que no m’ha pogut respondre, segurament 
per la falta de temps i perquè hi ha moltíssima informació. Quin paper creu vostè 
que han de tenir els ajuntaments i les ciutats? I ha parlat en concret dels micropo-
bles de com s’està incentivant que pugui haver-hi persones que vagin a viure en 
aquests micropobles, que tenen unes situacions específiques, on justament l’arriba-
da de més gent els serveix per a una reactivació social, econòmica, productiva en 
molts sentits. Però quin paper creu que han de tenir les ciutats en aquest traspàs de 
competències i en aquesta redistribució de competències que es pugui fer des del 
nivell de l’Estat.

Jo vull agrair-li també algunes informacions que ens ha donat. Entenem el tema 
de les convocatòries. Nosaltres..., no és que sigui una fixació que hi hagi una con-
vocatòria específica, però sí que ens agradaria veure, un cop es resolgui la convo-
catòria, si, efectivament, hi ha hagut la dimensió dels projectes i la quantitat dels 
projectes que ens faci realment..., o sigui, que demostri que s’han pogut destinar els 
recursos que estan previstos a aquest eix d’intervenció.

El senyor Wagensberg ens ha dit que l’estudi que demanàvem sobre el corredor 
humanitari ja està registrat. Nosaltres hem de dir que no en teníem constància, que 
no ens ha arribat aquesta informació. I llavors sí que m’agradaria que si el senyor 
Vila pot aprofitar la seva segona intervenció per explicar-nos una mica més què és 
el que diu aquest corredor humanitari, doncs li ho agrairíem, per saber una mica del 
que estem parlant, perquè era un dels temes que hi havia en aquesta moció que els 
dèiem que vam aprovar.

I ja per acabar, Esquerra Republicana deia que aprofitem la negociació dels pres-
supostos per dotar..., o sigui, per garantir aquest corredor i per cofinançar-lo. Abso-
lutament d’acord. Entenc que això forma part del que seran les prioritats que posarà 
per davant Esquerra Republicana a l’hora d’acordar aquests pressupostos. I, com pot 
imaginar-se, des del nostre grup estarem absolutament al costat de que s’hi destinin 
més recursos. 

Ja ho hem comentat, que creiem que s’ha de recuperar la partida que hi havia 
–que es va posar en marxa quan el Govern Zapatero– d’uns 200 milions d’euros per 
a polítiques d’acollida, que va desaparèixer amb els pressupostos del Partit Popular 
i que nosaltres volem que tornin a aparèixer en aquests pressupostos. També són re-
cursos destinats justament a comunitats autònomes i ajuntaments que estan donant 
aquesta primera resposta a l’acollida. 

Nosaltres creiem que, en aquest sentit, hem de dir que ens sembla que és bastant 
més valenta i bastant més compromesa, parlant dels problemes de fronteres i dels 
problemes de refugi, l’actitud que poden tenir partits com Esquerra Republicana o 
com hem vist a... (tall de comunicació) ...i a una part dels pressupostos, que millori 
les condicions de la vida de la gent, i també aquests, també les de la població que 
arriba a l’Estat espanyol en cerca de refugi, que no algunes altres actituds obstruc-
cionistes, de bloqueig, que l’únic que fan és donar-li l’esquena a qualsevol canvi i 
possibilitat de millora d’aquells que pensen que en temps del Partit Popular es vivia 
millor.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Ara se l’ha sentit molt millor, eh? Crec que no 
hi ha hagut problemes...

Susanna Segovia Sánchez

Gràcies.

La presidenta

...de connexió. Bé, seguint amb els torns que hem donat abans, té la paraula el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor David Bertran.

Fascicle segon
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David Bertran Román

Sí; gràcies, presidenta. A veure, per anar concretament als temes dels que hau-
ríem d’estar parlant, perquè, com bé deia la diputada Segovia, doncs sembla que 
quan s’ha de parlar de les competències de la Generalitat el que fan els grups inde-
pendentistes és dedicar-se a parlar d’altres àmbits, d’altres àmbits on tenen represen-
tació i on perfectament poden exposar les seves demandes. Però que aquí, podent 
fer-ho com ho poden fer, no és el lloc on al final gestionarem o posarem directrius 
sobre aquestes coses. Per tant, jo aniria a les coses, a les competències que té la Ge-
neralitat i que és pel que han vingut a parlar el secretari i el director general.

Jo voldria, doncs, posar sobre la taula un altre cop, com una cosa preocupant la 
situació dels joves migrants pel que fa a ocupació. És una cosa que és greu per a tota 
la joventut en general, amb unes taxes d’atur altíssimes, però que en la gent que és 
migrada encara és més greu. I pensem que des del Servei d’Ocupació de Catalunya 
s’hi haurien de posar més recursos i millors polítiques públiques per aconseguir su-
perar aquesta problemàtica o, almenys, pal·liar-ne els efectes.

Llavors, un altre tema que volia comentar era, i crec que no se n’ha parlat espe-
cíficament, però és que nosaltres ho volem posar sobre la taula, perquè és que va 
haver-hi una resolució que es va aprovar en aquest Parlament sobre els pensionistes 
veneçolans, gent molt gran, que no està rebent la seva pensió i que té, doncs això, 
dificultats per poder tenir una vida digna aquí. 

I, és clar, es parlava de la renda garantida de ciutadania de Catalunya i de les so-
lucions que s’han fet per part del Govern perquè sigui més accessible. Però és que 
la renda garantida de ciutadania, encara que estigui aprovada..., és que falta molt 
desenvolupament perquè arribi a tothom a qui ha d’arribar. És que és una eina que 
encara no arriba a tothom, i nosaltres, des del nostre grup, ho hem denunciat manta 
vegades al Parlament. Per tant, mentre aquesta renda garantida no arribi a tothom 
que ha d’arribar, haurem d’intentar utilitzar d’altres eines.

I finalment, pel que fa al tema de l’adjudicació de la qual parlàvem abans, del 
contracte a Plataforma per la Llengua que ha donat aquest Govern a aquesta asso-
ciació perquè, bé, doni..., doncs sobretot el que fa és donar cent hores d’ensenyament 
de llengua catalana sobre les 135 que té, i només en dona cinc hores a salut sexual 
i reproductiva. Nosaltres el que diem és que ens preguntem quina és l’especificitat 
d’aquesta associació pel que fa a temes de gènere per fer uns cursos que estan cen-
trats en les dones migrades. I, evidentment, que l’aprenentatge de la llengua és una 
cosa important, però és que tant la llengua catalana com la llengua castellana són 
les dues llengües d’ús més habitual a Catalunya.

Però és que, és clar, nosaltres ens trobem que no hi ha hagut un concurs públic, 
com es vol dir per part del secretari general; hi ha hagut..., doncs entre tres entitats 
que va mirar el mateix Govern es va elegir Plataforma per la Llengua sense que hi 
hagués un concurs públic. 

I és clar, demanava el secretari que si hi havia indicis d’irregularitats en aquest 
sentit en el Govern de la Generalitat que ho digués. Doncs miri, de moment, aquest 
estiu la Sindicatura de Comptes va enlletgir el fraccionament indegut de contractes 
de Justícia de 2015 i 2016, pel qual nosaltres ja vam demanar la compareixença de 
la consellera de Justícia. 

Per tant, no ho sabem encara, en concret, si aquest cas serà assimilable a aquests 
o no. Però sàpiga que Ciutadans –com sempre ho hem estat– estarem sent vigilants 
amb els potencials casos de desviament irregular de fons públics. I és per això que 
nosaltres demanem més informació sobre aquest cas concret, perquè tingui l’opor-
tunitat, com a membre del Govern, d’explicar-ho.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Bertran. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Té la paraula el senyor Ferran Pedret.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Formularé, en primer lloc, les preguntes, que no em passi 
com al primer torn. 

En primer lloc, volia preguntar pels sistemes, mecanismes que hagin adoptat per 
adaptar els programes d’atenció i orientació a les persones refugiades en el nostre 
sistema d’acollida en aquest temps de pandèmia. Perquè vostès han comentat que, 
efectivament –ho ha comentat el senyor Amorós–, els sistemes presencials havien 
patit interrupció, necessàriament, i, per tant, els vull preguntar quines alternatives 
s’han arbitrat i quina és l’avaluació que fan del funcionament d’aquests mitjans alter-
natius en els programes d’atenció, d’orientació, tots els que es desenvolupen.

També els volíem preguntar per la qüestió de l’avaluació que fan de la col·labo-
ració amb les entitats locals –amb les entitats municipals, bàsicament– i quina pers-
pectiva tenen de cara al futur. És a dir, si pensen en ampliar la col·laboració, inclús 
en provar d’establir noves línies diferents de les que ara tenen; per tant, que puguin 
fer alguna menció a això.

També volia preguntar pel Programa de Defensors i Defensores de Drets Hu-
mans. És veritat que s’ha detectat també en temps de pandèmia que s’ha aprofitat 
per intensificar la persecució d’aquestes persones, especialment en el cas de Cen-
treamèrica, però, òbviament, no només. I, per tant, els preguntem si valoren la possi-
bilitat d’ampliar, més enllà del previst ja, aquest programa de defensors i defensores 
de drets humans en el futur.

I finalment, els volia preguntar –que pot quedar una mica descontextualitzat al 
fer la pregunta després d’aquestes més concretes i més locals– sobre la seva ava-
luació al respecte del funcionament del sistema de Dublín, o de Dublín III, com ho 
vulguin dir. Perquè crec que una de les qüestions que no acaben de funcionar, preci-
sament, és aquesta, que el sistema de Dublín III no acaba de funcionar.

I després, en el temps que em quedi, volia dir un parell de coses respecte a les 
intervencions que s’han produït després de la del meu grup.

A veure, jo, en general, critico del Govern de la Generalitat de Catalunya i de les 
forces polítiques que donen suport al Govern una certa tendència a allò que en anglès 
en diuen el «blame avoiding», és a dir, una certa facilitat per centrifugar les respon-
sabilitats cap a qualsevol altre poder públic, cap als poders públics locals, sovint –el 
qual em sembla, diguem-ne, més abusiu– o cap al Govern espanyol en altres casos. 

En aquest cas, no crec que es pugui dir que estem davant exactament d’això, per-
què, certament, la distribució de competències és la que és. Però llavors practiquen 
una qüestió –jo ho dic més per grups parlamentaris que per vostè, senyor Amorós, 
tot i que alguna qüestió hi ha hagut d’això–, practiquen allò de situar, posar-nos per 
davant una hipòtesi, que no diré que sigui incomprovable però sí incomprovada. I és 
que, allò, «en un estat català independent això ho gestionaríem molt millor», o amb 
una orientació política molt diferent.

Jo crec que si volem tenir un debat seriós i rigorós sobre això, i almenys aques-
ta és la meva intenció, hauríem de poder convenir que els condicionants materials, 
els condicionants politicosocials existents a la societat catalana en un estat hipotè-
ticament independent, però també en l’actualitat, no difereixen massa dels del nos-
tre entorn. I creure’ns que la nostra societat és diferent, millor i que està vacunada 
davant de determinats riscos o la pràctica de determinades polítiques, jo crec que 
és enganyar-nos; pot contribuir a un determinat relat polític, però jo crec que és en-
ganyar-nos. 

I, en tot cas, el que sabem és el que tenim, i tenim a la societat catalana, escol-
ti, actituds que, a la vegada, en la societat civil organitzada poden donar a entendre 
que hi ha una voluntat d’acollir, de..., etcètera, com també passa amb la societat civil 
organitzada del conjunt d’Espanya –si parlem d’ONGs, associacions, plataformes o 
entitats–, però també tenim actituds de fons que indiquen altres qüestions i no vull 
entrar en el debat, diguem-ne, més pròpiament nostre. 
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Però, fins i tot en el debat més pròpiament nostre de la darrera dècada, tenim al-
gunes mostres de que hi ha certs riscos. I, per tant, jo crec que val la pena parar-hi 
atenció també.

La qual cosa no dic, en absolut, per espolsar responsabilitats. Jo crec que cada 
formació política ha d’assumir les contradiccions que té quan governa i quan està 
a l’oposició i, per tant, em correspon a mi assumir les que, en aquest cas, recauen 
sobre l’actual Govern d’Espanya. Que també és veritat que des de la seva formació 
fins ara ha hagut d’abordar una situació realment complexa i, per tant, moltes de les 
qüestions que es plantejava han estat posposades.

Però –i acabo; no sé si la senyora Madaula obria el micro per comminar-me que 
ho fes–, però acabo dient que crec que de la meva intervenció inicial, i voldria re-
marcar-ho en aquesta segona intervenció, el que aquest portaveu vol traslladar és que 
creu que han de canviar l’orientació política general en matèria de migració i també 
en matèria de refugi, tant d’Espanya com del conjunt dels estats membres de la Unió 
Europea i de la Unió en si mateixa. Aquesta és la qüestió que volia deixar clara. 

A partir d’aquí, totes les contradiccions, les tenim, i totes les propostes de millo-
ra. Que, a més, jo crec que podem coincidir en gran mesura amb el que expressava 
el senyor Amorós, és a dir, no estem bojos, no estem fora de la realitat; es tracta 
d’ordenar els fluxos d’una manera racional i a la vegada amb criteris humanitaris. 
Doncs en això podem estar d’acord, i convido a que hi treballem plegats.

La presidenta

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

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, tan telegràficament com pugui. Remarcar el que hem dit 
abans: en un context general, global i futur de creixement dels moviments humans, 
en concret i en particular hem de denunciar la responsabilitat directa de la Unió Eu-
ropea i de l’Estat espanyol i altres estats en la generació de les causes que motiven 
part d’aquests moviments.

Les migracions són legítimes, els moviments humans són legítims, independent-
ment de les seves causes. Però hi han causes concretes lligades a conflictes militars, 
a conflictes mediambientals, a vulneració de drets fonamentals i a situacions de des-
igualtat econòmica de les quals la Unió Europea i l’Estat espanyol són directament 
responsables, i això imposa el deure polític i moral de donar solució i resposta políti-
ca integral als moviments humans que això genera. Hi insisteixo, no és just no voler 
fronteres per a la intervenció exterior en la defensa dels interessos i posar-la després 
a l’acollida i els drets. Això em sembla una qüestió fonamental.

I en aquest marc, la Generalitat ha de voler anar més enllà. Efectivament, la 
Generalitat ha de voler anar més enllà. Hem reconegut, hem valorat positivament 
els esforços del Govern i dels seus departaments en matèria de política exterior, de 
migracions, etcètera. Hauríem de dir, també, que la Generalitat no està responent 
adequadament i que els resultats no són bons, i que en aquest sentit hem de ser crí-
tics i crítiques pel que fa després ales polítiques d’inclusió, per exemple, si fem espe-
cial atenció a les persones migrades menors. Aquí hem de criticar les insuficiències 
greus de la política de la Generalitat en aquest sentit. 

Però, en qualsevol dels casos, cal anar més enllà i cal esforçar-se per desenvolu-
par un model polític d’acollida de la immigració, de l’asil i del refugi que sigui refe-
rencial des d’un punt de vista de defensa dels drets humans, dels drets civils, socials 
i polítics fonamentals, malgrat que això impliqui anar més enllà i entrar en conflicte 
amb els actuals marcs legislatius. Perquè, evidentment, malgrat que la nostra socie-
tat sigui perfectament equiparable a les del nostre entorn, és igualment legítim voler 
millorar-la, i per això necessitem instruments, i aquests instruments s’han de posar 
en pràctica també en qüestions com aquesta, que són referencials.
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També vull afegir que, com vostès saben –no repeteixo res que vostès no sàpi-
guen, però val la pena subratllar-ho aquí–, el model demogràfic català és un model 
que secularment s’ha basat en la migració; la migració ha estat sempre una contri-
bució fonamental al desenvolupament d’aquest país i ha de continuar sent-ho, però 
volem que sigui amb dignitat i amb condicions. 

Hi insisteixo, l’única diferència entre una política d’acollida activa i positiva i 
una de restrictiva o negativa és que en el segon cas es produeix igualment però en 
condicions de precarietat, i això –això– sabem perfectament que aquí i a tot arreu 
crea condicions objectives per al desenvolupament del feixisme. 

Per tant, també per aturar el feixisme hem de desenvolupar polítiques positives, 
i, efectivament, rebutjar absolutament i crear les condicions perquè no es tornin a 
repetir fenòmens com els que hem denunciat en diverses ocasions en aquesta sessió 
dels gairebé cinc-cents morts recents a la frontera sud, però també les expulsions 
en calent que practica el Govern espanyol, al que sí, hem de responsabilitzar de no 
estar fent una aportació positiva, significativa, no estar fent un gir polític pel que fa 
a aquesta qüestió. Demanem que la Generalitat el faci.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa-
raula el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, presidenta. Bé, alguns dels diputats i diputades que m’han precedit deien 
que no hem parlat del treball o del que han vingut a exposar avui els dos comparei-
xents, per tant, del treball del Govern de la Generalitat. Jo els demanaria que es re-
visin la intervenció, perquè ara estava revisant les notes i diria que sí que ho han fet. 

El que passa és que, com ara mateix fa un moment comentava el diputat Riera, 
és impossible parlar, atendre el tema que estem parlant avui, el tema de les vies le-
gals i segures, el tema de l’acollida, on segur, sobretot en el tema de l’acollida, que 
la Generalitat hi té molt marge per treballar-hi, no podem entendre tot això sense 
entendre el paper del Govern espanyol, el paper de la Unió Europea i el paper del 
nord global en general. I, per tant, com que la millor manera de solucionar les coses 
sempre és anar a la causa, a l’arrel, és inevitable que també ho fem al llarg de les 
nostres intervencions.

Deia la diputada Segovia –o reconeixia, vaja– que no s’ha fet prou feina o no s’ha 
fet la feina suficient, i és d’agrair que tots plegats siguem crítics també quan gover-
nem, o quan els nostres espais governen. Però jo en aquest cas afegiria: no és que no 
s’hagi suficient, és que el que està passant aquests dies a Canàries –que, de fet, és 
un retrat del que passa sovint, però ara de manera augmentada– diríem que és que 
és un escàndol majúscul de vulneració de drets humans. 

És un escàndol majúscul perquè és que no hi ha cap lloc al món on ara mateix 
estigui morint tanta gent. I a la gent que aconsegueix arribar no se’ls està donant l’as-
sistència jurídica adequada, se’ls està posant en vols de deportació, a moltes d’aques-
tes persones, sense ser informades prèviament, per exemple, del seu dret a demanar 
asil. Per tant, no és que estiguem avançant a poc a poc, sinó és que diria que estem 
anant enrere i en consonància, diguéssim, amb el que està fent una mica el nord glo-
bal en general.

En al·lusió també al que deia el diputat Dalmases, jo entenc que estem ara en 
campanya electoral, però em sembla una mica –i deixem-ho dir de manera suau– 
hipòcrita el seu discurs, quan el seu espai polític, Convergència, va votar a favor de 
la Llei d’estrangeria, una llei d’estrangeria que és la que permet que avui, que ahir i 
que abans d’ahir ja hi hagi vols de deportació i vols en calent. No podria ser possible 
sense aquests vols de deportació. I abans de que vostè em contesti ara que això és un 
espai polític que ja no és el seu i que és nou, deixi’m recordar-li que fa pocs mesos, 
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i en plena pandèmia i en plena situació d’emergència per a moltíssimes persones, el 
seu mateix espai polític –Junts, en aquest cas– es va abstenir al Congrés davant de 
la ILP que demanava la regularització de més de 600.000 persones. 

Per tant, com sempre, veig una mica una diferència entre el discurs i després 
entre el que voten o el que fan. Perquè aquest discurs estaria molt bé si aquests dos 
punts anteriors que li he dit els haguessin votat de manera substancialment dife-
rent.

També voldria preguntar al director general de Cooperació si, havent rebut l’in-
forme del Govern, i, per tant, també, atenent que la Generalitat ja ha informat el 
Govern espanyol –com explica aquest informe– de la voluntat de fer aquest corre-
dor humanitari, de cofinançar-lo, si troba que és necessari potser, a banda de només 
demanar-l’hi, sinó d’«apretar» una mica, d’«apretar» potser en el sentit més polític.

També responent a la diputada Segovia, li asseguro que sí, que Esquerra Repu-
blicana presentarà unes esmenes. I també responent, per tant, al diputat Dalmases, 
Esquerra Republicana, que no ha dit que aprovarà aquests pressupostos sinó que ha 
dit que els negociarà, ja inclourà algunes esmenes en les quals es demani més dota-
ció pressupostària per a Salvamento Marítimo, en què hi hagi també aquesta accep-
tació i cofinançament del corredor humanitari. I, per tant, crec que la millor manera 
de fer política és aquesta, no la manera del bloqueig i davant, sobretot, de situacions 
tan urgents com la que estem vivint, per exemple, aquests dies a Canàries.

Sobre el tema d’ACNUR, entenc perfectament la resposta. Simplement el comen-
tari era perquè, bé, crec que és de responsabilitat, ja que donem tants tants centenars 
de milers d’euros a la tasca d’ACNUR, doncs que fem aquesta revisió, perquè les 
persones que han pogut estar allà han constatat que el seu treball és força deficient. 
Han constatat també com subcontracta aquestes altres ONGs; no només ONGs, 
sinó també empreses, i que són aquestes mateixes empreses, a vegades de seguretat, 
o també els mateixos treballadors d’ACNUR els que impedeixen l’entrada de moltes 
persones, entre ells els periodistes.

Deia vostè molt bé que no només passa a Lesbos, això. Diré més: això ens ho 
hem trobat a Canàries; a Canàries estan a centenars i centenars de metres i no els 
deixen passar per petició directa del ministre del Govern espanyol, Grande-Mar-
laska, que va decidir endarrerir tota aquesta línia perquè no hi poguessin accedir 
aquestes persones. Després vam poder entrar un dia –jo em vaig colar, i ho diré aquí 
clarament, fent-me passar una mica per periodista–, em vaig colar i vaig poder fer 
una fotografia, per exemple, de..., t’explicava molt bé algun dels motius pels quals 
no ens poden deixar entendre. S’estaven allà..., s’estaven, per exemple, separant els 
banys, «baño para inmigrantes» i «baño...», no hi posava res, però bé, hem d’enten-
dre «baño normal». Una cosa que també ens vam trobar a Lesbos: al Lidl del costat 
del camp de refugiats hi havia la cua per als refugiats i la cua per a les persones au-
tòctones, podríem dir, no?, nascudes a Grècia.

I, per tant, això no fa re més que explicar un problema de magnitud global i que 
aquí sí que té a veure també el nostre paper en l’acollida d’aquestes persones, que 
l’acollida, no només administrativa, burocràtica i institucional, sinó també la social 
és una qüestió la qual hem d’estar revisant, revisant completament, perquè avui en 
dia estem veient imatges que ens poden recordar massa les imatges que vèiem a 
l’apartheid durant els Estats Units on, literalment, també hi havia les aixetes i els 
lavabos per a persones blanques i les persones, segons deien ells, «de color» en lloc 
de dir «persones negres».

La presidenta

Hauria d’anar acabant, senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Doncs ja està. Disculpa’m. Ja està.
Gràcies.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Wagensberg. Ara és el torn del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Té la paraula el seu portaveu, el senyor Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Reiterar el nostre agraïment al senyor Manel Vila i al 
senyor Oriol Amorós. (Pausa.)

La presidenta

Sí; no se sent bé, senyor De Dalmases. Apropi’s més. Se sentia molt fluixet.

Francesc de Dalmases i Thió

Ara em sentiu millor?

La presidenta

Crec que sí.

Francesc de Dalmases i Thió

Em sentiu millor ara? És que estava a una mica de distància. Re, nosaltres volíem 
reiterar el nostre agraïment tant a en Manel Vila com a l’Oriol Amorós per la bona 
feina que fan. Nosaltres volíem que aquest Govern, el Govern al qual donem suport, 
fos un govern referent pel que fa a la defensa dels drets, dels drets tots, arreu i per a 
tothom, i el Govern del president Torra s’ha d’esforçar en que sigui així.

El que parlem avui, ni tenim prou recursos ni tenim prou competències, però 
ens agrada poder defensar que amb les competències que té i amb els recursos que 
té i amb el que ens heu explicat avui, doncs ho feu prou bé. Es fa prou bé tot? No; 
no, no. Efectivament, no. Ho comentava fa un moment el diputat Riera, que posa-
va algun dels molts exemples. Amb els menors no acompanyats quan deixen de ser 
menors ho fem bé? No, no, i ens hi hem d’esforçar més perquè això sí que és com-
petència nostra.

De la vostra intervenció, ens agradaria accentuar una mica aquesta necessitat 
de partenariat encara més fort amb la societat civil organitzada, amb el món local. 
I, sobretot, posar molt l’accent en que, efectivament, en una crisi global que afecta 
80 milions de persones seria molt fàcil dir: «No hi podem fer res.» El que és im-
portant és que assegurem que cadascú, des dels seus àmbits de responsabilitat, des 
de les institucions en les quals té responsabilitat, en aquest pam quadrat es facin les 
coses una mica millor. 

I jo entenc que s’han sentit afectats i els ha dolgut alguna cosa que els han dit tant 
els comuns com els socialistes per formar part del Govern de Madrid. Però és que els 
morts que estan ocorrent en aquests moments a prop de la frontera sud de l’Estat es-
panyol estan passant amb aquest Govern, i és normal que ens preocupi. I la tanca 
que s’ha construït, més alta que la que volia fer Trump a la frontera amb Mèxic, l’ha 
fet aquest Govern, i és normal que això posi en dubte aquests fets, la seva actuació.

I els que deien que els centres d’internament per a estrangers eren unes presons 
injustes i pràcticament il·legals eren alguns dels que donen suport a aquest Govern 
espanyol, i, per tant, és normal que els hi demanem a vostès. 

Ja més enllà –més enllà– de l’insult que representa que diguin: «Sembla que vivi-
en millor amb el PP.» Doncs escolti, a formacions polítiques que tenen gent a la presó 
i a l’exili, que mantenen presos polítics que ja fa més temps que són a la presó amb 
el Govern de socialistes i comuns que no pas amb el Govern del PP, intentin no fer 
aquests insults a la intel·ligència. Perquè molt difícil ho tindria una fiscalia, no de PP 
sinó de Vox, per ser més repressiva del que ha estat la fiscalia que hi ha actualment.

I, escoltin, a mi em sembla molt bé que finalment hagi estat el diputat d’Esquerra 
el que hagi defensat gairebé amb més entusiasme aquests pressupostos que no pas 
comuns i socialistes, i que ho hagi fet... Jo almenys li agraeixo que, suposo que pel 
fet de ser home, no hi han afegit la dosi de masclisme a que ens estan acostumant 
alguns dels seus companys.
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Però, sap què passa? Sap què passa, diputat Wagensberg? Que jo sí que li dic 
que aprovaran aquests pressupostos, perquè aquesta cursa folla amb Ciutadans l’han 
guanyat vostès, a veure qui acompanya més aquest Govern. I sap amb qui els apro-
varan? Amb el PDECAT, que resulta, coses de la vida, que és la Convergència a la 
que vostè feia referència. Amb aquests votaran vostès els pressupostos. I totes aques-
tes qüestions que vostè..., i que jo els he anomenat i que els retreia, les avalen quan 
voten aquests pressupostos. 

I a mi no em fa cap il·lusió, m’encantaria no tenir raó. Però sap què passa? Que els 
presos polítics són una realitat, que la repressió és una realitat, que aquest Govern ha 
fet la tanca més alta és una realitat, que el que passa ara mateix a les illes Canàries 
és una realitat i que donar estabilitat i donar força a aquest Govern és una irrespon-
sabilitat, per això l’hi retrec. Que els companys de viatge que tindran en aquest camí 
no m’ho expliqui ni quins són, perquè ja li he explicat jo quins són.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara tornaríem a tenir un breu torn per als 
compareixents, el senyor Amorós i el senyor Vila. Senyor Vila, em demana la parau-
la? Vostè primer? (Pausa.) Sí, estava «mutejat», s’hauria de... Ara.

El director general de Cooperació al Desenvolupament

Et demanaria, presidenta, si podria començar...

La presidenta

Sí, sí.

El director general de Cooperació al Desenvolupament

...perquè a les 18.00 tinc un Zoom amb Guatemala per parlar del pas del dar-
rer..., les darreres inundacions, i com és connexió amb Amèrica Llatina hauria de 
cuidar-ho.

La presidenta

I tant, no hi ha cap problema. Sàpiguen que han de ser breus en aquest torn.

El director general de Cooperació al Desenvolupament

Sí. Li farem arribar a la diputada Susana Segovia aquest informe, que no sé per 
què no el té. Però, lligat amb la resposta que em demanava el diputat Ruben Wa-
gensberg, després de l’informe que vam fer amb ports segurs no hem avançat més 
ni en la negociació amb l’Estat ni a dintre. El treball de ports segurs estava incor-
porat en el Pla Estratègic d’Acció Exterior 2020 d’aquest Govern, que el Tribunal 
Constitucional l’ha aturat. I, com que l’ha aturat el Tribunal Constitucional, primer 
hem de solucionar aquests temes que anar seguint al petit detall. Ens sap molt greu 
que l’hagi aturat, però és així.

I al diputat Ferran Pedret, que em demanava pel programa de defensors i defenso-
res, li torno a dir el mateix: a la que hi hagi més pressupost ampliarem aquest progra-
ma, perquè volem que sigui una de les senyes d’identitat de la cooperació catalana, 
el programa d’acollida de persones que per motiu de drets humans o per motiu de 
drets ambientals o per motius de drets socials estan patint en el món. A mesura que 
el pressupost de l’agència vagi augmentant, anirem augmentant la capacitat de rebre 
més defensors i defensores aquí al país.

I moltíssimes gràcies per la compareixença, però he d’anar-me’n a parlar amb 
Guatemala. Disculpeu, eh?

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Vila. Continuem... Fem la feina i entenem perfectament 
que aquesta videotrucada sigui tan important.

Gràcies.
Sense més, donaríem la paraula al senyor Oriol Amorós.
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El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Molt bé. Talli’m quan cregui oportú, perquè m’han fet tantes i tantes preguntes 
que... Intentaré ser breu, però també per respecte als diputats els voldria contestar. 
Aniré molt ràpid, eh?

A veure, d’algunes intervencions entenc que hi ha un terreny comú de concepció 
de temes que són competència estatal que no han sortit aquí amb ganes d’espolsar-se 
responsabilitats. Senzillament, vull dir, tot el que facis en immigració, estrangeria, 
refugi té un marc legislatiu estatal que és molt important tenir-lo en compte perquè, 
si no, no ens en sortim. 

I jo els convidaria a que anéssim junts en algunes ocasions en alguns temes a 
Madrid, no amb una dinàmica de confrontació, amb una dinàmica d’avançar, d’in-
tentar trobar sortides. Perquè segur –segur– que moltes de les coses que ha dit la 
diputada Segovia o el diputat Pedret, si ells les diuen en un context..., si podem fer 
una mica d’intergrup català d’acollida a Madrid o en un context de lobby conjunt, hi 
han temes importantíssims en els que estem d’acord i que potser ens donaran suport.

Amb el Govern de l’Estat hi parlem molt. No tenim un problema d’interlocució 
amb la secretària d’Estat d’Immigració, de fet, hi hem parlat molt. Tenim un proble-
ma, de moment, d’arribar a concrecions, això sí. Això sí. 

Per exemple, el que ha dit la diputada Segovia del fons. Aquest fons es va crear 
amb la investidura del Zapatero a proposta d’Esquerra Republicana el 2004. Des-
prés tothom hi va estar a favor, comunitats autònomes del PP..., de tots els grups, 
tothom hi estava súper a favor. És clar, és molt estrany que no es recuperin aquests 
pressupostos, molt estrany. Molt estrany, perquè és un fons que està a la Llei d’es-
trangeria; o sigui, la Llei d’estrangeria diu: «Ha d’haver-hi aquest fons». És a dir, als 
pressupostos només hi ha de sortir, hi sortirà sí o sí, i només pot sortir i dir o amb 
una partida de zero euros o una partida diferent de zero euros. Però és molt estrany 
que no hi sigui. Per tant, jo crec que aquí hauríem de fer coses...

El tema corredors humanitaris i vies segures. Escoltin, jo he proposat a tres di-
rectors generals de Migracions de l’Estat –a tres, eh?– que vull ponts segurs. És 
que crec que és possible, crec que és necessari i crec que és l’alternativa realista a 
les morts al Mediterrani. Jo crec que ningú de nosaltres, dels que estem en aquesta 
comissió, podem acceptar moralment tres mil morts anuals. No ho podem acceptar 
–no ho podem acceptar. Jo no ho puc entendre. Per una qüestió que demogràfica-
ment no és rellevant.

O sigui, Barajas és, doncs no ho sé, quinze, vint vegades, a vegades cent, els 
últims anys potser menys, deu vegades més que l’estret. Però, ens preocupa el des-
gavell de les fronteres? És això? És per això que tenim tot el sarau del Mediterrani 
que provoca tres mil morts anuals? És per això? No. Però si Barajas és deu vegades 
l’estret!, o més –o més– cada any. 

Per tant, ostres, per una qüestió que té molt de simbòlic no és acceptable que 
morin tres mil persones que, per altra banda, volen collir peres, cosa que cada any 
enviem una carta a tots els aturats de Catalunya de si volen anar a la campanya de la 
fruita i la resposta és –en fi, vostès se la imaginen– tendint a zero. 

Llavors, és clar, això no és solucionar... És a dir, jo he proposat moltes vegades, o 
sigui, parlant... Si vostès m’acompanyen a Madrid a demanar-ho junts, els ho agrairé, 
a dir: «Escolti, fem un pont estable». Que els fa por. Bé, doncs comencem amb cin-
quanta; fem-ne cent, després. Però fem un pont estable. O sigui, no pot ser que jo par-
li amb l’ambaixador de Mali, que li pregunti: «En els últims deu anys, quants visats 
vostè ha donat per anar a Europa o a Espanya?» Diu: «Zero.» Diu: «Doncs, miri, sap 
què? A Catalunya en tenim nou mil, de Mali, nou mil, i vostè ha donat zero visats.» 
No pot ser. O sigui, jo demano una mica de realisme. Sabem que abans els he do-
nat uns gràfics que només mirar-los ja veus que hi haurà immigració. Per tant, això.

Senyor Bertran, la informació la té tota vostè. La informació del que avui publi-
ca el senyor... Com es diu aquest diari? El... Ostres, ara no me’n recordo. Bé, el diari 
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que vostè ha mencionat abans, que és un digital, la tenen d’una pregunta de Ciuta-
dans, i vostès els van enviar els contractes, els van donar tota la informació. Vull dir, 
la font no és el diari, la font són vostès. 

Per tant, la informació la té tota i la tindrà sempre que calgui perquè és el seu 
dret com a diputat i vostè exerceix la seva feina d’oposició i nosaltres donem comp-
tes. I la informació que vostè vulgui quan vulgui. Per tant, la té tota, la informació 
d’aquests contractes, la té tota. Doncs si troba re irregular, ens ho diu. Però com que 
no hi trobarà res, doncs ja està; aquí està el tema.

El debat europeu i la participació en el debat europeu, que ho heu tocat diversos 
grups amb diferents coses. Jo crec que Catalunya s’ha d’explicar al món, jo estic 
d’acord amb el que deia en Ferran Pedret. Catalunya tenim els nostres racistes, evi-
dentment que sí. Et diré més: tots els ciutadans del món tenim el nostre petit racista 
dintre i hem d’intentar assassinar-lo, diguéssim, hem d’intentar contenir-lo, ama-
gar-lo, que una pulsió egoista, la té tothom, per entendre’ns, i, per tant... És clar, sí, 
sí. I els catalans també en tenim. Amb això estic d’acord. Si no, no tindria sentit que 
féssim una llei d’igualtat, com esteu ara fent en el Parlament, i que us encoratjo a 
que acabeu el treball com abans millor perquè la societat espera i necessita els tre-
balls que ara esteu fent amb la llei d’igualtat. 

Però també vull dir, amb la mateixa claredat de que clar que tenim racista i clar 
que..., també vull dir que tenim una societat, ostres, que té molt de valor; que ha 
tingut una actitud extraordinària; que en termes comparats ha sortit al carrer com 
ningú en temes de solidaritat, en temes d’acollida; que ha construït propostes; que 
han fet que..., no ho sé. 

Nosaltres vam fer un programa d’acollida que amb una sola roda de premsa... Te-
níem preparada una campanya de publicitat, i no vam gastar ni un duro, perquè vam 
dir: «Carai, si amb una sola roda de premsa s’hi han apuntat tres mil voluntaris.»

La presidenta

Senyor Amorós...

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

O sigui, em volia... –acabo, acabo.

La presidenta

...sí, hauria d’anar acabant. És que tenim encara tres punts més a l’ordre del dia.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Sí. Doncs disculpi’m. Només una pregunta que m’han fet diverses vegades, que 
és el tema dels ens locals. A veure, a la diapositiva 18 tenen vostès tota una sèrie de 
projectes amb els ens locals. Avui els n’he anunciat un altre que no havíem fet fins 
ara. Volem ficar 1 milió més a ajudar els ens locals que tenen persones refugiades. 

I en el model futur hi hauran de ser, és clar que sí, els ens locals, i la societat, 
també. Perquè una cosa que fan els mentors –i amb això acabo, presidenta–, una 
cosa molt interessant que fan els mentors, a banda del procés d’incorporació a la so-
cietat, aportar-hi un valor afegit que les administracions no sabrem fer mai, una cosa 
que fan és que persones que estan bé, que coneixen aquesta societat, com que volen 
fer voluntariat –per això dic que estan bé, que estan bé socialment, etcètera–, convi-
uen i viuen els problemes de la vulnerabilitat. I aleshores ens fan de controllers, ens 
fan de control de qualitat, i ens diuen: «Mira, aquí falleu. Allà em vas dir que tenia 
accés a la targeta però aquell CAP concretament els ha costat. En aquella escola em 
vas dir que escolaritzarien de seguida però ha costat una mica més.» Això ens fa 
millors els programes públics, la participació dels usuaris. Donar veu als que no la 
tenen fa millors els programes públics. 

Per tant, el model futur català ha de comptar amb els ens locals, amb les entitats 
i amb els ciutadans, i amb els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

Moltes gràcies. I disculpi, presidenta, si m’he allargat més del compte.
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La presidenta

Moltes gràcies, senyor Amorós. Ho entenem perfectament. Sabem que els temps 
són molt limitats en aquests debats, però que vostè ens ha aportat un powerpoint i 
ens ha aportat ara crec que uns enllaços aquí en el xat, i jo crec que els diputats po-
dran compartir amb vostè les seves opinions en altres formats i en altres sessions 
que tindrem al Parlament.

Així que moltes gràcies, els animo a seguir treballant. I ja saben que sempre al 
Parlament estarem disposats a escoltar-los sempre que faci falta i sigui necessari. 
Així que moltes gràcies.

Nosaltres seguirem amb els punts.
Gràcies.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

D’acord. Adeu, adeu a tothom, i gràcies. 

La presidenta

Adeu. Bé, i aleshores seguiríem amb el següent punt de l’ordre del dia, passaríem 
a les propostes de resolució. Abans de passar a les propostes de resolució, hauríem 
d’aprovar la modificació de l’ordre del dia. Ja els vaig explicar en un mail que..., va 
sortir el mail abans..., convocar la compareixença abans que jo pogués alterar l’ordre 
del dia, perquè el Grup de Ciutadans, dintre del termini que tenen tots els grups per 
fer-ho, va sol·licitar incloure aquestes propostes de resolució, i hauríem d’aprovar, si 
pot ser per assentiment, aquest canvi de l’ordre del dia i la introducció de les PRs. 
Si ningú hi té inconvenient, ho farem així. (Pausa.) Sí? (Pausa.) Perquè consti en 
acta que s’han introduït. 

Gràcies.

Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la direcció 
de la política exterior d’Espanya

250-00865/12

Doncs passaríem a la Proposta de resolució sobre l’obligació de respectar la di-
recció de la política exterior d’Espanya. És una proposta de resolució presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Té esmenes del Grup de Socialistes i Units per 
Avançar. I, per tant, ara li donaríem la paraula al Grup de Ciutadans. Segons m’han 
posat..., sí, aquesta proposta de resolució la portaria la senyora Susana Beltrán?

Susana Beltrán García

Sí, gràcies.

La presidenta

Així que té la paraula.

Susana Beltrán García

Sí; gràcies, presidenta. Ara presento la proposta i després, en un segon torn, par-
laré de les esmenes.

Bé, tots els grups polítics tenim dret, i també l’obligació, de criticar la política 
exterior d’Espanya si no hi estem d’acord, i és el que fem en el Congrés de Diputats. 
Ara bé, una cosa és els partits polítics i una altra cosa és el Govern de Catalunya. La 
normativa és claríssima. A l’article 149 de la Constitució espanyola diu que és com-
petència exclusiva, la política exterior i les relacions internacionals són competència 
del Govern central, i també diu que el Govern és el que dirigeix la política exterior.

La Generalitat de Catalunya té facultats per promocionar internacionalment les 
competències que ja té i que estan delimitades en l’Estatut d’autonomia. Però aques-
tes competències tenen un límit que és molt clar i que a vegades obliden els grups 
separatistes, que és el respecte de la política exterior d’Espanya. 
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El Tribunal Constitucional s’hi ha pronunciat moltes vegades, i el Govern sepa-
ratista continua saltant-se les lleis i continua sense respectar la direcció i la política 
exterior d’Espanya.

Els poso un exemple, que és un dels exemples que tinc més recent, però podria 
trobar-ne d’altres. Recentment, durant tot aquest temps de pandèmia, Torra va enviar 
cartes, i una de les cartes que va enviar va ser al primer ministre de Kosovo felici-
tant-lo. Kosovo, en primer lloc, no ha estat reconegut per Espanya, és a dir, que tot el 
que seria principi de respecte de competència en política exterior, lleialtat, etcètera, 
no s’està complint. Però no només no s’està complint perquè Kosovo no ha estat re-
conegut a Espanya, sinó que tampoc no s’estan complint les lleis perquè el Tribunal 
Constitucional claríssimament ha dit que el Govern de Catalunya no pot pronunciar-
se sobre processos d’autodeterminació de tercers.

Però tot això no fa prou mal com el fet de que s’hi ha pronunciat Torra, sobre Ko-
sovo, i fa molt pocs dies el president de Kosovo ha hagut de dimitir perquè ha estat 
acusat de crims de guerra i crims contra la humanitat, que són els crims més greus 
que es poden cometre contra tota la humanitat. 

Aleshores, què està fent Torra enviant cartes a una entitat que –a més, no pot 
fer-ho– és que, a més a més, part de la cúpula del Govern d’aquest país està situada 
i està denunciada per crims contra la humanitat –assassinats massius, violència se-
xual massiva, tortures?

Aleshores, el que estic demanant, o el que el Grup de Ciutadans està demanant 
és que es respectin les competències que tenen; si no els semblen bé aquestes com-
petències, es poden reformar en el Congrés de Diputats, i així ho poden fer tots els 
grups parlamentaris. I deixin-se de passar la vergonya que estem passant, i no no-
més la vergonya, sinó una situació terrible quan veus aquestes cartes i el que s’està 
demanant a aquestes cartes. Per tant, respecte per una cosa que hauria de ser òbvia 
per a tothom, no només per ara sinó també pel futur, què és el respecte a les lleis, 
que és el respecte a l’estat de dret, que és un dels valors de la Unió Europea.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, perquè són els que han presentat les esmenes. Té la paraula el 
senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Sí, efectivament, nosaltres havíem presentat quatre esmenes, 
cadascuna d’elles corresponent-se amb un dels punts de la part resolutiva de la pro-
posta que fa Ciutadans.

En primer lloc, en el punt 1, per introduir la qüestió de les competències del Go-
vern de la Generalitat en matèria d’acció exterior, que no estan recollides en l’Esta-
tut i que han tingut un desenvolupament a través de la Llei d’acció exterior, sobre la 
qual, per cert, també s’ha pronunciat el Tribunal Constitucional.

En el segon apartat, suprimíem el darrer incís del paràgraf en qüestió, on fa re-
ferència a que la ideologia separatista..., ho dic en els termes que redacta Ciutadans. 
Diu: «La ideologia separatista, així com cap altra, no està per sobre de les lleis ni 
legitima violentar les normes per imposar-nos els seus objectius.» Estem d’acord en 
això, però ens sembla sobrer especificar això en un text que, deixant-ho en la pri-
mera part del punt 2, creiem que pot suscitar un major consens i que ja es recull 
aquesta idea de que cap idea pot justificar l’incompliment de les normes ni li dona 
una legitimitat especial.

Una altra cosa és que, a més, podríem discutir –no és l’objecte d’aquest debat– 
que existeixi com a tal una ideologia separatista. Podria estar d’acord en que existeix 
una idea nacionalista, una ideologia nacionalista, sigui quin sigui el nacionalisme, 
perquè hi ha una determinada concepció del món, una sistematització de les idees, 
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una jerarquia dels valors que pot dir-se que és una ideologia. Però, en aquest cas, 
discutiria que hi hagués una ideologia separatista o independentista com a tal. Però, 
en qualsevol cas, aquest era el sentit de la segona esmena.

La tercera feia relació també a la supressió del darrer incís de l’apartat tercer, que 
demana al Govern de la Generalitat que s’abstingui d’enviar a les autoritats dels es-
tats membres argumentaris, cartes o qualsevol tipus de comunicació que vulnerin els 
preceptes de l’article 4 del Tractat de la Unió Europea. A nosaltres ens sembla que 
una carta o un argumentari no pot vulnerar l’article 4 del Tractat de la Unió Europea. 

Una altra cosa és que nosaltres discutim i critiquem que en aquestes cartes o en 
aquests argumentaris no és que s’hi doni la visió del Govern respecte a la realitat 
política, social i econòmica catalana, sinó que, en molts casos, ens sembla que es 
menteix obertament. Però això és una crítica política que hem de poder fer com a 
oposició que som, però el Govern ha de poder enviar cartes si ho considera oportú. 

En tot cas, a més, ens serveixen per mesurar l’entusiasme dels governs europeus 
amb les respostes que rep la Generalitat de Catalunya, perquè hem preguntat en di-
verses ocasions quina ha estat la resposta que han rebut les diverses cartes i memo-
ràndums que han enviat i el Govern és molt elusiu en la seva resposta, tendeix a no 
contestar-nos o a confessar-nos amb la boca petita que no ha rebut cap resposta. Des-
prés, evidentment, sorgiran personatges que diran que tenen el suport de no sé quants 
estats de la Unió Europea, etcètera, però en tot cas ens serveix per mesurar això.

I després, en el quart punt, nosaltres el que vèiem era que potser, tenint en comp-
te que hi ha qüestions que o bé estan pendents de decisió judicial o bé han estat, en 
tot cas, informacions que després no han tingut una continuació amb denúncies i 
altres, semblava que era millor no fer una referència directa a presumptes delictes 
sinó que, en tot cas, es deixés clar al principi de que no es poden utilitzar mitjans 
humans o materials de l’Administració, als que contribueixen tots els ciutadans per 
a finalitats partidistes.

I, per tant, aquestes eren les esmenes que presentàvem. I aprofito el torn per de-
manar-li a la presidenta que tingui present que demanarem votació separada del 
punt 3.

La presidenta

Perfecte. Moltes gràcies. Del punt 3, d’acord. Doncs seguim amb l’ordre. És el 
torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula la senyora 
Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies, presidenta. Bé, cap novetat. Ens trobem amb una nova proposta 
polaritzadora del Grup de Ciutadans, que busca l’agitació a partir de defensar la ju-
dicialització de la política. 

Nosaltres sempre defensarem, i ho hem dit moltes vegades, que s’ha d’acabar 
amb la judicialització i que cal una sortida política negociada al conflicte català. 
I entenem que també és aquest el que hauria de ser el posicionament de cara a la co-
munitat internacional. Però és que ja dir que la Generalitat no té competències per 
enviar cartes a instàncies internacionals, doncs la veritat és que ja em sembla que és 
una burla de l’Estatut d’autonomia, que reconeix la plena capacitat del Govern català 
per tenir acció exterior.

És un error criminalitzar l’acció exterior catalana; és un error posar en qüestió 
tot el que es fa des de l’acció exterior catalana, sense matisos, sinó tirant a barraca i 
amb tot de grans afirmacions que no tenen després sustentació real. 

Nosaltres creiem que el que s’ha de fer és defensar la capacitat que té Catalunya 
de fer acció exterior, de fer una cooperació al desenvolupament que ajudi a millorar 
les condicions de vida de milers de milions de persones arreu del món. 

Nosaltres creiem que Catalunya ha de tenir una interlocució internacional i ha 
de ser reconeguda dintre de la comunitat internacional. I que, per exemple, tot el 
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que sigui la nostra política de cooperació al desenvolupament, doncs que sigui una 
referència com ho va ser a les èpoques en que les retallades dels governs de Con-
vergència no la van subsumir en una desfeta de la qual tot just ara s’està recuperant.

Per tant, votarem en contra d’aquesta... Ah, perdó. Per tant, demanarem votació 
separada dels punts 1 i 5, i votarem en contra de... (Tall de comunicació.)

La presidenta

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

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Molt ràpidament. Nosaltres votarem en contra d’aquesta pro-
posta de resolució. Ras i curt, perquè precisament nosaltres defensem una política 
exterior, una política internacional pròpia, del nostre país; una diplomàcia pública 
independent que ens permeti participar com a poble, com a nació, en el debat inter-
nacional i en les polítiques internacionals amb personalitat pròpia i amb planteja-
ments propis. 

Òbviament, això implica, precisament, no només trencar sinó generar un gir res-
pecte a lo que és actualment la política exterior de l’Estat espanyol, que, de manera 
general, hem de dir que no compartim i hem de constatar que amb el Govern actual 
la política exterior de l’Estat espanyol, gaire, no ha canviat, i, per tant, seguim sense 
compartir-la.

Per tant, perquè és el nostre projecte polític i perquè cal un gir radical a la polí-
tica exterior per tal de generar una política i una diplomàcia pública que realment 
sigui de contribució a la defensa dels drets humans arreu, dels drets col·lectius dels 
pobles, per tal de desenvolupar una política internacional que contribueixi a la jus-
tícia global i al respecte dels drets humans i ambientals arreu del món, òbviament, 
per això defensem el vot contrari a aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Riera. Ara veig que hi ha el diputat Daniel Serrano, del 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Aleshores té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Únicamente para expresar nuestro voto favorable a la moción.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té 
la paraula el senyor Ferran Civit, si no m’equivoco... No? (Pausa.) Ah, no? És que 
m’ho han passat, però... D’acord. La senyora Irene Fornós. Perfecte.

Irene Fornós Curto

Gràcies, presidenta. Jo, abans de començar a valorar la proposta de resolució, sí 
que voldria fer un apunt. En la seua exposició d’esta proposta de resolució, la dipu-
tada, la senyora Beltrán ha parlat..., crec que ha anomenat la paraula «respecte» tres 
o quatre vegades, i crec que és evident comentar-li que quan es referisca a la figura 
del president de la Generalitat de Catalunya que ho faci de la manera correcta, dient 
«president Torra», igual que tots els presidents que han passat, que conserven esta 
manera de poder-se dirigir a ells. Perquè és un respecte també a la institució que els 
que som diputats i formem part d’este Parlament hauríem de tenir sempre present.

Reprenent el que fa relació a la proposta de resolució, com ja han dit els altres 
grups que m’han precedit, és un més, és una reiteració de les propostes de resolució 
que ja ens té acostumats Ciutadans, de collir alguns punts que inclús ja s’han subs-
tanciat en altres comissions o s’han vist en altres mocions en sessió plenària. I, bé, 
molta més cosa a afegir no hi ha acció. L’acció exterior de Catalunya és legal, legí-
tima i necessària, i així ho disposen els estatuts.
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I sí que és veritat que hi ha hagut unes esmenes que s’han presentat per part del 
grup dels socialistes, que algunes el grup proposant les ha acceptat. De totes ma-
neres, creiem que aquelles esmenes que potser realment sí que podien canviar una 
mica el sentit del text d’esta proposta de resolució el grup proposant no les ha ac-
ceptat. I la resta creiem que hi ha hagut esta voluntat per part dels socialistes que és 
insuficient, per la qual cosa des del Grup Republicà votarem en contra d’esta pro-
posta de resolució.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Fornós. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor Josep Costa.

Josep Costa i Rosselló

Bé; bona tarda. Gràcies, presidenta. Bé, jo volia començar destacant quin és l’ori-
gen d’aquesta proposta de resolució, perquè crec que també és molt il·lustratiu. Co-
mença l’exposició de motius queixant-se perquè el president Torra va encarregar, 
diguéssim, a les delegacions catalanes difondre el dictamen del grup de treball de 
Nacions Unides sobre la detenció i l’empresonament dels presos polítics i que, per 
tant, hi havia un ànim en aquesta PR de censura, d’una cosa que és bastant lògica, que 
és complir un dictamen de Nacions Unides, que un dels punts diu que s’ha de difon-
dre el mateix dictamen. I sembla que està malament complir les obligacions interna-
cionals que té l’Estat espanyol és contrari a les lleis espanyoles –és una mica estrany.

En tot cas, també destacar, perquè així es diu a l’exposició de motius, que Espa-
nya havia fet al·legacions en aquest dictamen. Vull informar-los que aquestes al·le-
gacions han estat rotundament desestimades i que no només s’ha confirmat aquest 
dictamen de Nacions Unides demanant la llibertat dels presos polítics sinó que s’ha 
denunciat que Espanya és l’únic estat europeu que té presos polítics i que no com-
pleix les resolucions del grup de treball de Nacions Unides sobre aquest aspecte.

Donar mala imatge d’Espanya i fer propaganda contra Espanya és tenir presos 
polítics, no és difondre uns informes que diuen que hi ha presos polítics, és tenir-los, 
per si hi ha algun dubte. I molt malament deu estar Espanya en la seua imatge exte-
rior si ha de defensar el seu relat censurant les veus discordants.

Jo, si m’ho permeten, volia dir, fent servir el llenguatge que fa Ciutadans, jo, si 
fos una proposta de resolució d’un altre grup no faria servir aquest concepte, no ho 
diria així, però tractant-se d’una proposta de Ciutadans crec que la puc qualificar 
de «proposta de resolució supremacista», perquè bàsicament ve a dir que promoure 
la unitat d’Espanya és legítim, que enviar argumentaris i cartes defensant la unitat 
d’Espanya és legítim i que fer-ho defensant la independència de Catalunya és il·legí-
tim, és delictiu i tot el que es vulgui dir. Doncs miri, no. No pot ser. 

Si els ambaixadors i els cònsols espanyols es dediquen a dir-nos nazis a Alema-
nya, doncs jo aniré a Alemanya a dir que el nazi és ell. I que els que són, diguéssim, 
opressors i els que ara són repressors és aquest servei exterior espanyol que, per cert, 
és un servei exterior molt peculiar, en el qual el 50 per cent dels ambaixadors són 
madrilenys i, per tant, diguéssim, és representatiu de tota la pluralitat de l’Estat i de 
totes les cultures i identitats.

Jo crec que supremacista és voler-nos a nosaltres sotmetre, fer callar i dir que 
hem de ser representats per un servei exterior, per una diplomàcia que ens insulta i 
que ens denigra i que ens acusa de tot tipus de delictes inexistents en els seus infor-
mes i en les seves cartes. I nosaltres no podem dir res, hem de callar i acatar, que és 
lo que voldria Ciutadans. Doncs miri, no.

I després parlin de recursos públics que es dediquen a això. Jo voldria recordar 
que aquí, que les ambaixades espanyoles i el «xiringuito» aquest de l’España Glo-
bal, que és una maquinària de fake news, costa cent o dos-centes vegades més que 
tota l’acció exterior catalana, i no sent que ningú de vostès se’n queixi.
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Per tant, votarem en contra d’aquesta proposta de resolució. L’acció exterior de 
Catalunya és legal, és legítima i està emparada en les nostres competències. La pro-
posta de resolució de Ciutadans és de la seva factoria repressora i de voler-nos fer 
callar –no ho aconseguiran. Podran fer que ens tanquin a la presó o que alguns de 
nosaltres siguem inhabilitats o tinguem problemes amb la justícia, però no ens fa-
ran callar. 

Seguirem defensant el dret d’autodeterminació de Catalunya, la independència 
de Catalunya, i ho farem dins i fora de les institucions, com és normal. Defensar 
Catalunya és anar contra Espanya? Si això és el que pensa Ciutadans, és perquè pen-
sem que Catalunya no és Espanya? Bé, també cadascú té el seu marc mental. Nosal-
tres, evidentment, pensam que defensar Catalunya no és anar contra ningú, és anar 
a favor de Catalunya. I si algun problema té la imatge exterior d’Espanya és perquè, 
lògicament, tenir presos polítics i pegar votants indefensos no és una cosa que en el 
món actual sigui massa ben vista.

Reiter el nostre vot contrari a aquesta moció. I, bé, no sé si tenen intenció de tor-
nar-la a presentar, però –perquè ja l’havien presentat, eh?, els dos punts..., els punts 
2 i 3 d’aquesta resolució ja els havien presentat una altra vegada– si els tornen a pre-
sentar, no s’oblidin dels drets de les minories i de l’autonomia local i regional que 
estan en els articles 2 i 4 del Tractat de la Unió Europea, que també se’ls veu una 
mica el llautó en això, que allò que no els interessa no està en aquests articles del 
Tractat.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Costa. Ara tocaria el torn d’intervenció per parlar sobre 
les esmenes a la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. De les esmenes socialistes acceptem l’esmena 1 i la 4. No acceptem les 
esmenes 2 i 3 perquè ens esborren quan diem: «La ideologia separatista, així com 
qualsevol altra, no ha d’estar per sobre de les lleis, ni és legítim violentar les normes 
per imposar els seus objectius», que és el que van fer les forces separatistes el 6 i 7 
de setembre de 2017 –que és el que van fer les forces separatistes l’1 d’octubre de 
2017. Van trencar amb un dels valors essencials, que és l’estat de dret, un dels valors 
essencials europeus, però és que, a més a més, van vulnerar els drets fonamentals 
de milions de catalans. I així ho va reconèixer també el Tribunal Europeu de Drets 
Humans, que sembla que les forces separatistes se n’obliden tot sovint, quan la Car-
me Forcadell i altres van interposar un recurs davant del Tribunal Europeu de Drets 
Humans.

El problema no és la ideologia, el problema no són les forces separatistes, que, 
òbviament, tenen tot el dret a dir les seves idees i que la gent combregui amb aques-
tes idees. El problema no és aquest, el problema és saltar-se les lleis, el problema és 
vulnerar drets de milions de milions de persones. 

Quan van fer el referèndum il·legal de l’1 d’octubre, entre altres vulneracions hi 
va haver el robatori de dades personals. I fa quatre dies el senyor Junqueras, d’Es-
querra Republicana de Catalunya, va tornar a dir que ho tornarien a fer, és a dir, 
tornaran a robar les dades personals de milions de catalans, amb tot el tema de se-
guretat que això suposa? I, a més a més, és que ni tan sols han tingut la valentia 
d’explicar al Parlament què se n’ha fet del robatori de les dades personals. 

Doncs no, el problema no són els partits separatistes, el problema és que hi han 
partits que consideren que quan arriben al poder tenen dret a fer el que els doni la 
gana encara que això suposi vulneracions de drets fonamentals de milions de per-
sones, aquest és el problema.

I per això nosaltres no volem acceptar aquesta esmena, perquè s’ha d’explicar 
ben clar què és el que estan fent les forces separatistes. El Tribunal Constitucional 
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reiterades vegades ha dit que es poden defensar els interessos autonòmics des del 
Govern de Catalunya i, per tant, també la promoció internacional. 

Defenso, o defensem, l’article 4 del Tractat de la Unió Europea, que, efectiva-
ment, parla de l’autonomia regional i local. A la meva tesi doctoral, que ja té més de 
vint anys, hi vaig fer referència, a l’autonomia regional, o sigui que... 

Jo estic en un partit que, efectivament, accepta l’autonomia regional. Però una 
cosa és l’autonomia regional i una altra cosa és que des del Govern de Catalunya es 
defensin interessos partidistes que són interessos separatistes però que no tenen res 
a veure amb l’autonomia regional que parteix del respecte de l’estat de dret, que par-
teix del respecte de la consideració d’Espanya com a subjecte de dret internacional i 
que no té res a veure amb el que estan fent, les cartes i les missives que s’envien des 
del Govern de Catalunya, que són il·legítimes i són il·legals.

I amb això acabaria, presidenta. Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Beltrán. Un cop exhaurits els torns de participació i de 
posicionament sobre les esmenes, passaríem a la votació. Farem la votació en el 
mateix ordre en el que han intervingut. Com en altres comissions ho farem a través 
dels portaveus perquè no hi hagi cap problema logístic, en aquest cas, de la comis-
sió telemàtica.

Així que li demanaré el vot en aquest cas a la portaveu de Ciutadans, la senyora 
Beltrán.

Susana Beltrán García

A favor.

La presidenta

Al portaveu del Grup de Socialistes...

Susanna Segovia Sánchez

Presidenta.

La presidenta

Gràcies.

Susanna Segovia Sánchez

Presidenta?

La presidenta

Sí. Disculpi’m.

Susanna Segovia Sánchez

És que hem demanat votacions separades.

La presidenta 

Ai, sí. Sí, sí, disculpi’m. Sí. Farem votació separada dels quatre punts, perquè 
s’ha demanat votació separada del 3, de l’1 i del 5 i, per tant, farem separat... Crec 
que, bé, es podrien votar conjuntament el 2 i el 4, si volen. (Pausa.) Sí?

Susanna Segovia Sánchez

I l’1 i el 5, també.

La presidenta

L’1 i el 5 al final els podem fer junts?

Susanna Segovia Sánchez

Sí, sí, es poden fer junts.

La presidenta

O sigui, només faríem votació separada del 3, senyora Segòvia? Vostè que havia 
demanat... D’acord.
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Susanna Segovia Sánchez

No. El 3, l’1 i el 5 junts, i la resta també junts, s’entén.

La presidenta

Podem fer votació de l’1, el 3 i el 5, per una banda. Hi estan d’acord..., tothom 
està...

Susanna Segovia Sánchez

No, no.

La presidenta

...d’acord amb això? No.

Susanna Segovia Sánchez

No, no. O sigui, l’1 i el 5, per una banda.

La presidenta

Sí.

Susanna Segovia Sánchez

El 3, per una altra banda, i el 2 i el 4, per una altra banda.

La presidenta

D’acord, 1 i 5; 3, i 2 i 4. D’acord. (Pausa.) Tots els grups estan d’acord amb 
aquesta votació? (Pausa.) Sí. Perfecte.

Senyora Beltrán, aleshores tornem a repetir el vot. Vot de Ciutadans per als punts 
1 i 5?

Susana Beltrán García

A favor.

La presidenta

A favor.
Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

A favor.

La presidenta

Senyora Segovia?

Susanna Segovia Sánchez

Abstenció.

La presidenta

Senyor Riera?

Carles Riera Albert

En contra.

La presidenta

Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

A favor.

La presidenta

Senyor Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

En contra.

La presidenta

Senyor De Dalmases?



DSPC-C 620
12 de novembre de 2020

Sessió 26 de la CAERIT  55 

Francesc de Dalmases i Thió

En contra.

La presidenta

D’acord. Tindríem 8 vots a favor, dels grups de Ciutadans, del PSC i del Sub-
grup del Partit Popular; 1 abstenció, del Grup de Catalunya en Comú Podem, i 11 
vots en contra, del Grup Republicà, de Junts per Catalunya i del Subgrup de la 
CUP.

I, per tant, queden rebutjats els punts 1 i 5.
Passaríem a la votació del punt 3.
Senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

A favor.

La presidenta

Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Abstenció.

La presidenta

Senyora Segovia?

Susanna Segovia Sánchez

En contra.

La presidenta

Senyor Riera?

Carles Riera Albert

En contra.

La presidenta

Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

A favor.

La presidenta

Senyor Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

En contra.

La presidenta

Senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

En contra.

La presidenta

D’acord. En el punt número 3 tindríem 7 vots a favor, del Grup de Ciutadans i del 
Subgrup del Partit Popular; 2 abstencions, del Grup de Socialistes i Units per Avan-
çar, i 12 vots en contra, del Grup Republicà, de Junts per Catalunya, del Subgrup de 
la CUP i del Grup de Catalunya en Comú Podem.

I, per tant, queda rebutjat el punt número 3.
Passaríem a votar els punts 2 i 4.
Senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

A favor.
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La presidenta

Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

A favor.

La presidenta

Senyora Segovia?

Susanna Segovia Sánchez

En contra.

La presidenta

Senyor Riera?

Carles Riera Albert

En contra.

La presidenta

Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

A favor.

La presidenta

Senyor Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

En contra.

La presidenta

Senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

En contra.

La presidenta

D’acord. Tindríem 9 vots a favor, dels grups de Ciutadans, de Socialistes i Units 
per Avançar i del Subgrup del Partit Popular; 12 vots en contra, dels grups de Ca-
talunya en Comú Podem, Republicà, Junts per Catalunya i el Subgrup de la CUP.

Per tant, queden rebutjats també els punts 2 i 4.
Passaríem al següent punt de l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna 
d’accés universal contra la Covid-19

250-01278/12

És la Proposta de resolució sobre la contribució a accelerar una vacuna d’accés 
universal contra la Covid-19. És una proposta de resolució presentada pel Grup de 
Ciutadans. En aquest cas té la paraula la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. (Pausa.) ¿Se me oye bien?

La presidenta

Sí, sí, perfecte, senyora Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Vale, vale. Una pandemia realmente es un paradigma de la solidaridad entendi-
da como un interés propio porque genera externalidades e interdependencias y urge 
una respuesta coordinada en la que la dimensión sanitaria y económica se comple-
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mentan. En la medida en que los países, las sociedades y los individuos entiendan 
que la pandemia es un reto global y que las consecuencias sanitarias y económicas 
dependen de la respuesta coordinada a la crisis, mejor será la respuesta y menor el 
impacto en vidas perdidas y en puestos de trabajo destruidos.

Ya la OMS se anticipó a esta visión globalizada de la resolución de problemas 
cuando propuso la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. La crisis 
del coronavirus podemos afrontarla como un reto para avanzar hacia esta consecu-
ción de la Agenda 2030 y hacia esta visión global de las sociedades interdependien-
tes e interconectadas, y entonces será una oportunidad. 

Pero es que, desde el inicio de la pandemia, el independentismo quiere aprove-
char la situación de debilidad de la economía y de la sociedad como una oportu-
nidad para romper Cataluña, no para ser más fuertes como sociedad, y entonces el 
virus será una gran amenaza para la salud, para las vidas de los catalanes, para la 
economía y para la convivencia en Cataluña. Más ahora que estamos conociendo 
este tremendo caso de corrupción, que en plena pandemia Esquerra Republicana y 
el exdirigente Vendrell –de Esquerra Republicana– tenían como prioridad sacar ven-
taja para el independentismo en la pandemia mientras se había perdido totalmente el 
control sobre las residencias. Y ahora sabemos –recientemente, de hace unas horas– 
que Podemos se ha aliado con ellos en el Congreso para que no se investigue. En fin.

Mientras tanto, mientras todo esto sucedía en Cataluña, Ciudadanos, ya en abril, 
habíamos registrado una propuesta de resolución para aunar esfuerzos para que la 
vacuna o el remedio global contra el Covid fuera considerado por la comunidad in-
ternacional un bien global común, patrimonio de la humanidad y, por tanto, fuera 
accesible para todos los seres humanos. 

En mayo, la Comisión Europea auspició una conferencia de donantes, de res-
puesta global al coronavirus, convocada de forma conjunta por la Unión Europea y 
por otros países, siguiendo las indicaciones de la OMS para que hubiera una colabo-
ración en este desarrollo acelerado de la vacuna o del tratamiento de producción y 
de acceso. Pero en esta conferencia de Nantes solo se alcanza la cifra de 7 millones 
y medio escasos –millones de euros, 7,4–, y esta cifra no es suficiente para asegurar 
el acceso de todos los seres humanos a una vacuna universal.

Por esto presentamos esta propuesta de resolución, precisamente para que con 
esta visión global se donase una partida económica de no menos del 5 por ciento 
del presupuesto del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y 
Transparencia para contribuir a acelerar la obtención de esta vacuna en el acceso 
universal contra el coronavirus, en coordinación, por supuesto, con el Gobierno de 
España y con las instituciones europeas implicadas. 

Y por eso pedimos el apoyo de los grupos, precisamente para aunarse y para 
sumarse a esta visión de afrontar globalmente y conjuntamente y de forma coordi-
nada la pandemia.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Navarro. No hi havien esmenes en aquesta proposta de resolu-
ció. Aleshores, seguirem amb l’ordre normal. Té la paraula el portaveu del Grup de 
Socialistes i Units per Avançar, té la paraula el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. No m’estendré molt. Nosaltres tenim entès que el Govern de 
la Generalitat de Catalunya –potser a través d’altres fórmules i no exactament la que 
proposa el Grup de Ciutadans aquí– fa o ha fet algunes contribucions a la recerca en 
matèria de vacunes contra la Covid. 

De tota manera, òbviament, estem d’acord en intentar potenciar una resposta 
conjunta com és la d’aquesta conferència de donants, que el que intenta és garan-
tir que un cop disponibles les vacunes que puguin servir per prevenir el contagi 
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d’aquesta malaltia..., doncs això pugui arribar a tota la població amb indepen-
dència del seu nivell socioeconòmic i del lloc on visqui. En això estem d’acord.

No sé si la fórmula més adequada o més adient és, diguem-ne, fer aquest tall li-
neal d’un 5 per cent del pressupost del Departament d’Acció Exterior. Però, en qual-
sevol cas, com que entenem que aquí el que es manifesta, bàsicament, és una voluntat 
política de fer una contribució significativa a aquesta conferència de donants, nosal-
tres hi donarem suport, en el benentès de que també entenem que el Govern pot pro-
posar la millor manera per fer-ho i d’on han de sortir els recursos. 

I, per tant, en aquest sentit hi donarem suport.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Tornant, també, a un dels temes que constantment Ciutadans 
porta a aquesta Comissió d’Exteriors, que és la retallada de recursos del Departa-
ment d’Exteriors, precisament. 

Quan Ciutadans parla de reduir la despesa del Departament d’Acció Exterior, 
Transparència i Relacions Institucionals justament com a mecanisme, ara, en aquest 
cas, per afrontar la pandèmia de Covid-19, en realitat no s’està referint només als 
viatges a l’estranger o a les delegacions, que sembla que és l’única cosa que els pre-
ocupa en matèria d’exteriors, sinó que està parlant justament d’una reducció que 
afectaria també el pressupost de cooperació internacional, d’ajuda oficial al desenvo-
lupament, una cosa que nosaltres considerem que pot posar en risc els compromisos 
que tenim d’arribar al 0,7 per cent l’any 2030, quan ja estem arribant amb pràctica-
ment vint anys de retard a aquesta xifra, i que, a més a més, podria tenir un impacte 
greu en algun dels projectes de desenvolupament que estan en marxa ara mateix. 

I, de fet, hem sentit no fa gaire justament el director general de Cooperació com 
ens explicava algunes de les intervencions que es s’estan fent amb relació a l’atenció 
a població refugiada, a camps de refugiats tant a Grècia com a Síria con al Líban 
com a altres llocs. 

Per tant, nosaltres creiem que la resposta que s’ha de donar a la lluita contra la 
pandèmia en el cas de Catalunya es pot donar des d’altres espais, es pot donar amb 
uns altres recursos. Ciutadans s’oblida que aquesta és una crisi global i que requereix 
una resposta global i solidària, i que no es guanya re traient els recursos de l’acció 
exterior que es destinen justament a combatre la pandèmia, a combatre les desigual-
tats de la resta del món per posar-los en la investigació per a la vacuna. Que la inves-
tigació per a la vacuna s’ha de nodrir de recursos, efectivament, però es pot nodrir de 
recursos del Departament de Salut, del Departament d’Empresa i Recerca, d’altres 
espais on la Generalitat està aportant, de fet, i segurament hi podria aportar molt més.

Nosaltres creiem que aquesta proposta de resolució no té sentit dintre de la pers-
pectiva de l’acció exterior, però tampoc dintre de la perspectiva del combat de la 
Covid, i per això hi votarem en contra.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Ens ha advertit el diputat del Subgrup Parla-
mentari de la CUP que havia de marxar i, per tant, seguirem amb l’ordre amb el 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Únicamente para expresar nuestro voto favorable.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Serrano. Ara és el torn del Grup Parlamentari Republi-
cà. No sé qui intervé del Grup Republicà. Té la paraula la senyora Mònica Palacín.

Gràcies.
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Mònica Palacín París

Moltes gràcies, presidenta. Bé, nosaltres..., respecte a aquesta proposta de reso-
lució, veient-la d’aquesta manera, semblaria el fet de que per fer front a la pandèmia 
en tota la seva dimensió el Grup de Ciutadans se centre en el tema de la vacuna i 
sortint, sobretot, entenem, a partir d’aquesta referència que fan en la seva part expo-
sitiva de la conferència de donants de resposta global al coronavirus i la participació 
de l’Estat espanyol en ella. Perquè, en definitiva, qui ha participat en aquesta confe-
rència de donants són els estats. 

I, per tant, a l’Estat espanyol, que nosaltres paguem, i hem vist que d’aquests 
7.000 milions d’euros recollits en aquesta conferència de donants, l’Estat espanyol 
ha aportat 125 milions d’euros, no sabem si és el 5 cinc per cent del pressupost total 
del Ministerio de Exteriores, i, per tant, no sabem si aquest 5 per cent per cent prové 
d’aquests 125 milions d’euros de l’Estat espanyol en aquesta conferencia de donan-
tes. I que..., segur, en aquest cas, no pateixi, perquè d’aquests 125 milions d’euros, 
una part segur –segur– que és de Catalunya.

En tot cas, dir que, tot, centrar-ho en aquest punt de la vacuna... –i en això tam-
bé m’agafo a les paraules de la senyora Segovia–, doncs bé, també posar quina és la 
tasca que està fent aquest Govern i els seus departaments al respecte. 

La conselleria d’Exteriors destina 290.000 euros al fons de Nacions Unides per 
l’emergència. Enguany, evidentment, aquest fons, destinat a fer front a la pandè-
mia. També l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té una línia de 
subvencions per valor d’1.700.000 euros destinats a projectes de cooperació per fer 
front, també, a temes de la pandèmia, i el Govern, a nivell de Govern de la Gene-
ralitat, en coordinació del Departament de Salut i del Departament d’Empresa, fa 
contribució per la recerca a través de la fundació ISGlobal també en ajut humanitari 
i d’emergència a la pandèmia.

Per tant, diferents departaments, l’esforç del Departament d’Exterior, la continuï-
tat en treball al desenvolupament, en cooperació amb les entitats que hi treballen, 
crec que això és evident. Centrar-ho en el tema de la vacuna, doncs, nosaltres creiem 
que és limitar molt el discurs de quina és la responsabilitat del departament. I, per 
tant, votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Palacín. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor Ferran Mascarell.

Ferran Mascarell i Canalda

Sí; bona tarda, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, és evident que 
una proposta de resolució que comença el seu argumentari dient que «el indepen-
dentismo aprovecha la pandemia para romper Cataluña» més aviat fa vergonya, i, 
per tant, no sé si mereix cap altre plantejament que no sigui una resposta amb un to 
del «doncs miri, no», que li diria el senyor Costa. 

Doncs miri, no. No pot ser que vostès plantegin aquestes coses d’aquesta manera. 
Ens coneixem prou bé com per saber que la seva proposta no és la conseqüència de 
cap altruisme humanitari o sanitari o per cap preocupació social o per cap operació. 
Vostès mantenen el to populista que els acostuma a acompanyar en una qüestió tan 
important com és la pandèmia i la solució d’una vacuna. I ho fan amb un planteja-
ment que ratlla, si m’ho permeten, la ridiculesa.

El 5 per cent de la conselleria són aproximadament entre 2 i 3 milions d’eu-
ros, no gaire més, i estem parlant de xifres molt significatives perquè el món pugui 
afrontar-la; estem parlant d’una gota d’aigua al costat d’un oceà, que és el que es 
necessita per fer front a la pandèmia. 

Tant de bo que s’hi haguessin referit. Posin-se al costat nostre, refereixin-se al 
5 per cent dels 16.000 milions de dèficit fiscal que té Catalunya –això són 800 mi-
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lions d’euros–: començaríem a parlar d’alguna cosa seriosa. Treballin per tal de que 
aquell tipus de polítics un pèl tarambanes que parlen de que han destrossat el siste-
ma sanitari català no puguin fer política.

O parlin d’aquesta acció exterior espanyola que, si no vaig errat, l’any que ve tin-
drà 1.800 milions –1.882 milions– de pressupost, un 17 per cent més que l’any ante-
rior. Doncs miri, 98 milions dedicats al Covid podrien tenir una certa significació. 
O, si vostès volen, miri, aquest any Defensa, el Ministeri de Defensa, incrementa-
rà un 5 per cent el seu pressupost –són 400 milions més. Aquest any hi dedicaran 
2.300 milions; un 5 per cent d’aquests 2.300 milions que es dedicaran a armament 
són 115 milions. 

Plantegin-se totes aquestes coses i potser –i potser– els escoltarem. Tal com ara 
ho estan plantejant, francament, no té res a veure amb les solucions reals d’una pan-
dèmia i d’una vacuna que té, doncs, una necessitat d’inversió extraordinàriament alta.

S’imaginen quanta solidaritat mèdica i científica podríem fer si els catalans po-
guéssim disposar de la fortuna de viure en un estat mínimament homologable, eficaç 
i democràtic? S’ho imagina? Nosaltres, sí. Per això proposem que aquest país sigui 
un país independent, que pugui copsar, que pugui comptar amb l’esforç que generen 
els seus ciutadans per dedicar-lo a les qüestions més significatives.

Per totes aquestes qüestions, perquè vostès defensen una altra cosa que no té res 
a veure amb la possibilitat de fer front a la pandèmia, en el context d’un estat que és 
més aviat centralista, corromput, campió europeu en atur i tantes altres coses que 
vostès ja coneixen, evidentment no podem fer cas, no podem assumir la validesa 
d’aquesta proposició. És obvi que li he de dir que no, que no la recolzarem.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Mascarell.
Passaríem ara a la votació de nou, a les votacions pels portaveus dels grups par-

lamentaris.
Senyora Beltrán? (Pausa.) Senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

A favor. És que tenia tancat el micro.

La presidenta

Ah, d’acord.

Susana Beltrán García

Gràcies.

La presidenta

Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

A favor.

La presidenta

Senyora Segovia?

Susanna Segovia Sánchez

En contra.

La presidenta

El senyor Riera no hi és.
Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

A favor.

La presidenta

Senyor Wagensberg?
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Ruben Wagensberg Ramon

En contra.

La presidenta

Senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

En contra.

La presidenta

D’acord. Tindríem 9 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Soci-
alistes i Units per Avançar i el Subgrup del Partit Popular, i 11 vots en contra, dels 
grups Republicà, de Junts per Catalunya i de Catalunya en Comú Podem.

Queda rebutjada la proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre la corrupció política dels alts càrrecs
250-01366/12

Passarem a l’últim punt de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució sobre la 
corrupció política dels alts càrrecs, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
En aquest cas té la paraula el senyor... Matías Alonso. Disculpi.

Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. La corrupción se ha convertido en uno de los principales 
problemas de la política de a los ojos de los ciudadanos, y esto queda reflejado cla-
ramente de forma constante en las encuestas de opinión pública. Para Ciudadanos, 
desde su creación como partido en julio de 2006, la lucha contra la corrupción ha 
sido y sigue siendo una prioridad irrenunciable.

En enero de 2013, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presentó a todos los 
grupos parlamentarios en este Parlament una propuesta abierta de pacto anticorrup-
ción que incluía medidas encaminadas a erradicar la corrupción en el ámbito políti-
co. Entre las principales medidas estaban la separación de cargo público y político 
de responsabilidad de cualquier imputado por corrupción, el impulso de la reforma 
del Código penal para tipificar la financiación irregular de los partidos como deli-
to específico y la inclusión de la responsabilidad penal de los partidos, además del 
impulso de los cambios legislativos necesarios para declarar la responsabilidad pa-
trimonial subsidiaria de los partidos en los casos de corrupción de sus cargos pú-
blicos, incluyendo la pérdida de las subvenciones públicas o asignaciones a las que 
tuvieran derecho. 

Eran fechas muy tempranas, por lo que parece; no habían aflorado de forma tan 
descarnada, como posteriormente ocurrió, el caso Pujol y el 3 por ciento de Conver-
gencia, hoy diluida en varias marcas blancas. Ese primer intento de pacto antico-
rrupción quedó en nada ante la falta de interés manifestada en varias negociaciones 
en las que participé personalmente por el resto de los partidos presentes en este Par-
lament en aquella décima legislatura.

Y en todo este tiempo la corrupción ha seguido planeando sobre la actividad 
política española. En el ámbito de Cataluña, estamos asistiendo estos días a infor-
maciones derivadas de diligencias judiciales relacionadas con la actividad presunta-
mente delictiva del tándem Madí-Vendrell, que parecen surgir como los principales 
muñidores de la corrupción política y del enriquecimiento ilícito bajo el cobijo de 
la actual marca blanca de Convergència y de Esquerra Republicana de Catalunya, 
que ejercen conjuntamente el gobierno autonómico en les dos últimas legislaturas.

Esta propuesta de resolución se presentó en junio, motivada principalmente por 
las informaciones que se fueron conociendo a través de varios medios de comuni-
cación sobre el caso de la empresa Neurona Consulting, vinculada al señor Juan 
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Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, y sus vínculos con la admi-
nistración boliviana de Evo Morales. Esas informaciones apuntaban entonces a la 
presunta financiación de Podemos por parte del gobierno boliviano presidido por el 
señor Morales.

No es el foro adecuado para pedir al señor Pablo Iglesias, actual vicepresidente 
del Gobierno de España, que dé explicaciones sobre esa presunta financiación irre-
gular de su partido, así que esta PR no pide que el vicepresidente Iglesias salga a 
dar explicaciones sobre este presunto caso de financiación ilegal ni sobre cualquier 
otro caso en el que se le pueda estar investigando por la presunta comisión de ilíci-
tos penales. 

Tampoco pedimos en esta propuesta de resolución que el señor vicepresidente del 
Gobierno de España aclare ante la opinión pública si su visita a Bolivia acompañando 
al jefe del Estado a la toma de posesión del nuevo presidente boliviano tiene alguna 
relación con el caso Neurona Consulting. Así pues, lo que se pide en esta propuesta de 
resolución es algo más genérico y simple, que, en opinión de Ciutadans, debería ser 
compartido y aprobado por todos los grupos parlamentarios sin excepción.

Porque es imprescindible que, de acuerdo con el principio fundamental de igual-
dad de todos los españoles ante la ley, recogido en el artículo 14 de la Constitución 
española, se persiga y se castigue, sin resquicios para la impunidad, cualquier con-
ducta corrupta en el ámbito de los partidos políticos y de los poderes públicos. Esta 
propuesta de resolución insta al Govern de la Generalitat a dar apoyo al Gobierno 
de España respecto a la cooperación judicial entre estados en la lucha contra la co-
rrupción política. Sin más.

Espero que la propuesta cuente con el apoyo explícito del resto de grupos parla-
mentarios en esta comisión.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Alonso. En aquesta proposta de resolució tampoc teníem esme-
nes, així que passarem al debat dels diputats. Té la paraula, pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, el senyor Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. A veure, el Grup de Ciutadans fa ara una exposició d’aques-
ta proposta de resolució que poc o res té a veure amb l’exposició de motius que cons-
ta per escrit, entre altres coses, perquè hi barreja altres temes, com el de la possible 
corrupció que es deriva de determinades converses que s’han fet públiques darre-
rament amb un tema de cooperació judicial entre estats que no seria el cas, perquè 
estem parlant d’un tema que, en tot cas, si fos enjudiciat ho seria aquí i no requeriria, 
en principi, amb el que coneixem fins al moment, cooperació judicial entre estats.

De fet, si ens fixem en la part resolutiva estrictament, efectivament –el senyor 
Alonso ho comentava–, la part resolutiva estrictament podria suscitar l’acord de tots 
els grups parlamentaris si fem abstracció del fet de que es demana al Govern de la 
Generalitat de Catalunya que faci quelcom que només es podria traduir en una mena 
de suport polític abstracte o de suport moral, perquè des del punt de vista competen-
cial el Govern de la Generalitat de Catalunya té poques eines –per no dir cap– per 
recolzar el Govern d’Espanya respecte a la cooperació judicial entre estats. Entre 
altres coses, perquè la cooperació judicial és bàsicament entre administracions de 
justícia, i, per tant... I, a més, té textos internacionals que la regulen, etcètera. En fi.

La part resolutiva, per tant, no té res a veure amb la part expositiva, i la part ex-
positiva és el real motiu de la proposta. I sí que comença amb dos paràgrafs amb una 
reflexió genèrica sobre el fenomen de la corrupció –que es podria estar-hi d’acord–, 
per després centrar-se, bàsicament –i perdonin l’expressió col·loquial–, en fúmer-li 
amb la mà oberta al Grup d’En Comú Podem, i, per tant, retreure-li un cas de pre-
sumpta corrupció, que està judicialitzat. 
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Nosaltres som molt poc amics de portar propostes de resolució sobre temes que 
encara estan pendents de ser jutjats. Recordem que avui mateix s’ha posposat una 
sessió d’aquest cas al que es fa referència per un positiu de Covid d’una de les perso-
nes que havia de comparèixer. Però, en qualsevol cas, està pendent, està sub iudice, 
i, per tant, està pendent de resolució judicial.

Però és que, a més, com que dos terços de l’exposició de motius se centren en 
la suposada trama de suport, diguem-ne, del Govern d’Evo Morales a Podemos a 
través de Neurona Consulting i la figura del senyor Monedero..., és clar, s’hi acaben 
dient unes coses que, diguem-ne, ja estan més que descartades per al progrés del co-
neixement sobre el que ha passat i el que va passar realment a Bolívia. 

I ja el que per mi suposa, diguem-ne, la cirereta del pastís és citar com a argu-
ment d’autoritat una afirmació de Jeanine Áñez –ni més ni menys que de Jeanine 
Áñez–, la credibilitat de les denúncies de la qual ha quedat molt en entredit, per no 
dir la legitimitat de les actuacions. Però és que... Diu: «Jeanine Áñez ha denunciado 
que Morales diseñó un sistema de contratos para desviar fondos a Podemos.» Això, 
ja veurem el que diu la justícia, i si hi ha res d’això, doncs, fins al fons amb les res-
ponsabilitats i amb el coneixement dels fets. Però és boníssim que Ciutadans hagi 
volgut reflectir-ho tal qual en la seva exposició de motius. Diu: «Para desviar fondos 
a Podemos y expandir el comunismo en Europa», la terminologia ja no podia ser 
més pròpia de l’extrema dreta: «Expandir el comunismo en Europa», mare de Déu 
Senyor. Si és que..., en fi. 

En tot cas, el senyor Evo Morales em sembla que s’equivocava, perquè, di-
guem-ne, Podemos és una formació que, des del punt de vista de les seves formes 
–sobretot quan el senyor Errejón encara corria per allà–, doncs es pot qualificar de 
nacionalpopulista, segons com, en el sentit argentí, potser, de la paraula, però que en 
la seva pràctica política és, diguem-ne, socialdemòcrata. Em sap greu, eh?, senyora 
Segovia, no s’enfadi amb mi, però és socialdemòcrata. 

Per tant, no ho sé, em sembla que el fantasma del comunisme en el cas de Pode-
mos no..., costa bastant de veure.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Pedret. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. No m’enfadaré, senyor Pedret. Tampoc entraré al debat a dir-
li que he estat deu mesos compartint govern amb el PSOE i no ens converteix en 
socialdemòcrates, per sort.

Però, bé, sí que voldria entrar ara en matèria. I, de fet, en part, agrair aquesta 
proposta de resolució del Grup de Ciutadans, que segurament sembla sorprenent 
que sigui jo qui ho digui, però és que ens dona l’oportunitat de poder parlar de Bo-
lívia i d’utilitzar aquesta proposta de resolució per felicitar el nou Govern electe de 
Bolívia, el nou Govern del MAS, amb el president Luis Arce. I també de congratu-
lar-nos tots pel retorn d’Evo Morales al seu país, del qual no hauria d’haver sortir 
mai. 

Volem insistir-hi, un nou Govern del MAS, una gran i legítima victòria aclapa-
radora del MAS en les darreres eleccions que evidencia que el frau no va ser de..., 
el que va ser un frau va ser no deixar governar el senyor Evo Morales quan va gua-
nyar les eleccions l’any passat, i que la presidenta que el va substituir després de 
fer-lo fora, amb tergiversacions i amb manipulacions institucionals, va quedar abso-
lutament «en entredit», aquesta persona que vostès citen com a referència de rigor, 
precisament. I, a més a més, per cert, una presa de possessió que, efectivament, va 
comptar amb la presència de l’ara vicepresident Pablo Iglesias, però també del rei, 
que tant aprecien des de Ciutadans. Per tant, els devia fer bastant de mal, aquesta 
foto, al Grup de Ciutadans.
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Nosaltres hem de dir: Podemos ha tingut fins a catorze denúncies per finança-
ment il·legal, i les catorze han estat arxivades. Però sí que han servit aquestes denún-
cies per tenir moltes hores de televisió de tertulians atacant indiscriminadament el 
partit de Podemos, moltes portades de premsa amb informació falsa, acusacions de 
delictes que sempre que finalment han arribat als tribunals han quedat en re, però 
després no hem vist que ningú d’aquests mitjans ni d’aquests partits hagi rectificat. 
L’únic que s’ha intentat fer és contaminar i difamar per intentar soscavar la credi-
bilitat d’aquest partit i també, de pas, del Govern de coalició progressista del Partit 
Socialista - Unidas Podemos - En Comú Podem.

Doncs miri, va haver-hi una comissió del Congrés dels Diputats que justament 
va acreditar que el Partit Popular havia utilitzat policies del Ministeri d’Interior per 
protegir delinqüents del partit i per atacar els seus rivals polítics. Quina denúncia so-
bre aquest tema ha fet Ciutadans? Cap. Quines denúncies sobre el cas Gürtel? Cap. 
Quina proposta de resolució sobre aquest tema ha registrat Ciutadans? Cap. 

Les recerques que voten... Ara mateix estem amb greus informacions sobre pre-
sumptes irregularitats del rei emèrit Joan Carles I relacionades amb delictes de blan-
queig de capitals, delictes contra la hisenda pública, que suposen un dels principals 
escàndols monàrquics que hi ha hagut mai a Europa. Quines denúncies ha presentat 
Ciutadans sobre aquest tema? L’hi pregunto. Li preocupa la corrupció a la Casa Re-
ial a Ciutadans? No. No han fet cap mena de proposta de resolució en aquest Parla-
ment ni enlloc sobre aquest tema. 

Als senyors de Ciutadans només els preocupa la corrupció quan la poden utilit-
zar com a instrument d’atac polític als seus enemics. Quan la corrupció és dels seus 
socis de govern i dels seus socis a la foto de Colón, sembla que la corrupció no els 
preocupa tant.

Miri, nosaltres continuarem defensant que cal investigar-ho tot, que no s’ha d’ocul-
tar cap mena... Nosaltres creiem, efectivament, que el punt que vostès posen seria 
perfectament votable, però que no hi té absolutament res a veure, que és una altra 
d’aquestes propostes de resolució trampa que fan una exposició de motius que diuen 
una quantitat de coses que nosaltres qualificaríem de «disbarats», amb les quals, evi-
dentment, no podem estar-hi d’acord. I després s’inventen un punt final, que és el que 
es vota, que no té absolutament res a veure amb la proposta de resolució, a veure si amb 
això, amb una mica de sort aconsegueixen que s’aprovi una proposta de resolució seva 
en aquesta comissió i llavors poden dir que el que s’ha aprovat és la part expositiva, 
quan en realitat no és això. Doncs mirin, ho sentim molt però no caurem en la trampa.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Únicamente para expresar nuestro voto favorable.
Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té 
la paraula la senyora Adriana Delgado.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, presidenta. Bé, bona tarda a tothom. I, molt breument, votarem en con-
tra d’aquesta proposta de resolució. 

Només una esmena a la part d’exposició de motius, a la qual ja s’ha fet referència, 
sobre el fet que el vicepresident del Govern espanyol Pablo Iglesias hagi de compa-
rèixer per donar explicacions pels casos de relacions de Podemos amb el Govern de 
Bolívia. Doncs, en aquest cas, aquesta compareixença haurà de tenir lloc al Con-
grés, i, per tant, serà allà on s’hagi de decidir si es fa i com es fa.
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Pel que fa a la part dispositiva, que és molt breu, aquesta frase, creiem que és 
una mica paradoxal parlar de la lluita de l’Estat espanyol contra la corrupció política 
quan precisament l’Estat espanyol actua, ha actuat i actua amb corrupció des de fa 
anys. És un fet objectiu, pel nombre de casos i de sentències, i també, per exemple, 
doncs en diferents informes de transparència internacional, per la qual cosa s’ha ins-
tat en nombroses ocasions els governs espanyols a prendre mesures.

I finalment, també és un fet que des de les clavegueres de l’Estat s’ha actuat de 
forma corrupta contra l’independentisme, amb guerra bruta, sí, amb operacions com 
la Voloh, a la que es feia referència, que a Esquerra no permetrem que quedi impune 
i batallarem fins al final. 

Com deia, des de l’inici l’Estat espanyol ha actuat amb impunitat de forma ha-
bitual, tot i que som conscients que sovint els àrbitres són de part, és evident. Però 
el que és clar és que inventar, espiar, filtrar amb l’empara de cossos policials i del 
poder judicial també és corrupció.

I, per tant, el nostre vot serà negatiu a aquesta proposta de resolució.
Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Delgado. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Gràcies, presidenta. Se m’escolta bé ara, suposo. (Pausa.) Preparant aquesta res-
posta d’aquesta PR de Ciutadans, repassava una mica les euroordres contra el presi-
dent Puigdemont, la consellera Clara Ponsatí, el conseller Puig, el conseller Comín, 
la diputada Marta Rovira, i sempre hi ha la casella de corrupció marcada. De fet, 
és propi dels règims no democràtics atacar d’aquesta manera la discrepància polí-
tica, enfocant-ho cap a la corrupció. No poden dir: «És que no m’agraden les seves 
idees.» No, no, «és que aquesta gent són corruptes». 

De fet, si mirem la sentència dels presos polítics i de les preses polítiques, veu-
rem que també hi ha una part dedicada a tot el que sembla que volen fer passar com 
a corrupció.

Nosaltres ja en el seu moment vam alertar que aquesta forma de fer de l’Estat 
espanyol no tenia límits i que acabaria també afectant alguns partits que, para-
doxalment, s’han convertit en columna del règim. I, per tant, una mica el nostre 
clam avui, que l’hem intentat fer moltes vegades i que el fem tantes vegades com 
podem, és un clam que el fem a Ciutadans però que el fem a tots els partits del 
bloc del 155 i a tots aquells que actualment també l’apuntalen, d’un sí a la política, 
que és absolutament compatible amb el no a la corrupció. I és que, a més a més, 
el que fan amb aquestes PRs i amb aquesta mena d’accions és, precisament, fer 
una barreja que fa que allò que realment és corrupció acabi barrejat i no s’acabi de 
distingir, com s’hauria de fer, i que, sobretot, la política no sigui un exercici net, 
noble i honest, la millor manera que coneixem fins ara per resoldre les qüestions 
polítiques. 

Mirin, jo, amb Podemos i amb els comuns, com poden comprendre, amb el se-
nyor Monedero, amb el senyor Pablo Iglesias, hi tinc més diferències polítiques que 
no pas complicitats. Com poden comprendre, amb una formació que l’1 d’octubre es 
va dedicar a dir «quejicas de cartón» i, de fet, se’n van fotre, se’n reien, abans i des-
prés, quan ens apallissaven, no hi tinc cap complicitat política i em costa de tenir-la 
personal. Però em penso que és important que en casos com avui, que en casos com 
aquests no fem com han fet ells, no fem com fan ells.

Avui podríem dir: «Home, esvaïm l’ombra del dubte, qualsevol rastre de sospi-
ta.» No ho fan només els comuns, també ho han fet els companys d’Esquerra a ve-
gades. Doncs mirin, nosaltres, no, en aquest cas som molt clars: no. Ho diu la Laura 
Borràs moltes vegades: «La justícia espanyola és més espanyola que justícia.» No se 
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li pot fer el joc, perquè utilitza qualsevol espurna que pugui semblar que..., per no 
fer política, per atacar l’adversari polític.

Ara, també els volem dir una cosa. Ja fa una estona he rebut –jo crec, eh?, perso-
nalment– algunes respostes que eren impròpies d’aquesta comissió. Però em va molt 
bé, ara mateix. Quan serà bidireccional, aquesta complicitat i aquesta solidaritat?, 
pregunto als companys que ara mateix es troben així. 

Ara mateix, la companya d’Esquerra feia referència a l’operació Voloh, i el ma-
teix dia ens vam concentrar a la plaça Sant Jaume. Sap qui no hi havia a la plaça 
Sant Jaume, diputada? Ningú dels comuns, ningú. I quan els hem interpel·lat, perquè 
els hem interpel·lat personalment, sap quina va ser la resposta, diputada? «Nosaltres 
en temes de corrupció no hi som.» Un cas vergonyós, un cas que faria riure, un cas 
fastigós, un nou cas de la factoria Tácito.

Home, ho he dit al començar: vam avisar que quan un estat va per la via de 
conculcació de drets no té fronteres ni té límits i que aquí ens hem de trobar. I jo 
el que reclamo, i el que reclamem com a Junts per Catalunya, és que puguem fer 
debats serens sobre temes profunds. Però hem de tenir línies vermelles –hem de te-
nir línies vermelles. I quan alguna vegada alguna qüestió ens sembla que ens pot 
ser interessant per afeblir una formació política que no és del nostre gust, tenim la 
temptació de furgar i de generar l’ombra del dubte i de negar-nos. Doncs no, no ho 
farem. I penso que Junts per Catalunya avui fa un acte de justícia, fa un acte de res-
ponsabilitat, però també convida la resta de forces polítiques, totes aquelles que es 
consideren dintre de l’àmbit democràtic, que facin la reflexió.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Com que no hi havia esmenes, no hi ha al-
tre torn de paraula, passaríem directament al torn de votacions. 

Demanaré les paraules als portaveus.
Senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

A favor.

La presidenta

A favor.
Senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

En contra.

La presidenta

En contra.
Senyora Segovia?

Susanna Segovia Sánchez

En contra.

La presidenta

Senyor Serrano?

Daniel Serrano Coronado

A favor.

La presidenta

Senyor Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

En contra.
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La presidenta

Senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

En contra.

La presidenta

D’acord. Tindríem 7 vots a favor, del Grup de Ciutadans i del Subgrup del Par-
tit Popular de Catalunya, i tindríem 13 vots en contra, dels grups de Catalunya en 
Comú Podem, Socialistes i Units per Avançar, del Grup Republicà i de Junts per 
Catalunya.

Per tant, queda rebutjada també aquesta proposta de resolució.
I, com que és l’últim punt de l’ordre del dia, no tinc res més a dir que agrair-los 

la seva paciència en aquestes quatre hores de la comissió. 
Donar-los les gràcies i aixecar la sessió. Fins al proper dia. Bona tarda.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i deu minuts.
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