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Sessió 22 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència (CAECRIT) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. Presideix Marta Pascal i Cap-
devila, acompanyada de la vicepresidenta, Marina Bravo Sobrino; de la secretària, Magda 
Casamitjana i Aguilà, i del secretari en funcions, Ferran Civit i Martí. Assisteix la Mesa el lle-
trat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Albert Batet i Canadell, Lluís M. Co-
rominas i Díaz, Adriana Delgado Herreros, Anna Figueras i Ibàñez, Lluís Guinó i Subirós, Àn-
gels Ponsa i Roca, Irene Rigau i Oliver, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Maria Senserrich i Gui-
tart, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García i David Mejía Ayra, 
pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Cidoncha i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; 
Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol i Fernando 
Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Carles Riera Albert, pel G. P. de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Ve-
neçuela a Catalunya, Juan Carlos Larrañaga Vázquez, acompanyat del vicepresident, Fran-
cisco José Falcón Cordero. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza (tram. 250-00582/11). 

Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 228, 10; esmenes: 
BOPC 258, 11).

2. Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes bilaterals de relació en-
tre l’Estat i la Generalitat (tram. 250-00612/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 239, 93).

3. Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament d’estrangers 
(tram. 250-00642/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 17; esme-
nes: BOPC 291, 13).

4. Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als incompliments 
del Govern (tram. 250-00652/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 34; esmenes: 
BOPC 291, 14).

5. Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-
2018 (tram. 250-00766/11). Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 297, 35; esmenes: 
BOPC 336, 22).

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relaci-
ons Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre els objectius i els resultats dels viatges del president 
de la Generalitat (tram. 354-00150/11). Alejandro Fernández Álvarez, juntament amb un altre 
diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa.

7. Compareixença d’una representació de l’Associació Pensionistes i Jubilats de Vene-
çuela a Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència per a informar sobre les activitats de l’associació i els problemes que tenen 
els jubilats per a cobrar les pensions (tram. 357-00415/11). Comissió d’Acció Exterior i Coo-
peració, Relacions Institucionals i Transparència. Compareixença.

La presidenta

Molt bona tarda. (Veus de fons.) No, el Nuet està allà. Comencem aquesta sessió de 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.

Un parell de temes previs. Primer, si algun grup té alguna substitució per comentar 
o per justificar aquesta gran quantitat de diputats de Junts pel Sí que hi ha a la sala... 
(La presidenta riu. Jordi-Miquel Sendra Vellvè demana per parlar.)
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Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Presidenta... (Veus de fons.) Presidenta, presidenta, en principi el diputat Coromi-
nas substitueix la diputada Neus Lloveras. És possible que durant la sessió el diputat 
Batet substitueixi el diputat Corominas. (Rialles.) La diputada Irene Rigau substitueix 
el diputat David Rodríguez; la diputada Maria Senserrich substitueix la diputada Anna 
Figueras; el diputat Toni Balasch substitueix la diputada Violant Cervera, i la diputada 
Àngels Ponsa substitueix el diputat Jordi Turull. La resta hi poden ser però no votaran 
pas. (Rialles.)

La presidenta

Gràcies; gràcies, diputat. Algun altre grup? (Veus de fons.) No, en principi no.
Un altre tema previ és que el conseller Romeva ens fa avinent que seria possible que 

vingués el proper 4 de maig a fer una sessió de..., per respondre les preguntes orals que li 
sotmetin els grups. Després, bé, sereu els portaveus els qui ens heu de dir si seria possi-
ble o no seria possible. En principi, des del Govern ens comenten que seria una data. Per 
tant, si no ens dieu el contrari, doncs, ho treballaríem per al 4 de maig. 

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza

250-00582/11

I, ara sí, sense més, doncs, passem al primer punt de l’ordre del dia, que és una 
proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza, que està presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel de la CUP - Crida Constituent, i ja 
està. Per tant, té la... –i el Grup Socialista. Doncs, té la paraula el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Nosaltres, aquests tres grups plantegem aquesta proposta de re-
solució perquè es produeix de manera contínua una vulneració del dret internacional i 
també del dret internacional humanitari pel que fa a la situació que viu la població civil 
palestina al que es coneix com la Franja de Gaza. L’any 2005, les autoritats israelianes 
van executar el que s’anomenava «el Pla de desconnexió», que consistia en posar final, 
punt i final a tota presència civil israeliana a la Franja de Gaza, i, com saben els diputats 
i diputades, es van desmantellar algunes colònies que hi havia en aquella zona.

Malgrat això, el cert és que el control del territori de la Franja de Gaza, el control 
absolut del territori de la Franja de Gaza es continua produint per part de les autoritats 
israelianes i dels seus cossos i forces de seguretat i de l’exèrcit. No només perquè es 
controlin evidentment les fronteres terrestres, també amb la col·laboració d’Egipte sens 
dubte, sinó també perquè es controla l’espai aeri i la zona marítima. A més, el control 
d’accessos no es limita només a posar dificultats a la mobilitat de la població palestina, 
sinó també a l’entrada de tot tipus de materials, des de materials per a la construcció, 
fins a medicines, subministraments mèdics, etcètera. 

Es produeix, per tant, una situació d’autèntica emergència humanitària en una zona 
de molta densitat de població on, per exemple, la manca..., i en poso només un exemple, 
eh?, però la manca de combustible per fer anar les bombes de bombament d’aigua fa que 
es produeixi una contaminació de l’aigua freàtica que fa que el consum d’aigua de boca 
per a la població civil palestina, que és evidentment una necessitat, es converteixi en un 
factor de risc perquè veuen aigua contaminada. I podria seguir enumerant les moltes si-
tuacions que es produeixen, que consisteixen, totes elles i en combinació, un càstig col-
lectiu sobre la població civil palestina de la Franja de Gaza que està de tot punt prohibit 
pel dret internacional.

Per tant, el que nosaltres proposem d’acord amb aquesta legalitat internacional és 
que es condemni el bloqueig de la Franja de Gaza per raó de ser contrari al dret inter-
nacional i constituir un càstig col·lectiu prohibit a la potència ocupant i per raó de la ca-
tastròfica situació humanitària a la que ha contribuït pel seu abast i durada. Hem de re-
cordar que és una situació que dura de fa molt de temps. I, en segon lloc, demanem que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya realitzi totes les accions, evidentment dins de 
les seves capacitats, per tal de contribuir a l’aixecament del bloqueig per part d’Israel i 
d’Egipte. I em sembla que això hauria de ser motiu de consens entre les diverses forces 
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amb representació parlamentària, perquè el que estem fent és estrictament demanar que 
es compleixi amb el dret internacional i amb el dret internacional humanitari. 

Ha de quedar molt clar que el fet de retirar la presència civil israeliana de la Franja 
de Gaza no suposa en cap moment que Israel perdi la condició de potència ocupant de 
la Franja de Gaza, i, per tant, té totes les obligacions d’una potència ocupant, també les 
que tenen a veure amb la protecció de la població civil palestina.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el dipu-
tat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, és un fet conegut, crec que el company Pedret ja s’ha ex-
pressat molt correctament definint què és el que està passant a la Franja de Gaza. Vull 
recordar, simplement, que l’ocupació israeliana dels territoris palestins i el bloqueig a la 
Franja de Gaza són il·legals, segons la legislació internacional. Per tant, no estem dema-
nant res més que es compleixin les resolucions de les Nacions Unides i el dret humani-
tari internacional. I, per tant, que aquesta ocupació i aquesta agressió contínua s’aturin. 

Vull recordar que, en el cas de la Franja de Gaza, no estem parlant només d’un blo-
queig, hi ha hagut ofensives militars, diverses ofensives militars en els darrers anys. 
Potser la més famosa va ser l’operació Plom Fos que va comportar la mort de milers i de 
milers de persones civils de la Franja de Gaza. I, per tant, aquest bloqueig s’està cobrant 
dia a dia, des del punt de vista de la qualitat de vida, vides humanes, però que hi ha ha-
gut, a més, moments dràstics d’aquests bloqueigs concentrats amb ofensives militars 
que realment han fet que persones civils hagin perdut la vida.

Per tant, evidentment, l’únic que demanem és que es compleixi la legalitat interna-
cional. Moltes gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, el 
diputat Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup, quan parla de defensa del dret a l’autodeter-
minació i els drets col·lectius dels pobles, en principi ho fa sense exclusions, i, per tant, 
això inclou el poble palestí que també té, efectivament, dret a l’autodeterminació i dret 
a la independència.

En aquests moments, el principal obstacle per tal que el poble palestí pugui exercir 
el seu legítim dret a l’autodeterminació i a la independència es diu Estat d’Israel, eh? 
Per tant, aquesta és la causa, la gènesi, la motivació principal, la política genocida i co-
lonial de l’Estat d’Israel, la que avui esdevé el principal impediment perquè un poble, 
com el nostre, pugui exercir democràticament i amb normalitat i naturalitat el seu dret a 
l’autodeterminació, tal com Nacions Unides no ha deixat de reiterar, per una banda, re-
coneixent el dret del poble palestí. I, d’altra banda, l’altra cara dramàtica de la moneda: 
Nacions Unides, també, no ha deixat de reiterar les acusacions a l’Estat d’Israel per la 
vulneració dels drets humans, civils i polítics en territori palestí fent que aquest Estat, 
a banda de ser un dels més nuclearitzats del món, sigui algun dels que té el rècord de 
recriminacions, denúncies per part del sistema de Nacions Unides pel que fa a la seva 
política en els territoris ocupats.

D’altra banda, també volem assenyalar que el conflicte palestí que avui ha passat a 
la segona o tercera posició, diguéssim, en els mitjans de comunicació, eclipsat per altres 
conflictes, doncs, de més recent aparició com el de Síria, etcètera, el conflicte a Palesti-
na, mentre no es resolgui, serà un focus permanent d’inestabilitat i de desestabilització 
a la Mediterrània i arreu del món. No oblidem que la colonització d’Israel en territori 
palestí amb el suport de les grans potències occidentals és un acte colonial que està en 
l’arrel i en l’origen de dècades i dècades d’inestabilitat i d’impossibilitat de construir 
una pau estable i durable al món i a la Mediterrània. 

Per tant, nosaltres, com a país, també hem de prendre responsabilitat en la construc-
ció de la pau en la nostra regió, i, en aquest sentit, tenir clar que aquesta és una prioritat. 
Davant de polítiques com la de l’Estat d’Israel, òbviament la denúncia, òbviament les 
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sancions i òbviament el bloqueig són mesures elementals bàsiques que hom a d’empren-
dre davant de qualsevol estat o poder que vulnera sistemàticament drets civils, drets po-
lítics i drets humans.

És per això que nosaltres hem defensat, conjuntament amb els grups parlamentaris 
que m’han precedit en la paraula, la formulació d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Només un grup ha presentat esmenes, que és el Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Per tant, té la paraula per defensar-les la diputada Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, presidenta. Bé, primer de tot dir-vos que el Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí ha presentat unes esmenes. És veritat que és un text alternatiu, no són unes 
esmenes de cada un dels punts. Però les voldria llegir perquè no em mal interpretessin: 
«Fa una crida a la resolució negociada del conflicte entre Israel i Palestina amb un acord 
que garanteixi el compliment de les resolucions de les Nacions Unides, el respecte dels 
drets humans i la sortida al bloqueig de Gaza.» El punt 2 diu que «reclama que no es re-
prengui l’ofensiva de l’exèrcit israelià sobre Gaza ni tampoc els atacs dels grups armats 
palestins a Israel». Tres, que «respecta les conclusions de la sessió especial del Consell 
de Drets Humans de l’ONU, que va tenir lloc el 21 de juliol del 2004, sobre la situació de 
Gaza i les violacions dels drets humans». 

Entenem, des de Junts pel Sí, que, malgrat sigui un text alternatiu, no és del tot con-
trari als punts que proposa aquesta proposta de resolució. Hem fet, com fem molt so-
vint gairebé sempre, per no dir sempre, les reflexions oportunes entre tots els grups de 
Junts pel Sí que, com sabeu, som molts. I nosaltres sí que, intentant una mica entre tots 
arribar a un consens, hem arribat a un consens polític entre nosaltres. I hem presentat 
aquests tres punts que us acabo d’explicar, que no crec que dubtin, ni que tinguin molt..., 
no estiguin molt lluny de les intencions o dels valors que també proposeu vosaltres. 
Per tant, hem arribat a la conclusió amb un acord que proposem al Grup de les CUP, al 
Grup Socialista de Catalunya i de Catalunya Sí que es Pot. 

Quedi clar, com he afegit en el moment de llegir, que nosaltres, des del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, també volem que es compleixin les resolucions de les Nacions 
Unides, i queda explícit en el punt número 2 de l’esmena. Quedi clar que, des del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí, des del Govern i també com a país, els drets humans són 
per sobre de tot el més important. I que tampoc no volem que hi hagi aquesta que vos-
tès anomenen «catastròfica situació humanitària», que hi és. I, per tant, també en som 
conscients i també demanem que, d’una vegada per totes, també es compleixin els drets 
humans. 

I, a més a més, diem, en el 3, que s’aturi la guerra. I, a més, ho diem per dignitat de 
les persones però també perquè la prioritat també nostra, com suposo que de tota aques-
ta comissió i de tot Catalunya, és que hi hagi pau a la Mediterrània i en el món. 

Per tant, vist i comentat entre nosaltres, mantenim aquests tres punts de les esmenes 
perquè creiem que és el que en aquest moment hem de fer tots plegats, i no toquem, com 
si diguéssim, el nostre text proposat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part dels grups que no han presentat esmenes, per part del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Des del Grup de Ciutadans, nosaltres també creiem que Israel, 
doncs, té obligacions internacionals consuetudinàries i convencionals, com altres paï-
sos del món, que venen del IV Conveni de Ginebra respecte a la protecció deguda a les 
persones civils, i dret imperatiu amb relació a la protecció dels drets humans més bàsics 
de les persones que és d’obligat compliment a tots els països del món. I, des d’aques-
ta perspectiva, doncs, creiem i considerem que Israel sap perfectament quines són les 
seves obligacions. I també creiem, i hi estem d’acord amb els grups proposants, que la 
situació a la Franja de Gaza és una situació molt dolenta per a la vida de les persones. 
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Ara bé, dit això, sí que diferim en l’acció política a seguir respecte dels grups propo-
sants, no? Nosaltres creiem que, sí o sí, es necessita Israel per..., si pensem que l’objectiu 
final és salvar la vida de les persones i és que la vida d’aquestes persones, doncs, estigui 
en unes condicions com qualsevol altre ser humà. Creiem que, sí o sí, es necessita Israel. 
I, sobretot, després d’haver vist la darrera resolució del Consell de Seguretat de Nacions 
Unides a finals de l’any passat, la 2334, la reacció que va tenir Israel en relació amb tots 
els membres de Nacions Unides, dels membres del Consell de Seguretat de Nacions Uni-
des, inclosa l’abstenció dels Estats Units, doncs, la veritat és que desanima, no? Desanima 
perquè, si el que es busca, no?, amb això, doncs, és pressionar perquè Israel canviï la seva 
actitud, la veritat és que, tal com van les coses, sembla que la reacció justament és la con-
trària, no?, posar-se més a la defensiva, enrocar-se més en postures que no ajuden ni molt 
menys a salvaguardar la vida de les persones. 

I això és el que ens fa que, si es manté la proposta inicial, doncs, nosaltres hi vota-
ríem en contra perquè creiem, com he dit abans, que aquesta acció política no condueix 
a salvar en última instància la vida de les persones que estan a la zona de la Franja de 
Gaza.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. El Govern espanyol ha mostrat, des de fa molt de temps, 
la seva preocupació per la situació que es viu a la Franja de Gaza. De fet, el 2015 va ser 
el mateix ministre d’Afers Exteriors el que va fer la primera visita a la Franja de Gaza 
en deu anys d’un líder espanyol i dels primers dels països europeus –el tercer, en con-
cret– que va trepitjar Gaza després de la guerra que hi va haver.

Allà, en terra de Gaza, doncs, el cap de la diplomàcia espanyola va fer una crida 
clara a posar fi al bloqueig i a pal·liar aquella situació insostenible, com la va definir, i 
no només això, sinó que el Govern espanyol va signar convenis de cooperació impor-
tants amb la mateixa població i amb entitats civils i socials del territori.

Tanmateix, nosaltres, el que no podem fer és donar suport a textos maximalistes, 
que no tenen matisos, que són..., tenen una retòrica bel·ligerant i no ajuden a caminar en-
vers la pau, no? I, per això, nosaltres demanem als grups proposants que acceptin l’es-
mena que ha presentat Junts pel Sí, que és una esmena en la qual hi pot haver consens 
de tota la cambra, que marca i llença un missatge unívoc del Parlament català a favor de 
la pau, a favor del respecte als drets humans i a favor del que han determinat les resolu-
cions de les Nacions Unides. I, per tant, fem una última crida a intentar aquest consens 
a la Comissió d’Exteriors. Sembla que hi ha..., no sé qui bloqueja que s’accepti aquesta 
esmena, però potser ho podria explicar, qui està d’acord i qui no està d’acord amb l’es-
mena.

En qualsevol cas, nosaltres pensem que aquesta esmena, doncs, camina efectiva-
ment cap a una resolució de la pau que s’ha de basar en les resolucions de les Nacions 
Unides en dos estats en pau, integritat i seguretat, en el respecte als drets humans, en 
absència de terrorisme. I, com feia abans una diputada, nosaltres també volem fer una 
crida perquè en una situació política complexa com la que es viu allà, molt complexa, 
no ho paguin i no la paguin les persones, i no siguin víctimes els drets humans. I, per 
tant, això sí que ho volem deixar molt clar.

I per acabar –per acabar, presidenta–, doncs, també és veritat que ens dificulta el vot 
el segon punt, no?, que invita la Generalitat a saltar-se tota competència, i, a més, amb 
un redactat molt confús, que no se sap què vol dir, i és prendre totes les mesures neces-
sàries per forçar el Govern israelià a actuar d’una determinada manera. No sabem què 
vol dir exactament això, i, a més, se salta tota competència de la Generalitat.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Seria el torn dels grups que han presentat la proposta de resolució 
per saber si accepten o no les esmenes. Per tant, el diputat Pedret, en primer terme, per 
part del Grup Socialista.
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Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Està clar que qui vol trobar excuses les troba. En primer lloc, 
m’agradaria que se m’assenyalés, del text de la proposta de resolució, on està el llenguat-
ge bel·ligerant, exaltat, etcètera, perquè veig en l’exposició de motius un simple relat fàc-
tic en el que pràcticament dos terços o més de l’exposició de motius és o cita textual de 
la IV Convenció de Ginebra, que sembla que hauria de fer consens, o l’exposició de da-
des sobre la situació de crisi humanitària proporcionades per agències de Nacions Uni-
des. I, en tot cas, podria acceptar que en el primer paràgraf hi ha una explicació de com 
es va produir el pla de desconnexió, que pot ser objecte de debat, perquè als historiadors 
sempre els agrada debatre sobre com es redacta o no es redacta, però que, en tot cas, no 
està escrit en cap llenguatge exaltat.

Després trobem la part resolutiva, que és certament breu i no dibuixa una línia po-
lítica d’acció determinada per a la solució del conflicte. No hi ha una sèrie de mesures 
concretes que puguin solucionar el conflicte. Hi ha dues coses: la primera és un retret a 
una determinada política que suposa violació del dret internacional i del dret internacio-
nal humanitari i de la IV Convenció de Ginebra; i dos, una petició, certament redactada 
en termes genèrics, que el Govern de la Generalitat contribueixi a que hi hagi un aixe-
cament del bloqueig sobre la Franja de Gaza. Això..., òbviament no estem demanant que 
la Generalitat se salti totes les seves competències i faci una cosa com enviar una mis-
sió dels Mossos a obrir passos fronterers; no ens tingui en aquesta consideració, senyor 
Sánchez.

El que nosaltres volem fer respecte a l’esmena és proposar-li al grup que la propo-
sa, que és Junts pel Sí, que el contingut de la seva esmena s’afegeixi a continuació dels 
punts que proposen els tres grups que han presentat la proposta de resolució, perquè, 
certament, volem valorar l’esforç de consens intern que ha fet aquest grup, que sabem 
que té, diguem-ne, diversitat interna, i no tenim cap inconvenient amb cap dels pronun-
ciaments que s’hi fan. La pregunta que ens fem és quin inconvenient hi ha en fer un 
retret públic, amb valor purament declaratiu, d’una situació de vulneració de drets hu-
mans i del dret internacional. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer avui, perquè 
aquí no hi ha cap retòrica inflamada, no hi ha en absolut una presa de posició de part..., 
a favor d’una determinada tesi dins de les diverses línies que la societat civil palestina 
pot tenir amb relació a l’ocupació dels seus territoris. No hi ha res d’això; hi ha la petició 
de que es respecti el dret internacional i el dret internacional humanitari.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, només breument per dir que el cent per cent de l’aportació del Grup de Junts pel 
Sí ens encantaria que es pogués incorporar i, per tant, que pogués ser una addicció i que 
pogués ser un text de tots i totes.

Res més.

La presidenta

Gràcies, diputat. Ara el diputat Riera.

Carles Riera Albert

Sí, en la mateixa línia. A veure, al nostre grup, sincerament, el text d’esmena que ha 
presentat Junts pel Sí ens sembla molt raonable i molt positiu. No podem dir que no hi 
estiguem d’acord, amb el que es formula en contingut i en forma en aquest text. El que 
no compartim és el que pretén negar, diguéssim, que és allò que en principi els grups 
proposants també voldríem que fos aprovat en aquesta cambra amb relació al conflicte 
a Palestina.

Per tant, la nostra posició seria absolutament favorable a que la proposta de resolució 
finalment aprovada, ens agradaria que fos per consens, inclogués el text tant de la pro-
posta de resolució original com de l’esmena, perquè entenc que poden ser i entenem que 
poden ser perfectament complementaris.

I, en aquest sentit, el nostre grup vol valorar, molt positivament i de manera pública, 
el debat que ens consta que s’ha produït a Junts pel Sí i el seu resultat, que entenem que 
és un consens final d’aquest debat i que considerem positiu i valuós, i que representa, 
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sens dubte, un progrés pel que fa al consens en el nostre país pel que fa a l’abordatge, a 
la mirada, a la comprensió i a les propostes de resolució per a aquest conflicte. I, fins i 
tot, diria que també celebrem que el Partit Popular, com a mínim, se sumi, si no al text 
literal de l’esmena de Junts pel Sí, sí a l’esperit o a algun dels objectius i intencions.

Mirat des d’una perspectiva global i de joc d’actors a nivell global, això significa un 
progrés i significa una progressió en aquest sentit. Que nosaltres, que els nostres grups 
tinguem aquesta posició no és nou, però, en canvi, que vostès avui estiguin prenent aquí 
aquests plantejaments ens sembla un progrés positiu. Tanmateix, al que no podem re-
nunciar és a allò que formula la nostra PR perquè també ens sembla raonable i de sentit 
comú i molt entenimentat, diguéssim, i no pas extrem. Per això, proposaríem aquesta 
solució final.

Gràcies.

La presidenta

La diputada Casamitjana ens ha de dir quin és el posicionament del Grup de Junts 
pel Sí respecte a la proposta dels grups proponents.

Magda Casamitjana i Aguilà

Primer de tot, moltes gràcies. La veritat és que el que volíem, sobretot, era que en 
l’exposició que m’ha tocat a mi presentar quedés clara la nostra filosofia. I ha quedat 
molt clar i els agraïm moltíssim que entenguin que són tres punts que també comple-
menten el que podria ser la seva.

Tot i així, deixin-me dir-los que fa molts dies que en parlem, que no ha estat una 
cosa única i exclusivament de passar-nos un o dos missatges, que el nostre grup és el 
que és i que, per tant, estem molt contents nosaltres d’haver arribat a aquest acord, i que, 
fins i tot, i ho puc dir tranquil·lament, hem parlat fins i tot amb el Govern i amb molta 
més altra gent per dir que aquest tema, que, a més a més, no és la primera PR que hi ha, 
sinó que en vindran moltes més, el que voldríem és tenir sempre un posicionament molt 
clar, i el nostre posicionament és aquest. 

Agraïm moltíssim que vulguin incorporar les nostres esmenes, però nosaltres, en 
aquest moment, mantenim el nostre text sense poder fer una transacció.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.
Per tant, entenc que votarem sobre el text original. (Fernando Sánchez Costa dema-

na per parlar.) Diputat Sánchez; sí, digui.

Fernando Sánchez Costa

Sí; només lamentar que finalment no s’incorpori aquest text que podia fer consens.

La presidenta

Gràcies, diputat. 
Per tant, votaríem el text original. Necessitem una votació separada o podem anar 

a...? (Pausa.) Sí, necessitem els dos punts? (Pausa.) Perfecte. Doncs, començaríem... 
(Veus de fons.) No? (Pausa.) Podem votar-ho tot? (Pausa.) Perfecte.

Doncs, vots a favor de la proposta de resolució?
Són set –set vots a favor.
Vots en contra?
Tretze.
Abstencions?
Cap.
Per tant, quedaria rebutjada.
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Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes bilaterals 
de relació entre l’Estat i la Generalitat

250-00612/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució sobre la 
reactivació dels mecanismes bilaterals de relació entre l’Estat i la Generalitat, presenta-
da pel Grup Parlamentari Socialista. I, en aquest sentit, té la paraula el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, el que el Grup Parlamentari Socialista planteja amb aques-
ta proposta de resolució que s’emmarca..., evidentment està dins d’aquesta comissió pel 
fet de que l’àmbit de les relacions institucionals queda també aquí, a l’estar dins del de-
partament que encapçala el senyor Romeva, no? El que plantegem és que, al marge dels 
projectes polítics de cadascuna de les formacions que tenim representació parlamentà-
ria aquí i al marge també dels projectes polítics que tinguin les que tenen representació 
a les Corts Generals, i, per tant, dels respectius governs, és de tot punt indispensable 
que es recuperi un marc de diàleg entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el 
Govern d’Espanya, i que es reactivin, per tant, tots aquells mecanismes, de què els es-
talvio fer-los la llista i les funcions perquè ho tenen a la proposta de resolució i perquè 
segur que ho coneixen també els diputats i diputades, tots els mecanismes de caire bila-
teral que tenen funcions d’extraordinària transcendència per a polítiques concretes que 
són d’interès pels catalans i les catalanes, i, en el fons, en molts dels aspectes, d’interès 
pel conjunt dels ciutadans i ciutadanes d’Espanya.

I dic i subratllo expressament que això no implica ni hauria d’implicar tampoc, en 
teoria, la renúncia a cap dels objectius polítics que puguin tenir els diputats i diputades 
aquí presents. Estem parlant d’una qüestió que a nosaltres, i ho dic amb tot el respecte 
cap a totes les posicions polítiques, però també amb tota la sinceritat, ens sembla de mí-
nims. Ens sembla de mínims que aquests mecanismes que existeixen, que tenim con-
formats en el nostre Estatut d’autonomia, funcionin amb normalitat, es posin en marxa 
i posin, per tant, sobre la taula una munió d’assumptes que són, com els deia, d’inte-
rès, però que també en molts casos són ja urgents, perquè porten massa temps aturats, 
aquests mecanismes bilaterals, entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Go-
vern d’Espanya.

I, amb això, nosaltres no pretenem fer..., amb aquesta proposta de resolució no prete-
nem fer un retret al Govern de la Generalitat de Catalunya. Entenem que la situació po-
lítica s’ha complicat enormement i que pot haver-hi hagut una fase en què el diàleg fos 
realment difícil, i potser hi havia manca de voluntat política per part del Govern d’Es-
panya i també per part del Govern de la Generalitat de Catalunya. El que estem fent és 
dir que això no pot continuar –això no pot continuar– i el que cal és recuperar aquests 
marcs en els que es parli de qüestions que, en el nostre marc institucional actual, és ab-
solutament necessari que hi hagi diàleg entre les diferents administracions i que hi hagi 
avenços concrets, polítiques concretes que produeixin un efecte sobre la vida quotidiana 
dels ciutadans i les ciutadanes.

I ho diem també perquè l’experiència dels anys en què aquestes comissions han fun-
cionat evidentment ens acredita que la dificultat és important, perquè hi han assumptes, 
diguem-ne, que són complicats des del punt de vista polític, n’hi ha d’altres que ho són 
des del punt de vista tècnic i altres que ho són des de tots els punts de vista, però, en 
canvi, s’han produït millores de l’autogovern de Catalunya a través d’aquests mecanis-
mes bilaterals. I, diguem-ne, jo crec que aquí val la pena recordar el socialista francès 
Jean Jaurès, que ens deia allò de que la història ens ensenya la dificultat de les grans tas-
ques i la lentitud dels assoliments, però justifica una invencible esperança.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. No s’han presentat esmenes, per tant, és el torn dels grups. Per part 
del Grup de Ciutadans, la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Sempre –sempre– es diu que un dels problemes que té el Go-
vern actual amb el Govern d’Espanya és la manca de diàleg polític, no? Doncs, precisa-
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ment aquests..., la proposta de resolució que ens presenta el Grup Socialista justament 
el que vol és reactivar aquests marcs de negociació i de diàleg polític entre els dos go-
verns. Aquest és el marc previst i creiem que és la via que s’ha de reactivar.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. A més a més, abans de venir 
cap aquí, he mirat la web del Govern i encara existeixen, a la web oficial, aquests òrgans 
com dintre del marc del que serien les relacions institucionals del Govern de la Genera-
litat amb el Govern d’Espanya. Per tant, vull entendre que és que encara, doncs, no han 
volgut renunciar a aquesta negociació política i diàleg amb el Govern d’Espanya.

És també responsabilitat del Govern de la Generalitat actuar en defensa dels inte-
ressos de tots els catalans. I el que busquen aquestes comissions bilaterals justament és 
desbloquejar i tenir aquest espai real de diàleg i cooperació amb el Govern d’Espanya 
amb els temes que plantegen cada una d’aquestes comissions bilaterals.

Per tant, el nostre vot serà positiu.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el 
diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup parlamentari ja va votar favorablement una 
moció, conseqüència d’interpel·lació del Grup Parlamentari Socialista en Ple, que feia..., 
abordava aquest debat, eh?, la relació bilateral entre el Govern de Catalunya, el Govern 
de la Generalitat, i el Govern de l’Estat espanyol.

I pensem que, independentment de com acabi el procés català, sempre hi haurà d’ha-
ver una relació bilateral entre el Govern de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol. 
Per tant, aquests mecanismes no són sobrers, sota el nostre punt de vista. No som in-
genus i sabem quin és el clima actual i les dificultats perquè aquests mecanismes en 
aquest moment estiguin funcionant viento en popa, però, evidentment, crec que aquesta 
bilateralitat de la relació entre governs és un concepte polític irrenunciable.

I, per tant, hi votarem a favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el 
diputat Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, presidenta. Bé, respecte a la proposta de resolució, el Partit Popular vota-
rà en la mateixa línia que vam votar a la moció del Partit Socialista del 26 de gener d’a-
quest any, que mantenia o que tenia, més o menys, aquests mateixos punts; n’hi ha més, 
potser, però incloïa aquests punts. I votarem en aquella línia; és a dir, a favor de gairebé 
tots, excepte del punt 5, on ens abstindrem; però a la resta votarem a favor de tots, per-
què entenem que els mecanismes legals, els mecanismes estatutaris de relació entre el 
Govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat s’han de potenciar. I nosaltres hi estem 
d’acord, amb les línies que aquí es proposen. De fet, cal recordar que va ser el Govern 
de la Generalitat, precisament, qui va trencar o qui va interrompre aquelles reunions el 
juliol de l’any 2012.

Per això no entenc, i ja passo a l’exposició de motius i a la..., tant escrita com oral, 
que ha fet el Partit Socialista, molt típica també per part del seu grup, d’equidistància; en 
aquest cas, fins i tot, donant més culpes al Govern d’Espanya que no pas al Govern de 
la Generalitat, com si la situació de crisi econòmica i crisi institucional no tingués res a 
veure amb l’actuació del PSOE en els últims anys. I jo crec que no és just, en aquest cas, 
company Pedret, ser equidistant, quan hi ha un govern que intenta trobar solucions a una 
situació econòmica molt complicada, i n’hi ha un altre, com el català, que s’abraça a un 
populisme excloent i que intenta fer el possible perquè no hi hagi diàleg; almenys, en apa-
rença, o almenys que no el pillin o que no el vegin els seus socis més radicals. 

Però un diàleg que, per altra banda, en alguns membres d’aquest Govern de la Ge-
neralitat, existeix, el diàleg amb el Govern d’Espanya; no en tingui dubte. Perquè el 
Govern d’Espanya ha estat, està i estarà a favor –a favor– del diàleg; del diàleg on sigui 
i sobre el que sigui. El que no poden demanar és que dialoguin sobre la dissolució, la 



DSPC C 371
30 de març de 2017

Sessió 22 de la CAECRIT 12

fragmentació o la destrucció de la democràcia espanyola, perquè això no li pertoca al 
Govern d’Espanya; això, en tot cas, seria una decisió de tot el poble espanyol.

Però, ja l’hi dic, animem la Generalitat a que faci..., que utilitzi aquests mecanismes; 
que utilitzi altres mecanismes, com el Consell de Política Fiscal i Financera, per nego-
ciar un millor sistema de finançament; que utilitzi, també, la Conferència de Presidents 
Autonòmics, eh? A l’última, va deixar la cadira buida, i allí es va parlar de temes com 
la sanitat, l’educació, la violència de gènere, l’agenda digital. I el senyor Puigdemont no 
hi va comparèixer. O que utilitzi el Senat –ara mateix, no?, el Senat, també– per fer un 
diàleg, per fer un debat; no com un monòleg, que no vagi al Senat a fer una conferèn-
cia, no?, que tingui el valor –el valor– d’explicar... I, allí, si vol parlar de referèndum i 
de trencaments, que ho faci, però que hi hagi un diàleg, que hi hagi un debat i no només 
un monòleg.

En tot cas, li agraïm la proposta de resolució. I, com ja he dit, votarem a favor de 
tota ella, excepte del punt 5, on ens abstindrem.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part de la CUP - Crida Constituent, el diputat Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, aquest és un debat que no és la primera vegada que el tenim 
en aquesta comissió, que l’hem tingut ja altres vegades en el Ple, i que suposo que con-
tinuarem tenint en comissió i en el Ple. Bé, per a nosaltres, és una qüestió de prioritats 
polítiques coherents amb la conjuntura que nosaltres considerem que en aquests mo-
ments defineix la situació política.

Nosaltres estem en un procés d’autodeterminació, volem exercir el nostre dret a la 
independència, i això fa que, en aquests moments, la nostra diplomàcia hagi de ser molt 
ampla, diversa i plural. Per tant, nosaltres ens hem de relacionar, i hem d’instar el Go-
vern de la Generalitat que efectivament així ho faci, amb tots els estats del món i amb 
totes les instàncies governamentals i no governamentals del món. Jo crec que aquesta 
és la prioritat en aquests moments; una diplomàcia activa que projecti el nostre afany 
nacional així com la nostra reivindicació del dret a l’autodeterminació. I això inclou, 
òbviament, el diàleg i la bilateralitat amb l’Estat espanyol per parlar de quines són les 
nostres prioritats –i aquesta en el centre de la qüestió–, i buscar una solució política, de-
mocràtica, dialogada i negociada sobre aquesta qüestió.

En aquests moments, aquest hauria de ser l’eix rector de qualsevol diàleg amb l’Es-
tat espanyol i de qualsevol bilateralitat. En cada moment, òbviament, la diplomàcia ca-
talana ha d’establir les seves prioritats i quina és l’agenda que vol discutir amb els seus 
interlocutors. Avui per avui, des del nostre punt de vista, en l’eix central de l’agenda 
amb l’Estat està la resolució pacífica, política i democràtica al dret a l’autodeterminació 
del nostre país.

Per tant, des d’aquesta lògica, és obvi que nosaltres votarem en contra d’aquesta pro-
posta de resolució que pretén ressituar el diàleg amb l’Estat en un altre terreny, que ens 
sembla que no és el que correspon en aquests moments a les nostres prioritats. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el diputat Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Ho deia molt bé el diputat Riera, és un debat que es reprodueix 
sistemàticament en aquesta comissió. Avui, vostès, amb aquesta proposta de resolució, 
fan crida a establir un marc de diàleg entre el Govern de Catalunya i el Govern d’Espa-
nya. Li ben asseguro que nosaltres fa temps que ho intentem; hem anat a Madrid diver-
ses vegades.

Hi va anar el president Mas, hi ha anat el president Puigdemont a proposar fins a 
quaranta-sis temes, sense trobar resposta. Bé, de fet, sí que ens han contestat. Ahir ma-
teix ens van contestar; ahir, un representant dels ciutadans de Catalunya escollit demo-
cràticament va haver de deixar el seu escó al Congrés dels Diputats per haver estat inha-
bilitat per l’aparell judicial del Govern del Partit Popular. Tot, per haver posat les urnes 
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–tot, per haver posat les urnes. Aquesta és la resposta. Aquest és el diàleg. I, senyor Pe-
dret, diputat Pedret, vostès, xiulant i mirant el sostre. La seva dirigent, Meritxell Batet, 
dient que no, que la pena és proporcional a les que han rebut el president Mas, la Irene 
Rigau, la Joana Ortega.

Més diàleg. El president s’ofereix per anar al Ple del Senat, la suposada cambra ter-
ritorial de l’Estat espanyol, i vostès, o el seu representant del Partit Socialista a la Mesa 
del Congrés, el senyor Joan Lerma, sense oposar-s’hi, ho reconec, proposa, demana 
que, juntament amb el Partit Popular, vagi a la Comissió de les Comunitats Autònomes. 
Escolti, tenien l’ocasió de, davant del Ple del Senat, que el president de Catalunya es 
pogués manifestar, que els portaveus dels grups parlamentaris poguessin donar la seva 
opinió i tenir un debat franc sobre aquest tema. No, no el volen –no el volen. El volen a 
les comissions –el volen a les comissions. 

I, sí, home, hem tingut una altra resposta, hem tingut la resposta del senyor minis-
tre..., senyor president del Govern, Mariano Rajoy, que ve a Catalunya i ens ve a pro-
metre les inversions que fa quinze o vint anys que es deuen a aquest país. Aquesta és la 
resposta. Jo em pensava que Catalunya era el problema més gran que avui tenia l’Estat 
espanyol. Escolti’m, no ho sembla –no ho sembla.

Finalment, vostès, amb aquesta proposta de resolució, ens demanen que tornem a la 
casella de sortida; però jo li dic que, per fer servir un símil de lleure, no?, nosaltres te-
nim les fitxes a tocar de la meta, i que no se’ns menjaran abans de que hi arribem. 

Per tant, votarem «no». 
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. No s’han presentat esmenes, per tant, no hi hauria el darrer torn del 
grup proposant. Si ho hem entès bé des de la Mesa, hi ha... (Ferran Pedret i Santos diu: 
«Per unes contradiccions, si us plau.») Vint segons, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

No, perquè sap –sap– el diputat Sendra que el Grup Parlamentari Socialista a Ma-
drid va votar a favor de la compareixença en la comissió que vostè esmentava del Senat, 
però, com pot comprovar amb els diaris publicats sobre la qüestió, les declaracions del 
nostre portaveu van ser sense oposar-se a que pogués venir a qualsevol altre fòrum, eh?; 
per tant... (Veus de fons.) No, però, vull dir... Diu: «Tenien l’ocasió de...» Bé, doncs, hem 
recolzat totes les maneres possibles de que el president Puigdemont parlés al Senat.

La presidenta

Gràcies, diputat.
Passem, ara ja sí, a la votació. Crec que el Grup del Partit Popular ha demanat la vo-

tació separada del punt 5, per tant, votaríem en primer terme els punts 1, 2, 3 i 4. 
Vots a favor? 
Nou vots a favor.
Vots en contra? 
Onze.
Abstencions, cap.
Per tant, queden rebutjats aquests primers quatre punts.
I passem a la votació del punt cinquè.
Vots a favor? 
Set vots a favor.
Vots en contra? 
Onze.
Abstencions? 
Dues.
Per tant, també quedaria rebutjat aquest cinquè punt.
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Proposta de resolució sobre el tancament dels centres d’internament 
d’estrangers

250-00642/11

Passem al punt número 3 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre el tancament 
dels centres d’internament d’estrangers, presentat pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i, per tant, té la paraula el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. Bé, no és la primera vegada que aquest Parlament es pronuncia 
sobre aquest tema i el nostre grup pretén que seguim mantenint la tradició de la línia en 
què el Parlament s’ha anat pronunciant fins ara. O sigui, aquest Parlament s’ha pronun-
ciat a favor del tancament d’aquesta instal·lació.

En el fons de la demanda del tancament del centre d’internament no hi ha una altra 
cosa que una visió alternativa a la gestió política de la crisi migratòria que viu en aquest 
moment, doncs, especialment, l’Europa occidental, podríem dir-ne. Pensem que la crisi 
migratòria és un concepte que està aquí per quedar-se, fruit d’un món desigual, d’un 
nord i d’un sud, i que, d’alguna forma, els governs i els estats han d’abordar aquesta crisi 
migratòria amb una visió de futur, amb una visió solidària i amb una visió integradora, 
i que aquest tipus de centres no compleix cap d’aquests requisits, perquè el que fa és una 
gestió policial, una gestió carcerària, podríem dir-ne, dels fluxos migratoris. I, per tant, 
el que fa és aprofundir i fer encara més gran el problema, i no buscar solucions.

A ull de la crisi, també recent, de refugiats, encara pensem que això és més evident. 
I sabem que a la societat catalana hi ha un rebuig molt important cap a aquesta instal·la-
ció, especialment la que està ubicada a la Zona Franca de Barcelona. Vostès també co-
neixen l’opinió, en aquest moment, del Govern de l’Ajuntament de Barcelona, que ahir 
mateix anunciava la voluntat de portar a l’Audiència Nacional aquesta instal·lació per-
què no compleix els requisits i els permisos necessaris sota el punt de vista de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

I, per tant, simplement demanem el seu tancament, i demanem aquesta mirada alter-
nativa, que en aquest moment pensem que és imprescindible.

La presidenta

Gràcies, diputat. S’ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari Socialis-
ta. El diputat Pedret té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres, en llegir aquesta proposta de resolució que pre-
sentava Catalunya Sí que es Pot, ens va semblar endevinar que l’exposició de motius era 
molt deutora de les conclusions a les que va arribar el Ple d’aquest Parlament, i, de fet, 
abans que el Ple, que també les va ratificar, doncs, la comissió i el grup d’estudi sobre la 
revisió dels models dels CIE. I vam veure amb, diguem-ne, cert grau de sorpresa que, 
en canvi, la conclusió en la part resolutiva era diferent d’aquella a la que havia arribat el 
grup d’estudi sobre els models dels CIE, i anava un pas més enllà, o deia gairebé el ma-
teix, però de manera més taxativa, no?

Nosaltres el que plantejàvem amb l’esmena era intentar tornar al punt que ens sem-
blava que va fer un consens ampli, que va ser un important pas endavant. I, per tant, 
proposàvem que la part resolutiva recollís exactament el text de les conclusions d’aques-
ta comissió d’estudi sobre el model dels CIE a la que m’he estat referint.

Nosaltres creiem que..., i que el text que proposem ofereix una alternativa més via-
ble, més..., diguem-ne, el text pot ser aprovat, sens dubte, per aquest Parlament, tal com 
el planteja Catalunya Sí que es Pot, però l’efecte pràctic que busca no es produirà en la 
manera en què busca, i, en canvi, sent, com és, difícil, i ho reconeixem, és més factible 
que es pugui produir amb la formulació amb què nosaltres ho proposem. Ho diem amb 
tota la modèstia, però també amb tota la convicció.

Bé, demanem, doncs, al grup proposant, l’esforç d’arribar a algun acord respecte a la 
redacció, però, si no és així, quedi clar que la voluntat del nostre grup parlamentari és la de 
la superació d’un model que impliqui l’internament, és a dir, d’una mesura privativa de lli-
bertat, per una qüestió purament administrativa. Vam tenir l’ocasió de discutir-ne molt en el 
marc d’aquesta comissió d’estudi que els comentava de l’anterior legislatura. És veritat que 
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ara es produeix una, diguem-ne, barreja de circumstàncies en els centres d’internament, hi 
ha persones que estan allà derivades de situacions de caire penal, però les tramitacions de 
les expulsions com a substitució de la pena privativa de llibertat es podrien produir perfec-
tament sense necessitat d’un centre d’internament de caire administratiu com aquest, i les 
persones que no tenen cap causa penal, cap condemna de tipus penal, podrien estar sotme-
ses a altres mesures que són menys gravoses que la privació de llibertat. Aquesta és la vo-
luntat política del nostre grup parlamentari.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part dels grups que no han presentat esmenes, per part del Grup 
de Ciutadans, té la paraula el diputat Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Doncs bé, tornem a estar davant d’un d’aquests temes re-
currents, no només els temes que afecten l’antiga Convergència són recurrents en aquest 
Parlament. I, bé, jo crec que el grup proposant ens ho presenta amb una visió força sim-
plista, perquè plantejar, com ha fet el senyor Nuet, o m’ha semblat que ho feia, doncs, 
que la resposta d’Espanya a la crisi migratòria són els CIE, em fa l’efecte de que no és 
ben bé –ben bé– així, no?

Bé, jo crec que el volum, la massa migratòria que tenim ara mateix al conjunt de tot 
l’Estat, al conjunt d’Espanya, doncs, crec que no s’està resolent, ni de bon tros, per la via 
dels CIE. Els CIE tenen una finalitat, que, a més a més, doncs, s’ha debatut; s’ha deba-
tut..., el senyor Pedret feia referència al grup de treball que al llarg de 2015 va fer una 
revisió, des d’aquest Parlament; una revisió del model dels CIE, no sé si es revisava per 
conèixer en profunditat quin era aquest model o si el que es volia fer era una esmena a 
la totalitat al mateix model. En tot cas, nosaltres hi vam participar i vam fer aportacions 
també a les conclusions d’aquest grup de treball, i el que hem demanat sempre, i ho se-
guim demanant és que, doncs, es vetlli perquè els drets humans i perquè els drets fona-
mentals de les persones que hi estan internades en tot moment es respectin.

Jo crec que hi ha una voluntat de fer una descripció caòtica, que està potser emmar-
cada en aquest nou corrent que s’està imposant els darrers temps a Catalunya de, en 
certa forma, voler desprestigiar les institucions que tenen al seu càrrec, en aquest cas, 
l’aplicació d’una llei concreta, que és la Llei d’estrangeria, i pensem, doncs, que no és 
aquest el cas tampoc, eh?, vull dir, estem convençuts de que tant la policia nacional com 
la judicatura vetllen pel respecte dels drets humans, que ho fan, que ho fan de forma ac-
tiva i de forma proactiva, perquè ho fan des del respecte del nostre ordenament demo-
cràtic que té prou garanties, precisament, perquè es produeixi aquest respecte dels drets 
humans i aquest respecte dels drets fonamentals de les persones, estiguin o no interna-
des en un CIE.

Nosaltres el que hem volgut sempre és impulsar l’aplicació de les recomanacions 
d’aquest grup de treball del 2015, el Govern, de fet, pot fer-ho, el Govern de la Generali-
tat pot fer-ho; de fet, ja té el mandat d’aquest Parlament i el que ha de fer en tot allò que 
pensa que no acaba de rutllar, amb aquesta possibilitat de contacte bilateral que també 
té amb el Govern d’Espanya, doncs, que faci servir les eines de la negociació per resol-
dre els possibles problemes que hi hagin.

Voler, un cop més, de forma reiterada, resoldre des d’aquest Parlament sense tenir, 
ho hem de recordar, cap competència al respecte, que s’han de tancar els CIE, doncs, 
difícilment ens hi trobaran aquí, vull dir, això és..., va més enllà de la distribució com-
petencial, no és competència d’aquest Parlament. És un altre, malauradament un altre 
debat estèril, no sé a què respon, no sé si és una intenció electoralista, però, en tot cas, 
solucions tan simplistes a problemes complexos, dir que el problema de la política mi-
gratòria és que tenim CIE oberts, doncs, em sembla massa simplista, i, en tot cas, nosal-
tres seguirem la línia que hem seguit sempre en els debats en aquest Parlament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Sánchez Costa.
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Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies, presidenta. Estem davant d’una moció una mica estranya; una mica 
estranya perquè és una mena de llençol molt i molt llarg, no?, que més aviat sembla pro-
pi com d’un debat extraordinari, gairebé, del Ple, o d’una comissió específica amb un 
debat amb un responsable directe d’aquesta qüestió.

En qualsevol cas, jo penso que si vostès haguessin volgut, que és el que volen, impug-
nar el model general de política migratòria, doncs, amb un parell de paràgrafs ho podien 
haver resumit, i si del que es tractava era de millorar alguns aspectes, potser no feia falta 
una moció, una proposta de resolució tan i tan llarga que fa molt difícil després poder es-
tudiar-la amb tranquil·litat i amb profunditat.

Els CIE s’ha de dir que no són una realitat inventada pel Partit Popular, fixi-s’hi: 
van néixer amb la llei orgànica de l’any 85, després a la llei orgànica de l’any 2000 es 
va acabar de regular, l’any 2009 es va acabar d’aprofundir amb el model d’estrangeria 
i també, per tant, dels CIE, i compleixen amb els requisits previstos en la directiva de 
retorn de la Unió Europea, i és important dir que tots els ingressos que es produeixen al 
CIE són per ordre judicial. Comparem-ho amb altres països de la Unió Europea: a Es-
panya el temps màxim d’estada són 60 dies, i la mitjana, l’any 2014, va ser de 27 dies; a 
Noruega, 18 mesos; a Suècia, 12 mesos; a Alemanya, 18 mesos; al Regne Unit, no hi ha 
termini, és indefinidament. 

Al CIE de la Zona Franca, amb una situació molt difícil, molt difícil per a les perso-
nes que estan allà, doncs, recloses, i per al personal que les atén, també, de la policia i el 
personal, servidors públics que els atenen... Jo entenc que és una situació molt complica-
da per a tots, però s’ha d’intentar, doncs, que puguin tenir servei mèdic, servei d’orien-
tació jurídica, de la mà de l’Il·lustre Col·legi d’advocats de Barcelona; prestació d’uns 
certs serveis socials, també, a càrrec de la Creu Roja; existeix un règim de visites per a 
particulars, advocats, ONG, i, com dic, està sotmès al control dels jutjats i de la fiscalia.

S’han fet diverses intervencions per millorar també la situació, i jo crec que és le-
gítim i és bo fins i tot que «s’apreti» des de l’oposició i es digui: «Escolti’m, intentem 
millorar la situació» –com deia ara també el diputat de Ciutadans– «de les persones que 
es troben allà, no? Per davant de la situació dramàtica, que pugui ser el més digna possi-
ble.» I, per exemple, doncs, efectivament, s’ha millorat i hi ha coses que vostès demanen 
aquí: la qualitat de les estances; s’han fet sales de visites, banys a les habitacions, regu-
lacions tèrmiques a les dutxes, seguretat a les lliteres, etcètera.

I, per tant, nosaltres hauríem agraït una moció una mica més reduïda per poder-la 
estudiar amb més profunditat, nosaltres no ens tanquem a millorar la situació, i, per 
tant, hi ha tres punts de què demanem votació separada, perquè pensem que poden te-
nir la seva raó de ser i que es poden impulsar algunes millores, i, de fet, moltes ja s’es-
tan fent, que són els punts 8 i 9 per una banda, i el 12 per l’altra, i la resta, doncs, també 
sense possibilitat de poder aprofundir ara en aquest debat, hi haurem de votar de forma 
global en contra.

(Veus de fons.)

La presidenta

Sí; diputat, disculpi’m, però sí que és veritat que és una proposta de resolució molt 
llarga, amb molts subpunts, però en la part resolutiva només hi ha un punt; per tant, 
no pot haver-hi votació separada, perquè només estem parlant d’un punt. (Rialles.) Fi-
xi-s’hi: l’exposició de motius és molt llarga i amb molts subpunts.

Fernando Sánchez Costa

El principi d’unicitat... (Remor de veus.)

La presidenta

En tot cas, constatem que el Grup de Catalunya Sí que es Pot ha fet una proposta de 
resolució molt extensa amb molts subpunts, però, des del punt de vista resolutiu, només 
hi ha una votació.

Fernando Sánchez Costa

Home, doncs, m’ha servit per...

La presidenta

Un punt resolutiu.
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Fernando Sánchez Costa

...i per ficar-me en el model dels CIE, perquè m’he hagut d’estudiar vint-i-set punts 
concrets, eh?

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Disculpi, eh?, que... Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, el diputat Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres celebrem i agraïm aquesta iniciativa de Catalunya 
Sí que es Pot, que ens sembla absolutament necessària i oportuna. El nostre grup, com 
és evident, vol una Europa i voldria per a nosaltres un país sense la mena de fronteres 
que actualment proliferen per Europa i també a l’Estat espanyol, paradoxalment, que no 
ho són per a les mercaderies i per als capitals, inclús, per als especulatius, els corruptes, 
els opacs, etcètera, i, en canvi, sí que són fronteres cada vegada més fermes i infranque-
jables per a les persones.

Ens agradaria fer una crida a aquesta cambra a reflexionar sobre la barbaritat 
d’aquesta paradoxa, sobre el sense sentit d’un model de societat que es basa en aquest 
principi: lliure circulació de capitals, inclús els corruptes, no lliure circulació de perso-
nes. Una absoluta barbaritat, insostenible des de qualsevol plantejament humanista que 
estigui a la base de qualsevol filosofia política democràtica.

Bé, dit això, els CIE són un exemple d’aquest tipus de fronteres que nosaltres no vo-
lem ni per al nostre país ni per a qualsevol altre, atès que s’apliquen a persones que no 
han comès un delicte, sinó que han fet un moviment humà per cercar la seva supervi-
vència..., els apliquen un règim propi de persones que han comès delictes i un sistema 
de vida de modalitat penal o de tipus penal amb privació de llibertat i vulneració de 
drets humans, civils i polítics, a vegades durant molt temps.

El tancament del CIE de la Zona Franca en el nostre país és un clam unànime, jo 
diria que absolutament majoritari en la societat civil, en les organitzacions no governa-
mentals i en aquelles que es dediquen específicament al tema dels drets humans, tant 
d’abast local com d’abast internacional –l’Ajuntament de Barcelona, el Parlament de Ca-
talunya. Per tant, és un clam unànime i nosaltres, des d’aquest Parlament, hem de tre-
ballar perquè aquest clam es faci efectiu i s’apliqui, i, per tant, que el CIE finalment es 
tanqui.

I aquí tornem a tenir, i amb això acabo, un nou conflicte de sobiranies. Quan nos-
altres parlem d’independència i de sobirania, no en parlem només en termes generals i 
globals, no en parlem en termes abstractes, sinó en termes concrets. En aquest país, a la 
ciutat de Barcelona, majoritàriament, gairebé unànimement, es vol tancar el CIE i l’Es-
tat diu que no es tanca; una vegada més, una opinió democràtica, un posicionament de-
mocràtic i majoritari en el nostre país, en la societat civil i en les institucions és menys-
tingut i manllevat per l’Estat espanyol.

Per tant, efectivament, nosaltres volem la sobirania per tal que, en aquest territori, 
hi hagin més drets humans, hi hagin més drets civils, hi hagin més drets polítics que 
els que, en aquests moments, l’Estat espanyol permet i admet, també per a les persones 
immigrants.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el diputat Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Primer de tot, gràcies al proposant d’aquesta proposta. Els avan-
cem que nosaltres hi votarem a favor. I permeti’m que li digui també, vull dir, que vostè 
ha expressat la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona; doncs, com també ja sap, ha ex-
pressat en seu parlamentària la voluntat d’aquest Govern, expressada en boca del conse-
ller Mundó, de que entenem que això no és un model en el qual, al futur de la república 
catalana, la gestió de la immigració la ciutadania no es consideri delinqüent, sinó que es 
considerin persones i ciutadans. I que hi hagi un criteri de proporcionalitat, perquè no 
pot ser, doncs, que el simple fet de creuar una frontera es consideri molt més delicte que, 
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a vegades, un cas de corrupció, com ja sabem aquests dies per notícies que hi han, o que 
fins i tot ahir mateix, que condemnessin a presó pel simple fet de fer un piulet.

Això són d’aquelles coses, doncs, que entenem..., com deia també el company Riera, 
el fet de la lliure circulació de persones ha d’anar pariona de la lliure de circulació de 
mercaderies i de capitals, i això és un debat global que hem de tenir tots plegats, perquè 
no pot ser que, per una banda, tinguem paradisos fiscals, on sigui un festival d’evasió 
fiscal, i, mentrestant, la ciutadania, quan creua una frontera, es troba amb el que es tro-
ba, i les fronteres simplement han de ser per marcar un marc jurídic propi i no per fer 
murs.

Per tant, nosaltres hi donarem suport i esperem, doncs, que, ben aviat, tots plegats, 
tinguem les competències o no tinguem les competències..., es desenvolupi un marc de 
convivència entre les persones molt més just i equivalent.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn del grup proposant, el Grup de Catalunya Sí que es Pot, 
el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, jo no sé, senyores i senyors diputats, si vostès han tingut 
l’oportunitat de visitar el CIE. Jo sí, fa uns anys que hi vaig estar, fa pocs anys; allò és 
una presó, no en tinguin cap dubte. És una presó, no com les pitjors presons del món, 
però és una presó. I, per tant, crec que és una evidència. 

El diputat Alonso em preguntava: «A què respon aquesta iniciativa?» Respon a la 
voluntat de justícia i a la voluntat també del respecte als drets humans, perquè pensem 
que són dos principis que ens preocupen profundament i que aquest centre, d’alguna 
forma, no té les condicions humanes per poder ajustar-se a aquests principis fonamen-
tals. I és cert, el problema no és només el CIE, és la mateixa Llei d’estrangeria, que el 
meu grup parlamentari, doncs, s’hi va oposar, en el seu moment, en la tramitació parla-
mentària i que aquesta llei ha cosificat el CIE com un sistema de gestió de la seva polí-
tica migratòria. I això és un fet, realment, doncs, que pensem que és un error profund i 
per això demanem el tancament d’aquesta instal·lació.

Dir-li al diputat Pedret i al Grup Parlamentari Socialista que entenem perfectament 
el que ha plantejat. De fet, si tinguéssim vint-i-cinc punts en la moció, demanaria afe-
gir-ne un vint-i-sis, incorporant-hi la seva esmena, per tant, l’esperit de la seva esmena 
no el trobo fora de lloc, tot al contrari. Però volíem, en aquesta petita proposta que por-
tem, tenir la contundència i la força d’anunciar un símbol, un símbol de l’opressió, un 
símbol de l’atac als drets humans, i pensant que en aquest aspecte hem de ser molt con-
tundents i molt clars demanant el tancament del CIE, demanaria al seu grup un esforç 
–que estic segur que li puc demanar i que ells, potser, me’l poden donar– de que puguin 
donar suport a aquesta proposta. 

Per tant, moltes gràcies als grups que han manifestat el vot favorable i esperem que 
realment puguem tancar el CIE.

La presidenta

Diputat, entenc que no accepta l’esmena, és així? (Pausa.) Correcte. 
Doncs, passaríem a la votació del text original, amb un sol punt en la part resolutiva. 
Per tant, vots a favor?
Dotze.
Vots en contra?
Sis.
Abstencions?
Dues.
Per tant, queda aprovada.



DSPC C 371
30 de març de 2017

Sessió 22 de la CAECRIT 19 

Proposta de resolució sobre la situació de la Casa Àsia amb relació als 
incompliments del Govern 

250-00652/11

Passem al quart punt de l’ordre del dia; és una proposta de resolució sobre la situació 
de la Casa Àsia amb relació als incompliments del Govern, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Té la paraula la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Bé, la Casa Àsia és un consorci format pel Ministeri d’Afers 
Exteriors d’Espanya, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Ma-
drid, des de l’any 2001. El que busca aquest consorci és fomentar les relacions i atansar 
les societats civils dels països d’Àsia-Pacífic amb Espanya i que hi hagi un espai de co-
municació intercultural en diferents àmbits, no?: cultural, educatiu, econòmic, etcètera. 
És un consorci que té una activitat important i creiem que és un actiu per a Catalunya. 
Malgrat això, doncs, Casa Àsia ha tingut bàsicament dos problemes: problemes de go-
vernança en aquest consorci i també problemes..., i, sobretot, problemes de finançament 
fins al punt que al juliol de l’any passat va ser desnonat el local..., el que ocupava per-
què..., per impagaments del lloguer d’aquest local, no?

Això fa que la situació, ja des de l’any passat, estigui en un moment de..., crític, i, 
fins i tot, va fer que ambaixadors d’alguns d’aquests països d’Àsia-Pacífic enviessin car-
tes adreçades a tots els membres d’aquest consorci demanant que, si us plau, doncs, fes-
sin front a aquests pagaments i Casa Àsia tirés endavant, no? Aquest grup parlamentari 
va fer preguntes al Govern de la Generalitat, en tant, com he dit abans, que és part im-
portant d’aquest consorci, és..., sobre el finançament, i la resposta que se’m va donar és 
que com que, bàsicament, era una acusació a la posició..., com que nosaltres no havíem 
aprovat els pressupostos de 2016, que és on hi havia la partida ordinària, no?, per fer 
front a aquest finançament, doncs, la Generalitat tenia problemes per finançar i s’estava 
plantejant en aquells moments, quan jo vaig rebre la resposta per escrit, fer un pagament 
extraordinari.

La veritat és que vaig entendre –i he entès ara– que eren excuses, perquè quan es 
van presentar els pressupostos de 2017, el meu grup va presentar una esmena perquè 
s’inclogués dintre dels pressupostos de 2017 una partida concreta sobre els pagaments 
de la Generalitat a Casa Àsia i aquesta esmena va ser rebutjada. Per tant, ens fa pensar, 
al meu grup, doncs, que són excuses per no afrontar la situació i els problemes de finan-
çament de Casa Àsia per part de la Generalitat. Presidenta, em pronuncio ara també so-
bre les esmenes i així ja ho tenim fet; quin és, llavors, l’objectiu d’aquesta proposta? Bà-
sicament, l’objectiu és que la Generalitat rendeixi comptes davant d’aquest Parlament, 
que és la principal funció d’aquest Parlament, sobre la seva posició dintre del consorci 
Casa Àsia, eh?, i amb relació..., en concret, sobre el finançament.

Per què no acceptem les esmenes del Grup de Junts pel Sí? Doncs, justament, perquè 
el que volen és just el contrari; és a dir, són esmenes que el que volen és que la Genera-
litat no rendeixi comptes davant d’aquest Parlament sobre el finançament i sobre la seva 
gestió davant de Casa Àsia. Per què ens amoïna aquest tema, a banda que considerem 
que Casa Àsia s’ha de preservar perquè és un actiu molt important per a tots nosaltres? 
Doncs, perquè aquesta mala gestió d’aquest consorci, no?, que no acabem d’entendre 
exactament què és el que està passant, pot comportar..., si hi han incidents, si hi ha una 
mala gestió, si hi han incidents en aquest sentit, pot comportar la responsabilitat inter-
nacional d’Espanya envers aquests països d’Àsia-Pacífic, la qual cosa no voldríem –si la 
Generalitat s’equivoca, no s’equivoca la Generalitat, s’equivoca Espanya amb relació a 
aquests països.

No volem tampoc que Casa Àsia desaparegui, perquè, ja ho he dit, doncs, és un ac-
tiu molt important i tampoc volem que se’n vagi a Madrid, eh? Aleshores, des d’aquesta 
perspectiva, i, potser, apel·lo..., no?, hi ha una mica de..., moment perquè, doncs, el Grup 
de Junts pel Sí, que m’ha fet les propostes d’esmenes, es repensi aquesta rendició de 
comptes, que jo crec que és necessari que es faci aquest control per part del Parlament 
per veure exactament el que està passant. I, en qualsevol cas, si no hi ha rendició de 
comptes, no hi ha transparència.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Ha presentat esmenes el Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la 
paraula el diputat Jordi Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí; gràcies, presidenta. Quatre pinzellades prèvies: l’acció del Govern de Catalunya 
a Àsia es desenvolupa mitjançant diversos mecanismes, entre els quals, la Casa Àsia. 
Però no només la Casa Àsia, també existeixen molts, importants instruments que fun-
cionen, com el Pla Japó, que enforteix la cooperació entre els governs de Catalunya i 
el Japó en els àmbits econòmics, institucionals, culturals, educatius, etcètera. Pel que 
fa al finançament de la Casa Àsia, ho explicava la diputada de Ciutadans, el consorci 
Casa Àsia està adscrit al Ministeri d’Afers Exteriors i està participat per la Generalitat, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Madrid i el mateix ministeri. Totes aques-
tes entitats són corresponsables de dotar de recursos i de decidir les línies d’actuació de 
la Casa Àsia.

Des de l’inici de la legislatura, el nostre Govern, el Govern de la Generalitat ha anat 
a totes les reunions de la Casa Àsia. També és cert que, efectivament, la Casa Àsia ar-
rossega un deute antic vinculat al lloguer, i en som molt conscients. Però el Ministeri 
d’Afers Exteriors, el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament 
de Madrid, per això –precisament, per això– hem demanat un pla de viabilitat per ei-
xugar aquest deute. A partir d’aquest pla, es valorarà –les quatre institucions, de forma 
conjunta– com fixar les aportacions i quines. Els compromisos es prendran a partir del 
que digui aquest pla. I, malgrat això, deixi’m dir-li que el Govern ha anat fent aporta-
cions concretes, destinades únicament a eixugar aquest deute. 

Dit això, nosaltres hem presentat un seguit d’esmenes per poder votar favorablement 
aquesta proposta de resolució, vostès no ens les accepten amb arguments..., clar, si no hi 
ha... «Si vostès no expliquen com estan els pagaments de la Generalitat a la Casa Àsia 
és que no hi ha transparència.» Escolti, el Parlament de Catalunya té la informació de 
l’execució del pressupost i allà pot mirar, qualsevol diputat pot mirar quina partida des-
tinada a la Casa Àsia s’ha fet efectiva o quina no. Per tant, no ens parlin de manca de 
transparència perquè, efectivament, ja existeix i hi ha la informació i està a disposició 
del Parlament de Catalunya i els seus diputats.

I no em digui que volem el contrari; no volem el contrari. Escolti, vostès demanen 
la compareixença del representant de la Generalitat a la Casa Àsia, però això ja ho van 
demanar en el seu dia a la Comissió d’Acció Exterior i ja es va aprovar, i, en tot cas, s’ha 
de substanciar. (Veus de fons.) El representant de la Generalitat..., jo crec que està apro-
vada la... (Veus de fons.)

La presidenta

Diputada Beltrán, és el torn del diputat Sendra. Ho dic perquè, si fem un diàleg, 
no..., la gent tampoc no entén què fem, eh? És el torn del diputat Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Jo crec que..., jo..., vaja, està aprovada la compareixença, no està substanciada, evi-
dentment, però està aprovada la compareixença del representant de la Generalitat a la 
Casa Àsia. 

Per tant, escolti, vostès no ens les han volgut acceptar, aquestes esmenes, però hau-
ria estat molt fàcil que ho fessin, i aleshores sí que haguéssim votat que sí a la moció, 
cosa que no farem.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part dels grups que no han presentat esmenes, és el torn del 
Grup Socialista, el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Socialista està a favor de la proposta de 
resolució. Nosaltres entenem que el que s’hi demana és raonable. No considerem tam-
poc que algunes de les esmenes que presenta Junts pel Sí no puguin ser, diguem-ne, 
acordades però em sembla que el que valdria la pena és que el Parlament subratllés la 
rellevància d’instruments com Casa Àsia. Evidentment, no és l’únic que està a disposi-
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ció del Govern pel que fa a les relacions amb tots aquests països asiàtics i pel que fa a la 
projecció internacional, tant de Catalunya com de la mateixa ciutat de Barcelona.

Però instruments com la Casa Àsia, la Casa Amèrica, el Centre Euroàrab i d’altres, 
o, diguem-ne, tot el que pot fer la Generalitat de Catalunya també per revitalitzar la ca-
pitalitat euromediterrània de Barcelona, doncs, són qüestions que em sembla que hau-
rien de ser d’interès de tots els catalans i les catalanes, i, sens dubte, també dels barcelo-
nins i les barcelonines, i, per tant, hi donarem suport.

Gràcies. 

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Votarem favorablement.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Popular, el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Sí; nosaltres també votarem favorablement. Dir que al projecte de pressupostos d’a-
quest any de la Generalitat, el Partit Popular ja va presentar també una esmena on es 
proposava una transferència de 600.000 euros per a la Casa Àsia, que és aquest 20 per 
cent de despeses ordinàries, que és el que es va acordar en el moment de la constitució 
de la institució, com bé ha recordat la diputada proposant. Em sembla que eliminar la 
participació de la Generalitat a la Casa Àsia ha estat i és un greu error. És un greu error 
perquè a Barcelona, a Catalunya, tenim una prestigiosa institució que millora el conei-
xement i impulsa les relacions del nostre país amb països d’Àsia i del Pacífic, que facili-
ta l’intercanvi d’idees i de projectes amb una àrea que representa el 40 per cent de l’eco-
nomia mundial i el 60 per cent de la població. 

Per tant, jo no sé si el món ens mira però està clar que si avui no aprovem aquesta 
proposta de resolució, quedarà clar que el Parlament no mira al món.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de la CUP - Crida Constituent, el diputat Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, a nosaltres, sincerament, fins on hem pogut analitzar el 
tema, se’ns escapa el motiu pel qual la Casa Àsia és motiu de debat reiterat i repetit en 
aquesta cambra i, especialment, en aquesta comissió. És a dir, se’ns escapa la seva sin-
gularitat, diguéssim, no?, o la seva especial significació en l’escenari dels organismes 
d’incidència internacional que té el nostre país. Que l’àrea..., que la regió Àsia-Pacífic és 
estratègica i fonamental per a les nostres relacions internacionals, això és una obvietat; 
que la Casa Àsia és una institució important i que pot ser una eina en aquest sentit molt 
útil, també, eh? Però, hi insisteixo, el que no entenem des del nostre grup és per què ad-
quireix aquest valor diferencial, des del punt de vista d’algun dels grups parlamentaris 
de la cambra.

Des del nostre punt de vista, en aquests moments, nosaltres disposem, des del punt 
de vista institucional, de multiplicitat d’òrgans i d’organismes d’incidència internacio-
nal de naturalesa semblant o anàloga, doncs, a la de Casa Àsia, però amb altres objec-
tius o finalitats o amb altres especialitats que, tal vegada, el que ens caldria és una re-
visió global d’aquests organismes per tal de posar-hi racionalitat, lògica i una adequada 
gestió dels recursos que hi adrecem en la perspectiva estratègica del nostre futur polític 
i internacional. Aquest és el debat que ens semblaria a nosaltres pertinent i necessari, 
inclosa la Casa Àsia dintre d’aquest plantejament.

Per acabar la nostra justificació de vot, a nosaltres ens consta –fins on hem pogut 
saber i on podem analitzar– que, efectivament, la Casa Àsia es troba en una situació de 
revisió, atesa que la seva viabilitat, doncs, ha travessat fragilitats o precarietats o vulne-
rabilitats, tant a nivell de governança com a nivell de finançament, i ens sembla que, en 
aquests moments, aquesta és la prioritat: fer una bona anàlisi de la seva viabilitat tant a 
efectes financers com de governança, per tal de que, efectivament, tant de bo sigui defi-
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nitivament viable i serveixi als objectius internacionals per a aquesta regió Àsia-Pacífic 
que ens proposem com a país.

En aquest sentit, és el que..., ens sembla que aquesta proposta de resolució és precipi-
tada o arriba abans d’hora, perquè encara no coneixem –i suposo que trigarem un temps, 
tant de bo sigui el més curt possible– quines seran les respostes a aquest treball que s’està 
fent per tal de viabilitzar la Casa Àsia, hi insisteixo, a nivell financer i de governança.

És per això que nosaltres votarem en contra, però amb el benentès que esperem que 
la Casa Àsia esdevingui viable i adequada als reptes i a les necessitats del nostre país, 
pel que fa a les seves relacions amb la regió efectivament tan estratègica de l’Àsia i el 
Pacífic.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat.
La diputada Beltrán s’ha pronunciat abans respecte que no s’acceptaven les esmenes; 

per tant, passaríem a la votació. Ningú ha demanat votació separada; per tant, votació 
en bloc.

Vots a favor?
Nou vots a favor.
Vots en contra?
Onze.
Abstencions, cap.
Per tant, quedaria rebutjada aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018

250-00766/11

Passem a la darrera proposta de resolució d’avui: Proposta de resolució sobre el Pla 
director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, presentada pel Grup Socialista, 
Catalunya Sí que es Pot i pel Partit Popular de Catalunya. Per tant, té la paraula, en pri-
mer terme, el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Doncs, amb aquesta proposta de resolució, el que els grups de-
manem en el fons és que el Govern atengui els seus compromisos, en primer terme. 
I, en segon terme, que atengui les obligacions que té, d’acord amb la Llei 26/2001, de 31 
de desembre, de cooperació al desenvolupament. És quelcom que hauria de ser, en prin-
cipi, relativament senzill d’assumir, també per part del grup majoritari, que dona suport 
al Govern. Entenem, sens dubte, les dificultats financeres que travessa la Generalitat de 
Catalunya, però també és veritat que el món de la cooperació catalana mereix algun ti-
pus de rescabalament pels anys duríssims que ha passat a partir dels ajustaments pres-
supostaris del cicle 2011-2015, que potser han estat els anys més durs en aquests termes.

Jo mateix, el diputat que els parla, pertany a una malaguanyada organització no go-
vernamental, ACSUR - Las Segovias, que va haver de tancar senzillament en aquest 
període, degut a aquests ajustaments pressupostaris. I no és l’única; hi ha hagut mol-
tes entitats que han passat moltes dificultats, i se n’ha ressentit també el conjunt de la  
cooperació catalana en el sentit no només de pèrdua de teixit, sinó també dels plans, 
dels projectes que desenvolupaven en els països que rebien aquesta cooperació.

El que demanem, per tant, és que hi hagi la dotació suficient per assolir l’objectiu del 
0,4 per cent dels ingressos corrents incondicionats del 2018, tal com preveu el Pla direc-
tor de cooperació, i que el Govern posi els 23,6 milions d’euros que caldrien per assolir 
els objectius marcats pel Pla director de cooperació.

Insistim que això no és una xifra que nosaltres ens inventem, que no és una xifra a 
tant alçat, a l’atzar, sinó que és derivada de compromisos del mateix pla director, de la 
Llei 26/2001, i que, per tant, em sembla que és necessari acomplir-los.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Nuet.
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Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Molt breument, per dir que només estem que reproduint la 
voluntat de les entitats del món de la cooperació, de Lafede i d’altres entitats, que, d’al-
guna forma, han demanat al Govern que el seu compromís del pla director tingui una 
expressió pressupostària concreta. Això no ha estat així, encara que el conseller Ro-
meva ha promès poder recuperar en pressupostos futurs el que s’ha perdut aquest any i 
l’any passat. Però, realment, la voluntat de les entitats no és aquesta, i des del punt d’a-
quest Grup Parlamentari veritablement hi han dubtes.

Per tant, seguim demanant que després d’uns anys d’aplom cap al món de la co-
operació a Catalunya, decididament, doncs, es faci cas a les entitats especialitzades en 
aquest món.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Popular, el diputat Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Moltes gràcies. Després d’aquest quadrienni negre que ha viscut la cooperació cata-
lana aquests darrers anys, certament, nosaltres quan vam pactar els pressupostos, doncs, 
també hi va haver ajustos, però també hi ha hagut destralades després dels pressupostos 
de mà del PDECAT, d’Esquerra, i ara amb el concurs de la CUP. I, nosaltres, el que de-
manem és senzillament que es compleixi, com han dit els diputats que m’han precedit, 
allò que es va preveure en el pla director, i que es faci efectiu allò que diuen les lleis, que 
diu el mandat governamental i el mandat democràtic que tenim.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Només el Grup de Junts pel Sí ha presentat esmenes; és el seu torn, 
la diputada Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, presidenta. Bé, el Govern atén els seus compromisos i assolirà el que 
preveu el Pla director de cooperació 2015-2018. Hem fet dues esmenes, la primera em 
sembla que introduíem poder però no sé si l’accepten. Però, bé, si més no, el que tenim 
clar és que aprovarem el primer punt.

Amb l’acceptació del primer punt es posa de manifest la voluntat del Govern d’in-
crementar de manera significativa el pressupost de cooperació i de complir amb els seus 
compromisos del pla director fins a la seva vigència, que és el 2018.

Deuen recordar tots vostès que el conseller Romeva va venir a explicar el perquè, i, 
com que no s’havia aprovat el pressupost del 2016, el perquè aquests tres anys els milions 
d’euros anaven repartits d’una manera, ell ho va explicar, jo no ho tornaré a explicar ara. 
Efectivament, el Pla director de cooperació 2015-2018, aprovat al Parlament, estableix 
que cada any el pressupost de cooperació s’augmentarà com a mínim en les quantitats 
següents que deia: 5 milions d’euros durant el 2016 –i no es va aprovar–; 10 milions d’eu-
ros el 17, i 10 milions d’euros l’exercici del 18.

El conseller, com dic, va explicar com es pagaria i com ho faria, i, en aquest sen-
tit, convé assenyalar que el pressupost de la Generalitat en matèria d’ajuda oficial del 
desenvolupament no és només, com ell també va dir, el de l’Agència Catalana de Coo-
peració, sinó que també inclou allò que hi destinen els diversos departaments. D’aques-
ta manera, el 2017 es preveu que el total dels departaments arribi a 13,6 milions d’euros; 
això ens permetrà assolir una suma del Govern de més de 31 milions d’euros en total. 
Aquesta xifra permet situar l’ajuda oficial del desenvolupament català molt a prop dels 
marges previstos del pla director, i a uns nivells semblants als del 2011, abans de la crisi.

Per tant, acceptaríem el punt número 1, sense aquest poder, per tant, sense l’esmena. 
I demanaríem que s’acceptés aquesta esmena que hem fet, perquè moltes vegades vostès 
reclamen a aquest grup parlamentari, al Govern, que moltes coses de les que s’aproven 
no s’acaben d’assolir; el que diu el Govern, i ho ha explicat, però moltes vegades, i a més 
a més, sense cap mena d’afany d’enganyar ningú, sinó que aquesta és la realitat, i, per 
tant, per responsabilitat els demanem, si us plau, que, per al que queda, posin que, en 
lloc del desenvolupament per al 2017, el 2018 sí, i ens hi comprometem, estarà i s’efec-
tuarà completament tot el pla, no?
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És l’única cosa que nosaltres, en aquest moment, podem dir-los i demanar-los. Si 
insisteixen en el 2017, nosaltres haurem de votar que no, i, si això arriba al Govern, per 
descomptat que faran tot el possible perquè s’efectuï i perquè es faci, però no els podem 
garantir que això sigui efectiu.

Moltes gràcies.

La presidenta

Diputada, si ho hem entès bé, la primera esmena vostès la retiren.

Magda Casamitjana i Aguilà

Sí.

La presidenta

Sí, i, per tant, només quedaria viva la segona esmena. D’acord. Queden la resta de 
grups per posicionar-se; queda el Grup Parlamentari Ciutadans, el diputat Mejía.

David Mejía Ayra

Gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup votarà a favor d’aquesta proposta de resolució, 
perquè, tal com s’ha dit, doncs, al final no diu res més que complir el que ja va ser apro-
vat prèviament, al Pla director de cooperació i a la Llei 26/2001. Al final, un, quan fa un 
Govern, quan fa uns pressupostos, prioritza els recursos; per nosaltres és una prioritat 
la matèria de cooperació al desenvolupament; altres, doncs, poden tenir altres prioritats.

Per tant, nosaltres votarem a favor.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part de la CUP - Crida Constituent, el diputat Riera.

Carles Riera Albert

Sí; el nostre grup comparteix absolutament els objectius i finalitats i l’esperit 
d’aquesta proposta de resolució. És un debat que no és nou, que l’hem tingut diverses 
vegades en aquesta comissió; és la posició que nosaltres hem defensat sempre en aquest 
debat, i és que es compleixi el pla director.

Tanmateix, hem de fer una matisació pel que fa al nostre sentit de vot. Nosaltres vo-
tarem favorablement el primer punt, com no pot ser d’una altra manera, i, en canvi, ens 
abstindrem en la votació en el punt 2, i la motivació és molt simple. El pressupost de 
2017 està aprovat per aquesta cambra, amb els seus pros, que són alguns, i amb els seus 
contres, que són molts, però està aprovat. És veritat que respecte a la proposta inicial del 
Govern vam assolir una lleugera millora pel que fa a les partides destinades a coope-
ració, però, òbviament, aquestes millores estaven encara lluny del que haurien estat els 
nostres objectius en matèria de cooperació per a l’any 2017.

Tanmateix, hi insisteixo, el pressupost està aprovat. Nosaltres vam presentar una es-
mena que, com vostès ja saben, perquè en el seu moment ja se’n va fer esment, el que 
plantejava precisament era un fons transversal destinat a determinades actuacions inter-
nacionals, entre elles a la cooperació (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit 
el temps d’intervenció) –perdó, ja acabo–, que permetés una col·laboració des de diver-
sos departaments, no només des del Departament d’Exteriors, per tal de sumar esforços 
en el sentit d’augmentar la nostra capacitat d’incidència en la cooperació.

Bé, en qualsevol dels casos, nosaltres, per coherència, tot i estar d’acord en la glo-
balitat de la proposta, votarem que sí al punt 1, i ens abstindrem al punt 2, que hi estem 
d’acord, però no ens sembla consistent plantejar-lo ara, en aquest moment.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Els tres grups que han presentat la proposta de resolució, si es vo-
len posicionar respecte a aquesta segona esmena que sí que queda viva... El diputat Pe-
dret potser ho fa en nom dels tres?

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. 

La presidenta

Gràcies. 
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Ferran Pedret i Santos

En aquesta ocasió no goso fer-ho perquè no he pogut parlar amb els altres grups 
amb relació a aquesta esmena.

Pel que fa al meu grup parlamentari, he de dir que, d’entrada, apreciem la retirada de 
la primera esmena, segurament el matís que introduïa podíem entendre per on anava, però 
no canviava substancialment el sentit del primer punt.

En el cas de la segona esmena, sí que el canvia substancialment. Miri, no només en 
el món de la cooperació, en tants altres de la política catalana queda molt 2017 –molt 
2017. I, en el món de la cooperació, les entitats van dia a dia fent tot el que poden per so-
breviure, eh?, i ho dic així, perquè la situació realment és greu.

I, en el fons, si els estiguéssim demanant quelcom nou, quelcom al que no s’ha-
gués compromès el Govern, doncs, podríem pensar-nos-ho, podríem dir «escolti, miri, 
d’acord, eh?, ja veurem si és possible en l’exercici de 2018». Però el problema és que 
aquests 23,6 milions és una xifra tan gran com aquesta perquè no s’ha complert ni el 15, 
ni el 16..., bé, el 15, perdó, em corregeixo; ni el 16 ni el 17; no s’ha complert ni el 16 ni el 
17, i per això surt una quantitat tan gran.

Llavors vostès ens diuen: «No, facin-nos confiança el 2018» –que, per cert, és l’últim 
any del pla director– «aquell any, a l’últim moment, a la línia de meta hi arribarem.» 
Doncs, no sabem si acabar-nos-ho de creure, la veritat, eh? I no ho dic perquè la vo-
luntat política de la diputada Casamitjana ni dels diputats i diputades aquí presents no 
pugui ser aquesta. Però ens costa de creure, veient els antecedents del 16 i del 17. I em 
sembla que aquests diners són molt necessaris.

Per tant, per part nostra, la veritat és que no assumiríem aquesta esmena. De totes 
maneres, evidentment, els altres portaveus poden pronunciar-se, i, si és necessari i és 
menester, en podríem parlar.

(Magda Casamitjana i Aguilà demana per parlar.)

La presidenta

En aquest punt, trenta segons, diputada Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Sí; diputat, perdoni. Potser no ho he dit bé, però per al 2017 el Govern ha previst 
consignar 17,4 milions d’euros a l’Agència Catalana de Cooperació, és a dir, que aquests 
ja hi seran. El que diem és: la resta, el 2018, segur. Ara, en aquest moment, jo entenc 
perfectament el seu posicionament, eh? Però no és que el 2017 no fem res, eh?

La presidenta

Gràcies. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. No repetiré les paraules del diputat Pedret, perquè les subs-
cric, i, en tot cas, podem prometre que, si el 2018 es compleix, aplaudirem fervorosa-
ment aquesta acció del Govern.

La presidenta

El diputat Sánchez Costa, del PP.

Fernando Sánchez Costa

És que jo tinc una mica de dubte, perquè és que no sé..., no, és que no sé si l’any vinent 
estarem a la postautonomia, a la preindependència, en teoria hauria de ser..., segons vos-
tès, hauríem de fruir d’una pluja de milions per tenir la independència, i, per tant, em 
sembla una vergonya que proposin només aquest augment tan limitat. I, per tant, jo crec 
que el que es demana és, en aquest moment que estem, que s’apliquin aquests diners, i 
no en un futur eteri, que sembla que no se l’acaben de creure gaire, vostès.

La presidenta

Bé, com que cap dels tres grups accepta l’esmena, votaríem els dos punts de forma 
separada, eh? Però, en el text original, una, perquè s’ha retirat la primera esmena, i el 
segon punt perquè no s’accepta l’esmena.

Per tant, votem el primer punt.
Vots a favor?
Unanimitat. 
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Per tant, queda aprovat.
Punt número 2.
Vots a favor?
Nou vots a favor.
Vots en contra?
Deu.
Abstenció?
Una.
Per tant, queda rebutjat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els 
objectius i els resultats dels viatges del president de la Generalitat

354-00150/11

Ens toca el punt número 6: sol·licitud d’una sessió informativa de la Comissió d’Ac-
ció Exterior amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre els objectius i els resultats dels viatges del president de la Genera-
litat, que és presentat pel Grup Popular. No sé si el diputat Milián vol prendre la parau-
la... (Pausa.) Endavant.

Juan Milián Querol

Sí; gracias, presidenta. Hace unos años el presidente de la Generalitat de Catalunya 
se reunía con presidentes de la Comisión Europea, con líderes políticos como Helmut 
Kohl y otras personalidades. Sin embargo, hoy –hoy–, en la semana en la que se supone 
que, tras los dieciocho meses famosos de desconexión, Cataluña tendría que ser un esta-
do independiente reconocido por Naciones Unidas y miembro de la Unión Europea, en 
esta semana, precisamente, el establishment independentista celebra con gran alegría y 
alborozo una foto de Puigdemont con un diputado de Florida. Y uno se pregunta, ¿cinco 
años de matraca para esto? Presupuestos de acción exterior multiplicados, millones de 
euros derrochados en altos cargos, en contratación de lobbies y en viajes con séquito, 
para que los medios de comunicación catalanes puedan recoger alguna frase de Puigde-
mont como aquella en la que comparaba España con Turquía.

El presidente de la Generalitat va por el mundo haciéndose pasar por refugiado 
cuando va con toda una tropa de altos cargos y cobra más que el presidente del Gobier-
no de España. Así que ya está bien de la broma. Si quieren hacer propaganda indepen-
dentista, que se la paguen de su bolsillo, porque el presidente de la Generalitat debería 
representar a todos los catalanes y no solo a una minoría, como vemos hoy, decreciente.

Así pues, el señor Romeva tiene que comparecer y explicarnos si con este tipo de ac-
tuaciones se consigue mejorar la imagen de Cataluña en el mundo o si se consigue atraer 
más inversión, empresas y talento. Los catalanes tenemos derecho a saber a qué dedica 
la Generalitat nuestro dinero y con qué objetivos. Por esta razón, por una acción exterior 
transparente y de todos los catalanes, pido al resto de grupos parlamentarios que apoyen 
esta solicitud de comparecencia del señor Romeva.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. No sé si hi ha algun grup que vulgui prendre la paraula. (Diversos 
diputats demanen per parlar.) Diputada Beltrán, per part del Grup de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor d’aquesta compareixença. Creiem 
que el conseller de Transparència és el més opac de la història. I, si no hi ha rendició de 
comptes, no hi ha transparència. Nosaltres també hem demanat sol·licitud d’informació 
de tots els viatges que està fent darrerament i quin és el propòsit i quines són les despe-
ses. I esperem que, en algun moment, doncs, tingui a bé en aquesta cambra comparèixer 
i donar explicacions.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. El diputat Pedret, del Grup Socialista.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Molt breument i sense necessitat de connotar en cap sentit la 
qüestió, a nosaltres ens sembla que hauria de formar part de la normalitat d’aquesta 
comissió que, de tant en tant, periòdicament, es donés compte d’aquests viatges que fa 
tant el president de la Generalitat de Catalunya, com, en aquest cas, encara que no es 
demani expressament en el títol, també dels mateixos desplaçaments que fa el conseller 
d’Acció Exterior a fi de valorar políticament per part de la cambra tant, diguem-ne, l’as-
soliment dels objectius dels viatges com la possibilitat d’introduir altres qüestions que 
semblin d’interès a la cambra a l’agenda d’aquests viatges.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. M’agradaria votar a favor d’aquesta compareixença però el 
meu grup no ho farà. M’agradaria votar a favor perquè, realment, que comparegui el con-
seller o que comparegui el president i que expliqui els seus contactes internacionals és una 
cosa positiva i el més normal del món, tenint en compte que, d’aquests contactes interna-
cionals, en moltes ocasions el meu grup n’és crític amb les declaracions com les d’ahir, en 
què vinculava la futura república catalana a l’atlantisme i a l’OTAN. 

Però, realment, el que sí que desitgem és que el nostre Govern tingui política exte-
rior, que s’expliqui al món, que faci actes i que faci tot tipus de contactes amb dignataris 
i governs estrangers perquè pensem que això en tenim dret i és positiu. 

I, per tant, votarem en contra de la compareixença, perquè pensem que el que hi ha 
darrere d’aquesta votació i d’aquest debat que estem fent és la voluntat de que això no es 
pugui fer, de que aquests contactes no es tinguin i de que Catalunya no tingui una acció 
exterior potent. I amb això no hi podem estar d’acord. Per tant, pel fons votem en con-
tra, no tant per la forma.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de la CUP, diputat Riera.

Carles Riera Albert

Sí; arguments molt semblants als que acaba de presentar el diputat Nuet. Per nosal-
tres, que els membres del Govern compareguin a la cambra per donar raó de la seva ac-
tivitat és una obvietat democràtica indiscutible, però, mirin, precisament, si analitzem 
l’argumentari que el diputat Milián ha donat per tal de justificar de fons la seva proposta 
de compareixença podríem dir que ens ha donat deu sobre deu motius, deu sobre deu 
raons per votar-hi en contra. Per tant, crec que la seva exposició de motius no podia ser 
més clarificadora per tal d’orientar el sentit del nostre vot.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part de Junts pel Sí, el diputat Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Evidentment, votarem «no» a aquesta sol·licitud de comparei-
xença del conseller per explicar l’agenda, per saber els objectius i els resultats de les vi-
sites que fa el president de la Generalitat. 

Perquè, volen saber els objectius i els resultats? Doncs, ja els hi dic jo: defensar els 
interessos dels ciutadans de Catalunya, de les seves empreses. Escolti, com per exem-
ple, Europastry, la cinquena empresa del món en masses congelades, amb una amplia-
ció a New Jersey que arribarà a cinc-cents treballadors. Reforçar vincles amb les uni-
versitats del món: exemples?, la visita al Massachusetts Institute of Technology; o visita 
a una il·lustre ciutadana de Catalunya que és la senyora Marina Castells, que és catedrà-
tica i una de les millors expertes en oncologia de la Universitat de Harvard; o cercant 
inversions estrangeres a Catalunya, i, naturalment, per explicar la realitat política cata-
lana a tots aquells que volen escoltar, entre d’altres objectius.
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Resultats? Doncs, miri, per exemple, que avui s’ha anunciat que un inversor de 
Hong Kong obrirà a Catalunya un centre de recerca sobre el cotxe elèctric amb la crea-
ció de dos-cents llocs de treball i que estarà operatiu l’any que ve. Dos-cents llocs de 
treball, senyor Milián, vostè preguntava: «Escolti, serveix per a alguna cosa, ho volem 
saber.» Ja l’hi dic jo. Segur que es deu a molts motius, que vinguin aquests senyors de 
Hong Kong, però també al fet de que avui, malgrat vostès, Catalunya és un dels països, 
un dels millors països per invertir. I, evidentment, també per l’ajut de la Generalitat de 
Catalunya, s’ha signat en el mateix moment que es feia la presentació un conveni de col-
laboració per fer-ho possible entre l’empresa Thunder Power i el conseller d’Empresa i 
Indústria. 

Més resultats? Escolti’m, avui es parla de Catalunya a tot el món i es parla de la seva 
tossuda voluntat. La tossuda voluntat del seu Govern i de la majoria del Parlament de Ca-
talunya de consultar els ciutadans sobre el seu futur. I també es parla a tot el món de la 
feina galdosa i molt potinera del Govern, del seu Govern de l’Estat, per comparar-ho.

No donarem suport a aquesta compareixença per saber l’agenda del president de la 
Generalitat per tot el que he explicat, però també perquè ens sabria molt de greu que 
vostès i el seu Govern haguessin de deure més favors als governs europeus o mundials 
per combatre o per intentar combatre i contrarestar l’acció exterior del Govern de Ca-
talunya.

Res més. Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, diputat. 
Passem, doncs, a la votació.
Vots a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença? 
Diputat...
Vots a favor?
Vuit vots a favor.
Vots en contra?
Dotze.
Abstencions, cap.
Per tant, queda rebutjada aquesta sol·licitud.
Aturem cinc minuts perquè entrin els dos compareixents i prosseguim amb l’ordre 

del dia.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i catorze minuts i es reprèn a tres 
quarts de cinc i sis minuts.

La presidenta

Molt bé, doncs, bona tarda.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Veneçuela a Catalunya per a informar sobre les activitats 
de l’associació i els problemes que tenen els jubilats per a cobrar les 
pensions

357-00415/11

Reprenem aquesta sessió de la comissió amb la compareixença, doncs, d’una repre-
sentació de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya per a infor-
mar sobre les activitats de l’associació i els problemes que tenen els jubilats per cobrar 
les pensions.

Donem la benvinguda al senyor Juan Carlos Larrañaga, que és el president de l’as-
sociació, i al senyor Francisco José Falcón, que n’és el vicepresident, així com també 
una nodrida representació de l’entitat. Siguin benvinguts al Parlament de Catalunya i en 
aquesta comissió.

Si els sembla, els dono la paraula per un espai de deu, dotze minuts. I, després, els 
grups parlamentaris, si en un espai de cinc, set minuts poguessin fer la compareixença, 
entenent que tant els grups de Catalunya Sí que es Pot com de la CUP han excusat la 
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seva presència en aquesta segona part de la comissió, i, evidentment, doncs, sabent que 
seré benèvola també en els temps. Per tant, sense més, tenen la paraula.

Moltes gràcies.

Juan Carlos Larrañaga Vázquez (president de l’Associació de Pensionistes i 
Jubilats de Veneçuela a Catalunya)

Moltes gràcies per rebre’ns a la vostra casa. Si em disculpeu, a partir d’ara parlaré en 
castellà. Pejucat asocia y agrupa a aquellas personas que, por haber cotizado y trabajado 
en Venezuela, se hicieron acreedores de una pensión o una jubilación y hoy en día viven en 
Cataluña. Esta tarde vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar del derecho a una vejez 
digna, vamos a hablar de derechos humanos, de derechos adquiridos; en consecuencia, el 
tema de esta tarde es de justicia social. Para una mejor comprensión de nuestra situación 
vamos a comentar dos puntos previos muy importantes. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

El primero tiene que ver con el control cambiario. En Venezuela, desde el año 2003, 
existe un estricto control cambiario. Eso significa que cualquier pensionado o jubilado 
que resida fuera de Venezuela no puede convertir sus pensiones libremente en la divisa 
donde esté residiendo, sino que esa... ¿Por qué? Porque no existe un mercado de divisas. 
Tiene que acudir a los mecanismos oficiales, porque es el Estado el único que tiene el 
monopolio de la venta, compra, asignación, transferencia de divisas en moneda extran-
jera. A menos, por supuesto, que se esté dispuesto a cometer un ilícito cambiario.

Algunos de ustedes podrán señalar: «Bueno, pensiones y jubilaciones, ¿no es lo mis-
mo?» Bueno, en Venezuela ser pensionado o ser jubilado no es lo mismo. Los pensio-
nados son aquellas personas que cotizaron donde su vida laboral para el Instituto Ve-
nezolano de los Seguros Sociales para tener derecho a una pensión de vejez cuando 
se cumplen los requisitos de edad y cotizaciones; cincuenta y cinco años si es mujer, 
sesenta si es hombre, y 750 cotizaciones semanales; es decir, catorce años y medio de 
cotización. 

La pensión de vejez no significa abandonar el puesto de trabajo; pero lo más impor-
tante con las pensiones del seguro social es que son sujeto de un convenio acordado en-
tre Venezuela y España en 1988, y que está en plena vigencia desde julio de 1990. Este 
convenio, por lo que a nosotros nos interesa esta tarde, contiene tres elementos funda-
mentales. El primero, la acumulación y compensación de tiempo de cotización. El se-
gundo, la obligación que asume cada uno de los estados firmantes –España y Venezue-
la– de pagar a sus pensionados en aquel país donde resida el pensionado, de cualquiera 
de los dos estados, y en la moneda de curso legal en ese estado. Y el tercer elemento 
importante es el establecimiento; establece unos mecanismos diplomáticos para dirimir 
cualquier diferencia o problema que pudiera surgir con motivo de o a consecuencia de la 
administración de este convenio.

Los jubilados son fundamentalmente servidores del Estado, en cualquiera de los po-
deres del Estado –gobernaciones, alcaldías, empresas del Estado, institutos autónomos, 
fuerzas armadas, profesores y maestros–, que tienen derecho a una jubilación de retiro 
básicamente cuando se cumple un requisito de tiempo de servicio; tiempo de servicio 
que puede ir desde veinte años, en el caso de las empresas eléctricas, hasta treinta años, 
en el caso de las fuerzas armadas.

La jubilación, por supuesto, ¿qué implica? El retiro del puesto de trabajo. Pero lo 
más importante que queremos señalar es que los jubilados no están amparados por nin-
gún acuerdo. Es decir, los jubilados, para poder convertir sus pensiones en euros, en el 
caso nuestro, tienen que hacerlo a través del Cencoex. ¿Qué es el Cencoex? En unos se-
gundos vamos a regresar para explicar este punto.

¿Cuál es la situación actual de los pensionados del Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales? Aquí tenemos dos grandes grupos: los que llamamos..., los que tienen 
la pensión trasladada; es decir, aquellos jubilados que solicitaron, abrieron una cuenta 
en el Banco Santander y venían recibiendo su pensión mensualmente en la cuenta aper-
turada en el Banco Santander. Este grupo, la última mensualidad que cobró fue en no-
viembre de 2015. En otras palabras, el total impagado con este grupo es de diecinueve 
mensualidades: diciembre de 2015, todo el año 16, tres meses del 17, más las tres pagas 
extra del 16.
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Hay otro grupo de pensionados del seguro social que son los que llamamos «trasla-
do en trámite»; es decir, personas que aperturaron en el Banco Santander, solicitaron su 
traslado, y, desde el año 2014, están esperando respuesta. Es decir, las solicitudes que se 
hicieron desde el año 2014 a estas alturas no les han dicho ni que sí ni que no, ni, mu-
chísimo menos, todo lo contrario.

Por lo que se refiere a los jubilados, grupo al que se asimila los que tienen la pensión 
en trámite, dependen, su conversión, de su pensión, del Cencoex. ¿Qué es el Cencoex? 
El Cencoex es el organismo del Estado que tiene el monopolio de la administración de 
las divisas en Venezuela. Es el único que puede vender, comprar, transferir, asignar di-
visas. Y esto lo hace a través de un sistema absolutamente opaco, donde no queda en 
absoluto claro cuáles son las prioridades para la asignación o cuál es el mecanismo para 
la asignación de esas divisas, y además con un protocolo extremadamente complicado 
y enrevesado.

Tanto es así que era imposible en el tiempo convertir las pensiones mensuales en 
transferencias mensuales, por lo complicado del protocolo. Entonces, empezaron a 
hacer las transferencias trimestrales. Al final, las hacían semestrales; es decir, usted 
acumulaba las pensiones de un semestre, hacía la solicitud y un semestre más tarde le 
aprobaban la transferencia. Lo realmente importante es que esta opción de convertir 
pensiones y transferirlas al extranjero está cancelada desde el año 2015, lo que significa, 
en la práctica, una moratoria de casi dos años.

¿Cuántos somos? Podríamos especular, pero vamos a utilizar un dato absolutamente 
contrastado. De acuerdo a la página web del Consulado de la República Bolivariana de 
Venezuela en Barcelona, durante los meses de enero y febrero del 2017, 1.248 pensiona-
dos actualizaron sus datos a los efectos de mantener sus pensiones. Este es un dato con-
trastado en la página web del consulado.

De estos 1.248 pensionados del seguro social, o por las comprobaciones que no-
sotros pudimos hacer a puerta de consulado, estimamos que aproximadamente poco 
menos de 900 residen en Cataluña, poco más de 200, en Valencia, y el resto se repar-
te entre Baleares y Aragón, en beneficio de Aragón, donde hay un poco..., algo más de 
pensionados que en Baleares. Repito: estos son pensionados del seguro social, aquí no 
están incluidos los jubilados. Si sumamos los jubilados, por lo que nosotros sabemos de 
nuestros asociados, en Cataluña reside un número de entre 200 a 250, lo cual elevaría el 
número de afectados en Cataluña a entre 1.100, 1.150 personas.

¿Quiénes somos? (L’orador riu.) Esto podría llevarnos varias horas definiéndonos. 
Hemos utilizado un parámetro que es la nacionalidad. El 75 por ciento de nosotros tiene 
nacionalidad española; 80 por ciento de ellos son catalanes, catalanes de primera ge-
neración o catalanes de origen; catalanes de origen fruto de la emigración de los años 
cincuenta y sesenta, y catalanes de primera generación hijos de los exiliados políticos 
de la posguerra; 22 por ciento, de nosotros, son venezolanos, y el 3 por ciento de otras 
nacionalidades.

Lo que queremos significar con este gráfico es que estamos hablando de un pro-
blema de Estado, porque somos ciudadanos españoles, emigrantes retornados que tra-
bajamos para un estado que tiene un convenio con España, y ese Estado no nos está 
cumpliendo, a pesar de nosotros haber cotizado para ese sistema y esa pensión estar ga-
rantizada por un convenio. Este es un problema de Estado, no es un problema de cuatro 
locos, que no les pagan.

Consecuencias. Intenten ustedes imaginar la mezcla de estos dos elementos: impago 
y edad. La primera consecuencia es desempleo. Si es difícil para una persona de cuaren-
ta y cinco años insertarse en el mercado de trabajo, imagínense, aquí, al hijo de Enrique 
y Julia, con setenta años, dónde va a trabajar. Humillación. Hemos consumido nuestros 
ahorros. Estamos viviendo de la caridad de familiares, de la caridad de nuestros hijos, 
de la caridad de amigos, de la caridad de los servicios sociales. Hambre. Quizá yo no 
sea el mejor ejemplo –de hambre, quiero decir–, pero buena parte de nuestros asocia-
dos, y cada día en mayor número, están comiendo gracias a Cáritas, gracias a la Cruz 
Roja, gracias a Frater Nadal. Desamparo. ¿Quién nos protege? ¿Cuál es la..., bajo qué 
paraguas nos ponemos? Depresión. Esta no es la vejez digna para la que nosotros coti-
zamos durante toda nuestra vida laboral. Y un hecho absolutamente objetivo, que es un 
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problema que ya existe para el Estado y existe para Cataluña, que es un grupo, un colec-
tivo en exclusión social. Esto es un hecho cierto.

¿A quién hemos recurrido? Por parte del Estado español, nos hemos acercado a los 
dos entes responsables de la Administración del convenio, que son el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tam-
bién nos hemos dirigido al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la Defensoría 
del Pueblo. En Cataluña, nos hemos dirigido a la Dirección General de Servicios Socia-
les de la Generalitat, a los partidos políticos que hacen vida en la comunidad y que han 
tenido a bien reunirse con nosotros, ayuntamientos, y, hoy, al Parlament.

Por parte de la República Bolivariana de Venezuela nos hemos dirigido al consula-
do general en Barcelona, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a la asamblea 
nacional y a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Por parte 
del Estado español se ha conseguido una actividad muy importante, improductiva, pero 
actividad al fin, por parte de la Consejería de Empleo y Seguridad Social adscrita al 
consulado en Caracas. Realmente han hecho un gran esfuerzo. No ha dado ningún re-
sultado, pero esto no quita que lo hayan hecho.

Ha habido una reclamación formal por parte del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, reclamación en dos tiempos: 
una carta en septiembre del año 16 y una segunda carta en enero del 17. Ha sido admi-
tida a trámite en la Defensoría del Pueblo y ha abierto el expediente correspondiente 
a nuestra causa, y la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados 
ha dictado una PNL a nuestro favor. En Cataluña, el Ayuntamiento de Terrassa tiene 
un..., dictó, aprobó un acuerdo de la Junta de Portavoces y hoy estamos delante de vo-
sotros. De todo esto hemos hecho unos dosieres que se os van a entregar a cada uno 
con la documentación al término de la presentación.

¿De la República Bolivariana de Venezuela qué hemos obtenido? Dos reuniones con 
el cónsul general en Barcelona, una declaración de emergencia migratoria para estu-
diantes y pensionados de parte de la asamblea nacional, y por lo que se refiere al resto 
de las autoridades y organismos que tienen que ver con este asunto, hasta ahora hemos 
logrado obtener silencio, silencio, silencio.

¿Qué esperamos? Particularmente de vosotros, del Parlament de Catalunya, espera-
mos, en primer lugar, solidaridad. En segundo lugar, un exhorto al Gobierno del Estado 
para que active las acciones diplomáticas previstas en el artículo 30 del Convenio Segu-
ridad Social España-Venezuela; un exhorto al Gobierno de Venezuela para que atienda 
y resuelva la grave crisis humanitaria de sus pensionados en Cataluña, y también, por 
favor, normas que permitan flexibilizar el acceso de nuestro colectivo a las ayudas que 
administran la Generalitat y los ayuntamientos, tales como, por ejemplo, tarjeta sani-
taria, renta mínima vital, servicio de acompañamiento, ayuda para atender necesidades 
básicas y gastos del hogar, entre las más importantes.

¿De la República de Venezuela qué esperamos? Muy sencillo: que cumplan y respe-
ten las leyes y las constituciones.

Moltes gràcies per la seva atenció. Quedem a la vostra disposició per a qualsevol co-
mentari o pregunta.

La presidenta

Moltíssimes gràcies. És el torn, doncs, dels grups parlamentaris. Per part del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el diputat David Mejía.

David Mejía Ayra

Gracias, presidenta. En primer lugar, dejadme daros la bienvenida, señor Larrañaga, 
señor Falcón y también a todos los asistentes que hoy vienen a la comisión. Agradeci-
miento por venir hoy aquí al Parlamento a explicarnos sus preocupaciones, sus dificul-
tades y este drama que están viviendo. Agradecimiento, también, por haber tenido una 
reunión previa también con nuestro grupo parlamentario y trasladarnos sus preocupa-
ciones. Y, al final, pues lo que nosotros les queremos transmitir y ya se lo hemos hecho 
saber es trasladar nuestro apoyo y nuestra comprensión a la hora de intentar solucionar 
este problema que tienen.

Usted hablaba, señor Larrañaga, de que esto se trata de una cuestión de justicia so-
cial, y la verdad es que lo comparto, lo compartimos al cien por cien. Y, además, le voy 
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a decir una cosa: es curioso que algunos grupos, algunos grupos de esta cámara parla-
mentaria que siempre hablan de justicia social y que además idolatran al Gobierno ac-
tual de Venezuela, no vengan ni tan siquiera a escuchar sus demandas que tienen como 
pueblo venezolano, porque también ustedes son pueblo venezolano.

Bien, nos ha contado que tenían una serie de problemáticas. Al final, los pensionis-
tas, los jubilados no cobran, y con eso tienen, pues, todas las dificultades para sobrevi-
vir, como bien han demostrado. Han hablado de que son 1.248 pensionados, y, luego, si 
sumamos..., más los jubilados, serían más personas. Pero como si fueran diez, es decir, 
esta injusticia no se puede tolerar. Por lo tanto, como parte del Parlamento de Cataluña, 
debemos también intentar dar soluciones a esta cuestión.

Ustedes nos han pedido: «¿Qué esperamos del Parlamento de Cataluña?» Pues todo 
lo que ustedes esperan y que han trasladado a través de su presentación, nosotros, evi-
dentemente, lo suscribimos y les tendemos la mano para ayudarles en cualquier cues-
tión. También les decimos que nosotros intentaremos también coordinarnos con nuestro 
grupo en el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos para trabajar de la mano 
no solo con ellos, sino también con ustedes, para intentar revertir esta situación.

Simplemente, volverles a dar las gracias por venir al Parlamento a explicarnos esta 
grave situación que están viviendo. Que sepan que tienen el apoyo y el respaldo del 
Grupo de Ciudadanos y que pueden contar con nosotros para lo que necesiten.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, presidenta. Bien, también..., bueno, bienvenidos de nuevo. La verdad es que 
agradecerles muchísimo su comparecencia, la explicación que han hecho de esa situa-
ción, como se decía, difícil. Y, la verdad, que..., trasladarles sobre todo nuestro apoyo, 
la solidaridad, porque entendemos que esta situación, ¿no?, tan injusta que están vivien-
do, no disponer de esta prestación al final de una vida de trabajo, de sacrificios, además 
también contaban una trayectoria de..., que han tenido la emigración, también, que es 
una experiencia dura, pues nos parece..., bueno, nos parece muy injusto, nos parece muy 
duro. Y aquí, también, pues, trasladarles nuestro apoyo y nuestra solidaridad, y poner-
nos a disposición, tanto el Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya como el Gru-
po Socialista en el Congreso de los Diputados, para apoyarles en sus reivindicaciones y 
en las medidas que ustedes proponen, que piensan que podrían ayudar a solucionar este 
problema.

Realmente, yo lo que le quería preguntar es qué podíamos hacer, pero ustedes ya se 
han adelantado y nos han hecho un poco los deberes que deberíamos hacer, ¿no? Yo, 
simplemente, decir..., si hay alguna cosa más, además de lo que proponían, que piensen 
que podría favorecer que se solucionara su conflicto..., y, si no, pues a disposición y le 
insisto que estaremos a favor de estas medidas.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias, señor Larrañaga, señor Falcón, por su 
comparecencia, que ha sido realmente muy clarificadora. Y bienvenidos también a to-
dos los miembros de los Pensionistas y Jubilados de Venezuela en Cataluña, Pejucat, 
que hoy nos acompañan en esta Comisión de Acción Exterior.

Antes que nada, querría denunciar la ausencia de los representantes de la CUP y de 
Catalunya Sí que es Pot, que también votaron en contra de su comparecencia, quisie-
ron vetar su voz en este Parlamento. Es extraño en el caso de la CUP –en el caso de la 
CUP–, porque sus diputados animan a sus jóvenes a asaltar las sedes de mi partido, del 
Partido Popular, y ahora resulta que cuando ven a dos jubilados venezolanos salen co-
rriendo.
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En fin, de todas maneras, yo tengo que agradecer al resto de grupos parlamentarios 
que cuando propusimos esta comparecencia se animaron enseguida, estuvieron muy 
interesados, votaron a favor, están con una predisposición máxima a recibirles y a es-
cucharles.

Su situación, la situación de los jubilados y los pensionados venezolanos en España, 
y también en otros países, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, es realmente una 
tragedia, es un drama social. El hecho de no cobrar una pensión a la que tienes derecho 
está provocando en muchos casos una situación de exclusión, ¿eh?, de exclusión social. 
Y es, creo, en las soluciones a esta situación de exclusión donde creo que tenemos que 
centrarnos en la segunda parte, tanto en nuestras intervenciones como en las suyas.

Yo no quisiera entrar a valorar el sistema político y económico de Venezuela porque 
ustedes ya conocen mi opinión, también la conocen el resto de mis compañeros dipu-
tados, saben bien lo que pienso del populismo de Maduro, aquel que les va subiendo la 
pensión periódicamente pero no la paga.

Tampoco quiero centrarme en qué es lo que debería hacer el Gobierno de España, 
porque no creo que este sea el marco para este debate, y además ustedes lo han expli-
cado. Sí, quizás, para el conocimiento del resto de diputados, decir que el Instituto Na-
cional de la Seguridad Social de España, pues, ha ido requiriendo a su homólogo ve-
nezolano, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el pago, el abono de estas 
pensiones a aquellos pensionistas que lo habían requerido, según, como usted ha dicho, 
está dispuesto en el artículo 5 del convenio de seguridad social, suscrito por ambos paí-
ses en 1988.

Como saben, no ha habido respuesta, la respuesta ha sido el silencio por parte del 
instituto venezolano. Y, por esta razón, el 15 de septiembre, España hizo un requeri-
miento global a todas las autoridades venezolanas para exigir el cumplimiento de lo 
pactado. La respuesta fue la misma –fue la misma. En el mejor de los casos fue silen-
cio; en otras ocasiones, lo que hemos recibido del Gobierno venezolano, como ustedes 
saben, son insultos, ¿eh?, desde «protectores de delincuentes» hasta otras cosas peores. 
El 27 de diciembre, el Instituto Nacional de Seguridad Social de España vuelve a reque-
rir de manera continua el pago inmediato de estas pensiones, pero Venezuela sigue sin 
cumplir el convenio, y lo que es peor, sigue dejando en una situación terrible a sus ciu-
dadanos fuera de Venezuela.

Yo creo que nosotros hoy podemos hacer dos cosas, o debemos hacer dos cosas. La 
primera es denunciar la situación, no quedarse callados, no hacer lo que quiera el Go-
bierno venezolano y seguramente también el consulado, que es que esto quede tapado 
y que no se hable. Yo creo que podemos conseguir un buen consenso entre los diferen-
tes grupos parlamentarios para que esto no quede solo en esta comparecencia, sino que 
haya una propuesta de resolución conjunta; evidentemente, no será de todos los grupos 
parlamentarios, ya hay dos que se han autoexcluido, pero seguro que podemos llegar a 
algún acuerdo para llevar otra vez el debate y una propuesta de resolución de diferentes 
grupos parlamentarios.

Y creo que después de la..., y creo que también ahora..., ya lo han explicado un poco, 
pero yo quiero que nos explique, realmente, todo lo que puede hacer la Generalitat de 
Catalunya para solucionar estos casos de exclusión social. Yo creo que otras comunida-
des autónomas, podemos poner ejemplos, por ejemplo Asturias, Canarias, también el 
caso de Galicia, que tiene muchos venezolanos, o españoles que estuvieron en Venezue-
la y que ahora están en Galicia y no cobran la pensión.

Por ejemplo, la Junta de Galicia proporciona ayudas paliativas a través de asistentes 
sociales. La Consejería de Política Social, esto es importante, cambió el sistema de con-
cesión de ayudas de emergencia social introduciendo la consideración de los ingresos 
efectivos y percibidos, no aquellos que son reconocidos, que es el gran problema, ¿no? 
Incluso a veces me han hablado de grandísimas pensiones, ¿no?, porque claro, como les 
van subiendo las pensiones pues me han hablado de miles de euros de pensión, pero cla-
ro, si no la cobran... Pero, para la Administración, ustedes sí que cobran esas grandes 
pensiones, pero después, pues, se encuentran realmente en una situación de exclusión 
social que debe obligar, ¿no?, a las administraciones a permitir que tengan acceso a esas 
ayudas, que al final van directamente a lo básico, ya necesitan alimentos, vestir, o sea, 
lo más primario en muchos casos.
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Yo, finalmente, solo una pregunta más: ¿por qué creen que no les pagan? ¿Qué les 
dice el cónsul? ¿Es una cuestión del precio del petróleo? Porque el otro día escuchamos 
aquí, por parte de un grupo parlamentario, que ustedes formaban parte de una trama in-
ternacional que atacaba a la democracia venezolana. Entonces, me gustaría saber, ¿no?, 
en su opinión, por qué no les pagan.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula la di-
putada Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, presidenta. Muchísimas gracias, nosotros con otro registro, pero 
bueno, vamos a ir a lo mismo. Primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí y por 
hacer usted de portavoz sereno en esta casa, aunque nos cuenta barbaridades e injusti-
cias que en este momento nos lo cuenta y asumimos y entendemos, pero le agradezco su 
entereza y que haga usted de portavoz, para saludar a todas las personas que nos acom-
pañan, y, sobre todo, déjenme decir a las mujeres, también.

Bueno, es un impacto, ¿eh?, porque la verdad es que por muchas cosas que escuches 
y por muchas cosas que oigas y por lo que estamos viviendo, pues, que ustedes nos ven-
gan a expresar lo que sufren ustedes en su carne, la verdad es que, de momento, nos 
quedamos un poco helados, ¿no? Pero, bueno, como estamos aquí en el Parlament de 
Catalunya y como somos políticos y como en principio aquí en el Parlament lo que ha-
cemos es legislar, pero también escucharles a ustedes y sobre todo –sobre todo– la ob-
sesión es buscar soluciones, pues allí estamos.

Me gustaría poderle decir la cantidad de cosas que podemos hacer, ¿no?, pero en este 
momento, disculpen: no tengo la varita mágica ni sé exactamente lo que podemos hacer, 
pero sí nos comprometemos como grupo parlamentario de Junts pel Sí, y como grupo 
que en este momento estamos apoyando al Gobierno, a hacer lo posible para, como he 
dicho antes en otras..., anteriormente, que lo que me gustaría es que acotáramos y que 
dijéramos exactamente cómo les podemos ayudar, y sobre todo en qué y cómo, no ha-
ciendo cosas generales, porque, si no, no nos en sortirem, que decimos en catalán, ¿no?

Usted dice: derecho a la vejez digna –mi madre en este momento me parece que tie-
ne su edad–, derechos humanos, mucha gente que vive en nuestro alrededor es exacta-
mente igual que ustedes y han trabajado exactamente igual que ustedes, justicia social, 
es lo que nosotros decimos, y ustedes también, «vivir dignamente», y por lo tanto no 
quería ser muy filosófica, ¿no?, pero ustedes están viviendo aquí, con nosotros, y por lo 
tanto o son emigrados o son inmigrados, y, por lo tanto, tienen un pedazo de su vida, de 
su tierra, de su corazón, de su dinero, de lo que sea, aquí, en este país. Son catalanes to-
dos los que viven aquí, por lo tanto alguna cosa tenemos que hacer.

Yo estoy ahora aquí en Exterior, pero me paso y me pongo otro barret, que es el de 
la Comisión de Afers Socials i Famílies, en la cual yo soy presidenta de la comisión, 
en la cual pues, estamos discutiendo y viendo muchísimas personas que están en este 
momento sufriendo algunas de las carencias que ustedes tienen, no en este caso por las 
injusticias que ustedes padecen, y que, por lo tanto, no se lo han buscado, pero que se 
encuentran en este momento en esta situación, y, por lo tanto, yo creo que podríamos 
hacer unas cuantas cosas, que es decir: primero, aquí estamos los grupos parlamenta-
rios en esta ocasión yo creo que nos tenemos que reunir todos –todos, todos–, no pode-
mos excluir a nadie en este momento, para buscar qué podemos hacer sumando esfuer-
zos; sumar esfuerzos desde Cataluña. Por lo tanto, qué podemos hacer cuando ustedes 
dicen que pasan hambre, que hay cosas que, de momento, Cataluña, en este momento, 
no les soluciona por algunos problemas que tenemos que desencallar, porque en prin-
cipio no tendrían que tener ustedes estos problemas tan graves viviendo aquí y tenien-
do la vida normal aquí. Por lo tanto, esto es una de las cosas que tendríamos que mirar 
exactamente y nos comprometemos a escucharlos más, a mirar qué es lo que falta, qué 
es lo que se nos escapa de las manos y mirar a ver si buscamos una salida en nuestra 
competencia directa, que es esta.

La otra es desde España; por lo tanto, disposición de los partidos por lo que tenga-
mos que hacer. Usted nos pedía que hiciéramos un exhorto al Gobierno del Estado: no 
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hay ningún problema, yo creo que todos lo podríamos hacer, y, por lo tanto, pedir. El 
diputado del Partido Popular decía que a lo mejor una propuesta de resolución o un lla-
mamiento o un manifiesto; por descontado que, cuanto más claro quede, mucho mejor, 
esto también. También desde Europa, por qué no, todos tenemos eurodiputados que en 
un momento determinado pueden..., les debe haber llegado a ellos también alguna pro-
blemática semejante o que a ustedes de momento se les escape, ¿no?

Por lo tanto, mirar exactamente de mantener la reunión entre todos, buscar tres o 
cuatro esfuerzos, pero sobre todo peticiones o acciones en las cuales les podemos ayu-
dar para que ustedes, pues, puedan, por descontado, yo diría vivir, ya no sobrevivir, 
¿eh?, lo de sobrevivir ya no toca, por lo tanto, vivir dignamente.

¿Solidaridad? Toda. Toda la que ustedes necesiten, exactamente qué, cómo lo po-
demos hacer, aparte de hacer todas estas cosas en las que nos ponemos de acuerdo, o 
personalmente o como grupos políticos o como Parlamento o como país. Por descon-
tado, los exhortos que ustedes nos piden, miramos exactamente cómo hacerlos: los de 
Venezuela, hablaremos con el Gobierno cuál es la mejor manera de poder interpelar a la 
persona que en este momento nos pueda escuchar, y, por lo tanto, contestar al Parlament 
de Catalunya, y, por descontado, ya se lo digo: aquí en Cataluña ustedes no pueden estar 
sufriendo de esta manera. Y yo creo que somos capaces de poder encontrar una solu-
ción a su día a día, no sé cómo en este momento, pero les aseguramos que vamos a ha-
cer lo máximo para mirar y ponerles las opciones que tengamos sobre la mesa.

Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn, de nou, dels compareixents. El senyor Larrañaga torna 
a tenir la paraula per un temps de cinc, deu minuts. Gràcies. 

Juan Carlos Larrañaga Vázquez

Vale. Esto..., muchísimas gracias por vuestra solidaridad y los comentarios, los 
agradecemos y nos llegan. Hemos intentado, de verdad, ser lo más comedidos posibles, 
hemos podido mencionar tres casos de suicidios que hemos tenido en el grupo. No lo 
iba a mencionar, pero viene a cuento, sí; sí tenemos suicidios en el grupo, okay?, porque 
la situación es lo suficientemente grave como para eso.

Centrando en qué podemos hacer o sobre qué podemos trabajar, en el documento 
que han recibido –y que por aquí nos faltan algunos, sí, que ya les llegan– mencionamos 
algunos elementos sobre los cuales nos gustaría poder trabajar, como son, por ejemplo, 
el acceso a la tarjeta sanitaria. Parece mentira, pero el grupo de venezolanos, que son 
padres de españoles, está teniendo problemas para obtener la tarjeta sanitaria. Alguna 
flexibilidad en cuanto a la renta mínima vital, efectivamente, como mencionaba el dipu-
tado Milián, cuando vamos a pedir alguna de estas ayudas, renta mínima vital, servicios 
de acompañamiento, ayudas para las necesidades básicas, gastos del hogar, servicios del 
hogar, a esto que nos referimos, pues, entonces nos contabilizan las «fabulosas» pensio-
nes que nosotros recibimos en Venezuela.

Sí, a ver, nuestras pensiones en este momento en bolívares son de 42.000 bolívares 
mensuales, que con la tasa oficial de cambio son 4.200 dólares. Esto es, por supuesto, una 
pensión grosera, lo que pasa es que ese dólar de diez bolívares no existe, es mentira, por-
que..., o sea, el Gobierno nacional ha ido subiendo las pensiones, pero no ha modificado 
las tasas de cambio, y entonces por supuesto esto crea un alud que se hace impagable. Mi 
padre siempre me enseñó que cuando el problema es de dinero no hay problema, porque 
siempre se puede llegar a un acuerdo. Nosotros no aspiramos a 4.000 euros de pensión, 
por favor, a lo que sí que aspiramos es que haya una sensatez y un mínimo de sensibili-
dad para con nuestro colectivo, y de formalidad.

Lamentamos muchísimo la ausencia de algunos diputados que sí tienen resonancias 
en Venezuela y que sí tienen acceso al Gobierno venezolano. Es verdad –es verdad– que 
el petróleo..., ha descendido el precio del petróleo dramáticamente en los últimos cuatro 
años. Esto es cierto, okay? Estas cifras son datos de la oficina de energía de los Estados 
Unidos y se refiere a los precios del West Texas, que es la referencia para el precio del 
petróleo venezolano, esto es cierto. Pero un detalle: si uno ve el precio en 2016 y lo com-
para con el del 2001, cuando todo esto empezó, es un 75 por ciento más alto. Si lo po-
nemos a valor presente, el petróleo que se vendía a veinte euros en el año 2001, debería 
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venderse ahora alrededor de 32 y el precio internacional es de 35. O sea, el problema no 
es de precio del petróleo, el problema es de producción y el problema está aquí, en la ad-
ministración de la abundancia. Tuvimos un presidente en Venezuela que decía que había 
que administrar la abundancia con criterios de escasez. Si algo es evidente de esta cifra 
es que esta abundancia se ha manejado con escasez de criterio. Alguien me podría des-
calificar estos datos porque son del imperio.

Bueno, vamos a utilizar datos de petróleo de Venezuela. De acuerdo al informe de 
actividades de petróleo en Venezuela, la cesta básica, la del petróleo venezolano, sí es 
verdad que ha descendido en los últimos cuatro años. Pero comparémoslo con los que 
teníamos hace diez años otra vez, volvemos al mismo punto: la administración de la 
abundancia. ¿Y cómo se ha administrado esa abundancia? Esa abundancia se ha admi-
nistrado endeudando la industria petrolera muy por encima de sus ventas, se ha adminis-
trado incrementando los costos, la línea verde, versus la utilidad bruta..., estos cuadros... 
A ver, yo no soy un gran detective, esto lo he tomado de los datos de PDVSA, okay? 
E hipotecando la joya de la corona, que es Citgo. Citgo es la petrolera venezolana que 
opera en los Estados Unidos, la única a quien le están prestando dinero, ¿por qué? Por-
que tiene activo en los Estados Unidos donde cobrarse, aquí estamos jugando con fuego.

Aquí tienen ustedes once indicadores de gestión, de un total de veinticinco, que pu-
blica el informe de actividades de PDVSA. Estos indicadores de gestión, cualquiera de 
ellos que usted revise en cualquier empresa medianamente seria, si el consejo de admi-
nistración revisa esto, a los directores los despide con patada y mala recomendación, 
cualquiera de los que ustedes vean. El más dramático: importación. Venezuela es un 
productor de petróleo; está importando actualmente 104.000 barriles de producto ela-
borado diariamente. ¿Por qué? Porque hemos destruido la capacidad de refinación, por-
que hemos asfaltado yacimientos petroleros, porque hemos destruido la capacidad de 
producción.

Preguntaba el diputado Milián que de dónde..., a qué atribuíamos nosotros esto, por 
qué no había dinero para pagarnos. Bueno, la respuesta solo es una: no formamos par-
te de sus prioridades. O sea, aquello del mensaje social y de la lucha de los pobres y..., 
mentira podrida –mentira podrida. No somos votos, no hacemos club.

Ah, por cierto (l’orador riu), esto es bien interesante, lo de la guerra económica, que 
la culpa de la escasez la tiene la guerra económica: ¿ustedes sabían que en este momen-
to la mayor canal de distribución de comida en Venezuela son los comités de base del 
partido del Gobierno, para lo cual hay que tener carné de la patria para acceder a comida 
en Venezuela? Entonces, si en Venezuela no comen, qué importa que los pensionados se 
mueran de hambre. Además, si no vais tan lejos, qué importa. Lo que pasa es que estos 
pensionados, amigos, somos españoles y estamos pidiendo protección a nuestro estado.

De verdad, muchísimas gracias por habernos recibido.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies als compareixents. Gràcies, també, diputats i diputades, i als, 
doncs, membres de l’associació que també hi heu volgut ser.

Aixequem la sessió i ens veurem, segurament, després de Setmana Santa, perquè 
crec que se’ns ajunten el Ple i Setmana Santa.

Gràcies a tots.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i deu minuts.
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