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Sessió 3 de la CAETC

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC) s’obre 

a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, acompanyat 

del vicepresident, Ruben Wagensberg Ramon, i de la secretària en funcions Assumpta Es-

carp Gibert. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents Rocio Garcia Pérez, Ferran Pedret i Santos i David Pérez Ibáñez, pel 

G. P. Socialistes i Units per Avançar; Ana Balsera i Marín, Jordina Freixanet i Pardo i Meritxell 

Serret i Aleu, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Francesc de Dalmases i Thió, Aurora Madau-

la i Giménez i Josep Rius i Alcaraz, pel G. P. de Junts per Catalunya; Alberto Tarradas Pane-

que, pel G. P. de VOX en Cataluña; Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. d’En Comú Po-

dem; Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Institut Català Internacional per la Pau, 

Xavier Masllorens Escubós, i el director de l’Institut Català Internacional per la Pau, Kristian 

Herbolzheimer Jepsson.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant 

la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l’informe de les 

activitats del 2019 (tram. 359-00003/13). Xavier Masllorens Escubós, president de Institut 

Català Internacional per la Pau. 

2. Sessió informativa del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant 

la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació per a presentar l’informe de les 

activitats del 2020 (tram. 359-00004/13). Xavier Masllorens Escubós, President de Institut 

Català Internacional per la Pau. 

3. Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Ko-

bane (tram. 250-00182/13). Carles Riera Albert, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Ruben Wa-

gensberg Ramon, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Aurora Madaula i Gimé-

nez, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (text presentat: BOPC 74, 46; esmenes: 

BOPC 105, 16).

4. Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Acció Exterior i Transparència del 

Departament d’Acció Exterior i Govern Obert davant la Comissió d’Acció Exterior, Transpa-

rència i Cooperació perquè informi sobre els objectius i les línies estratègiques del depar-

tament (tram. 356-00045/13). Alberto Tarradas Paneque, del Grup Parlamentari de VOX en 

Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional 

Catalunya, davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació perquè informi 

sobre l’Informe 2020/21 d’Amnistia Internacional, relatiu a la situació dels drets humans al 

món (tram. 356-00077/13). David Pérez Ibáñez, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, Meritxell Serret i Aleu, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Fran-

cesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Carles Riera Al-

bert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 

Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Aliança Iberoamericana Euro-

pea contra el Comunisme davant la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació 

perquè informi sobre la vulneració dels drets humans a Cuba (tram. 356-00092/13). Lorena 

Roldán Suárez, del Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president 

Bé, bon dia o bona tarda. Donem inici a aquesta sessió de la Comissió d’Acció 
Exterior, Transparència i Cooperació i, en primer lloc, donem la benvinguda al com-
pareixent senyor Masllorens i a la gent que l’acompanya.
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He de preguntar als grups parlamentaris si hi ha alguna substitució. (David Pérez 
Ibáñez demana per parlar.) Si us plau, sí.

David Pérez Ibáñez

Sí, senyor president. Per part del Grup Socialista, la senyora Assumpta Escarp 
substitueix la senyora Esther Niubó.

El president

Moltes gràcies. Alguna altra substitució? (Pausa.)
La mesa hem pensat –i ho comunico als portaveus, per si tothom hi està d’acord– 

unificar els dos primers punts de l’ordre del dia; és a dir la intervenció del senyor 
Masllorens, que ha de fer referència a les activitats de l’any 19 i de l’any 20, fer-les 
en una única intervenció, concedir-li un termini de vint minuts perquè ho pugui fer; 
cinc minuts als grups, i després deu minuts al senyor Masllorens perquè pugui res-
pondre a les qüestions que s’hagin plantejat.

Sessions informatives 
359-00003/13 i 359-00004/13

Si tothom hi està d’acord (pausa), donem la paraula al senyor Masllorens i li 
agraïm de nou la seva presència.

El president de l’Institut Internacional per la Pau (Xavier Masllorens i 
Escubós)

Moltes gràcies, president. Jo compartiré els meus minuts, si puc, amb el direc-
tor de la institució, perquè hi ha coses que en el dia a dia ell està més al dia que jo.

Moltes gràcies, doncs, president; senyores i senyors diputats, aquesta és la segona 
vegada que per causes diverses convertim la nostra compareixença anual en biennal. 
Desitgem poder retre comptes de la nostra actuació més sovint i, per tant, poder tor-
nar almenys al ritme anual.

En la memòria de l’ICIP del 2020 diem –comencem dient– que el 14 de març del 
2020 ens va canviar la vida i realment és veritat, ens va canviar la vida perquè ens 
ha canviat molt ritmes, moltes activitats i moltes coses que teníem apreses. Però, al 
mateix temps, des de l’ICIP podem dir modestament que ens n’hem sortit bastant 
bé, com veuran ara pel conjunt d’activitats que hem fet. 

També és la segona vegada que m’acompanya el director de la institució, en Kris-
tian Herbolzheimer. Jo crec que és important que pugui respondre a les preguntes 
amb mi, perquè moltes de les coses que hem fet han estat liderades per ell i liderades 
per convertir l’ICIP –anar-lo convertint– en una institució de referència no només a 
nivell de l’Estat espanyol, sinó sobretot europeu i mundial. I això ho diem amb hu-
militat, però ho diem també, de veritat, amb orgull, perquè és així. 

En aquest sentit, ens podem sentir satisfets d’haver assolit algunes fites, especial-
ment pel que fa a la internacionalització de l’Institut. El treball conjunt amb altres 
instituts i organitzacions, especialment europees, i a mantenir un perfil propi, amb 
una identitat clara i definida, que ho és tant per al moviment per la pau català com 
per a altres actors socials. 

Vaig parlar fa dos anys, en l’última intervenció nostra, de la nostra voluntat de 
pedalar, el que jo en deia pedalar amb el plat gran, de tenir la màxima ambició en 
els nostres objectius, per contribuir des de Catalunya a la transformació de diversos 
conflictes, centrant-nos en els quatre programes de treball i treballant amb rigor per 
poder aportar criteris i opinió en termes de pau i convivència. 

I seguim la línia assenyalada amb un equip conjuntat i motivat i amb l’excel·lent 
col·laboració d’una junta de govern que dedica a l’ICIP més energia i temps del que 
es pensaven els seus membres quan van acceptar la responsabilitat.
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L’any 2020 hem resolt una part del problema endèmic que suposava la congelació 
pressupostària estricta durant sis anys, des del 2014, amb un increment que aquest 
any ha estat del 12,5 per cent de la nostra capacitat de despesa. Cal agrair, i per això 
ho cito, la bona disponibilitat per fer possible que l’ICIP incrementi les seves capa-
citats i el seu impacte en el futur. 

Pel que fa a les quatre àrees de treball, faig cinc cèntims dels titulars més relle-
vants, perquè vostès tenen la memòria i poden veure en la memòria del 19 i en la 
memòria de l’any 20 totes les activitats que hem desenvolupat una per una. 

De totes maneres, m’agradaria assenyalar algunes coses de les quatre àrees de 
treball. 

La primera, l’àrea de memòria, convivència i reconciliació, el 7 de maig del 
2019 l’ICIP va signar un acord amb la Comissió per a l’Esclariment de la Veritat, la 
Convivència i la No Repetició de Colòmbia després dels acords de pau, per consti-
tuir-nos en la secretaria tècnica a Europa per treballar i recollir testimonis dels re-
sidents colombians a Europa.

És la primera vegada que un acord de pau inclou la diàspora a l’estranger dintre 
dels seus treballs de recollida de testimonis. Aquest treball continuarà fins ben en-
trat el 2022. A més de la presa de testimonis i la formació de quinze nodes en deu 
països europeus, s’han editat una col·lecció de vídeos per Youtube i s’han fet nom-
broses trobades, diàlegs i activitats de tota mena. 

A més d’això, l’ICIP ha participat en la Geneva Peace Week, ha organitzat un 
cicle de diàlegs sobre els vint-i-cinc anys dels Acords de Dayton, que van posar fi a 
la guerra de Bòsnia amb una reconciliació molt incompleta, i una trobada d’experts 
en salut mental sobre refugi i diàspores.

Pel que fa a l’àrea de violències fora de contextos bèl·lics, que, recordem-ho, per-
què ho hem de recordar cada dia, seguen, ara mateix, més vides que les guerres, 
després de l’organització a Barcelona del primer Fòrum Internacional per a la Cons-
trucció de Pau a Mèxic, hem participat en el segon fòrum a Ciutat de Mèxic i hem 
continuat el treball amb diverses organitzacions de drets humans d’aquell país. El 
2019 vàrem organitzar un cicle de tertúlies sobre «Pau i seguretat a Amèrica Llatina 
en clau feminista» i l’any 2020 un cicle de sis debats sobre «Pulsions de Llatinoamè-
rica», a més de quatre publicacions de les quals en parlarem després.

El tercer focus de treball de l’ICIP, diàleg social i polític, s’ha centrat en el dià-
leg en societats polaritzades. Com podreu llegir en les dues memòries anuals que 
us hem donat, hem realitzat durant els dos darrers anys diverses activitats, debats, 
tertúlies, presentacions i enquestes que aborden diverses actuacions que inclouen al-
gunes accions, necessàriament discretes però importants, també del conflicte català. 

L’any 2019 es publicà el monogràfic Diàleg en societats polaritzades i es van fer 
diverses activitats entorn del tema. L’any 2020 es va fer la segona enquesta sobre 
«Convivència i polarització a Catalunya», publicada a mig any, i es va constituir un 
grup de persones expertes en aquesta temàtica. Amb el Club de Roma i el CIDOB 
hem organitzat un cicle de conferències, «Polarització i diàleg en societats democrà-
tiques», analitzant els casos del Regne Unit amb el Brexit, d’Itàlia, dels Estats Units 
i d’Espanya, i Catalunya.

Hem realitzat també algunes activitats de diàleg en la frontera entre Colòmbia i 
Veneçuela, activitats de tipus presencial, així com anàlisis de conjuntura sobre Nica-
ragua, Bolívia, Veneçuela i el Sàhara Occidental. Això pel que fa a aquesta tercera 
àrea de treball de diàleg en societats polaritzades.

La quarta àrea, alternatives de seguretat, va començar a caminar l’any 2019 i 
busca repensar la seguretat des de la vessant humana i mediambiental, posant el 
focus d’atenció en les necessitats quotidianes de les persones i els col·lectius afectats 
per les violències, tant a nivell local com global.

En aquest marc, ens hem reunit amb diverses organitzacions colombianes i me-
xicanes per desenvolupar conjuntament el projecte Perspectives i alternatives de 
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les dones sobre els desafiaments de la seguretat a Amèrica Llatina, un projecte que 
compta amb el suport d’un institut alemany de pau anomenat IFA i finançat pel go-
vern federal d’Alemanya.

Hem organitzat també els diàlegs en xarxa, els diàlegs que hem anomenat «Re-
pensem la seguretat en temps de covid-19», el cicle de debats «Vint anys de l’agenda 
Dones, pau i seguretat»; és a dir, de la Resolució 13/25 de les Nacions Unides, i tot 
un seguit d’altres activitats, i assenyalo només les més pertinents.

Com podeu veure en les memòries anuals, hem fet moltes coses més, i no me’n 
puc estar de ressenyar almenys les publicacions fetes durant aquests dos anys. Hem 
publicat un total de vuit llibres, tres revistes per la pau, vint-i-dos butlletins men-
suals, set publicacions de recerca i cinc butlletins per a la diàspora colombiana a 
Europa.

L’any 2020 vàrem atorgar en seu parlamentària el premi ICIP al col·lectiu de 
familiars de persones desaparegudes d’Algèria i la propera setmana lliurem aquí 
mateix, en seu parlamentària, el premi a l’activista congolesa Julienne Lusenge, que 
treballa des de fa molts anys per apaivagar les conseqüències de la violència sexual 
al seu país i denunciar aquesta situació arreu del món.

Per acabar, dues qüestions més internes. Una qüestió interna, aquest mes de se-
tembre hem rebut l’informe de la Sindicatura de Comptes que va obrir d’ofici so-
bre la situació econòmica, financera i patrimonial de l’ICIP l’any 2019. Fa algunes 
observacions menors i puntuals sobre els nostres comptes anuals, però conclou que 
aquests expressen la imatge fidel de la nostra situació a 31 de desembre d’aquell any.

I la segona és dir-los que qui els parla està en funcions des del dia 5 de maig 
d’aquest any i que al Consell Català de Foment de la Pau hi ha per renovar aquests 
quatre llocs que ja estan actualment en funcions. Alguns es poden renovar, altres no, 
el Consell Català de Foment de la Pau va ja presentar a aquest Parlament els noms 
de les possibles persones candidates. Llavors, els prego que amb la màxima celeritat 
o ens renovin o ens treguin d’aquesta responsabilitat.

Bé, ara el director complementarà aquesta exposició i després podrem aclarir els 
dubtes i suggeriments que vulguin formular-nos. 

Moltes gràcies.

El director de l’Institut Català Internacional per la Pau (Kristian 
Herbolzheimer Jepsson)

Moltes gràcies, Xavier. Bona tarda, senyor president, senyores i senyors diputats. 
La setmana passada escoltava un programa de ràdio de la BBC on entrevistaven un 
exmembre dels serveis britànics d’intel·ligència que havia estat infiltrat durant molts 
anys a Al-Qaeda. Per ell, tot va començar uns anys abans, quan va anar de volun-
tari a la guerra de Bòsnia. Allà va entrar en contacte amb persones que acabarien 
treballant per Ossama bin Laden, l’artífex de la internacionalització del terrorisme 
islàmic. Després de Bòsnia, el van convidar a l’Afganistan, però en veure que els 
atemptats d’Al-Qaeda assassinaven sobretot persones musulmanes va perdre la fe 
en la causa gihadista.

Potser va intuir el drama, l’espiral d’acció-reacció que es desenvoluparia als anys 
següents: atacs contra les Torres Bessones, invasió d’Afganistan i de l’Iraq, creixe-
ment a partir d’això de xarxes terroristes internacionals, primaveres àrabs carrega-
des d’esperances, repressió en aquests mateixos contextos, una crisi humanitària 
sense precedents al món des de la Segona Guerra Mundial, fluxos de població mi-
grada, refugiada, por, tancament de fronteres a Europa i a Estats Units. 

Aquesta espiral de violència combinada amb les crisis globals –econòmica, eco-
lògica, de salut i democràtica– ens porta a l’estat actual de desorientació, de sensa-
ció d’incertesa davant del futur, de fragilitat i d’inseguretat, una situació fèrtil per 
a propostes individualistes, del «nosaltres sols»; messiàniques, «confieu en mi», i a 
partir d’aquí normalment autoritàries.
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De tot plegat, vull destacar quatre aspectes. Primer, que la violència genera més 
violència en una espiral incontrolada. La guerra és l’expressió més dramàtica de la 
incapacitat humana per resoldre els conflictes sense eliminar el pensament dissident. 
No podem treballar només amb qui ens agrada, ens hem d’entendre també amb qui 
no tenim la més mínima simpatia, a nivell global i també a casa nostra. 

El món és interdependent, ningú no es pot aïllar. Com amb la pandèmia, d’aques-
ta només en sortirem plegats. Certament, hem de treballar amb els peus a terra. Des 
de Catalunya no podem canviar el món, però amb compromís, visió i ambició. 

La interrelació dels aspectes de la pau, la democràcia, els drets humans i l’ac-
ció humanitària, les agendes no són separades, són unes agendes úniques i aquí hi 
afegiríem aspectes mediambientals i de desenvolupament. Necessitem, i és una res-
ponsabilitat que tenim i que tirarem endavant properament, actualitzar l’agenda de 
la construcció de la pau per adaptar-la als reptes globals del segle XXI.

I finalment, en la recerca d’aquest nou paradigma per superar les crisis que he 
esmentat, tenim tots, totes, moltes més preguntes que respostes, perquè no hi ha re-
ceptes, perquè necessitem innovar, i en aquest esforç d’innovació no hi sobra nin-
gú, tothom hi pot aportar des del seu espai, des del seu coneixement, des de la seva 
vivència.

President, senyors i senyores diputades, el Parlament va fer una aposta visionà-
ria en crear l’ICIP l’any 2007. El nostre mandat ens crida a lligar el pensament amb 
l’acció, a promoure sinergies entre actors socials, acadèmics i institucionals, i a im-
plicar-nos alhora en la dimensió global i la local. 

Per donar resposta a aquest mandat, com a director, procuro liderar un esforç que 
combina l’assertivitat en el nostre discurs, la modèstia en el nostre protagonisme, el 
compromís sobretot amb les víctimes –amb totes les víctimes– i la decisió d’accep-
tar els riscos inherents a la nostra tasca. 

Som orgullosos de la nostra independència, una condició imprescindible per dur 
a terme el nostre mandat i reconeguda en l’article primer de la Llei de creació de 
l’Institut Català Internacional per la Pau. La brúixola que ens guia en aquesta em-
presa és l’objectiu, que fem el que fem puguem comptar amb el suport del conjunt 
de l’arc parlamentari. 

Això pot semblar impossible, però l’art de construir la pau és fer possible i real 
allò que sembla impossible i inimaginable.

Moltes gràcies.

El president 

Moltes gràcies, al president i al director de l’Institut Català Internacional per 
la Pau. Seguidament, donarem termini d’intervenció als diferents portaveus, si soc 
capaç d’aclarir-me..., disculpes, amb el re... Ja està, no?

El portaveu del Partit Socialista de Catalunya té la paraula, gràcies. Per un ter-
mini de cinc minuts abans, eh?

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Suposo que no hi ha inconvenient que em tre-
gui... 

El president

No, no.

David Pérez Ibáñez

Doncs bé, moltíssimes gràcies... (Remor de veus.) Deia, gràcies, senyor presi-
dent, i moltíssimes gràcies a vostès, una vegada més, el nostre agraïment del grup 
parlamentari, per la seva presentació, per la seva activitat, per la seva consciència 
crítica que ens s’aporta també als grups parlamentaris, i ja, d’entrada, els dic que 
vostès, efectivament, veuran el suport del conjunt de l’arc parlamentari; en el cas del 
Grup Parlamentari Socialista el tenen, com l’han tingut fins ara, i espero que amb 
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els canvis que són necessaris, que ja vam votar l’altre dia i les propostes finalment 
continuaran tenint.

Respecte a l’informe, entenc president que farem els dos informes a la vegada; 
per tant, únicament destacar de l’informe que vostès han presentat de les àrees d’ac-
tuació la part de «Memòria, convivència i reconciliació», la signatura del 2019 d’a-
quest acord de cooperació amb la Comissió de la Veritat de Colòmbia, que, d’alguna 
manera, converteix l’ICIP en aquesta mena de secretaria tècnica a Europa amb l’ob-
jectiu de comptar amb la població colombiana la diàspora per, precisament, treballar 
i reforçar l’acord de pau. 

També en el tema de 2019, les violències fora dels contextos bèl·lics, aquesta ce-
lebració a Barcelona del primer Fòrum Internacional per la Construcció de Pau a 
Mèxic, que, si no m’equivoco, va ser el mes de setembre i que ha suposat la conso-
lidació del treball de l’ICIP amb algunes organitzacions socials mexicanes de refe-
rència.

I a nosaltres ens interessa especialment el tercer apartat, aquest apartat de diàleg 
social i polític que vostès han iniciat amb tant d’encert, tant el 2019 com el 2020, 
aquesta activitat de promoure l’anàlisi i la reflexió en els diferents sectors del con-
flicte, també del conflicte polític català, i internacionalment en la formació i facili-
tació a membres de la Conferència Episcopal de Nicaragua, aquesta participació en 
la conferència entre els sectors d’Afganistan o el Foro Social Permanente del País 
Basc. Aquestes accions discretes de diàleg també a Centreamèrica i a Colòmbia. 
I també, de cara al 2020, aquest esforç de diàleg social i polític en col·laboració amb 
altres institucions, que s’ha organitzat aquest cicle de sessions –algunes presencials, 
d’altres virtuals– sobre la polarització i diàleg en les societats democràtiques.

Ens agradaria si poden parlar una miqueta més d’aquestes activitats de diàleg. 
Per a nosaltres, ja ho saben, pel Grup Socialista és un element central de la nostra 
política en aquest moment, la necessitat de diàleg, diàleg polític, també a Catalunya 
–també a Catalunya–, i, en aquest sentit, totes les iniciatives, totes les experiències, 
totes aquelles possibles solucions, totes aquestes alternatives, és a dir, tot aquest en-
trenament a l’hora de facilitar aquest diàleg podria ser interessant. 

I per acabar, senyor president, em quedaria amb una de les frases que vostès re-
sumeixen en la seva intervenció, aquesta: «Recomanar a les persones amb lideratge 
polític que articulin discursos i que realitzin gestos conciliadors. Fer aquesta crida 
a la major implicació d’agents de la societat civil per cercar vies incloents, creati-
ves, per sortir de l’atzucac del conflicte territorial i, sobretot, emfatitzar la necessitat 
d’aprendre a conviure amb una diferència i posar atenció a les emocions per trac-
tar-nos precisament amb cura.»

Efectivament, per a nosaltres aquesta és una part clau en aquesta proposta, en 
aquest treball que vostès fan, sense desmerèixer la resta d’activitat, perquè pensem 
que en aquest moment Catalunya sobretot també necessita aquest diàleg entre nos-
altres. 

Moltíssimes gràcies, senyor president; senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, diputat senyor Pérez. Té seguidament la paraula el portaveu de 
VOX, senyor Tarradas.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies a vostès també per venir avui aquí a 
la Comissió d’Acció Exterior.

Les hemos estado escuchando con atención y teniendo en cuenta el informe de la 
Sindicatura de Comptes al que usted, señor Masllorens, ha hecho referencia, pues, 
nos han surgido un par de preguntes que sí que nos gustaría dirigirles. 

En primer lugar, hemos podido comprobar cómo el Institut Català Internacional 
per la Pau en el cálculo del resultado presupuestario no incluye 44.174 euros por las 
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desviaciones de la financiación de las subvenciones. Nos gustaría saber qué es lo que 
ha pasado con estos 44.000 euros y dónde han terminado.

En cuanto al apartado de personal, nos ha sorprendido ver que poseen ustedes 
tres tarjetas de crédito, dos de las cuales poseen una disponibilidad máxima de 
3.000 euros, y una tercera, de 30.000. A la Sindicatura de Cuentas le parecía una ci-
fra un poco exagerada, a nosotros también nos lo parece y nos gustaría saber a qué 
se debe esa tarjeta con una disposición de 30.000 euros. ¿Para qué los necesitan?

Después, en último lugar, en cuanto a la resolución de la concesión de las sub-
venciones a entidades en 2019 no consta en la base de datos nacional de subvencio-
nes ni tampoco en el registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, tal y como les 
obliga la legislación vigente. Nos gustaría saber que nos expliquen a qué se debe esa 
falta de transparencia.

Eso es todo. Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Tarradas. Escoltem seguidament el portaveu de la CUP, 
senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bona tarda al senyor Masllorens i a tot el seu equip, i mol-
tes gràcies per la seva compareixença i per la presentació de les memòries del 2019 
i del 2020.

Molt ràpidament, efectivament, crec que podem constatar que ens trobem en un 
món, en un planeta on les desigualtats estan creixent cada vegada més; ens trobem 
davant d’una evident i dramàtica i accelerada crisi climàtica, crisi mediambiental a 
escala global, que es veu encara més agreujada per la proliferació de conflictes de 
naturalesa extraactivista, és a dir aquells conflictes militars, territorials, polítics re-
lacionats amb la pugna per a la consecució de recursos naturals.

També un planeta que es veu tensionat per intervencions militars. Hem de parlar, 
malauradament, doncs, de la política exterior, en aquest sentit dels Estats Units i de 
la Unió Europea, que en les darreres dècades han estimulat, han promogut diverses 
intervencions militars a l’Àfrica, a l’Àsia, a diversos indrets del planeta, que hem de 
qualificar d’enormes fracassos. Les hem de qualificar d’operacions fracassades i que 
darrere d’elles el que han deixat és devastació, destrucció i crisis poblacionals, crisis 
humanitàries i crisis climàtiques d’una extrema gravetat. 

Per tant, hem de posar sobre la taula aquesta realitat, aquesta política exterior 
militar de les grans potències occidentals que durant dècades han promogut conflic-
tes que han tingut conseqüències catastròfiques: la creació de territoris que en diem 
no estats, és a dir absolutament desorganitzats i desestructurats i a mercè del pillatge 
precisament d’aquesta pugna extraactivista. 

Ens trobem també amb un planeta on proliferen les persecucions, els atacs i les 
vulneracions de les defensores de drets humans i ambientals. Vostès hi han treballat 
i hi treballen de forma amatent. Han parlat de Colòmbia, és un exemple dramàtic 
d’aquesta situació. És a dir, com veiem que en molts estats en la defensa de l’statu 
quo, en la defensa dels interessos del gran capital i de les grans corporacions no te-
nen cap inconvenient en vulnerar els drets humans, en vulnerar els drets ambientals 
i en la persecució i assassinat d’aquelles persones que els defensen. Això en un con-
text d’escalada armamentista que no cessa.

Bé, òbviament, tot això genera crisis humanitàries i moviments humans forçats, 
forçosos, que no tenen com a resposta l’acollida, l’asil o el refugi, sinó que tenen 
com a resposta els camps d’internament, la precarietat o la vulneració de drets hu-
mans.

Davant d’aquest escenari, òbviament, és imprescindible l’existència d’instituts 
com el que avui vostès aquí representen, aquí i arreu del món. És a dir, és imprescin-
dible l’existència d’organismes que vetllin per l’anàlisi i la comprensió, la prevenció i 
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la intervenció amb relació a tots aquests conflictes, perquè si no resolem les causes, 
si no resolem aquests conflictes en la seva naturalesa, és impossible la construcció 
de la pau. La pau no és una abstracció, no és només fruit d’una voluntat, sinó que és 
el resultat i la conseqüència de la resolució d’aquest tipus de conflictes. 

Per tant, necessitem instituts com el que avui vostès representen, que vetllin pels 
drets humans i ambientals, pels drets civils i polítics, per la justícia global i pels drets 
col·lectius dels pobles a tot arreu.

Tenim un país que, en aquest sentit, té una tradició referencial de lideratge en 
aquest tipus de tasca que articula el món acadèmic, el món institucional, ONGs, 
moviments socials. Tenim una llarga tradició militant a casa nostra internacional en 
la coresponsabilitat en aquest tipus de conflictes i ens sembla que tot això hauria de 
permetre precisament potenciar una institució com l’ICIP. 

Jo crec que el nostre país hauria de potenciar aquest organisme amb més recur-
sos, hauríem de ser molt més proactives en el Parlament, al Govern de la Generali-
tat, per tal de potenciar i encarregar tasques i activitats al seu institut, perquè tenim 
capacitat per ser un país, una comunitat que actuï amb compromís, amb exemplari-
tat i amb referencialitat en aquesta qüestió.

Per tant, agrair i reconèixer la seva activitat i, en tot cas, l’única crítica que puc 
fer és una autocrítica, i és que crec que l’ICIP està desaprofitat i que hauríem de 
potenciar la seva activitat a l’interior i també a nivell internacional aportant-li més 
recursos.

Gràcies.

El president

Nosaltres gràcies, senyor Riera. Té, seguidament, la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari En Comú Podem, la senyora Susanna Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies. Una salutació des d’aquí al president de l’ICIP i al seu director. 
Agrair-los que puguin estar aquí ni que sigui un cop cada dos anys i realment ento-
mar també com a autocrítica que no hàgim estat capaços des del Parlament de fer-
ho amb la freqüència que seria desitjable, que és, com a mínim, un cop cada any. 
Però és cert que els tenim com molt presents, perquè estic segura que la majoria 
de diputats i diputades aquí presents reben contínuament les diferents propostes de 
xerrades, d’actes, intervencions i d’activitats que organitza l’ICIP. Crec que és un 
espai fonamental per alimentar-nos nosaltres mateixos, per aprendre, per conèixer 
i per poder fer la feina que fem com a diputats i diputades responsables dels temes 
d’afers exteriors aquí, al Parlament de Catalunya. Per tant, crec que en primer lloc, 
un agraïment. 

En segon lloc, crec que a partir de la seva intervenció, també un reconeixement. 
I s’ha comentat una mica, la creació de l’ICIP és també el resultat d’un treball de 
molts anys de dècades, del que seria el moviment per la pau a Catalunya. És a dir, no 
és una institució que sorgeix perquè de cop i volta al Parlament o a un govern se li 
acut crear una institució amb els objectius que té l’ICIP; a més a més, una institució 
que té pocs referents semblants a la resta del món, no hi ha molts països que tinguin 
un institut com el que té l’ICIP, que des d’un mecanisme públic es faci claríssima-
ment una aposta per polítiques de construcció de la pau.

Vull dir, és això el que explica la creació del Consell Català del Foment de la 
Pau, la creació de l’ICIP i tota la tradició que hi ha hagut a Catalunya d’una societat 
solidària, una societat que vetlla pel diàleg i que vetlla per aquesta construcció de 
la pau, no només a Catalunya sinó també a la resta del món. Vull dir també l’Escola 
de Cultura de Pau, de la Universitat Autònoma de Barcelona; el postgrau de cons-
trucció de pau, de la Universitat de Barcelona..., és a dir, que hi ha tot un cultiu i un 
bagatge en la societat catalana que és el que realment dona sentit a la feina que es fa 
des de les institucions, en aquest cas des de l’ICIP.
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Com els deia, la pau es construeix cada dia, es construeix a tot arreu i es cons-
trueix en les accions quotidianes i tota la ciutadania i tots els polítics tenim res-
ponsabilitats de treballar en una agenda per a la construcció de la pau a tot el món. 
Catalunya té una responsabilitat i durant molt de temps ha tingut un paper molt im-
portant en mecanismes, justament, de facilitar l’arribada de consensos, de treballar 
amb organitzacions que treballen també per a la construcció de la pau i la defensa 
dels drets humans a la resta del món, tant sigui a través de l’Agència Catalana de 
Cooperació com des de l’ICIP.

Per tant, nosaltres considerem que aquest paper és fonamental i sí que d’alguna 
manera els volíem fer..., una de les preguntes seria, doncs, com valoren vostès que 
té ara mateix aquest moviment de construcció de la pau a Catalunya? Els diferents 
espais que hi ha d’intervenció i de treball.

Nosaltres creiem que se li ha de donar molta força, molta empenta, ara que ve-
nen uns nous pressupostos, i alegrar-nos que gràcies a l’acord de pressupostos i que 
es poguessin aprovar els pressupostos del 2020 l’ICIP pogués actualitzar una mica 
el seu pressupost. 

Sí que voldria preguntar-los una mica si ens poden explicar també, a través de 
les diferents activitats que estan fent, una mica quines serien les necessitats en el cas 
d’uns nous pressupostos que s’haurien de començar o s’haurien d’estar treballant ja 
i haurien de poder-se debatre en aquest Parlament aviat.

Volia preguntar-los també si ens poden explicar una mica..., perquè tenim en-
tès que es realitzarà el segon Congrés Internacional de la Pau a l’octubre, a Barce-
lona, on l’ICIP és un dels organitzadors. Creiem que pot ser un molt bon moment 
per tornar a posar Barcelona, per tornar a posar Catalunya en l’agenda internacio-
nal de construcció de la pau. Barcelona ja és una ciutat molt activa en aquests espais 
de xarxes de ciutats agermanades que treballen per la construcció de la pau, per 
l’acollida de refugiats, per garantir una vida digna per a tothom, i creiem que aquest 
congrés pot ser un moment molt important per tornar-nos a posar a l’esfera.

Sumar-nos, d’alguna manera també, i sí, demanar una mica més d’informació 
sobre aquesta línia de treball en concret a Catalunya pel tema de l’enquesta de po-
larització una mica..., algunes de les conclusions que es van poder treure i quins 
són els diferents espais i iniciatives que s’han fet per promoure aquesta construcció 
del diàleg, per buscar una resolució política a un conflicte polític, sobretot tenint en 
compte el context d’aquesta setmana i amb l’inici de la taula del diàleg ahir entre el 
Govern de Catalunya i el Govern d’Espanya. 

I sí que els volia preguntar ràpidament, abans que se m’acabin els cinc minuts, 
sobre una altra iniciativa que tenim ara mateix al Parlament, que, com saben, és una 
Proposició de llei per a la creació del centre d’empresa i drets humans, que és una ini-
ciativa impulsada pel Grup d’Empresa i Drets Humans de Lafede. Nosaltres conside-
rem que no es pot parlar tampoc de construcció de pau i de treball per a la construcció 
de pau sense una coherència de polítiques, sense ser capaços també d’avançar en la 
supervisió, la fiscalització i l’exigibilitat del respecte als drets humans a les empreses 
catalanes o a les empreses que actuen aquí a Catalunya.

I, de fet, la proposició de llei, d’alguna manera, el que busca és la creació d’a-
quest centre, que està inspirat una mica en la filosofia en la manera de funcionar de 
l’ICIP, es va prendre la llei de creació de l’ICIP com un dels models per a aquesta 
proposició.

Així que sí que m’agradaria preguntar-los també una mica la seva opinió sobre la 
creació d’aquest centre i sobre com creuen que hauria de funcionar. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Segovia. Té, a continuació, la paraula el portaveu del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, senyor Matías Alonso.
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Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair la seva presència a la comissió i 
la seva compareixença, i la presentació que han fet els senyors Masllorens i Herbolz-
heimer. Dir-los que benvinguts i que esperem que la memòria de l’any 21 la puguin 
presentar dins de termini. Desitgem que sigui així. 

Vostès saben que el Grup Parlamentari de Ciutadans va remarcar el seu escepti-
cisme amb la creació de l’ICIP al seu dia. Recordo el debat de creació d’aquest orga-
nisme allà el 28 de novembre de 2007 en aquest Parlament, i el Grup Parlamentari 
de Ciutadans va presentar algunes idees escèptiques, sobretot pel que tenia a veure 
en la possible col·lisió amb conceptes que van molt lligats a la diplomàcia, que van 
molt lligats també el que serien qüestions de relacions exteriors per part del Govern 
d’Espanya.

Els hem de dir que, afortunadament, la tasca de l’ICIP aquests anys fa canviar 
una mica aquesta perspectiva i que reconeixem que hi ha una activitat densa i que 
és una activitat prou encomiable en algunes de les àrees de treball en les quals ha-
bitualment desenvolupen la seva activitat.

Jo potser hauria de recalcar la necessitat del mandat de l’article 1 de la llei, la 
necessitat de la independència de l’organisme, perquè també la mateixa llei té me-
canismes que poden apaivagar aquesta sensació d’independència i que poden crear 
una dependència massa forta per part del Govern de la Generalitat. Fins i tot hem 
sentit una intervenció que demanava que el Govern fos més proactiu i que els de-
manés més tasques. 

Jo crec que és bo que un organisme com l’ICIP tingui aquesta facultat d’indepen-
dència i que pugui desenvolupar normalment la seva activitat.

Jo els volia preguntar també, si tenen alguna xarxa de col·laboració concreta amb 
altres organismes en l’àmbit de..., amb altres organitzacions que treballen per la pau 
també en l’àmbit espanyol.

El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. Té, seguidament, la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari Mixt, senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí, moltes gràcies, president. Donar la benvinguda també i les gràcies al presi-
dent i al director de l’ICIP per haver vingut avui aquí. 

Crec que cal destacar el volum de feina de l’any passat, donades les circumstàn-
cies amb les que tots hem hagut de conviure amb aquest virus, però, malgrat això, 
la memòria ens explica tota l’activitat que han fet i, per tant, des d’aquí felicitar-los 
també per aquest volum i per haver aconseguit ajustar-se a aquestes restriccions sen-
se deixar de banda la feina tan important que fa l’ICIP en aquest sentit.

Jo tenia alguns dubtes també relacionats amb aquest informe de la Sindicatura, 
que ja s’han exposat per altres companys. M’agradaria saber, sobretot, si de les reco-
manacions que fa la Sindicatura de Comptes amb aquest informe que fiscalitza l’exer-
cici 2019, que sobretot són qüestions de transparència, si ja s’ha pres alguna mesura 
per poder corregir aquestes potser no irregularitats, perquè el que la Sindicatura asse-
nyala és precisament això, que potser caldria donar més transparència sobretot en el 
tema de les despeses de les retribucions del personal, també en el tema de les subven-
cions. I m’agradaria saber si s’ha pres algun mecanisme per corregir que en el següent 
informe de la Sindicatura aquestes irregularitats, doncs, no tornin a sorgir.

I també estic interessada en la feina sobretot que es fa en aquells contextos que 
no són bèl·lics, però que evidentment en els que sí que hi ha aquesta vulneració de 
drets humans. M’agradaria saber les últimes activitats que s’han fet al respecte i la 
previsió que hi ha també, si ampliaran, com van fer amb el tema de Mèxic, si ho 
ampliaran també a altres zones. 

Per part meva, ja està. Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Roldán. Té, a continuació, la paraula el portaveu del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president, i moltes gràcies a tot l’equip de l’ICIP, a la junta, als 
treballadors, als col·laboradors, als investigadors, i molt especialment al seu presi-
dent, en Xavier Masllorens, que ens hem trobat a fòrums arreu i en llocs molt di-
versos; potser aquest direm que és dels més aparentment avorrits, però intentarem 
treure una mica més de suc de la vostra participació. 

En primer lloc, felicitar-vos per la bona feina que heu fet durant aquests dos anys, 
per a totes les organitzacions, també per a organitzacions com la vostra, els anys 
de pandèmia han estat complicats. Manteniu aquest retiment de comptes amb la 
gent que espera els vostres treballs i la vostra feina i ho feu també en aquest Par-
lament, que va ser directament responsable a donar continuïtat a aquella feina que 
tradicionalment havia fet la societat civil organitzada a casa nostra. 

En tot cas, fer-vos arribar el compromís del Grup de Junts per Catalunya amb 
l’ICIP, amb la vostra feina, amb la continuació de la vostra feina i, per tant, compteu 
amb tot el suport.

Pel que fa al que és estrictament la vostra intervenció avui, des de l’equip d’ex-
teriors de Junts per Catalunya hem analitzat i hem estudiat les dues memòries i ens 
ha semblat una feina magnífica, us en felicitem. Però també hem tingut un punt de 
sorpresa, ja que les felicitacions les heu rebut totes, intentem anar una mica més en-
llà, perquè, al capdavall, què pot aportar Catalunya quan parlem de resolució pací-
fica de conflictes?

Ara, abans el vostre director deia: «Catalunya no pot canviar el món. Catalunya 
pot participar activament en la transformació del món», i tant que sí! I, per exemple, 
ho ha fet, sent un exemple diríem que únic en l’Europa contemporània, però també 
en el marc internacional en el sentit més ample, del que és l’exercici cívic, pacífic i 
democràtic del dret a l’autodeterminació. 

I això no ho diem nosaltres perquè som els abrandats de Junts per Catalunya que 
sempre volem anar a parar en el mateix lloc. A nosaltres ens agrada recordar so-
vint que fa molts, molts anys, quan Bill Clinton accedia a la presidència dels Estats 
Units, i com tots els demòcrates quan entren volen fer canvis molt grans, com li va 
passar a Obama, com li va passar a Biden –després la història els torna a posar allà 
on van sortir–, i amb aquesta idea de fer coses noves, va demanar un informe a la 
Fundació Carnegie per a la Pau Internacional, a la qual demanava noves maneres 
d’abordar els conflictes mundials. I la sorpresa a principis d’aquells noranta és que 
la Fundació Carnegie per a la Pau Internacional els responia dient que pràcticament 
nou de cada deu conflictes del món es podien resoldre amb una aplicació pacífica i 
dialogada de l’exercici del dret a l’autodeterminació.

És clar, evidentment, no cal que els expliqui el final de la història. Aquest infor-
me va quedar en un calaix de l’administració Clinton, però per a algunes persones 
que coneixem i hem estat al costat hem estat dins del moviment per la pau a Cata-
lunya –jo mateix sempre dic que m’agrada molt considerar-me, de la manera més 
humil possible, deixeble d’en Lluís Maria Xirinacs–, aquesta resposta de la Funda-
ció Carnegie per a la Pau Internacional ja la sabíem, perquè sabíem que l’aplicació 
estricta del dret a l’autodeterminació, que en Xirinacs explicava sempre que era com 
tirar una pedra en una aigua calma i que anava generant cercles concèntrics i que 
aquests cercles concèntrics anaven dient que cada casa, que cada barri, que cada po-
ble, que cada ciutat, que cada país, que cada comunitat acabava decidint lliurement 
com volia governar-se, com volia gestionar el seu present i, sobretot, com es volia 
projectar cap al futur.

És clar, quan tants anys després hem mirat els nostres informes, nosaltres veiem 
que una part de tot això que explico, però tenim la sensació –és una sensació, ja ens 
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l’explicareu– que, curiosament, a l’ICIP li costa, o no expressa amb prou claredat, 
que estem parlant d’això: del dret a l’autodeterminació; que el dret a l’autodetermi-
nació és una eina essencial per a la resolució política de conflictes; que Catalunya 
és un exemple clar que pot ser útil l’exercici del dret a l’autodeterminació; que sense 
drets col·lectius als drets individuals els falta alguna cosa.

I, per tant, coincidim amb el que deia el director: probablement des de Catalunya 
no podem canviar el món, però podem fer aportacions valuosíssimes a com trans-
formar aquest món.

I, per tant, la nostra pregunta aniria per aquí. Nosaltres hi veiem, perquè hi 
veiem amb tantes de les coses que han fet l’exercici del dret a l’autodeterminació, 
però veiem que l’expliciten poc.

I acabo, acabo amb una menció molt breu. Vostès saben, perquè n’han parlat en 
les seves memòries, que hi ha una part important de la feina que s’està fent a Colòm-
bia, que té tot el sentit també per la tradició de la Taula per Colòmbia, de les entitats 
que han treballat, etcètera. Comunicar-los que, efectivament, hi ha hagut aquest any 
una delegació d’aquest Parlament de Catalunya, juntament amb altres institucions, a 
Colòmbia; que s’ha fet molt bona feina i que es continua fent molt bona feina i, per 
tant, des del nostre grup parlamentari posar a disposició la nostra companya Aurora 
Madaula, que des que hi va anar i des que ha tornat no para de fer feina amb asso-
ciacions de promoció, coneixement i reconeixement dels drets humans en aquest 
procés de pau i que estaria bé que les dues institucions, Parlament i Institut, ho tin-
guessin en compte. 

Gràcies, president, i gràcies pels onze segons que m’heu regalat.

El president

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. I té seguidament la paraula la portaveu del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, senyora Meritxell Serret.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, president. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana inter-
vindrà la companya Ana Balsera. 

Gràcies. 

Ana Balsera i Marín

Gràcies, president, i gràcies al director i al president de la institució, de l’ICIP, 
per aquesta explicació. Nosaltres volem ressenyar el paper d’aquesta institució tan 
cabdal, i més en aquests moments, en el món que vivim, amb aquests afers interna-
cionals. Gràcies per tota l’activitat que duu a terme l’ICIP, que és molt i molt relle-
vant, com aquí s’ha posat de manifest. 

Destaquem les actuacions que ja s’han esmentat de Colòmbia, Nicaragua, Mèxic, 
l’Afganistan, també les quatre àrees d’actuació que ens han explicat. Per una banda, 
memòria, convivència i reconciliació; l’altra, violències fora de contextos bèl·lics; 
l’altra, diàleg social i polític, que després detallarem més, i, finalment, empreses, 
conflictes i drets humans. 

D’altra banda, i com resulta obvi, i de fet així es fa referència ja a la primera lí-
nia de l’informe de 2020, el 14 de març del mateix any tot va canviar, la covid ho va 
capgirar tot i també l’activitat d’aquesta institució. Però, tot i així, volem posar en 
relleu l’esforç per continuar amb la seva tasca i adaptar-se a la nova situació. De fet, 
a la memòria ens detallen diverses activitats virtuals i és que no s’ha aturat en cap 
moment la seva activitat, sinó que s’ha incrementat.

Pel que fa també al que han comentat alguns companys diputats d’altres grups 
parlamentaris, el tema sobre el diàleg i la situació a Catalunya. Nosaltres volem fer 
una referència a l’enquesta que va realitzar l’ICIP l’octubre del 2020 sobre la convi-
vència i polarització a Catalunya, que una de les frases que podem destacar és que 
el 79 per cent de la població de les persones enquestades en aquest cas aposta per un 
diàleg polític, i la majoria, per un diàleg sense límits.
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També, d’altra banda, deixava clar que aquest relat que alguns intentaven dir que 
era totalment fals i propagandístic era que la situació de Catalunya trencava famí-
lies, i no és així, com ho demostra aquesta enquesta. Per tant, agrair aquesta feina. 

I, finalment, el compromís per internacionalitzar Catalunya no només vol dir do-
nar a conèixer Catalunya al món, sinó també fer visible la veu catalana en tots els 
debats globals, portar els grans consensos i valors de la societat catalana a qualsevol 
debat. I Catalunya, recordem que és una societat solidària cap a enfora i cap a dins. 
El nostre compromís amb la cultura de la pau és una característica indestriable de 
la nostra societat. I, per tant, si volem una Catalunya que esdevingui un estat propi, 
només ho podem fer des del compromís amb els drets humans i la democràcia i, per 
tant, treballar conjuntament amb aquesta institució.

I, novament, per acabar, agrair tota la feina i aquesta explicació tan detallada.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Balsera. A continuació, president i director, podeu res-
pondre a les qüestions que s’han plantejat per un termini de deu minuts. 

Moltes gràcies. 

El president de l’Institut Català Internacional per la Pau

Moltes gràcies; ho farem entre els dos i, per tant, alguna qüestió que jo no re-
solgui ho farà el director, que amb algunes coses està molt més avesat al dia a dia. 

A veure, primer, el Grup Socialista parla de l’interès que té pel diàleg social i 
polític i d’aquesta línia de treball. Amb aquesta línia de treball hem fet coses que 
són discretes, òbviament, i que, per tant, els mateixos actors no volen que se sàpi-
ga. Però nosaltres hem propiciat diàlegs entre persones que en un àmbit públic no 
s’haurien fet.

Hem fet moltes altres coses, perquè hem fet grups de reflexió diversos, de perso-
nes anònimes des del carrer a diverses poblacions catalanes, etcètera, però el que sí 
volem sempre és polsar l’estat d’opinió i saber i parlar amb tothom, perquè, òbvia-
ment, aquest institut és de tothom i, per tant, de tot Catalunya. 

Si hem de parlar una mica més d’aquestes activitats, jo demanaria fer-ho en pe-
tit comitè, no perquè ens haguem d’amagar de res, sinó perquè precisament el valor 
que pot tenir l’ICIP en aquest moment amb aquest tema és totes aquelles coses que 
no són en l’àmbit oficial.

Tot i així, jo sí que assenyalaria –i amb això ja contesto algunes preguntes, al-
gunes altres preguntes–, assenyalaria les dues enquestes d’opinió que hem fet sobre 
convivència i polarització a Catalunya, perquè ens sembla que no només cal parlar 
de convivència, sinó també del grau de polarització que qualsevol societat té. Pola-
rització que és normal, perquè és obvi que la polarització en si no té una càrrega ne-
gativa, perquè totes les societats estan polaritzades en alguns temes, però que poden 
arribar a ser pernicioses si realment es porten malament.

Llavors, aquest tema de l’enquesta sí que és important, perquè aquest any tor-
nem a fer una enquesta, que es publicarà entre els mesos de novembre i desembre, i 
aquesta vegada ateny a tota la població espanyola, no només a la població de Catalu-
nya, sobre els mateixos temes i repetint algunes preguntes. Nosaltres ho fem a partir 
d’un grup d’experts, de politòlegs i d’acadèmics que realment ens estan ajudant a 
matisar molt bé les preguntes i a treure’n resultats. 

Jo no donaré un titular, perquè seria el titular, diguéssim, i una enquesta en té 
molts, de titulars, precisament perquè una enquesta aborda diferents aspectes. Però 
sí que voldria assenyalar una cosa no com a titular –que ningú ho tregui com a titu-
lar–, podem assenyalar que els nivells de convivència a Catalunya, tant l’any 2018 
com l’any 2020, doncs estan en línia amb els nivells de bona convivència que hi 
ha en general a Europa i, per tant, perquè això sí que la Unió Europea fa enquestes 
d’aquest tipus sobre la convivència en els diferents països.
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Per tant, en aquest sentit, sí que és veritat que no hi ha un daltabaix a nivell de 
convivència, tant en el barri com a la ciutat o en el poble de cada persona, com en el 
conjunt del país. Però ens hem fet mal, i això també ho constata l’enquesta del 2020 
i, per tant, ens hem fet mal i cal recompondre coses. Aquest no és un titular, però 
és alguna cosa per avançar, perquè realment si no diem res em sabria molt de greu.

VOX, el senyor Tarradas, ens planteja algunes coses sobre la Sindicatura de 
Comptes. Contestaré les dues alhora, també la del Grup Mixt, perquè em sembla 
que van juntes. A veure, jo diria que..., començaré per la primera dada que ens ha 
donat el senyor Tarradas, que són aquests 44.174 euros de l’any 2016-2017, perquè 
les investigacions, les recerques i els projectes d’entitats es convoquen un any, per 
exemple l’any 2016, es realitzen durant l’any 17 o 18, i el 19 encara hi ha grups de 
recerca d’universitaris que ens demanen una pròrroga.

El que diu estrictament –estrictament– l’observació que ens fan és que aquests 
44.174 euros no s’han inclòs per les desviacions de finançament de la resta de sub-
vencions. És a dir, que nosaltres no hem tingut en compte que ja no es podia abor-
dar l’any següent i passar-ho a l’any següent, fer una provisió per a l’any següent, 
sinó que aquell any ja s’havien de considerar com a despesa. Això és el que diu, eh?

Per tant, recerques que no s’han acabat s’havien d’haver fet acabar. Això ho tin-
drem en compte en el futur, però no té res a veure amb la manca de transparència. Jo 
aquí sí que llanço una llança als serveis de finances i a la direcció de l’ICIP, perquè 
de manca de transparència, no n’hi ha. No hi ha manca de voluntat de transparència.

I contestant també a la pregunta del Grup Mixt, a veure, vàrem rebre el dia 6 
aquest informe. Per tant, hem posat remei a algunes de les coses? No, no, encara 
no. Les posem, les estem posant, i ho farem. I totes les coses que ens observen, que 
són coses menors i que vostès poden cridar a la Sindicatura perquè comparegui a 
explicar-ho, aquestes coses les farem. Però, en qualsevol cas, nosaltres considerem 
que són coses menors, perquè són coses o de manca d’informació o de canvis, que 
hi ha hagut tres persones com a caps financers en els últims tres anys. Per tant, jo 
crec que no hi ha més problema.

Agrair a tots els grups, doncs, l’agraïment que ens fan per la tasca que fem. Ens 
agradaria fer-ne molta més. 

En Comú Podem ens demana sobre els pressupostos 2021, quines noves ne-
cessitats tenim? No està a les mans d’aquest Parlament fer el que nosaltres neces-
sitaríem ara, que és que la Llei d’estabilitat pressupostària impedeix que aquest 
pressupost, que és de milió i escaig, doncs, el puguem destinar també a reforçar el 
que és l’equip. Però no podem, perquè en el capítol 1, com vostès saben, no el po-
dem incrementar. Tenim un pressupost determinat, però per al capítol de personal 
no el podem incrementar. 

I després també, bé, les conclusions de l’enquesta de polarització ja està. Sobre 
el Centre d’Empreses i Drets Humans, li cediré la paraula.

El Grup de Ciutadans ens diu la necessitat d’independència de la institució, que és 
alguna cosa a preservar i que hi ha coses que poden dificultar-la. Jo li diria senyor..., 
representant Matías..., és que no em surt el cognom... (veus de fons) Alonso –i per-
doni–, jo li diria que a tot arreu –a tot arreu– hi ha el perill que els governs vulguin 
instrumentalitzar instituts com el nostre. A tot arreu, a Noruega i aquí, i a tot arreu. 
Però li puc ben assegurar que tant la directora anterior, el director actual, el president 
anterior i jo mateix, sempre hem tingut el prurit de tenir aquesta independència. 

I tant és així que ara realment ja tenim algunes eines que a nivell internacional 
faciliten aquesta independència. El nostre correu no és de la Generalitat, sinó que 
és un altre correu. Tenim una web que no és de la Generalitat, que és una altra web 
diferent. Tenim actuacions que no haurien pogut fer entitats que fossin estatals o pa-
raestatals, o para governamentals o para-el-que-sigui i, per tant, nosaltres estem de 
veritat orgullosos d’aquesta independència i la preservem amb qui sigui. I, a més, jo 
crec que va en benefici del país, no en benefici de ningú en concret.
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Xarxes de col·laboracions? Sí, nosaltres estem a la xarxa d’entitats per la pau 
d’Espanya, que és Hay Paz, i hi estem com a membres fundadors, des del principi, 
encara que no hi ha cap més entitat que sigui pública, sinó que totes les altres són 
entitats privades, però nosaltres hi participem perquè creiem que cal treballar també 
amb el moviment per la pau d’Europa. 

Els altres dubtes... A veure, sobre la tasca en contextos no bèl·lics els contesta-
rà el Kristian, perquè s’ha fet un fart de voltar món i fer feina en aquest sentit, ell i 
l’equip, i per tant...

I contestant a Junts per Catalunya, jo diria la sorpresa: què pot aportar Catalu-
nya per a la transformació de conflictes? Doncs, encara que no podem canviar el 
món podem aportar bastant, i després ho complementarà el Kristian, però podem 
aportar bastant, perquè precisament perquè som una entitat no governamental, però 
al mateix temps pública, tenim una legitimitat i un prestigi que altre tipus d’entitats 
no tenen. 

Per exemple, l’Institut Flamenc de Pau té aquesta... i algunes entitats nòrdiques, 
dels països nòrdics, també la tenen, però si tenen qualsevol aspecte de governamen-
talitat, ja no els deixen treballar en determinats contextos, perquè un govern pot no 
voler-ho o l’oposició pot no voler-ho. En canvi, un institut com el nostre pot fer una 
tasca no de mediació, perquè no estem preparats per fer una mediació en un conflic-
te, però sí de facilitació per mediar. I d’això n’hem fet i, últimament, els asseguro 
que n’hem fet i l’hem fet bé. 

I sobre el dret a l’autodeterminació, doncs, com unes altres eines, són eines im-
portants per treballar, però nosaltres el que diem és que les noves maneres d’afrontar 
els conflictes sobretot és amb els diàlegs. L’últim llibre que hem publicat és aquest. 
(L’orador mostra un llibre a la cambra.) És un llibre sorprenent, que jo els recomano 
que vagin a una llibreria i el comprin, perquè es diu tal així com Dialogar con terro-
ristas, i està fet pel que va ser cap de gabinet del Tony Blair durant deu anys, i aquest 
senyor s’ha fet un fart de mediar en conflictes i ell és el precursor que cal –com tots 
els governs diuen que no fan, però que després han de fer– dialogar i que el diàleg 
amb el terrorisme, en situacions de violència extrema, etcètera, és molt important. 
I, per tant, sí que estem treballant en aquest tema. 

I, finalment, l’enquesta... No, ja està.

El president

Moltes gràcies, senyor Masllorens. De fet, els deu minuts..., segurament aquest 
president s’ha explicat malament, era en conjunt, però si el senyor Herbolzheimer 
vol afegir alguna cosa, serem...

El director de l’Institut Català Internacional per la Pau

Si em permet, li agraeixo moltíssim aquesta excepció, i a vostès, a vosaltres, la 
vostra paciència.

Telegràficament, perquè hem parlat del que hem fet, però jo us puc anunciar del 
què pensem fer amb els quatre àmbits aquests, i crec que això respon en part a algu-
nes de les preguntes que plantegeu.

Violència fora de contextos bèl·lics. Es sorprenent la dada que a Mèxic mor més 
gent assassinada que en el conflicte més violent del món, que és l’Afganistan. L’any 
passat van morir a Mèxic 33.000 persones, en una democràcia, i a l’Afganistan 
25.000. Llavors, això només és un exemple que els conflictes estan canviant i les 
nostres eines de construcció de pau crec que, també en el cas de l’Afganistan, que es 
va intentar una negociació amb els talibans que no va acabar de funcionar. 

Hem de pensar-ho d’una altra manera, perquè les violències es reinventen i des 
de l’àmbit de la construcció de pau també ens hem de reinventar i, per això, davant 
d’aquesta necessitat d’innovar i reinventar-nos. Del 15 al 17 d’octubre tindrà lloc a 
Barcelona el Congrés Internacional per la Pau, que és una iniciativa de l’Interna-
cional Peace Boureau, una entitat de cent deu anys d’història que va rebre el Premi 
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Nobel de la Pau –alerta, el 1910, perquè veieu la seva edat– i ens ha demanat a l’ICIP 
que féssim aquesta iniciativa plegats amb un comitè local.

Aquí discutirem com actualitzem l’agenda Construcció de Pau –també responc 
d’aquesta manera a algunes de les intervencions que han fet– i, alhora, farem una 
proposta concreta, i també responc aquí a la diputada Segovia, plantejarem la pro-
posta de fer un congrés català de la pau, d’aquí a dos anys vista, que sigui un procés 
participatiu on puguem justament vincular aquestes agendes socials de les múltiples 
crisis de què estàvem parlant i que coneixem, de manera que podem tenir un discurs 
actualitzat, incloent i transformador i que, de nou, des de Catalunya es pugui ser a 
l’epicentre amb aquests debats. 

El tema de la seguretat és el tema clau. Al món, malauradament, la seguretat, la 
percepció de seguretat i els indicadors d’inseguretat creixen i, a partir d’aquí, el de-
bat sobre què entenem per seguretat. I la resposta securiticista o militarista ja l’hem 
vista: no ha funcionat. No ha funcionat amb la intervenció a l’Afganistan, no funcio-
na a Centreamèrica per fer front amb les mares ficar més policia; no funciona a Mè-
xic, on aquests últims vint anys també el que han fet és apostar per reforçar policies 
i militars per lluitar contra... No funciona!

Sabem el que no funciona, però no sabem encara, no tenim prou eines pràcti-
ques per articular una proposta alternativa, diferent o complementària, perquè no 
es tracta d’acabar amb els cossos policials, sinó d’entendre que la seguretat és una 
necessitat molt més àmplia i que hi ha altres agents de seguretat que necessiten com-
plementar-se. Tinc entès que al Parlament discutireu aquest tema relacionat amb 
els Mossos. Nosaltres també hem començat a parlar amb els Mossos, a veure com 
podem ajudar a pensar a adreçar conflictes locals d’una manera diferent i, de nou, 
aquest vincle entre la part internacional i la part d’aquí.

Les víctimes. Amb el nombre major de persones refugiades a la història des de 
Segona Guerra Mundial, 70 milions de persones, aquestes persones la tendència és 
veure-les com a receptores –entre cometes– de «beneficència» o d’«ajuda humanità-
ria», però aquestes persones tenen drets també polítics i hem de poder exercir i ser 
responsables, i agents de corresponsabilitat i transformació de la seva pròpia realitat, 
als països d’acollida o als països d’origen. I això és nou, que els refugiats immigrats 
puguin ser actors de construcció de pau, de reconciliació i de justícia transicional 
és una cosa que estem experimentant a Europa gràcies a la Comisión de Esclareci-
miento de la Verdad i la feina que ens ha donat, de que les víctimes puguin ser ac-
tors de la construcció de pau. I, alerta –importantíssim–, víctimes de tots els actors. 
Aquí no hi ha víctimes bones i dolentes, dels nostres i dels altres: totes, i això té un 
impacte de diàleg, convivència, reconciliació extremadament important.

Vull destacar que l’Ajuntament de Lleida al mes de juliol va aprovar per una-
nimitat amb tots els grups parlamentaris una moció de suport a la tasca que fa la 
Comisión del Esclarecimiento de la Verdad i a les víctimes colombianes residents 
a Ponent. I aquesta mateixa iniciativa que ha fet Lleida, que és la primera que s’ha 
fet a tot el món, esperem que es pugui replicar a Barcelona i, per què no?, que el 
Parlament, que efectivament aquesta comissió té un compromís molt específic amb 
Colòmbia, també pugui fer un reconeixement a l’aportació que fan les víctimes co-
lombianes que viuen a Catalunya i, per tant, a la seva visibilitat i al suport a la feina 
que han fet, superant el trauma de la guerra i el trauma de l’emigració.

I, finalment, per acabar el tema del diàleg, que ha estat transversal, mireu, vosal-
tres ho coneixeu millor que ningú. Els conflictes són normals, la polarització és nor-
mal i és desitjable; és normal sempre que es mantingui en uns termes que nosaltres 
hem definit del respecte, perquè la polarització esdevé tòxica quan no reconeixem la 
legitimitat d’aquell que pensa d’una forma diferent. I aquí, aquesta frontera entre po-
larització i el conflicte sa i transformador, i la polarització i el conflicte tòxic, aquest 
llindar a vegades és molt fi i hem d’anar amb molta cura de no superar-lo. 
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Hi ha un temps per a la confrontació i hi ha un temps per a la concertació, i la con-
frontació és legítima i la concertació és imprescindible. I el que nosaltres..., la nostra 
tasca en aquest sentit és una tasca pedagògica, de recordar aquesta diferència entre 
polarització normal i tòxica i de fer una crida que, sobretot, preservem, perquè crec 
que és un objectiu comú de tots els que estem en aquesta sala, la cohesió social. 

I ens podem confrontar, però si apostem per la confrontació també hem de saber 
fins a on podem estirar la corda sense fer mal. I a partir d’aquí, cada organització, 
cada grup, cada moviment tindrà la seva pròpia aposta de quan vol confrontar i quan 
vol concertant. Nosaltres no som qui per dir quan s’ha de fer, què s’ha de fer i com 
s’ha de fer. Nosaltres estem aquí per ajudar a crear les condicions socials pedagògi-
ques necessàries i aquesta crida i aquesta apel·lació de que podem fer les coses d’una 
altra manera o podem fer-ho millor.

I ho deixaria aquí.

El president

Moltes gràcies, senyor Herbolzheimer. Crec que expresso el sentiment pràctica-
ment unànime de la comissió. O sigui, no només us agraeixo, president i director, i 
tot l’equip de l’ICIP, la vostra compareixença avui aquí, sinó l’agraïment i el reco-
neixement també per la tasca que dueu a terme al llarg de tot l’any.

Moltes gràcies.
Suspenem un minut per poder acomiadar els intervinents. 
La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a un quart de 

cinc de la tarda i un minut.

El president

Molt bé, si us sembla bé, reiniciem la sessió i, abans de passar al punt tercer de 
l’ordre del dia –una proposta de resolució–, vull fer avinent als membres de la Mesa 
i als portaveus de la comissió que, per part de la presidenta del Parlament, el proper 
dimarts 21 es rebrà una delegació de defensores de drets humans que participa en 
el Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores de Drets Humans i que, 
per tant, la Mesa de la comissió i els portaveus estem convocats a les 13.30 per rebre 
aquesta delegació. Dimarts 21, a les 13.30, suposo que a la sala de recepcions, si no 
hi ha cap contraindicació.

Proposta de resolució sobre la repressió política a Turquia amb relació al 
cas Kobane

250-00182/13

I passem, seguidament, al tercer punt de l’ordre del dia, proposta de resolució 
sobre la repressió política a Turquia amb relació al cas Kobane. És una proposta 
presentada per tres grups parlamentaris, amb una esmena per part d’un altre grup.

Per tant, seguirem aquest ordre. Per espai de cinc minuts, té, en primer lloc, la 
paraula el portaveu de la Candidatura d’Unitat Popular, senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Moltes gràcies, president. Bé, com tots i totes saben, Turquia és un estat que ac-
tualment, i des de fa ja temps, destaca per ser un marc de repressió continuada dels 
drets humans, dels drets civils i dels drets polítics i, òbviament, el conflicte territo-
rial amb el Kurdistan –el conflicte amb el moviment per a l’alliberament nacional 
del Kurdistan– és un conflicte que no resta exempt d’aquesta problemàtica, un con-
flicte que no té un abordament democràtic per a la seva resolució, sinó que per part 
de l’Estat turc té exclusivament un abordatge basat en la repressió i en la vulnera-
ció de drets fonamentals.

I, efectivament, com vostès ja sabran, precisament el moviment kurd, la resistèn-
cia kurda, va tenir i ha tingut un paper fonamental a Kobane, i també a altres terri-
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toris per tal de barrar el pas a l’ISIS en el conflicte, a la regió, que hem viscut i que 
estem vivint encara en aquests darrers anys. 

Bé, aquest paper fonamental, clau, de la resistència kurda per tal de contribuir a 
barrar el pas a l’ISIS va rebre des de territori turc un moviment de suport i de soli-
daritat i diverses mobilitzacions de solidaritat i de suport a aquesta resistència kurda 
davant l’ISIS a Kobane.

Bé, es va donar el cas que aquestes mobilitzacions van derivar en determinats 
conflictes en l’espai públic, conflictes directament vinculats, relacionats i causats per 
aquest tarannà repressiu de l’Estat turc davant d’un dret fonamental com és el dret 
a la llibertat d’expressió i a la llibertat de manifestació. Aquesta actitud repressiva 
de l’Estat turc va generar una sèrie de conflictes en l’espai públic relacionats amb 
aquestes mobilitzacions i el fiscal general turc va ordenar la detenció de cent vuit 
persones, entre elles importants i destacades representants de l’HDP, com vostès sa-
ben, partit i moviment polític relacionat amb la causa kurda.

Bé, el cas és que això es produeix l’any 2014 i, anys després, aquestes persones, 
entre elles diversos càrrecs de l’HDP es veuen acusades de terrorisme. 

Bé, en aquests moments hem de dir que aquest procediment judicial està tempo-
ralment aturat a causa de la crisi sanitària de la covid, però que quan es va iniciar ja 
diverses observadores i observadors internacionals desplaçades per la vista encara, 
per l’inici de la vista encara, van certificar vulneracions de drets fonamentals, de 
dret penal, de drets judicials, etcètera i, per tant, una absoluta irregularitat en aques-
ta qüestió.

Per tot això, a través d’aquesta proposta de resolució, conjuntament amb el Grup 
d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, demanem que el Parlament de Ca-
talunya s’oposi a aquesta vulneració dels drets humans, civils i polítics de Turquia, 
i, en particular, amb el moviment de solidaritat amb Kobane; que es rebutgi públi-
cament aquesta criminalització de la resistència del moviment en suport de la resis-
tència a Kobane, i instem el Govern de la Generalitat, per un cantó, a fer arribar al 
Govern turc el rebuig per aquest judici absolutament irregular i antidemocràtic i per 
tal que també es facin les tasques que corresponguin per fer arribar al Govern turc 
la necessitat d’obeir al veredicte del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Conjuntament amb els altres dos grups proposants, hem considerat oportú i es-
caient admetre les esmenes presentades pel Partit Socialista, que hem de valorar i 
considerar positivament i que, sens dubte, concreten i milloren el text inicial de la 
proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Té, seguidament, la paraula el senyor Ruben Wa-
gensberg, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Crec que la descripció del diputat Riera al voltant dels fets del 
judici ja ha deixat molt clara una mica la situació. 

Potser, per contextualitzar una mica més, aquesta és una part més de la llarga 
cadena de l’Estat turc per criminalitzar la població kurda, la població kurda que 
tenen en el seu en el seu propi Estat. Recordem, l’HDP és la tercera força política 
a Turquia i ara corre el risc de ser il·legalitzada a través, o a partir, o sota l’excusa 
d’aquest judici, d’aquesta participació dels seus diputats en protestes, unes protestes 
que el que feien, diguéssim, era defensar o reclamar la protecció de la ciutadania 
de Kobane davant de l’aparició d’Estat Islàmic una matinada del 2014 a Rojava, al 
nord i est de Síria.

Recordem que la resistència kurda allà va començar un procés gairebé..., va ser 
una batalla purament estratègica i potencialment simbòlica, perquè va ser l’inici de la 
recuperació de molts territoris que llavors havien estat ocupats pel fanatisme, pel fei-
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xisme, l’extremisme, en aquest cas d’Estat Islàmic. Van aconseguir-ho, cal recordar-ho 
també, per un exèrcit format exclusivament per dones, les YPJ, que van tenir un paper 
molt important en aquesta batalla, acompanyades també per les YPG, pels peixmer-
gues que havien arribat en aquell moment des d’Iraq i per altres forces aliades, però 
sense aquest paper de les YPJ hagués estat impossible la recuperació d’aquesta ciutat.

En aquell moment, Turquia, que després es va queixar dels diputats que havien 
participat en aquestes protestes, el que va fer va ser tancar la seva frontera. Koba-
ne, per qui no la conegui, és una ciutat que toca directament amb la frontera turca 
–seria una mica com Barcelona i l’Hospitalet, perquè us ho pugueu–, ara amb un 
mur entremig, va tancar aquestes portes perquè no pogués marxar la gent, la po-
blació refugiada de Kobane fugint de l’entrada de la barbàrie, de l’entrada d’Estat 
Islàmic. I un any després, el 2015, quan la ciutat ja havia estat recuperada, Turquia 
sí que va decidir obrir-la. La va decidir obrir perquè membres de l’Exèrcit Lliure de 
Síria, barrejats amb membres d’Estat Islàmic, poguessin entrar i matar, assassinar 
directament 233 persones a sang freda, a més en un acte del tot covard: van entrar 
disfressats de les YPJ, van entrar disfressats de les YPG; per tant, van poder entrar 
al poble i quan van estar dintre van treure les pistoles i van començar a sang freda 
a matar absolutament tothom. 

Aquest any he tingut l’oportunitat, el privilegi d’estar a Kobane, dues vegades. 
Ens vam reunir amb una regidora de l’Ajuntament de Kobane aquest mes de gener i 
ens explicava la seva història personal, que és una història personal com tantes que 
deu haver-hi a les guerres. Però la seva era especialment emotiva, perquè quan va 
haver-hi aquesta incursió a través de la frontera turca a la ciutat de Kobane, ella es-
tava a casa seva, amb els seus pares, amb els seus germans, amb el seu nadó acabat 
de néixer. Quan van entrar per la porta aquestes persones disfressades de les YPJ 
però que en realitat eren membres d’Estat Islàmic i de l’Exèrcit Lliure de Síria, van 
massacrar tota la seva família i ella va aconseguir obrir l’armari; quan cinc hores 
més tard va obrir la porta de l’armari es va trobar absolutament tota la seva família 
morta, inclòs el seu nadó. Ara aquesta dona és regidora de la ciutat de Kobane, se-
gueix fent política, malgrat tot, malgrat Turquia.

Aquest mes de juny, que hi vam tornar, es commemorava un any de l’entrada de 
drons turcs, drons no tripulats, que els trobareu en nombrosos documentals al You-
tube que «xulegen», diguéssim, de tenir aquests aquests drons. Entraven i assassi-
naven..., són uns drons amb una perfecció i una manera de localitzar les víctimes 
superprecisa. Van localitzar dues dones que s’encarregaven de l’espai de dones –un 
espai de dones que bàsicament gestionen dones que s’han quedat orfes durant la 
guerra–, les dues responsables, i amb un tret a cadascuna des d’aquest dron va ser 
suficient perquè aquestes dones morissin.

Atacs que no només passen a Kobane per part de Turquia i que no només són 
atacs militars. Per exemple, el riu Eufrates, que creua tot Síria i entra després cap a 
l’Iraq, ha patit els últims anys una baixada del 80 per cent del flux de la seva aigua. 
Turquia talla el flux de l’aigua; per tant, una altra manera de fer la guerra, de crear 
misèria és a través de l’aigua, i tota mena de crims que no tenim temps per abordar, 
però que Turquia aplica.

El que sí que podem fer és parlar de les relacions que tenim des de l’Estat espa-
nyol, com per exemple la missió Patriot, que té un contingent d’antimíssils justament 
en aquesta frontera i amb una sèrie de personal militar espanyol gestionar-lo. Per 
tant, la relació de l’Estat espanyol amb l’exèrcit turc, un exèrcit i un país que, com 
ha descrit molt bé el diputat que m’ha precedit, podria ser bastant qüestionat en clau 
de drets humans.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Wagensberg. A continuació, en nom del Grup Parlamen-
tari de Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Aurora Madaula.
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Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, president. Bé, bona tarda. Abans de començar aquesta defensa d’aquesta 
proposta de resolució que vam signar, efectivament, els tres grups de la CUP, d’Es-
querra Republicana i Junts per Catalunya, els advertiré que qualsevol semblança 
amb la realitat catalana d’aquest cas és pura coincidència. 

Bé, assistim una vegada més a una denúncia que creiem que és totalment lícita 
per part del Parlament de Catalunya i amb aquesta intenció de que el Govern de Ca-
talunya faci efectives les gestions per poder denunciar el que està passant a Turquia i, 
en efecte, amb relació amb el cas de Kobane i la persecució política, cívica que s’està 
duent a terme en contra de polítics electes, càrrecs municipals, senadors, diputats del 
Parlament a Turquia, on ja no és una cosa que ens vingui de nou. Des del 1963, més 
de vint-i-cinc organitzacions polítiques han estat il·legalitzades a Turquia, organit-
zacions polítiques majoritàriament d’esquerra i prokurdes han estat il·legalitzades a 
Turquia amb aquesta escalada o aquest retrocés de la democràcia a Turquia que estem 
veient a passes agegantades i que la Unió Europea, en aquest cas, i les relacions en el 
cas que ens ocupa, amb Espanya, sembla que no han estat alterades, malgrat aquest 
deteriorament de la democràcia, si és que algun cop n’hi ha hagut plena a Turquia.

El principal partit polític, com ja s’ha dit, i com les esmenes reflecteixen, el 
principal partit polític que és represaliat és la tercera força política a Turquia, que 
és l’HDP, està sent perseguit. La fiscalia basa les seves acusacions als membres de 
l’HDP perquè tenen com a objectiu «trencar la indissoluble unitat de l’estat i la na-
ció». Com dic, qualsevol semblança és pura coincidència. Per tant, estem davant 
d’una persecució política, ideològica i també ètnica, perquè hi ha una persecució 
política de la població turca contra la població kurda.

Persecució total contra l’independentisme kurd, contra el dret a l’autodetermi-
nació d’aquest poble que fa ja més de cent anys que s’arrossega lluitant per poder 
garantir la llibertat de l’estat kurd, ara mateix disgregat en diferents territoris, en 
diferents estats, però que en la proposta de resolució que ens ocupa ara mateix, com 
han explicat els companys, sobretot es dona arran d’un judici que s’ha estat duent 
a terme, que ha estat aturat i que, per tant, està suspès degut a la covid, degut a la 
pandèmia mundial que ens ocupa. I, en aquest recés, intentarem –humilment des del 
Parlament de Catalunya però intentant-ho– que les nostres paraules i les nostres ac-
cions tinguin repercussió a millorar la situació d’aquest judici totalment polític, amb 
mancança de garanties des de l’inici, des que no es van deixar entrar a la primera 
sessió del Parlament els lletrats, a la totalitat dels lletrats defensors o, per exemple, 
que no van donar la correcta traducció del kurd als acusats, del kurd al turc als acu-
sats i, per tant, no van poder defensar-se en la seva llengua.

Per tant, un judici que no fa res més que corroborar l’informe del Consell d’Eu-
ropa del juny del 2021 on criticava la repressió a Turquia, la falta d’independència 
judicial i la falta de garanties d’aquest estat de dret. És veritat que l’informe del 
Consell d’Europa també advertia de la violència de l’1 d’octubre a Catalunya i de les 
condemnes per sedició també als polítics, als presos polítics catalans. També, cal no 
oblidar-ho, que l’informe també feia referència a això. 

També hem de lamentar que en aquest procés, aquest procés des del 2014, des de 
la situació de Kobane i amb aquesta repercussió i persecució política de l’HDP, va 
morir una de les advocades que havia estat en vaga de fam, Ebru Timtik, en vaga de 
fam, i després de 238 dies en presó, reclamant un judici just. 

Per tot això, en la proposta de resolució, com ja he dit, es demana que des del 
Parlament de Catalunya es condemni aquesta persecució judicial i política; que es 
faci tot el possible per defensar que a Turquia es defensi l’estat de dret i les garan-
ties judicials.

I no puc acabar la meva intervenció sense referir-me un cop més a les dones tur-
ques que lluiten per la llibertat, que lluiten per la llibertat i contra el totalitarisme, 
contra el patriarcat, contra el masclisme del totalitarisme gihadista, trenant –amb 
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les trenes– trenant la llibertat i trenant la defensa del seu poble amb la resistència, 
sota la «cofilla» gihadista, contra les gihadistes, contra els gihadistes que les volen 
matar per ser kurdes i per ser dones.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Madaula. Té, a continuació, la paraula en nom del Grup 
Parlamentari Socialista el senyor David Pérez.

David Pérez Ibáñez

Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, el text que es posa ara a debat 
podria haver estat assumible en gran mesura per part nostra, però sí que hem volgut 
fer una sèrie d’aportacions al text, fonamentalment de la mà dels nostres diputats al 
Parlament Europeu i, sobretot, tenint en compte també les diferents resolucions que 
han fet el mateix Parlament sobre Turquia, i consideràvem rellevant fer menció a 
aquesta ofensiva d’il·legalització de l’HDP, que volem recordar que és un partit que 
és consultiu de la nostra internacional, de la Internacional Socialista.

I és en aquest sentit que volem incloure una esmena que parla de que: «Tal com 
assenyala l’informe anual sobre Turquia del Parlament Europeu, aprovat recentment, 
observa amb gran preocupació la forma en què el Partit Democràtic Popular, l’HDP, 
incloses les seves organitzacions juvenils, han estat en el punt de mira de les autori-
tats turques de forma específica i de forma també permanent.»

També, ja s’ha esmentat per part dels grups que proposen aquesta resolució a la 
comissió, volem condemnar també fermament, en la línia del que diu el mateix in-
forme sobre Turquia del Parlament Europeu, aprovat recentment, la interlocutòria 
presentada pel fiscal del Tribunal de Cassació de Turquia davant del Tribunal Cons-
titucional per sol·licitar la dissolució de l’HDP i la inhabilitació política de més de 
sis-cents membres del mateix partit.

Sí que ens agradaria també que aquestes autoritats turques deixin de tenir, per 
tant, en el punt de mira l’HDP de manera específica i permanent.

Per tant, anunciar el nostre vot favorable, donat que s’han acceptat aquestes es-
menes i, efectivament, jo no buscaria més relacions d’aquí o d’allà, perquè si ho fem 
potser ens acabaríem fent mal. No hi busquem relacions, que tots podríem dir la 
nostra en aquest cas. 

Moltes gràcies, senyor president; senyores i senyors diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Pérez. Seguidament, té la paraula, pel Grup Parlamentari 
VOX, el senyor Tarradas.

Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, president. Hoy debatimos y votamos una propuesta de resolu-
ción, presentada por la CUP, por Esquerra y por Junts, sobre un conflicto entre va-
rias tribus, pueblos y estados de Oriente Medio. 

Cuando los partidos separatistas ponen el ojo sobre algún país ajeno y hablan de 
autodeterminación, de derechos civiles y políticos, de represión, desde luego, deben 
sonarnos las alarmas, porque el separatismo nunca se solidariza con nadie a no ser 
que pueda usarlo para su propia causa, tratando de equiparar una supuesta repre-
sión y persecución del malvado Reino de España sobre el pobre inocente pueblo de 
Cataluña.

Lo han hecho con Irlanda, lo han hecho ustedes con Escocia, lo han hecho con el 
Quebec, ahora pretenden hacerlo con los kurdos, incluso hubo uno que quiso com-
pararse a sí mismo con Nelson Mandela. En fin, ya, la verdad es que ya nos conoce-
mos un poco sus trucos y no nos sorprenden demasiado. 

Lo que sí que nos llama la atención es que en este Parlamento se pretenda aprobar 
una resolución que, aunque sea de forma indirecta, tiene que ver con un territorio al 
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que este mismo Parlamento rechazó reconocer el derecho a la autodeterminación en 
julio de 2014. Y si bien recientemente se ha reconocido al Kurdistán sirio por parte 
de este Parlamento, cabe recordar que el Kurdistán forma parte de otros estados, 
además de Siria, que son Turquía, Irán e Iraq. 

De la misma forma, resulta también curioso que el Partido Socialista secunde 
una iniciativa, cuando ni en 2014 y tampoco en 2021 votó a favor del reconocimien-
to del Kurdistán. Pero, vamos, la verdad es que ya estamos también un poco acos-
tumbrados a que el Partido Socialista de Cataluña nos diga una cosa por la mañana, 
para la comida nos diga una de diferente, y para cenar, la contraria.

Desde VOX queremos dejar claro que no existe ningún tipo de similitud o de pa-
ralelismo entre Cataluña y el Kurdistán. Y esto no es una afirmación gratuita de este 
diputado, sino que es el propio representante del gobierno regional del Kurdistán 
en España, Daban Shadala, que ya en el 2017 dijo que el asunto catalán y el kurdo 
son dos asuntos muy diferentes, negando cualquier paralelismo entre Cataluña y el 
Kurdistán, al decir que si estuviéramos en cualquier parte de Europa nunca pediría-
mos la independencia. Fue el mismo Shadala quien advirtió del riesgo de utilizar al 
Kurdistán para las aspiraciones secesionistas de Cataluña al decir que: «Nosotros 
no hemos usado el asunto catalán en nuestro propio beneficio.»

En definitiva, que han demostrado ustedes ser buitres en busca de carroña para 
vender sus propios delirios separatistas, porque Cataluña y el Kurdistán se parecen 
lo mismo que el huevo y la castaña.

Muchas gracias. 

El president

Moltíssimes gràcies, senyor Tarradas. Té, a continuació, la paraula la portaveu 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, moltes gràcies. Bé, de fet, nosaltres tenim poc a afegir a l’exposició que han 
fet alguns dels grups proposants de la proposta de resolució sobre la situació a Tur-
quia i la situació del poble kurd, la situació de violència i vulneració de drets hu-
mans que viuen des de fa molts anys.

Vull recordar que el que el poble kurd és exemple no només per la seva lluita pel 
dret a l’autodeterminació, que és així, sinó també per la seva lluita feminista, per la 
capacitat que han tingut com a poble i com a organitzacions, com a partits i com a 
institucions de donar realment pes i equilibri a la participació de les dones en totes 
les esferes de la vida política i social del poble kurd. Justament per això segurament 
són encara més perseguits pel terrorisme islàmic, pels grups fanàtics islamistes, 
però també sobretot pel Govern de Turquia.

Al final el que està fent el Govern de Turquia, dintre de la seva llarga trajectòria 
de vulneració de drets humans, és perseguir judicialment els seus opositors polítics, 
intentar acabar amb el que seria el tercer partit amb representació al Parlament de 
Turquia a través d’acusacions falses de pertinença a grup terrorista pel fet d’haver 
participat i d’haver animat a participar en mobilitzacions que buscaven justament 
donar suport a la lluita del poble kurd enfront de l’ISIS.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta de resolució i sí que cre-
iem que val la pena –ho hem fet altres vegades– que fem una crida ferma també des 
d’aquest Parlament perquè tant la Unió Europea com els estats que en formen part, 
inclòs l’Estat espanyol, tinguin en consideració aquestes actuacions de vulneracions 
dels drets humans per part del Govern de Turquia i que la seva política exterior actuï 
en conseqüència amb aquestes vulneracions, imposant sancions, imposant boicots 
i, sobretot, no establint mecanismes de cooperació i col·laboració precisament, per 
exemple, en el tema d’evitar que les persones que busquen refugi, que busquen asil, 
puguin arribar a les costes europees.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Segovia. A continuació, té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Bé, està clar que Turquia, malgrat ser un aliat dins de 
l’OTAN, no és un estat modèlic, això sens dubte. Però hem de recordar que Turquia 
està patint una pressió fronterera, està vivint en primera línia el flux de refugiats i 
d’exiliats que està generant la guerra de Síria, i també hem de recordar que, com a 
estat sobirà, està legitimat per intentar evitar que aquesta guerra traspassi la seva 
frontera i que estava legitimat per evitar un flux de combatents des del seu territori 
cap a Síria.

També cal recordar, perquè sovint ho oblidem, que aquesta comissió, aquest Par-
lament, no és un tribunal internacional ni té capacitat per jutjar el que va passar i el 
que està passant a Kobane i a la frontera turcosiriana.

Lamentant, i molt, la situació que s’està patint fa massa temps a Síria, hem de dir 
que no podem donar suport a aquesta proposta de resolució, que, si fos el cas, s’hau-
ria de tramitar al Congrés dels Diputats, on precisament els tres grups signants de 
la proposta de resolució hi tenen representació i encara són a temps de presentar-la.

Així que demanarem votació separada dels punts 1 i 2, amb les modificacions 
que introdueixen les esmenes acceptades, i dels punts 3 i 4, d’altra banda.

El president

Moltes gràcies, senyor Alonso. A continuació té la paraula, en nom del Grup Par-
lamentari Mixt, la senyora Lorena Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Sí, muchas gracias, presidente. La verdad es que coincido en la última interven-
ción. Es cierto que el Parlamento de Cataluña no tiene competencias y además es 
que hay alguno de los puntos que es bastante atrevido, incluso de instar o de hacer 
llegar al Gobierno turco, pues, la resolución para su cumplimiento. Me parece que 
es un poco atrevido por parte de esta comisión y de este Parlamento.

Ya hemos sido críticos en muchas otras ocasiones, ya no refiriéndonos única-
mente a asuntos internacionales, sino también de índole nacional, en las que este 
Parlamento no tiene competencias, pero, sin embargo, seguimos instado al Gobierno 
en lugar de presentar las propuestas donde corresponden.

Por tanto, nosotros entendemos que esto es un asunto que no nos corresponde ya 
no solamente al Parlamento de Cataluña, sino que me atrevería también decir que 
tampoco en el Congreso de los Diputados, es una cuestión que va más allá de este 
ámbito y, por tanto, nosotros nos vamos a abstener en este sentido de esta propuesta 
de resolución, que, por otro lado, quizá podría reconvertirse no sé si en una especie 
de declaración institucional.

Quizá en este caso, evidentemente, sí que podríamos posicionarnos, siempre y 
cuando el objetivo sea realmente el que consta en la propuesta de resolución y en 
algunos de los discursos de los de los ponentes de la propuesta. No así, en algunos 
de los otros discursos que hemos escuchado, que de nuevo utilizan otra causa para 
seguir desprestigiando a nuestro país. 

Mire, señora Madaula, Turquía no es España, Turquía no es España, por mucho 
que ustedes se empeñen en explicar una realidad que no es así, y no es porque lo 
quiera decir yo o mi partido, sino que incluso, por ejemplo, uno de los índices más 
prestigiosos que valoran la democracia de los países, el índice de democracia elabo-
rado por la unidad de inteligencia de The economist, sitúa a España como una de-
mocracia plena, por delante de países como, por ejemplo, Francia, Italia, Portugal 
Japón, Estados Unidos... No es el caso de Turquía. Turquía está bastante más por 
debajo en este índice y nosotros estamos en el podio.
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Por tanto, insisto, no utilicen este tipo de situaciones para seguir haciendo pro-
paganda de lo suyo, para seguir desprestigiando, para seguir haciendo victimismo, 
porque flaco favor le hacen a estas causas.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Roldán. (Ruben Wagensberg Ramon demana per par-
lar.) Sí?

Ruben Wagensberg Ramon

Si han intervingut tots els grups, per una qüestió de contradiccions...

El president

Perdó?

Ruben Wagensberg Ramon

Si han intervingut tots els grups, per una qüestió de contradiccions. (Veus de 
fons.)

El president

Entenc que han intervingut tots els grups. En principi, estava previst un torn fi-
nal per pronunciar-se sobre les esmenes, però atès que el senyor Riera ha dit que 
s’acceptava l’esmena del PSC, entenc que hem de procedir directament a la votació.

Ruben Wagensberg Ramon

En tot cas, era per una qüestió, per una dada imprecisa que s’ha donat, per una 
qüestió de contradiccions. 

El president

Té trenta segons.

Ruben Wagensberg Ramon

Només trenta, menys... S’ha dit que en aquest Parlament s’ha votat el 2021 sobre 
l’autodeterminació del Kurdistan i això és absolutament fals. Primer, no s’ha votat 
i, segon, és una proposta que es portarà en aquest Parlament, encara no s’ha votat, i 
que no parla de res de l’autodeterminació, perquè es refereix a un territori que pre-
cisament, que és el del nord i est de Síria, que no demana cap autodeterminació res-
pecte a cap estat, sinó que treballa pel confederalisme.

Per tant, són unes dades imprecises que s’han utilitzat.
(Aurora Madaula i Giménez demana per parlar.)

El president

Sí, senyora Madaula. Trenta segons, si us plau.

Aurora Madaula i Giménez

Sí, per al·lusions, eh? Bé, Turquia no és Espanya. Turquia empresona presos polí-
tics, Espanya té presos polítics. Turquia il·legalitza partits polítics, Espanya il·legalitza 
partits polítics. Turquia empresona persones per fer tuits, Espanya empresona perso-
nes per fer tuits. Turquia no és Espanya. 

Simplement li dic que es llegeixi l’informe del Consell d’Europa de juny del 
2021, on compara i critica les situacions judicials de Turquia i d’Espanya, i també 
escolti les declaracions del ministre turc on diu que la seva referència europea és 
Espanya.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Madaula. Procedirem a la votació. (Lorena Roldán 
Suárez demana per parlar.) Senyora Roldán, sí, trenta segons, si us plau.
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Lorena Roldán Suárez

President, només és per una qüestió d’ordre, perquè jo crec que ja vam establir 
que no entraríem en debats d’aquesta mena i, per tant, sí que li demano que respec-
tem aquests acords.

Gràcies.

El president

En prenc nota, gràcies.
Procedim a la votació. Tal com s’ha demanat, votarem en primer lloc els punts 1 

i 2 de la proposta de resolució.
I, per tant, demano vots favorables a la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Per 14 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, queden aprovats els punts 1 i 2 

de la proposta de resolució.
Procedim seguidament a votar conjuntament els punts 3 i 4 de la proposta de 

resolució.
I demano, per tant, vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per 14 vots a favor, 1 vot en contra i 2 abstencions, queden també aprovats els 

punts 3 i 4 de la proposta de resolució. 

Sol·licitud de compareixença del secretari general d’Acció Exterior i 
Transparència del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert perquè 
informi sobre els objectius i les línies estratègiques del departament

356-00045/13

Passem seguidament al punt quart de l’ordre del dia, sol·licitud de compareixen-
ça del secretari general d’Acció Exterior i Transparència del Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert davant d’aquesta comissió. 

Es tracta d’una sol·licitud que formula el Grup Parlamentari de VOX. Té dos mi-
nuts per defensar-la i si algun grup es vol posicionar tindrà un minut per intervenir.

No cal? (Pausa.) Per tant, entenc que tampoc cal que cap grup es posicioni.
Doncs procedim seguidament a la votació. 
Vots favorables a la proposta?
Vots contraris a la proposta?
Abstencions?
Doncs, per 3 vots a favor i 14 vots en contra queda refusada la proposta de sol·li-

citud de compareixença.

Sol·licitud de compareixença d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia 
Internacional Catalunya, perquè informi sobre l’Informe 2020/21 
d’Amnistia Internacional, relatiu a la situació dels drets humans al món

356-00077/13

Passem al cinquè punt de l’ordre del dia, sol·licitud de compareixença de la se-
nyora Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Internacional Catalunya davant la 
comissió, que formulen conjuntament els senyors David Pérez, del Grup Parlamen-
tari Socialistes; la senyora Meritxell Serret, del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana; el senyor De Dalmases, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; el 
senyor Riera, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular, i la senyora 
Susanna Segovia, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. 
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Novament, dos minuts, si ho desitgen, els grups proposants. (Pausa.) Si cap de-
sitja fer ús de la paraula i, per tant, no hi ha tampoc cap intervenció de posiciona-
ment en contra per un minut, procedirem a la votació. 

Vots favorables a la proposta?
Vots contraris a la proposta?
Abstencions?
Doncs, per 16 vots a favor i 1 abstenció, queda aprovada la compareixença de la 

senyora Adriana Ribas.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Aliança 
Iberoamericana Europea contra el Comunisme, perquè informi sobre 
la vulneració dels drets humans a Cuba

356-00092/13

I passem finalment al sisè i darrer punt de l’ordre del dia, sol·licitud de compa-
reixença d’una representació de l’Aliança Iberoamericana Europea contra el Comu-
nisme davant d’aquesta comissió, sol·licitud que formula la senyora Lorena Roldán, 
del Grup Mixt.

Novament, té dos minuts si ho desitja i els altres grups un minut, després, per 
posicionar-se. Quan vulgui, senyora Roldán.

Lorena Roldán Suárez

Res, molt ràpidament, president, per reproduir el que ja diu la pròpia propos-
ta i sobretot és per escoltar les vulneracions que s’han produït de drets humans a 
Cuba, sobretot en els fets que van ocórrer el passat mes de juliol.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Roldán. Algun grup vol utilitzar la paraula per posicio-
nar-se? (Alberto Tarradas Paneque demana per parlar.) Doncs, té la paraula el se-
nyor Tarradas, per espai d’un minut.

Alberto Tarradas Paneque

Gràcies, president. Desde VOX consideramos que es de vital importancia que se 
hable cuanto más mejor de la situación que están viviendo millones de compatriotas 
en todo el contexto de la Iberosfera, víctimas de narcodictaduras y víctimas también 
de regímenes comunistas. 

Hace unos meses nuestro presidente Santiago Abascal auspició la Carta de Ma-
drid, una carta que han firmado ya decenas de políticos en toda Europa y, principal-
mente, en todo el contexto de la Iberosfera. La Carta de Madrid alerta del peligro 
inminente que supone el avance del comunismo en el mundo y para todas las socie-
dades y todos los pueblos libres y democráticos.

Hemos visto como las dictaduras comunistas han arrasado con cualquier reduc-
tor de libertad, de democracia y de prosperidad de las naciones hermanas de Ve-
nezuela y de Cuba. Por eso consideramos que es de vital importancia que vengan 
cuantos más colectivos mejor a hablar de la situación de indefensión que viven mi-
llones de hispanoamericanos bajo el yugo del comunismo.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Tarradas. (Francesc de Dalmases i Thió demana per par-
lar.) Sí, senyor Dalmases, per espai d’un minut també.

Francesc de Dalmases i Thió

Si, gràcies, president. Atenent als posicionaments anteriors del grup proposant, 
em veig amb l’obligació de donar una molt mala notícia i és que Cuba ja no forma 
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part de l’Estat espanyol i, per tant, es tracta d’una qüestió d’afers internacionals i 
que, per tant, hi ha una certa contradicció amb el punt anterior. 

Lamento donar aquesta mala notícia, però ja són independents. (Rialles.)
Gràcies.

El president

Gràcies per la informació, senyor De Dalmases. I si no hi ha cap altra interven-
ció. (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Sí, senyor Pedret. 

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president.

El president

Li prego disculpes, però m’estic fent embolic molt..., amb l’aparell aquest. Reini-
ciant, pausa, un minut, partir. Quan vulgui. 

Gràcies.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Mirin, nosaltres creiem que, efectivament, en països que no 
compten amb règims democràtics, com és el cas de Cuba, que és en el que s’ha 
posat més l’accent, els parlaments de diferents indrets del món, inclús els parla-
ments subestatals, tenen la..., jo diria que més que la possibilitat fins i tot el deure 
de posicionar-se políticament, no?, especialment els llocs que tenim l’ocasió de fer-
ho, podem debatre lliurement idees i posicionaments diferents i, per tant, defensant 
principis democràtics. 

Ara bé, aquesta Aliança Iberoamericana Europea contra el Comunisme, si s’han 
pres la molèstia de llegir el seu manifest fundacional, va més enllà d’una qüestió 
d’oposició al règim cubà i porta, francament, la cosa molt més enllà, fins a la crítica 
de les ONGs ecologistes, a qualsevol mena de socialisme, a tot tipus d’organitza-
cions que els semblin d’aquest espectre, diguem-ne, progressista.

I, per tant, ens sembla que posats a escoltar opinions de l’oposició cubana hi ha la 
possibilitat de fer-ho amb grups que no siguin extremistes, que és el que sembla. Jo 
no els conec personalment, però ho sembla clarament en aquesta carta fundacional, 
eh? Jo no els reprodueixo fragments perquè el temps és limitat, però, francament, 
crec que determinada retòrica d’aquest tipus anticomunista que ho engloba tot aquí 
pot acabar també, com hem vist al llarg de la història, amb persecucions absoluta-
ment antidemocràtiques cap a la gent amb idees d’esquerres, especialment quan a 
Llatinoamèrica estan sent assassinats tot tipus de líders socials, sindicalistes i de-
fensors del medi ambient.

El president

Moltes gràcies, senyor Pedret. (Carles Riera Albert demana per parlar.) Senyor 
Riera...

Carles Riera Albert

Com vostès saben –gràcies, president–, efectivament, la nostra posició és de su-
port i solidaritat amb el procés revolucionari a Cuba, un procés que aspira a cons-
truir una societat sobirana i socialista i, òbviament, lliure del jou de l’imperialisme. 

Actualment, el principal problema de drets humans a Cuba, sens dubte, i això 
és reconegut internacionalment, es diu «bloqueig», és el bloqueig dels Estats Units 
a la sobirania i a l’economia cubana. Aquest és el principal causant dels problemes 
de drets humans a Cuba.

Per tant, aquesta és la nostra posició respecte a aquesta qüestió i, òbviament, nos-
altres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució que, sincerament, atenent la 
instància a la que s’apel·la, a l’Aliança Iberoamericana Europea contra el Comunis-
me, que sembla una instància extreta del NO-DO els anys seixanta o els anys setan-
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ta, òbviament, votarem en contra d’aquesta proposta de resolució, que en podríem 
dir: una proposta de resolució en blanc i negre. (Remor de veus.)

Per tant, el nostre posicionament serà contrari.

El president

Bé, senyora Serret, si us plau.

Meritxell Serret i Aleu

Des del Grup d’Esquerra Republicana, també, bé, quasi que podríem subscriure 
les paraules que ha dit el company diputat de la CUP.

Votarem en contra d’aquesta compareixença perquè, al cap i a la fi, el propi nom 
de l’entitat és anar contra una determinada ideologia i això ens sembla que des d’a-
quest Parlament el que hem de fer és, en la mesura que puguem, sempre combatre 
aquelles postures que van en contra explícitament de la llibertat i els drets de la ciu-
tadania, i, per tant, la llibertat ideològica també és un dret.

Gràcies.

El president

Bé, moltes gràcies, a tots i a totes. Després d’aquest desordenat torn d’interven-
cions (rialles), crec que podem procedir a la votació. 

Vots favorables a la proposta de compareixença?
Vots contraris a la proposta de compareixença?
Abstencions, per tant, no n’hi ha.
Queda refusada per 14 vots en contra i 3 vots a favor la proposta de comparei-

xença.
Moltes gràcies a tots els diputats i diputades, al lletrat i a la gestora.
I s’aixeca la sessió de la comissió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda i tretze minuts.
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