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Sessió 4 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i set mi-

nuts. Presideix Jordi Terrades Santacreu, acompanyat de la vicepresidenta, Jordina Frei-

xanet i Pardo, i del secretari, Joan Canadell i Bruguera. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

Andreu i Fornós.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Marta Moreta Rovira i Ferran Pedret i Santos, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Jordi Albert i Caballero, Chakir el Homrani Lesfar i 

Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Joaquim Calatayud Casals, Glòria 

Freixa i Vilardell i Ramon Tremosa Balcells, pel G. P. de Junts per Catalunya; Joan Garriga 

Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; Basha Changue Canalejo i Maria Dolors Sabater 

i Puig, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Marc Parés 

Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem; Carlos Carrizosa Torres, pel G. P. de Ciutadans, i Ale-

jandro Fernández Álvarez, pel G. Mixt.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució de defensa de la Constitució espanyola com a font de legiti-

mitat del Parlament de Catalunya i de rebuig de la mitologia pseudohistòrica (tram. 250-

00081/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 35, 25).

2. Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges (tram. 

250-00134/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 57, 58).

3. Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta del Parla-

ment de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades (tram. 

250-00140/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 

57, 66).

4. Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans 

(tram. 250-00141/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 57, 67; es-

menes: BOPC 98, 45).

5. Proposta de resolució de rebuig a la concessió d’indults als condemnats per haver 

assestat un cop a la democràcia (tram. 250-00156/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació (text presentat: BOPC 63, 44).

6. Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament de Catalunya 

(tram. 250-00158/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 63, 47).

El president

Bon dia, diputades, diputats. Si el sembla bé, començarem aquesta comissió. 
Primer de tot, haurem de votar l’ampliació de l’ordre del dia que tots vostès co-

neixen, que és el nomenament de la ponència de la llei d’estabilització de les tre-
balladores i els treballadors del sector públic i la sol·licitud de compareixences que 
s’ha fet. Podem fer-ho per consens o...? (Pausa.) Sí? No hi ha cap oposició? (Pausa.) 
Doncs donaríem per ampliat l’ordre del dia.

Algun grup parlamentari ha de comunicar alguna substitució? Senyor Parés...

Marc Parés Franzi

Sí, per En Comú Podem, jo mateix substitueixo Jéssica Albiach.
(Marta Vilalta i Torres demana per parlar.)

Marta Vilalta i Torres 

Per part d’Esquerra Republicana, el diputat Jordi Albert substitueix el Josep Ma-
ria Jové. 

(Basha Changue Canalejo demana per parlar.)
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Basha Changue Canalejo

Per part de la CUP - Un Nou Cicle per Guanyar, substituiré, en alguns dels punts, 
la meva companya Dolors Sabater.

El president 

Molt bé. Abans de... 

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí, president. El diputat Ferran Pedret substitueix el Salvador Illa.

El president 

Molt bé. Abans de començar el debat, anunciar-los que el Grup Parlamentari de 
Ciutadans ha retirat els punts número 1...

(Glòria Freixa i Vilardell demana per parlar.)

Glòria Freixa i Vilardell

Jo també, eh? Per part de Junts per Catalunya, el diputat Quim Calatayud subs-
titueix Albert Batet i el diputat Ramon Tremosa substitueix el diputat Lluís Puig.

El president 

Gràcies, diputada. 

Propostes de resolució (retirades)
250-00081/13 i 250-00156/13

Els deia que el Grup de Ciutadans, el Grup Parlamentari de Ciutadans, ha retirat 
els punts 1 i 5 de l’ordre del dia. 

Proposta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de 
Greuges 

250-00134/13

I, per tant, ara sí, començaríem el debat dels punts. Començaríem amb la Propos-
ta de resolució sobre la supressió de la figura del Síndic de Greuges, que ha presentat 
el Grup Parlamentari de VOX. Té la paraula el diputat Garriga.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, president. Bon dia. El estado de derecho tiene cuatro características: di-
visión de poderes, control y fiscalización de los poderes públicos, imperio de la ley 
y derechos y libertades fundamentales. Si cabe, esta última en democracia es la más 
importante y viene consagrada por la Constitución. Pero es esencial para que sea 
realidad proteger estos derechos y libertades de los ciudadanos hacerlo con garan-
tías. 

Desde VOX, defendemos que estas garantías hay que aplicarlas con igualdad y sin 
duplicidades. Para garantizar, precisamente, estos derechos y libertades tenemos al 
poder legislativo, al judicial y la figura constitucional del Defensor del Pueblo.

Es este, el Defensor del Pueblo, la institución que en todo territorio nacional debe 
ejercer su función de garantía de derechos y libertades de todos los españoles sin 
distinción. Por ello, la defensa de derechos y libertades constitucionales y estatuta-
rios de los catalanes y la supervisión de la actuación de la administración pública 
en su conjunto ya están garantizados por el Defensor del Pueblo. Y, por tanto, la 
creación del Síndic de Greuges constituyó una duplicidad innecesaria tanto para el 
ciudadano como para todos los contribuyentes en general. 

La oficina del Síndic de Greuges tiene más de setenta personas en nómina y un 
presupuesto anual que roza los 7 millones de euros. De estos 7 millones, casi 6 se 
destinan a remuneraciones del personal. Es un gasto político tremendo y superfluo 
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que solo sirve para ampliar la gran agencia de colocación de los partidos de gobier-
no y de los partidos separatistas. 

Por si fuera poco, encima, quien regenta esta institución, el comunista Rafel 
Ribó, se ha perpetuado en su cargo los últimos diecisiete años, y aquí sigue, con el 
cargo renovado.

Evidentemente, estamos en contra de esta figura en todas las regiones, pero, si 
cabe, en Cataluña más, porque demostraremos que es la más cara y onerosa para 
los ciudadanos.

El Síndic de Greuges en Cataluña, el comunista Rafel Ribó, cobra 229.000 eu-
ros anuales, más que el presidente del Gobierno. En Valencia, 95.000; en Andalu-
cía, 63.000; en Castilla y León, 82.000; en Galicia, 96.000; en Navarra, 70.000; en 
Canarias, 61.000. 

Y, encima, a este comunista de salón le acompañan escándalos de corrupción, 
como la piscinita en el tejado, la colocación de afines y parejas en la institución y 
dar dos vueltas al mundo en viajes oficiales. Y, por supuesto, en el ejercicio de su 
función, sectarismo y extralimitación de sus funciones.

Yo he ido muchas veces con colectivos relacionados con la educación y la liber-
tad educativa a ver al Síndic de Greuges, a ver si servía para algo. Evidentemente, 
no. Está al servicio del poder político y en contra de defender las garantías y liber-
tades de los ciudadanos. Por ejemplo, a la hora de escoger colegio por parte de los 
padres que determinan que la educación de sus hijos tiene que ser de una determi-
nada manera, nos hemos encontrado que la sindicatura responde que no puedes dar 
esa libertad a los padres porque hay cada padre que elige cada cosa... Eso es propio 
de los totalitarios y le viene muy bien al comunista señor Ribó. 

En definitiva, es un cargo innecesario que genera duplicidad con otra institución 
constitucional como es el defensor del pueblo y que, por supuesto, nos cuesta mu-
chísimo dinero.

Y es por eso que pedimos a consideración del resto de grupos que valoren su su-
presión para el bien de los ciudadanos y para poder destinar esos casi 7 millones de 
euros a necesidades vitales como poder pagar el recibo de la luz. 

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. No s’han presentat esmenes en aquesta proposta de resolució i, 
per tant, per fixar les posicions dels diversos grups parlamentaris té la paraula, en 
primer lloc, el diputat Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president. Bé, començar la comissió amb aquesta proposta de resolució 
doncs té el seu encant, si m’ho permeten. I després d’escoltar la defensa que, a més 
a més, ha fet el diputat de VOX, doncs amb aquesta explicació i amb aquesta argu-
mentació tan parcial, encara més. 

Miri, no seré jo, en representació del nostre grup parlamentari, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Units per Avançar, qui no digui que s’ha de fer el que 
pertoca i hem reclamat en diferents moments la substitució, la renovació del càrrec 
del Síndic de Greuges. Ara bé, vostès, amb la seva amb la seva explicació i amb la 
seva proposta de resolució, jo crec que, fins i tot, es contradiuen, perquè, d’alguna 
manera, fan al·lusió a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que preveu la creació del 
Síndic de Greuges i el desenvolupament de les seves funcions. Per tant, estem defen-
sant, en aquest sentit, el que tots aquí, en aquest Parlament, representem. 

Per tant, jo entenc que aquesta proposta de resolució respon més a la voluntat del 
Grup Parlamentari de VOX de buscar la confrontació, de centralitzar tot el que sigui 
possible, els serveis i el poder en un àmbit molt concret. Per tant, ja els avanço que 
des del nostre grup parlamentari no donarem suport a aquesta proposta de resolució. 
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Però és que, a més a més, doncs amb companys del grup parlamentari hem in-
tentat analitzar aquestes –també, si m’ho permeten– contradiccions del mateix Grup 
Parlamentari de VOX en el sentit que sí, totes les explicacions que fa de costos i de 
caire econòmic del funcionament del Síndic, doncs hi ha aquest pressupost que, com 
deia, ascendeix el 2021 gairebé a aquests 7 milions d’euros. Però també, si mirem la 
ràtio i la comparem amb les altres vuit comunitats autònomes d’Espanya que també 
tenen la figura similar –ja sigui amb Síndic o ja sigui amb Defensor del Pueblo o 
amb la figura que cada comunitat ha decidit–, doncs, veiem també que el cost de tots 
els expedients que, en aquest sentit, es defensen i es treballen al Síndic de Greuges, 
doncs no tenen un cost superior al que tenen aquestes altres comunitats. 

I, mirin, doncs sí, suposo que volen utilitzar aquella estratègia de «contra Cata-
lunya tot s’hi val» i utilitzar, doncs, Catalunya com a estratègia de desgast i de con-
frontació entre totes les comunitats autònomes i, per tant, ja li dic que nosaltres en 
propostes de resolució d’aquesta mena no ens hi trobarà.

I trobarem i trobem contradictori, com deia abans, i acabo, doncs aquesta posi-
ció seva, on vostès tenen representació institucional en els parlaments, com és An-
dalusia, com és Aragó, com és Castella i Lleó o la Comunitat Valenciana, i no hem 
trobat, no hem sabut trobar, i possiblement segur que no ho faran, doncs que el Grup 
Parlamentari de VOX hagi presentat una iniciativa semblant d’aquestes característi-
ques, en el sentit de centralitzar aquest servei.

Per tant, com he dit abans, acabo traslladant i marcant la posició del nostre grup 
en el que votarem absolutament en contra d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, en nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Un Nou Cicle per Guanyar té la paraula la diputada Changue.

Basha Changue Canalejo

Gràcies, president. Per part nostra, doncs, evidentment, recalcar la necessitat de 
la figura del Síndic de Greuges com a ens independent que garanteixi els drets de la  
ciutadania. 

Per tant, no podem fer una altra cosa, sense entrar en més detalls escabrosos 
després de la intervenció que hem sentit per part del grup proposant, que votar en 
contra d’aquesta proposta de resolució. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per fixar la posició del Grup Parlamentari d’En Comú Podem 
té la paraula senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, som coneixedors que el grup proposant té voluntat d’ani-
quilar les institucions pròpies de Catalunya i en aquest sentit fa aquesta proposta de 
resolució, segurament no la de les altres comunitats autònomes. 

En qualsevol cas, la figura del Síndic de Greuges és una figura reconeguda a ni-
vell internacional. A tots els països democràtics avançats tenen figures de defensors 
de la ciutadania, de defensors dels drets humans. 

Crec que estaria bé també que el grup proposant, doncs, analitzés amb detall 
tota la feina que ha fet la Sindicatura de Greuges al llarg de la història de Catalunya, 
perquè és molta, perquè és un gran treball que crec que dona valor al sentit de la 
institució en si mateix, perquè ha fet una crítica de la persona que ocupa ara mateix 
el càrrec, que és veritat que hem de renovar i que és responsabilitat dels grups parla-
mentaris renovar-los. Però, en qualsevol cas, no estem aquí per discutir la idoneïtat 
de la persona que ocupa la Sindicatura, sinó per discutir la institució en si mateix 
que nosaltres creiem que té tot el sentit del món.
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I més enllà d’això, doncs sí, sentint la intervenció que hem sentit, doncs sí que 
hem de dir que la persona que ocupa la Sindicatura, en Rafel Ribó, és un demòcrata 
i m’estalviaré de qualificar, diguéssim, la ideologia política del grup proposant que 
la fa.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciutadans té la 
paraula el diputat Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que, si entendemos correctamente la 
articulación institucional de este estado de las autonomías, tiene toda la lógica que 
haya autonomías que hayan optado por tener un defensor del pueblo. Y tiene toda 
la lógica, sobre todo, en una autonomía como la catalana, en la que estamos viendo 
un abuso constante por parte de los poderes públicos –por parte del Gobierno de la 
Generalitat– de su posición. 

Tenemos aquí una especial necesidad de un Síndic de Greuges, si es que este 
Síndic de Greuges funcionara. Tenemos casos de malversación y de corrupción en 
la administración catalana prácticamente de forma continua. La malversación ha 
llegado ya a un punto ya que es absolutamente sórdido e increíble cuando hay de-
terminados dirigentes políticos que disponen del dinero público y se utiliza al ICF, 
que está, precisamente, para dar dinero a las empresas que tan mal lo han pasado 
durante toda esta pandemia. Se utiliza ese dinero, precisamente, para avalar a esos 
mismos malversadores. El Síndic de Greuges calla. 

Hay un hostigamiento continuo en Cataluña contra el castellano, el idioma espa-
ñol, cooficial, en los colegios, en la administración.

Existe una propaganda pública incesante en los medios de comunicación. Exis-
ten insultos contra determinadas fuerzas políticas o contra sus representantes. Existe 
adoctrinamiento continuo. Y todo eso a instancias de la administración. De todo ello, 
debería estar dando cuenta un defensor del pueblo que realmente funcionase.

Hemos asistido desde hace muchos años a la supresión de los símbolos comunes, 
de las banderas en los ayuntamientos, de aquello que representa a muchísimos cata-
lanes. ¿Ha dicho algo el Defensor del Pueblo? No. 

Existe hostigamiento a los estudiantes constitucionalistas, a los profesores cons-
titucionalistas en las universidades. ¿Hace algo la señora Geis, consellera de Univer-
sidades? Sí, insultar a una asociación constitucionalista que obtiene una sentencia 
favorable, llamarles «fascistas». ¿Hace algo el defensor del pueblo ante estos abusos 
de los representantes políticos de la Administración? No. 

Y es que el señor Ribó es el antisíndic, el anti-Síndic de Greuges. El señor Ribó 
es el síndic del Govern, el señor Ribó es el síndic del procés. Lleva diecisiete años 
viajando a costa del erario público, conchaveando con la corrupción, haciendo obras 
faraónicas y vergonzosas, siendo símbolo y cómplice del procés, porque el procés 
ha conseguido penetrar en toda estructura administrativa y, desde luego, en la del 
Defensor del Pueblo, para neutralizar la reacción de un verdadero defensor del pue-
blo, que debería haber reaccionado ante todos los desmanes que hemos vivido en 
Cataluña. 

Se sirve de su oficina para colocar al personal a dedo. Tiene un altísimo índice de 
interinos y lo tiene porque ese poder que tiene en su oficina lo perpetua no teniendo 
a los funcionarios libres. Hace amiguismo con el señor Jordi Sànchez, uno de los 
responsables del golpe a la democracia y que fue su segundo en la oficina.

Por tanto, nuestro actual Síndic de Greuges es el símbolo de una administración 
nacionalista asfixiante y que ha pisoteado los derechos de los catalanes. El señor 
Ribó ha callado, ha sido el cómplice. 
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Y todo esto, que es cierto, pues a nosotros no nos puede llevar a apoyar la su-
presión de lo que sería una figura que debería defender a los catalanes de todo eso. 
Y creo que votar favorablemente a eso es claudicar –claudicar–, pensar que las ma-
yorías en Cataluña nunca las podremos cambiar, pensar que el Síndic siempre va 
a ser nacionalista y yo me niego a pensar eso y me niego a pensar, incluso, que un 
Síndic nacionalista o independentista sea hasta tal punto entreguista con el poder 
que, aun siendo nacionalista o independentista, hiciera lo que ha estado haciendo el 
señor Ribó. Y quiero pensar que si hubiera un Síndic ahora independentista no haría 
lo que ha hecho el señor Ribó. Y, por lo tanto, quiero confiar en el funcionamiento 
de las instituciones. 

Entiendo que en Cataluña tengamos una institución como esta y lo que pienso 
trabajar sin claudicar, sin dejar caer los brazos es por conseguir que en Cataluña las 
instituciones funcionen. 

Por lo tanto, nos abstendremos en esta votación.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per fixar la posició del Grup Mixt té la paraula el diputat 
Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, moltíssimes gràcies. Primer de tot, unes consideracions inicials. Nosaltres 
creiem en l’estat de les autonomies, imperfecte, millorable, però que amb tots els 
seus defectes ha sigut capaç de construir els quaranta millors anys de la nostra his-
tòria recent. 

I, en aquest sentit, sense estat d’autonomies no hi hauria hagut pacte constitucio-
nal; sense estat de les autonomies no parlaríem de la transició. És a dir, no es poden 
separar totes dues coses. Això, vull que quedi clar; és la nostra opinió, evidentment.

Nosaltres creiem també en l’autogovern de Catalunya. Primer, perquè està consa-
grat a la Constitució, que ho deia fa un moment, i és el que estableix l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya. 

Nosaltres creiem en les institucions d’autogovern catalanes. He de dir, ja sé que a 
algú li semblarà estrany, de vegades més que ningú. Ho dic perquè aquí hi ha hagut 
gent que s’omple la boca de defensar-les però que durant uns anys ha agafat una de 
les institucions fonamentals, com és la presidència de la Generalitat de Catalunya, i 
s’ha dedicat a dir que no tenia cap competència i les traslladava a Waterloo, fins i tot 
la seva legitimitat. Això no és defensar les institucions catalanes. 

Ha passat exactament el mateix amb el Parlament de Catalunya. De vegades, a 
alguns els fa mandra portar els debats aquí. I resulta que els porten..., en fi, taules 
per intentar fugir del debat aquí al Parlament de Catalunya. Nosaltres defensem que 
ha de ser el Parlament de Catalunya l’espai de diàleg, l’espai d’acord, com a qualse-
vol democràcia del món que són les cambres les que s’hi dediquen. 

I quan dic que defensem les institucions catalanes, dic també que defensem la 
majoria. Això no significa que les defensem totes, perquè creiem que estem davant 
d’una administració, en molts casos, elefantíaca. 

Quan dic que defensem les essencials, poso un exemple concret. Si avui la pro-
posta que es portés aquí de debat fos la supressió del Consell de Garanties Estatutà-
ries, nosaltres diríem que no, perquè el Consell de Garanties Estatutàries fa la seva 
feina. Els seus dictàmens, de vegades ens agraden més o ens agraden menys; de ve-
gades coincideixen amb les nostres postures polítiques i de vegades no; però el que 
és absolutament indiscutible, fins i tot quan no estem d’acord amb el que diuen, és 
que hi ha una feina darrere, que és interpretació estatutària, que es fa amb rigor i 
amb la utilitat de la institució.

Ara bé, el Síndic de Greuges és una altra història. No té res a veure amb la figura 
del Defensor del Poble en versió catalana. No té res a veure amb institucions sem-
blants que s’han construït en altres comunitats autònomes, ni en model ni en com-



DSPC-C 65
16 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CAI  9 

posició, i menys encara en objectius. I es pot parlar i és el debat de fons –nosaltres 
també hem tingut aquest debat internament– sobre si la qüestió de fons és només la 
figura de Rafel Ribó o si ja el mal està fet i la institució, ara per ara, serveix o no 
serveix.

I nosaltres hem arribat a la conclusió que després de tants anys de propaganda..., 
no sempre ha sigut propaganda separatista: hi ha hagut anys de l’època del tripartit 
que es feia una retòrica en contra de les Forces i Cossos de Seguretat, una retòrica 
d’extrema esquerra, que no té res a veure amb la funció que té la institució. 

Per tant, si parlem de duplicitat, parlem de propaganda i parlem de malbarata-
ment de recursos i parlem, que és una postura del Partit Popular, que l’Administració 
pública a Catalunya està sobredimensionada i suposa una càrrega per als catalans 
absolutament insuportable, hem arribat a la conclusió que el Síndic de Greuges és 
una institució, ara per ara, absolutament prescindible. I, en conseqüència, votarem 
a favor d’aquesta proposta.

El president 

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya té la paraula el diputat Calatayud.

Joaquim Calatayud Casals

Moltes gràcies, president. Com a Grup de Junts, amb aquest tipus de discussions 
no hi entrarem. És evident que la proposta de VOX és per erosionar, evidentment, 
tot el que fa referència a qualsevol element institucional del nostre país i, com a tal, 
crec que no cal entrar ni en debat ni en discussió de res.

Per tant, nosaltres com a grup votarem en contra i tenim claríssim que qualsevol 
element institucional d’aquest país, qualsevol element que fa referència al dia a dia 
de les nostres institucions, com a grup, sempre el defensarem.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. I, finalment, per fixar la posició del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana té la paraula el diputat El Homrani. 

Chakir el Homrani Lesfar

Gràcies, president. Breument, dos motius per votar en contra. Un, la defensa dels 
drets dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya i de les seves institucions, però 
especialment dels seus drets. I, dos, per no oblidar-ho, el compliment de l’acord anti-
feixista.

Gràcies. 

El president

Gràcies, diputat. No hi han esmenes presentades. Per tant, posarem a votació el 
text de la proposta de resolució.

Vots a favor?
Dos vots a favor, del Grup de VOX i del Grup Mixt.
Vots en contra?
Són 14 vots en contra... (Veus de fons.) 12? Ah, sí, sí, 12, perdó. Del Grup Parla-

mentari Socialista, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i d’En Comú Podem.
Abstencions?
(Veus de fons.) Ai, i la CUP, sí, perdona, Dolors. 
Abstencions?
Sí, 1, del Grup de Ciutadans.
Per tant, queda rebutjada la proposta.
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Proposta de resolució de rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta 
del Parlament de Catalunya amb relació a la commemoració del Dia 
de les Forces Armades 

250-00140/13

Passaríem al punt tercer de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució de 
rebuig i reprovació de l’actuació de la presidenta del Parlament de Catalunya amb 
relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades que ha presentat el Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Per a la seva defensa, té la paraula del diputat Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Esta es una de las reprobaciones que supongo que van 
a ir cayendo a lo largo de la legislatura contra la conducta de la señora Borràs como 
presidenta en el Parlament de Catalunya. Una reprobación a la señora Borràs siempre 
está a tiempo, una reprobación a la señora Borràs siempre es oportuna. Una repro-
bación a la señora Borràs siempre tiene razón de ser, porque siempre hay en algún 
momento alguna cosa que la señora Borràs haya hecho que exceda, manifiestamente, 
de sus competencias como presidenta de este Parlament.

La señora Borràs era una candidata a la presidencia de la Generalitat de Catalu-
ña que acabó presidiendo el Parlament de Catalunya, pero ella no tiene muy claro 
todavía que ya no está haciendo política como candidata, como presidenta a la Ge-
neralitat de Cataluña, como jefa de oposición o como presidenta de un grupo parla-
mentario, sino que, por lo visto, pues ella cree que su función es precisamente esa, 
hacer política, no representar a toda esta cámara. Y representar a esta cámara y a 
todos los catalanes requiere mucho más que la política partidista. Y es algo que, evi-
dentemente, la señora Borràs no ha entendido. 

Para nosotros ella siempre está compitiendo con el señor Aragonès, para noso-
tros ella piensa que está todavía dirigiendo la política de su grupo de Junts per Ca-
talunya y, por lo tanto, no es digna de presidir este Parlamento.

La señora Borràs, en concreto, en esta reprobación, pues una de las cosas que 
hizo es negarse a asistir a la conmemoración de las Fuerzas Armadas, negarse a re-
presentar a todos los catalanes ante nuestras fuerzas armadas. 

Por lo tanto, la señora Borràs, de alguna forma, pretendió desvincularse de esas 
fuerzas armadas, que yo quiero recordar que estuvieron desinfectando residencias 
aquí, en Cataluña; que han participado en la extinción de incendios aquí, en Ca-
taluña; que han defendido a la democracia y a las mujeres afganas, a las que ella 
dice defender y las han defendido en Afganistán. Cuando se han retirado las tropas  
occidentales de Afganistán parece como que hubieran tenido que continuar allí por-
que en vaya situación han dejado allí a muchísimas mujeres y a muchísimos afganos 
en manos de los talibanes. 

Pero eso para la señora Borràs no importa. Eso, el que muchísimos catalanes 
alaben y apoyen esta labor de nuestras fuerzas armadas, pues a la señora Borràs no 
le importa, porque ella, ante todo, hace prevaler ser su ideología.

La misma señora Borràs que dice ser feminista, pero que, ante los ataques a una 
diputada de este grupo parlamentario, a Anna Grau, por su forma de vestir, pues 
ella participa de este linchamiento público en las redes y dice que le gusta ese tipo 
de insultos y de linchamiento a nuestra compañera. Luego dice ser feminista, pero 
participa del señalamiento a una mujer por la forma en la que viste.

Por lo tanto, yo creo que la señora Borràs siempre va a ser la protagonista de mu-
chísimas de estas reprobaciones, porque a ella le gusta ser la protagonista; ella, pues, 
considera que debe hacer cosas para llamar la atención. 

Y lo que nosotros creemos es que ha de asumir que no ganó las elecciones, ha 
de asumir que es la presidenta de este Parlamento y ha de asumir que va a merecer 
muchísimas iniciativas en las que se propugne su reprobación.
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El president 

Gràcies, diputat. En aquesta proposta tampoc s’han presentat esmenes. Per tant, 
començarem l’inici de fixació de posicions per part dels grups parlamentaris. En 
nom del Grup Parlamentari Socialista Units per Avançar té la paraula el diputat 
Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, president. Bé, després d’escoltar també la defensa del diputat Carrizosa 
d’aquesta proposta de resolució i alguna de les expressions que ha fet servir, doncs ja 
avanço també que el nostre grup parlamentari s’abstindrà en aquesta proposta de reso-
lució. Bàsicament, perquè, clar, quan diu que sempre, bé, utilitza l’expressió que «sem-
pre és oportuna», que «sempre tindrà raó de ser», reprovacions, entenem que nosaltres 
no volem contribuir en aquest joc polític i, en tot cas, hem de treballar mirant enda-
vant i solucionant els problemes que tenen els catalans i catalanes.

I, per tant, entendran, doncs, que la senyora Borràs, ens agradi o no –no, evident-
ment, no va ser la nostra proposta doncs a candidata a presidenta del Parlament–,és 
en aquests moments la presidenta del Parlament de Catalunya i, per tant, té la repre-
sentació que té.

En funció de la seva actuació, en funció de la seva feina i del reglament que ha 
d’anar desenvolupant del Parlament, anirem valorant en cada moment quina és la 
nostra posició. Però, en qualsevol cas, tampoc no entrarem en aquesta dinàmica que 
ens té acostumats el Grup Parlamentari de Ciutadans de buscar la confrontació.

Entenem la seva posició però no la compartim. I, per tant, com he dit abans, em 
reafirmo en que la nostra posició serà la de l’abstenció.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició de Grup Parlamentari de VOX té la paraula 
el diputat Garriga.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, president. Des de VOX secundem la proposta de reprovació per consi-
derar que les Forces Armades són un element d’integració i defensa d’Espanya, que 
és l’única pàtria i nació dels catalans. 

Les Forces Armades garanteixen la unitat, la convivència, la legalitat i la segu-
retat de la nostra pàtria i és un deure de tot ciutadà ser agraït amb l’exèrcit, amb les 
persones que formen part de l’exèrcit pel seu compromís, la seva valentia, la seva 
història i el seu servei a la pàtria i a tots els ciutadans.

I, per descomptat, totes les institucions i personalitats de l’Estat han de reconèi-
xer aquesta tasca de les Forces Armades. I la presidenta del Parlament també re-
genta una institució que és de l’Estat i ha de mostrar respecte i lleialtat a les Forces 
Armades. 

Capítol a part és el tema que la presidenta, a damunt, es permeti criticar la sen-
sata i encertada actuació del rei Felip VI davant el cop d’estat de 2017. 

Des de VOX aprofitem ara aquesta intervenció també per lloar la tasca del rei, que 
afavoreix la nostra convivència i la nostra estabilitat davant les forces que ataquen 
amb separatisme la convivència i l’estabilitat política i econòmica també de tots els 
catalans.

És per això que donem recolzament a aquesta resolució i rebutgem l’actuació en 
concret d’aquest dia de la presidenta del Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Per fixar la posició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar té la paraula la diputada Sabater.
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Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, molt bon dia. Bé, nosaltres, evidentment, votarem en contra d’aquesta pro-
posta. I aprofito el posicionament, l’espai pel posicionament de vot per deixar clar 
que, en tot cas, qualsevol qüestionament de l’exèrcit, qualsevol qüestionament de la 
militarització de la vida, qualsevol qüestionament de les despeses militars, doncs, 
és oportú i encara es queda curt. 

I, per tant, només voldria recordar, ja que estem en seu parlamentària, que fa 
cinc anys es va aprovar una moció, la moció 55/XI de desmilitarització de la socie-
tat, desmilitarització de Catalunya i que aquesta moció, cinc anys després de la seva 
aprovació, no s’ha complert cap dels compromisos que vam prendre en seu parla-
mentària.

Crec que, com dic, qualsevol gest de qüestionament de la militarització és cor-
recte, és el que cal. Només cal que recordem qui ens ha salvat la vida davant la 
covid-19. Cap dels multimilionaris pressupostos militars que encara segueixen aug-
mentant ha servit per salvar vides, les vides s’han salvat amb instrumental mèdic, 
amb professionalitat mèdica i no amb armament i amb instrucció militar. 

Serien moltes les coses que hi podria afegir. Només vull recordar, ja que el 
proposant de la moció ha citat Afganistan, que Espanya continua impulsant la fa-
bricació i venda d’armes i té el trist rècord de ser un dels països que autoritza més 
exportació d’armament; està implicat –aquest armament– en conflictes, en molts 
països en conflicte. 

Per tant, aquesta falsa ètica de plorar molt i de compadir les víctimes de les guer-
res i les víctimes de l’acció armada quan som nosaltres, no?, des d’aquest..., aquests 
mateixos partits que esteu compadint-vos d’aquests efectes sou els que esteu defen-
sant que es militaritzari, que es fabriqui i que s’exporti armament, doncs això és una 
contradicció absolutament reprovable i que cal denunciar-la.

Només els vull recordar que fa poc hi va haver unes manifestacions davant d’In-
dra, davant el seu consell d’administració, una empresa que és de les que més s’ha 
beneficiat de la militarització de les fronteres a Europa, de la fabricació d’armes, 
que contínuament la implicació de l’Estat espanyol en fer efectiva la violència a les 
fronteres i en els conflictes armats és altíssima, ja no cal dir tota la corrupció de la 
corona borbònica al voltant d’aquest tràfic d’armament. 

I, per tant, i més enllà de la persona que ho faci, crec que qualsevol gest que es 
faci institucionalment des d’aquest Parlament, sigui a través de la Mesa, sigui a tra-
vés de qualsevol diputada o diputat que qüestioni la militarització i que estigui repro-
vant l’exèrcit, que, a més a més, a part de tota aquesta part del comerç d’armament,  
està servint, en aquest cas, a una finalitat clarament en contra de la voluntat majo-
ritària d’aquest poble d’autodeterminar-se, de poder-se expressar lliurement, és una 
acció que molt lluny de reprovar-la, el que cal és aplaudir-la.

Per tant, nosaltres, evidentment, votarem en contra de la seva proposta.

El president

Gràcies, diputada. Per fixar la posició del Grup En Comú Podem té la paraula el 
diputat Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, perquè el diputat proposant n’ha fet refe-
rència, volia mostrar el nostre suport a la diputada Anna Grau, que ha estat víctima 
d’uns insults masclistes per part de càrrecs públics totalment inacceptables. 

Dit això, la proposta de resolució que se’ns planteja no va d’això, sinó que porta 
per títol «reprovació de l’actuació de la presidenta del Parlament de Catalunya amb 
relació a la commemoració del Dia de les Forces Armades»; per tant, és d’això del 
que va la proposta de resolució. 

El nostre és un grup de pau, és un grup pacifista i, per tant, en cap cas podem do-
nar suport a una proposta de resolució que té per objectiu lloar les Forces Armades. 
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Certament, celebrem que l’exèrcit s’impliqui en la gestió d’emergències com els 
incendis o la desinfecció de residències per fer alguna feina útil, però també és evi-
dent que no calen armes per desinfectar residències o per apagar incendis. 

I dir també, amb relació a algunes de les intervencions que hem sentit, no?, que 
és curiós el concepte de convivència que tenen alguns grups. Perquè si la convivèn-
cia s’ha de basar en l’autoritarisme de la monarquia i si la convivència s’ha de ga-
rantir a través de les Forces Armades, en qualsevol cas, doncs, bé, això té un nom 
que no és democràcia. 

El nostre és un partit que creu que la convivència s’ha de fonamentar en la de-
mocràcia i en la pau i, per tant, per aquests motius votarem en contra d’aquesta pro-
posta de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup Mixt té la paraula el diputat 
Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, muchísimas gracias. Simplemente para trasladar nuestro apoyo a la iniciativa 
y además también a la argumentación que ha expresado el portavoz Carlos Carri-
zosa. 

Y decir que creo que muchos de los debates que se han producido aquí en reali-
dad tienen poco que ver con la iniciativa. A la iniciativa, nosotros le damos apoyo 
porque la neutralidad institucional por parte de alguien que tiene una responsabili-
dad institucional tan relevante como la presidencia del Parlament de Catalunya es 
sagrada. Y eso es de lo que se trata. O sea, a la hora de decidir si se ha respetado o 
no esa neutralidad, es evidente que no. En consecuencia, la reprobación es un ins-
trumento parlamentario que sirve, precisamente, para eso, para expresar el rechazo 
a ese tipo de conductas.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya té la paraula la diputada Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé, gràcies, president. En primer lloc, quan, a vegades ens venen amb les seves 
propostes de resolució, tinc una mica la sensació que arriba aquell moment de l’hora 
del pati al «col·le», perquè realment a vegades van molt mancades de seriositat. 

En primer lloc, parlem d’aquesta invitació que ha dit vostè. La invitació no s’adre-
ça a la presidenta del Parlament, sinó que la invitació que es rep aquí al Parlament fa 
referència a la senyora Laura Borràs, sense concretar el càrrec que ocupa. Aquesta 
seria, potser, la primera cosa que hauríem d’esmentar. Per tant, no es tractaria d’una 
invitació personal, com la que segur que sí que va rebre el senyor Martín Blanco. 

Jo crec que sí que haurien de saber quin és el càrrec de la senyora Laura Borràs 
des de l’aquarterament del Bruc. Em sembla, vaja. Per tant, en ser una invitació per-
sonal, crec que, en qualsevol cas, doncs pot declinar la seva assistència. 

En segon lloc. Ens diuen falta de respecte. En primer lloc, les Forces Armades 
en cap moment formen part de la xarxa institucional de l’Estat. No és cap institució. 
Es tracta d’un cos de funcionaris que té com a objectiu la seguretat de l’Estat. I, sí, 
conviden la senyora Laura Borràs a un acte que fan.

Després, ja que parlava de vestits. Parlem de vestits. Resulta que la invitació posa 
clarament: «Traje oscuro para caballeros. Vestido corto o traje chaqueta, las muje-
res.» Home, a mi que un cos militar democràtic del segle xxi ens digui que les do-
nes hem d’anar vestides de curt em sembla que realment també s’ho haurien de fer 
mirar. Per tant, això també ens ho pensaríem a l’hora d’acceptar una invitació. 
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Després, l’article 39 del Reglament, al que fan referència a vostès per aquesta 
proposta de reprovació, diu: «El president del Parlament té la representació de la 
cambra, estableix i manté l’ordre de les discussions, dirigeix els debats amb im-
parcialitat i atén al respecte degut al Parlament i compleix aquelles funcions que 
li deriven l’Estatut d’autonomia i les lleis.» En declinar aquesta invitació jo crec  
que en cap moment la presidenta ha deixat de representar aquesta cambra, no ha 
deixat d’exercir les seves funcions de presidenta. 

Per tant, no crec que hi hagi cap argument jurídic que els seus representants pu-
guin aguantar. Jo crec que declinar la invitació no ha suposat incompliment ni de 
cap norma ni de cap llei i, per descomptat, tampoc ni de l’Estatut, ni del Reglament 
d’aquest Parlament. Per tant, seguim sense veure-ho.

Ja que algú aquí ha parlat del rei. Aquí potser vostès alguna vegada, en lloc 
d’anar encunyats cap a la presidència del Parlament, podrien també fixar-se una 
mica en el tema de la deixadesa de les funcions de Felip VI el dia 3 d’octubre. Ell 
sí que va prendre part en un conflicte, abandonant el paper de mediador i àrbitre 
imparcial d’aquell conflicte. I no els sentim mai, mai, mai els sentim parlar del mo-
narca.

No va fer ni un discurs per a tots els espanyols, només es va dedicar a una part 
de la població. Però això sembla, sí, que és representatiu de tot el seu sector d’espa-
nyols. 

Bé, jo crec que ja, aquesta legislatura, hauríem de fer un canvi i reconèixer d’una 
vegada per totes aquest 52 per cent que sí que governa, no?, i que sí que està re-
presentat al Parlament de Catalunya. I ja n’hi ha prou de fer veure que no existeix 
aquesta gran majoria. Jo crec que hauríem de revertir-ho i començar a demostrar 
una mica de respecte, ja que vostès sempre parlen de tots els catalans, doncs a veure 
si fan cas del que han votat tots aquests catalans. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per fixar la posició del Grup d’Esquerra Republicana té la pa-
raula la diputada Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, president. D’entrada, una constatació i una realitat: que, els agra-
di o no als diputats de Ciutadans, del PP o de VOX, la presidenta del Parlament és la 
senyora Laura Borràs, i això és així. I només faltaria que la senyora Borràs no pugui 
escollir en quins actes participa i hi va, i en quins, no. 

A més a més, en aquest cas, a banda de defensar, òbviament, la seva capacitat 
de decisió, només faltaria, en aquest cas compartim la decisió que va prendre, pre-
cisament perquè les Forces Armades, precisament perquè l’exèrcit representen un 
model de seguretat vinculat a la via armada, via bel·licista, a la militarització que no 
compartim i, de fet, que estan molt lluny d’aquells valors que volem representar, que 
volem per al nostre país, entre ells, doncs, el del pacifisme.

Per no parlar, doncs, vinculat a l’exèrcit o a les Forces Armades, dels seus escàn-
dols de corrupció o d’assetjament o dels seus escàndols també de discriminació i, 
per què no recordar-ho també, la connivència amb què alguns dels seus comanda-
ments tenen envers encara el franquisme. 

A més a més, i amb això acabo, el cap de les Forces Armades, que és el rei, doncs, 
si avui estem parlant tant de la suposada neutralitat que han de tenir els representants 
i les institucions, on va quedar la neutralitat –la suposada neutralitat– que hauria de 
tenir el Rei quan va fer el discurs del 3 d’octubre avalant la violència i celebrant la 
violència dels cossos policials espanyols que havien exercit aquesta violència envers 
la ciutadania de Catalunya?

En fi, per tot això, nosaltres, doncs, votarem no a aquesta proposta de resolució.
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El president

Gràcies, diputada. No hi han esmenes presentades. Per tant, es vota el text de la 
proposta tal com s’ha presentat. 

Vots a favor d’aquesta proposta?
Vots en contra? 
Abstencions?
Doncs queda rebutjada la proposta amb 3 vots favorables, del Grup Parlamenta-

ri de VOX, de Ciutadans i Grup Mixt; 4 abstencions, del Grup Socialista, i 10 vots 
contraris del Grup de la CUP, de Comuns, de Junts i d’Esquerra Republicana.

Proposta de resolució sobre la constitució d’una taula de diàleg entre 
partits catalans 

250-00141/13

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és la Proposta de resolució sobre 
la constitució d’una taula de diàleg entre partits catalans, que ha presentat el Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per la seva defensa té la paraula el 
diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Diputats i diputades. El text, la part resolutiva de la proposta de  
resolució que els sotmetem a la seva consideració i per la qual, evidentment, els dema-
nem el vot favorable, és, diguem-ne, senzilla i directa. Demana la constitució d’una 
taula de diàleg entre les formacions polítiques catalanes amb representació parlamen-
tària. 

Dit això, si féssim abstracció de totes les circumstàncies que ens han dut fins 
aquí, hauria de ser relativament fàcil posar-se d’acord al voltant de que això és quel-
com que, com a mínim, no fa mal, eh?, asseure’s a parlar, i que, per tant, pot ser fins 
i tot bo.

Però cal tenir en compte les circumstàncies que ens han portat fins aquí i no es 
tracta ara de fer un relat de la darrera dècada, perquè, a més, cadascú té el seu, res-
pecte al que ha passat en la darrera dècada.

El que sí que ens podem preguntar i nosaltres, com a grup parlamentari, creiem 
que és necessari traslladar-ho al conjunt de forces polítiques és si és possible cons-
truir confiança política entre formacions que tenen visions del món, de la vida, de la 
societat i també de la conjuntura política catalana en la darrera dècada tan radical-
ment diferents com són les que estan aquí representades. 

Una visió pessimista de la política i de la vida en societat podria conduir alguns 
a pensar que no, que això és impossible, que no val la pena fer l’esforç, que, vaja, 
que no cal, no?

I jo crec que, sense necessitat de ser un optimista antropològic, es pot conve-
nir des del pragmatisme que és necessari que formacions polítiques que estan molt 
allunyades en molts aspectes tinguin espais i ocasions per debatre més enllà del que 
permeten o faciliten les cotilles del debat parlamentari. Perquè, efectivament, el Par-
lament és el centre de la vida política a Catalunya, però no tot és possible debatre-ho 
en els cinc minuts per torn d’intervenció que tenim en els debats parlamentaris, deu, 
quinze, depenent del tipus d’iniciativa parlamentària que es discuteixi. 

És necessari, a vegades, i ha estat necessari al llarg de la història del nostre país 
comptar amb altres espais en els que les forces polítiques intercanviïn els seus parers i  
opinions i vagin, en la mesura del possible, aproximant posicions, almenys respecte 
a aquells aspectes de la convivència en societat, que són els consensos més bàsics. 
En alguns casos, reconstruint-los; en altres, construint-ne de nous, eh?, perquè no es 
tracta, diguem-ne, de mirar el passat com a referent, sinó de construir aquells con-
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sensos que ens han de servir per seguir convivint i procurant que la ciutadania de 
Catalunya gaudeixi d’un grau de cohesió social i d’unitat civil important.

Amb això no estic pretenent la ficció de que en tota convivència en societat ab-
solutament tothom està d’acord amb els paràmetres de la convivència que es fixen, 
diguem-ne, en els textos institucionals bàsics, eh?, sigui la Constitució, l’Estatut o 
qualsevol altra forma que pugui tenir en qualsevol altre estat. Sempre hi ha gent que 
està en desacord amb com s’organitza políticament, econòmicament i socialment la 
societat en termes, diguem-ne, de traç gruixut, fins i tot. Després, molts estem en 
desacord amb aspectes concrets i tens propostes de millora, creus que hi hauria d’ha- 
ver transformacions profundes en alguns aspectes, etcètera; però sí que estem 
d’acord amb les normes que ens permeten conviure entre els que pensem de manera 
diferent.

I nosaltres creiem que és arribat el moment a Catalunya de donar-nos l’oportu-
nitat de tenir aquest diàleg també Catalunya endins. I que negar l’evidència de que 
també entre catalans i catalanes existeixen posicions polítiques molt allunyades, no 
només respecte a una de les qüestions que s’ha plantejat en el llarg d’aquesta dècada, 
sinó respecte a moltes altres qüestions, jo crec que no és constructiu, no condueix 
enlloc i que, per tant, necessitem d’espais d’aquest tipus. 

Si no ho fan ara, si no ho fem ara, tard o d’hora s’obrirà pas a aquest diàleg i, en 
fi, i aleshores veurem que haurem perdut el temps.

El president

Gràcies, diputat. Aquí sí que s’han presentat esmenes. Per defensar-les, en primer 
lloc, té la paraula el diputat Canadell en nom de Junts.

Joan Canadell i Bruguera

Moltes gràcies, president. Bé, escoltin, la taula de diàleg que ja existeix entre 
catalans, que és el Parlament de Catalunya. Aquí, de fet, portem quaranta anys dia-
logant entre representants del poble sobirà català i, durant aquestes dècades, tots els 
governs han volgut guanyar sobirania. 

Fins i tot, curiosament, en el moment que més consens hi ha hagut a la història 
de Catalunya a aquest Parlament, el 2005, amb l’Estatut de Catalunya, que tenia un 
90 per cent de suport, aquell diàleg no va servir de res, perquè això va arribar a Ma-
drid i vostès, curiosament, s’ho van raspallar; ho recorden?

De fet, des del 2012, el poble de Catalunya ja ha renunciat formalment a nous 
estatuts i ha pres una decisió majoritària, expressada a les urnes l’1 d’octubre, també 
el 14 de febrer, d’esdevenir un estat. 

Siguem sincers, si amb un 90 per cent de consens a Catalunya no es va acceptar 
assumir més competències, ara, que tenim un 80 per cent decidits a acceptar el nou 
referèndum, les possibilitats d’èxit d’una taula de negociació són més aviat baixes. 

Però, tot i així, el nostre grup accepta que s’intenti durant aquesta primera part 
de la legislatura d’anar al diàleg, anar al diàleg sincer, però tenint en compte que 
entretant hem de preparar l’embat per reprendre allò que va quedar aturat el 27 d’oc-
tubre.

I el Parlament és el lloc on no es pot parlar de tot, però fixin-se quina curiositat 
que ahir vam haver d’anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la com-
pareixença de companys nostres de la taula, on vostè em sembla també hi era, en la 
passada legislatura, tot just per haver permès que aquí es parli de tot.

Per cert, si ara féssim una taula de diàleg entre catalans, com vostès demanen, 
s’acceptarien vetos? No ho tenim clar, perquè d’excuses per fer vetos sempre se’n 
troben. Ahir sembla que va ser la d’evitar una foto amb ex-presos polítics, però demà 
en pot ser qualsevol altra. Quan no es vol parlar amb sinceritat amb qui s’ha de par-
lar, passen aquestes coses. 

Vostès, el PSC, diuen que no hi ha solució possible que no passi pel diàleg i 
la negociació. De fet, sí que n’hi ha. Hi ha una solució no acordada, d’acordades, 
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evidentment, sense diàleg, no n’hi hauran, però també hem de ser sincers, a les in-
dependències el menys habitual és la sortida acordada, eh? El més habitual és la 
sortida unilateral.

L’única sortida acordada és la negociació per resoldre un conflicte entre dos 
països, que és Catalunya i Espanya. I ahir va haver-hi un Govern, el de Govern es-
panyol, on no era representat tot el país. De fet, no hi eren el PP i VOX, que, proba-
blement, guanyaran les properes eleccions, hi ha unes altes probabilitats. 

Per què no fan vostès una taula entre PP i PSOE, que són els que normalment 
acaben sempre governant, abans de venir a dialogar amb Catalunya? Saben perfec-
tament que l’acord que pogués assolir el president Sánchez amb el president Ara-
gonès després s’hauria de validar pel PP. Facin, doncs, abans aquest diàleg entre 
vostès. 

Lamentablement, els vetos no van permetre ahir que hi fos tota la part catalana. 
No es pot parlar que anem amb la màxima unitat si una de les parts és vetada o es 
permet que se la veti. Units de debò avançarem ràpid, dividits anirem més lents o 
potser no hi arribarem.

En tot cas, aquest diàleg per a nosaltres té un límit de temps i, si no arriba aviat 
i és satisfactori, tindrem la confrontació en forma d’un nou embat, perquè aquest és 
l’acord de Govern vigent que segur que les dues parts voldran complir. 

Per tant, senyors del PSC o PSOE, de vostès depèn que s’arribi ràpid a un acord 
per exercir l’autodeterminació i l’amnistia. Si el que volen és anar allargant per anar 
a governar a Madrid, es trobaran amb un nou embat. 

Què faran quan arribi aquest embat? Posar la cara, la veritable cara d’un Estat 
espanyol corrupte i antidemocràtic, amb un sistema judicial caducat i caduc, amb 
una casa reial demostradament corrupta que esdevé el pal de paller de la repressió 
iniciada el 3 d’octubre?

Que no els tremolin les cames, ara és el moment de prendre decisions. Espanya 
també hi té molt a perdre. No serà el mateix una Espanya sense Catalunya que hagi 
acceptat la sortida dialogada i democràtica, a l’Espanya que quedarà si la sortida ha 
de ser unilateral i en confrontació. El món ha canviat i les urnes no fan por enlloc 
d’Europa, només els fan por a vostès. 

Al segle xxi, i vaig acabant, Europa no entendria molt bé que tornéssim a veu-
re unes imatges com les de l’1 d’octubre o fins i tot pitjors. Farien bé d’accelerar la 
negociació, perquè el cost d’oportunitat d’Espanya serà molt alt. De fet, la pèrdua 
de Cuba va marcar una generació, la pèrdua a Catalunya els pot fer fora d’Europa 
si no vigilen. 

L’Estat espanyol ha perdut totes les colònies de forma no dialogada i només en 
alguns casos s’han posat ofertes sobre la taula, però just quan ja era tard. Si no apro-
fiten el moment, potser aviat esdevindrà la taula de diàleg una taula de negociació 
d’actius i passius que, com saben, és la darrera fase de tots els processos d’indepen-
dència.

Evidentment, per tot això hi votarem en contra.

El president

Gràcies, diputat. Per defensar l’esmena té la paraula la diputada Freixanet del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana.

Jordina Freixanet i Pardo

Bon dia. Gràcies, president. Diputats i diputades, amb relació a la proposta  
de resolució que presenta el Grup del PSC sobre la necessitat de reprendre el camí del  
retrobament i l’acord, vull preguntar-los, honestament, què és per a vostès el camí 
del retrobament o l’acord. Quin és el moment o quina és la vara de mesurar? 

Agafem la majoria de les eleccions democràtiques de Catalunya que, elecció rere 
elecció i, malgrat la repressió, l’exili, milers d’encausats i, en aquestes últimes, hi 
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sumem també que ens trobàvem en plena covid, repeteixen resultats electorals his-
tòrics?

Cal recordar que les eleccions del 14 de febrer es va superar el llindar del 50 per 
cent de suports a formacions independentistes i es va assolir el màxim històric de 
74 diputats i diputades independentistes al Parlament de Catalunya. 

O tirem més enrere? Agafem, per exemple, l’àmplia majoria que va tenir també 
en aquesta cambra la resolució per la qual es va efectuar la declaració de sobirania i 
del dret a decidir del poble de Catalunya, amb 85 vots favorables? 

Retrobar-se o reprendre és tornar a trobar-se en un moment anterior o prendre 
un camí anterior. En quin moment proposen que posem el retrovisor? L’Estatut, la 
sentència, les manifestacions cada vegada més nombroses, la declaració de sobira-
nia, el referèndum? 

Saben, des del Grup Republicà, nosaltres no posem el retrovisor. Les societats 
només avancen col·lectivament quan són capaces d’entendre i comprendre la reali-
tat que ens envolta, quan donen legitimitat als resultats electorals i quan donen el 
tracte degut a les institucions a les que representem. En el nostre cas, la voluntat del  
poble de Catalunya representada en la pluralitat i diversitat ideològica i territorial 
d’aquesta Catalunya que construïm plegats.

Per al Grup Republicà, una de les prioritats d’aquesta legislatura és avançar cap 
a la República Catalana des dels grans consensos. Així ho hem dit i ens hem com-
promès Democràticament, i no ho sabem fer d’altra manera que buscant tots els 
consensos possibles i tota l’acumulació de forces, perquè som els del diàleg i els de 
la via àmplia. 

Per això ara –ara– és necessari articular un acord nacional per l’autodetermina-
ció i l’amnistia, en base als grans consensos de país. I és necessari que el Govern de 
la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat coliderin un procés de negociació 
amb l’Estat per abordar l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia. 

La reunió entre governs que es va celebrar ahir n’és una clara mostra i és una evi-
dència que estem aconseguint allò que semblava impossible: fer seure l’Estat en una 
taula de negociació sobre el conflicte polític, seure i parlar. Res més i res menys. 

I tot això no és gràcies al Partit Socialista aquí a Catalunya, que sembla que viu 
instal·lat en el missatge de la crispació més propi d’altres forces i formacions políti-
ques. Segurament, perquè des del 2013 un dels objectius que ha tingut aquest par-
tit ha estat expulsar tots aquells socialistes que consideren que Catalunya té dret a 
decidir lliurement llur futur polític col·lectiu d’acord amb els principis de sobirania, 
legitimitat democràtica, transparència, diàleg i europeisme, i entenem que el poble 
de Catalunya és un subjecte polític i jurídic sobirà.

Manllevo les paraules del diputat, company i amic Ernest Maragall: «Com és pos-
sible que el socialisme català s’hagi instal·lat en aquesta creixent vocació de missat-
gers de la por?»

Els que des de fa ja quasi quatre anys saben només advertir i amenaçar de les con-
seqüències que es poden derivar si insistim en actuar com a ciutadania lliure, com a 
nació del que som, com a subjecte polític que vol existir com a tal. Nosaltres som i con- 
tinuarem sent la millor garantia del diàleg i Europa sorgeix amb claredat com a ter-
reny de joc explícit. Ara són vostès qui s’han de moure. 

La història ens ha demostrat que mai hem tingut resposta, que fins ara només ha 
sigut un monòleg català amb l’oferta permanent de trobada i cerca acord. A l’altre 
costat de la taula mai no hi ha ningú. 

Per això els pregunto si seria més efectiu que aquest camí del retrobament l’exer-
cissin retornant a Suresnes, on s’alçava el so de la Internacional mentre s’aprovava 
el principi socialista de la lliure autodeterminació dels pobles amb la imprescindible 
acció coordinada i unitària de la lluita de la classe obrera.

Per tot l’exposat, com saben, nosaltres els proposem una esmena de modificació, 
perquè la taula del diàleg que vostès proposen és la que va tenir lloc ahir entre go-
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verns per trobar una solució política un conflicte polític. A Catalunya no hi ha un 
conflicte, hi ha diferents projectes polítics, sí, i tenim espai on debatre’l, aquí, al 
Parlament de Catalunya.

I, per tant, els proposem formalment, doncs, que s’incorporin a l’acord nacional 
que ha d’expressar el màxim consens entorn de grans qüestions, l’amnistia, la fi de la 
causa general oberta contra l’independentisme i el reconeixement explícit de l’exer-
cici de tots els drets polítics i civils en un clima de lliure acció política per a tothom 
i la lliure decisió sobre el futur polític institucional de Catalunya. Una decisió adop-
tada per la ciutadania mitjançant el vot popular en una consulta referendària, acor-
dada i de resultant vinculant. 

No els demanem res que els hereus dels que es diuen reivindicar aquesta institu-
ció al socialisme català no puguin assumir i defensar.

Moltes gràcies.

El president 

Gràcies, diputada. Per fixar la seva posició, en primer lloc, té la paraula el diputat 
del Grup Parlamentari de VOX, el senyor Garriga.

Joan Garriga Doménech

Moltes gràcies, president. Con todo respeto, pero esta resolución tiene un gran 
error en la exposición de motivos en el primer párrafo. Hace referencia a un acuerdo 
entre España y Cataluña, y esto es imposible. El todo no puede llegar a un acuerdo con 
la parte, porque el todo sin esa parte no es el todo, es el resto de partes. Es decir, Es-
paña sin Cataluña no es España, es otra cosa. De la misma manera que Barcelona no 
puede llegar a acuerdos con Cataluña, sería, si acaso, con el resto de Cataluña.

Por otro lado, tenemos el Parlamento de Cataluña, como han dicho en esta cá-
mara, para poder debatir temas esenciales para los catalanes y no necesitamos más 
mesas. 

Utilizando el ejemplo de la diputada de Junts, si montamos tantas mesas, esto 
al final será el comedor de un patio de colegio y no vamos a oír nada del ruido que 
va a haber.

Agradecemos que el señor Pedret haya roto el pacto antidemocrático y no exclu-
ya de esta mesa de partidos a nuestra formación política, la cuarta de ocho de esta 
cámara, y no excluya a VOX. Gracias, señor Pedret. Lo que lamentamos que el PSC 
mañana se levantará y, cuando tenga que repartirse cargos, volverá a excluir y volve-
rá a levantar la bandera del pacto anti-VOX, porque le interesará. A ver si se aclaran 
de una vez: estamos, no estamos, porque no nos ha excluido. Entendemos que ahora 
estamos en su propuesta, pero sabemos que mañana volvemos a estar fuera de ese 
consenso de partidos porque les interesará tener nuestra silla. 

Y, por último, comentar que para acabar con el tema del conflicto, para acabar 
con esta rotura de la convivencia, para dejar de tener partida a Cataluña en dos, no 
hacen falta mesas de diálogo, no hace falta seguir votando, e ilegalizar a los parti-
dos separatistas.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició de la Candidatura d’Unitat Popular té la pa-
raula la diputada Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, moltes gràcies. Miri, senyor Pedret. Vostès insisteixen en parlar de problemes 
de convivència dins de Catalunya quan es refereixen al conflicte entre Catalunya i 
l’Estat pel dret d’autodeterminació i per acabar amb la repressió. I vostè sap molt  
bé que problemes de convivència són una altra cosa. Problemes de convivència són 
els que es produeixen quan hi ha una llei mordassa que no permet fer un ús de l’espai 
públic democràtic; quan hi ha un dret a l’habitatge absolutament vulnerat que expulsa 
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les famílies de casa seva; quan tenim una factura de la llum que no para d’augmentar 
i les persones més vulnerabilitzades poden patir, fins i tot, talls de llum. 

Problemes de convivència a nivell macro són que hi hagi persones, més de 3.500, 
que estan represaliades, però és que ara tenim persones que se’ls aplicarà la llei an-
titerrorista –la llei antiterrorista– per haver expressat la seva implicació en organit-
zació popular de protesta, per expressar la llibertat d’expressió. 

A veure, a qui volen enganyar? Vostè demana construir confiança política. Quina 
confiança política podem tenir quan vostès han dit per activa i per passiva, i ho tor-
nava a dir ahir el president del Govern de l’Estat, i vostès ho han dit en campanya, 
que per vostès aquest conflicte que es resolgui vol dir que les catalanes i catalans que 
defensem el dret a decidir, el dret a autodeterminar-nos i l’opció independentista dei-
xem de pensar com pensem. Per vostès, sempre és passar pàgina, esborrar... 

I jo sempre penso: mira que era fàcil, no? Un referèndum és una solució inclusi-
va. I els ho dic molt sincerament, jo era alcaldessa quan es va fer el referèndum de l’1 
d’octubre i al barri de la Salut i de Llefià, quan jo vaig passar-me per tots els col·le- 
gis electorals, els veïns que volien votar «no» m’agraïen que hagués facilitat que hi 
hagués les urnes. És que poder expressar el «sí» o el «no» és el consens. Poder-se 
expressar en la voluntat lliurement. Això és el consens i no anar en contra de que es 
pugui expressar aquesta voluntat. 

Per tant, nosaltres, evidentment, votarem que no a aquesta proposta, perquè, a 
part de ser una proposta enganyosa, pensem que són altres els espais que hem de 
construir per tenir confiança, per enfortir el consens. El consens d’aquest país és que 
puguem autodeterminar-nos, és que s’acabi la repressió, és que hi hagi amnistia i 
dret a l’autodeterminació, que es deixi de criminalitzar el dret a l’autodeterminació. 
I hi han altres consensos també respecte als drets socials d’aquesta societat.

Per tant, ja hi haurà espais on serien molt benvinguts. Jo recordo que el PSC en 
el seu temps, fa bastants anys, doncs havia arribat a estar als pactes locals pel dret 
a decidir, activament, perquè defensava aquest espai. Per què en va marxar? Doncs 
potser també s’ho han de plantejar vostès, no? Per què han fugit d’aquest consens 
majoritari de que sigui el propi poble el que decideixi el seu futur?

I, finalment, de veritat, penso que és un error molt gran que vostès traslladin 
aquí, al Parlament, en seu parlamentària, aquest intent de que també, o sigui, des-
virtuem el que és l’espai parlamentari creant altres coses, quan les altres coses, les 
que són de la societat àmplia ja existeixen o existiran en aquest Pacte Nacional per 
l’Autodeterminació i l’Amnistia, taules diverses en molts barris, en moltes ciutats, 
en molts pobles per defensar els drets.

Vostès no se n’han de sentir exclosos, vostès hi han de participar i han d’aprofitar 
també, en seu parlamentària, per construir cap a aquest consens d’expressió plural 
de tota la societat catalana.

Gràcies.

El president

Per fixar la seva posició, té la paraula en nom d’En Comú Podem el diputat Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, jo volia començar aquesta intervenció avui fent un re-
coneixement als dos governs, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat,  
i especialment als seus presidents, pel que va succeir ahir, que jo crec que és un pas 
endavant significatiu per la seva valentia i pel seu compromís de continuar treballant 
seriosament en la cerca d’una solució. 

També voldria evidenciar que, bé, que hi han hagut moviments en els últims 
temps, que el PSC ha passat a reconèixer el conflicte polític, ha indultat els presos 
polítics a través del Govern de l’Estat i ha accedit a seure en una taula de diàleg amb 
el compromís de votar el resultat que surti d’aquesta taula. I que Esquerra Republi-
cana, que ve de la unilateralitat, ara està en la posició del referèndum pactat i que 
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ve de la confrontació i ara està en la posició del diàleg. I vull reconèixer-ho espe-
cialment, perquè sé que no és gens fàcil per a un partit com Esquerra Republicana, 
víctima de la repressió, doncs fer aquests moviments. Per tant, jo crec que cal reco-
nèixer que hi ha hagut moviments. 

També és cert que les dues parts s’han mogut en la línia d’allò que els comuns 
proposàvem en l’origen, que és la via de la llibertat, el diàleg i les solucions, però és 
igual, no estic aquí per reivindicar que estem anant cap allà on dèiem nosaltres, sinó 
per reivindicar que ens estem movent i per reivindicar també que ens hem de moure 
més tots per poder avançar en les solucions.

I, en aquest sentit, sí que crec doncs que per avançar caldria reconèixer que el 
conflicte polític que ja tots reconeixem és un conflicte de sobirania, amb tot el que 
això implica. I per superar el conflicte que és de sobirania, doncs no hi ha més que 
superar el marc autonòmic actual, i, per tant, calen solucions que permetin superar 
aquest marc autonòmic. I és evident que l’agenda de retrobament que proposa el 
PSOE doncs és necessària, del tot necessària, però és clarament insuficient i no dona 
resposta al problema que tenim.

I cal també, doncs, un nou model de relació entre Catalunya i l’Estat, en què es 
passi d’una situació de jerarquia a una situació d’igualtat, jo crec que aquesta és una 
de les claus de la solució, i també el reconeixement de Catalunya amb trets dife-
rencials com, de fet, ja passa en altres territoris de l’Estat ara mateix, com és el cas 
d’Euskadi o de Navarra. 

Però reconèixer el conflicte de sobirania també implica que l’independentisme ha 
d’acceptar que la independència potser no és l’única solució al conflicte de sobirania 
i que hi ha altres camins també per guanyar sobirania. Que, de fet, hi ha solucions 
que podrien anar molt més enllà i ser molt més majoritàries que el 52 per cent que ara 
ostenten els grups parlamentaris independentistes, que és un 52 per cent, que, òbvia-
ment, permet formar un Govern però que jo tinc dubtes que permeti canviar l’estatus 
polític de Catalunya. I podem transitar cap a solucions polítiques molt més àmplies, 
molt més majoritàries en la línia d’avançar i de guanyar sobiranies.

Per entrar en el que ens proposen en la proposta de resolució, justament perquè 
és un conflicte de sobirania i justament perquè la sobirania recau en el poble de Ca-
talunya i perquè és el poble de Catalunya, representat en aquest Parlament, doncs el 
que ha de proposar solucions, creiem que té sentit que les forces polítiques catalanes 
dialoguem, no perquè tinguem un problema de convivència, sinó per una qüestió 
de sobirania, perquè ha de ser des de Catalunya des d’on trobem solucions, perquè 
hem de ser els catalans i les catalanes els que puguem plantejar solucions. Solucions 
construïdes des de grans consensos.

I això vol dir, primer, davant la magnitud del problema que tenim al davant, crec 
que té sentit crear espais específics per abordar aquesta qüestió. No dir: «No, ja ho 
parlarem al Parlament.» On? Aquí? A la Comissió d’Afers Institucionals? De debò 
que per un conflicte d’aquesta magnitud no té sentit crear un espai específic, si vo-
len, parlamentari, un grup de treball, una comissió d’estudi, el que sigui, existeixen 
mecanismes, però té tot el sentit del món. 

I segon. De la mateixa manera que nosaltres els reconeixem i els diem que, òb-
viament, a la taula de diàleg entre governs s’ha de poder parlar de tot, doncs també 
creiem que té sentit que els partits catalans representats al Parlament de Catalunya 
puguem parlar de tot i, per tant, sense condicionants i, per tant, que seiem en un 
marc sense condicionants i no en un marc predeterminat on diem: «No, anem a seu-
re per parlar d’amnistia i d’autodeterminació», dos conceptes que jo comparteixo, 
però que crec que per una qüestió justament de sobirania i per donar veu a la diver-
sitat del poble de Catalunya i per construir solucions de grans consensos, doncs té 
sentit que puguem generar espais de diàleg sense condicionants on puguem parlar 
de tot.
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El nostre grup parlamentari votarà favorablement a aquesta proposta de resolu-
ció, també per facilitar les coses i perquè creiem que ens hi hem de posar tots, que 
hem de cedir i que hem de poder fer gestos que ens permetin avançar. 

I, dic «votarem a favor», tot i que no compartim la literalitat i que està expressat 
en uns termes, doncs, que, òbviament, formen part del grup proposant, com que ens 
parlen del «camí de retrobament», que ja he esmentat, que nosaltres creiem que és 
manifestament insuficient i, al mateix temps, també creiem, doncs, que hauria de 
referir-se a les forces polítiques democràtiques de Catalunya. 

Però tot i així, tot i que no compartim la literalitat del text, doncs per facilitar i 
perquè creiem que té tot el sentit del món i, hi insisteixo, per una qüestió de sobira-
nia, votarem a favor d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup Parlamentari de Ciutadans té la 
paraula el diputat Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Miren, la propuesta de resolución del Partido Socia-
lista habla de fracaso colectivo de que este diálogo entre partidos políticos catalanes 
se debe a un fracaso colectivo. Pues no, no creemos que sea así. Aquí ha habido una 
parte de la población que ha estado por respetar la democracia y ha habido quienes 
han atacado frontalmente nuestra democracia. Y sigue habiendo quienes nos ame-
nazan todavía con un «embat» y quien nos amenaza todavía con imágenes peores 
que las del 1 de octubre y lo están haciendo hoy mismo aquí, en esta comisión. Por 
lo tanto, no hay un fracaso colectivo, hay gente que no respeta las normas demo-
cráticas.

Quienes sí que han fracasado han sido el Partido Socialista Obrero Español y el 
Partido Socialista de Cataluña, y les digo: no nos cuelguen sus marrones, señores 
socialistas. Nosotros mandamos cartas al señor Pedro Sánchez y todavía estamos 
esperando a que nos quiera recibir. Tanto lo hizo la señora Arrimadas como un ser-
vidor cuando era jefe de la oposición. 

Y, por lo visto, cuando ustedes están aquí como jefes de la oposición y gobier-
nan en España, entonces toca el momento de hablar. Pero cuando hay una fuerza 
mayoritaria como Ciutadans que les quiere expresar las reivindicaciones de buena 
parte de la sociedad catalana, entonces no hay diálogo que valga y no nos quisieron 
ni escuchar.

Y, miren, las bases para la convivencia sobre las que nosotros queríamos dialo-
gar significan unos principios básicos de democracia que le trasladamos a ustedes 
aquí, en el Parlamento, que se votaron, que obtuvieron muchos de esos puntos –esos 
ocho puntos– el voto favorable del Partido Socialista, del Partido Popular y de VOX, 
pero que al señor Aragonès, al presidente Aragonès le parecía, y fue su comentario, 
que estábamos en las antípodas.

Estamos en las antípodas de ocho puntos que son: respetar el ordenamiento de-
mocrático; que en Cataluña tengamos una persona, un voto; que se garantice la es-
tabilidad política y social en Cataluña; que se respete todo lo español, que no sea 
objeto de ataques; que se respete el castellano, su uso institucional, en los colegios 
y en las instituciones; que tengamos medios públicos de comunicación plurales; que 
se respete la neutralidad institucional; que se respeten, en fin, las instituciones de 
nuestro estado de derecho. Todo eso para ellos estaba en las antípodas.

Y cuando esta facción del independentismo, hoy en el Gobierno, se va a esa su-
puesta mesa de diálogo que ustedes les han regalado, con la foto de bilateralidad, ellos  
hablan de una represión inventada. Y ustedes no son capaces de decirle al naciona-
lismo hasta qué punto están reprimiendo a más de la mitad de los catalanes, no ci-
tan ni uno solo de esos principios que están siendo vulnerados, cotidianamente, por 
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unos independentistas que no respetan el ordenamiento democrático y que nos ame-
nazan con nuevos embates y con nuevas imágenes peores aún que el 1 de octubre. 

Miren, estas personas que se van hoy a debatir en una mesa con ustedes bajo las 
más puras premisas del procés, que piden amnistía y autodeterminación, a mí me 
llama mucho la atención que las viejas razones del nacionalismo catalán para pedir 
la independencia eran raciales y étnicas e históricas manipuladas para apoyar ese 
fondo racial y étnico. Como eso ya no está bien, como eso ya no se ve bien, entonces 
salieron con las razones económicas, últimamente, y ocultaron estas razones racia-
les y étnicas del siglo xix y del primer tercio del siglo xx. Pero es que ni siquiera 
esas razones supuestamente económicas son objeto de debate ahora para ellos, solo 
piden la amnistía y la autodeterminación.

Miren, señores del Partido Socialista, dejen de renunciar a que el separatismo 
cumpla las leyes como todo el mundo y que respete los derechos de todos, dejen de 
validar con esas supuestas mesas de diálogo los abusos separatistas, dejen de inven-
tar nuevos foros al margen de las instituciones democráticas donde todos tenemos 
iguales derechos y, por último, dejen de retroceder ante un movimiento populista 
que amenaza –como aquí hemos visto– y que además no reconoce el ordenamiento 
democrático y el estado de derecho.

El president

I, finalment, per fixar la posició del Grup Mixt té la paraula el diputat Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Muchísimas gracias. Bien, esta propuesta, cabe reconocer que, desde nuestro 
punto de vista, tiene alguna aportación positiva y que supone cierto salto cualitativo, 
y hay que reconocerlo. Es decir, el PSC en otros momentos no había reconocido, por 
ejemplo, pues que eso de que «som un sol poble» no es cierto. Cataluña es plural y 
que eso de esto es un Cataluña versus España no es así y que, entre otras cosas, solo 
podría ser así, además de que es metafísicamente imposible porque, efectivamente, 
Cataluña forma parte de España, en el caso de que la posición catalana fuera abso-
lutamente unánime. Y eso es evidente que no es así. Hay un conflicto mucho más 
evidente en el seno de la propia Cataluña que el conflicto inventado del que muchos 
pretenden hablar.

Y, después, hay otro elemento positivo y es decir que se refiere a todas las fuer-
zas políticas. En esta mesa no se aplicarían cordones sanitarios. 

Esos dos elementos hay que reconocerlos, pues no siempre el PSC los había pues-
to encima de la mesa, pero es que, precisamente, en la cara B de los mismos están 
las razones por las que votaremos en contra de la propuesta que ustedes elevan.

¿Por qué en esa mesa no hay cordón sanitario y en el Parlament ustedes insisten 
en mantenerlo? ¿Por qué pretenden sacar el diálogo del Parlament de Catalunya con 
una nueva mesa? ¡Qué obsesión con las mesas, todo el día mesas para absolutamente 
todo! Ya está bien de vaciar el contenido del Parlament de Catalunya, que bastante se 
ha degradado en los últimos ocho años, desde el inicio del proceso separatista. 

Y, lo fundamental, ¿por qué no le exigen a Pedro Sánchez que haga lo mismo que 
ustedes proponen aquí, es decir, que en su mesa estén todo representados, todos los 
catalanes y no solo los separatistas? 

Y aquí viene el problema de la cuestión. Más allá de ese pequeño salto cualita-
tivo que yo reconozco, aquí hay una evidente voluntad de blanquear con esta pro-
puesta la mesa de Sánchez. Y yo, simplemente, les traslado, al Partido Socialista de 
Cataluña, cuando ustedes le exijan lo mismo a Pedro Sánchez de lo que proponen 
aquí, nos volvemos a sentar y hablamos, porque entonces sí que es posible que a lo 
mejor pudiéramos llegar a un acuerdo.

Gracias.
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El president

I, ara, per posicionar-se sobre les esmenes té la paraula el diputat Ferran Pedret 
per un temps de dos minuts.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Mirin, jo els he escoltat a tots i a totes atentament; lamenta-
blement, no hi ha manera de respondre a tots els arguments i correspondre la seva 
preocupació per les posicions i la bona salut del PSC. 

Però, en qualsevol cas, sí que volia fer esment a l’esmena que se’ns ha presentat, 
no? Jo crec que tenim aquí l’exemple, l’epítom, diguem-ne, del mal que ens afec-
ta. I, fins i tot, s’hi observen algunes incongruències. Se’ns diu: «No es pot buidar 
el Parlament de la centralitat política que ocupa», que, per cert, he subratllat en la 
meva intervenció, «i, per tant, aquesta mesa que vostès proposen no pot ser de cap 
de les maneres perquè és al Parlament on s’ha de fer el debat polític entre els partits 
polítics». I, a la vegada, ens diuen: «No, però vinguin a un espai que és l’espai per 
l’autodeterminació i l’amnistia». És a dir, vinguin a les meves posicions polítiques 
i, aleshores, parlarem.

Bé, em sembla una concepció del diàleg que, com he tingut ocasió de dir altres 
vegades en el Parlament, és una concepció que a nosaltres ens sembla errònia, con-
ceptualment errònia. 

En el diàleg entre posicions polítiques diferents és inadmissible pretendre que els 
altres renunciïn als seus objectius màxims, a les seves idees, fins i tot a la seva ma-
nera de veure el món; com ens acusa falsament la CUP de fer, no hem fet mai això, 
no exigim a ningú que renunciï a allò que pensa o defensa. I tampoc és exigible dels 
altres una adhesió incondicional als propis postulats o, fins i tot, que es concedeixin, 
prèviament a asseure’s, els objectius màxims, no? No hi hauria cap història exitosa 
de negociació col·lectiva de cap conveni si aquesta fos la pretensió: «No, no, escolta, 
abans de seure’m, la meva plataforma reivindicativa ha d’estar assumida, abans de 
seure’m.» És impossible. 

I si el que es pretén és que convivim entre persones que pensem de manera molt 
diferent respecte a com s’hauria d’organitzar políticament i socialment i econòmica-
ment Catalunya, està clar que el resultat de qualsevol intent de posar-se d’acord no 
satisfarà plenament a ningú. 

I jo lamento que s’hagin llegit les respostes per part dels grups que donen suport 
al Govern a la nostra intervenció, perquè això és l’exemple del terror que tenen a sor-
tir del guió. I tinc una notícia per a vostès, i amb això acabo, sempre és ampliable la 
nòmina de traïdors a la pàtria, de botiflers. Un dia ens xiulen a nosaltres i ens diuen 
«botiflers», l’altre dia és Esquerra Republicana i el següent, fins i tot, el senyor Torra 
i la senyora Borràs. Sempre el que cal pel diàleg és audàcia política. El dia que la 
tinguin, crec que estaran entenent millor el pols ciutadà d’avui en dia.

El president

Gràcies, diputat. Posarem a votació, per tant, el text original de la proposta de 
resolució. 

Vots a favor d’aquesta proposta?
Vots en contra?
Doncs queda rebutjada amb 5 vots a favor del Grup Socialista, del Grup d’En 

Comú Podem i 12 vots contraris del Grup d’Esquerra Republicana, de Junts per Ca-
talunya, de la CUP, de Ciutadans, de VOX i del Grup Mixt. 
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Proposta de resolució de reprovació de la presidenta del Parlament 
de Catalunya 

250-00158/13

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució de re-
provació de la presidenta del Parlament de Catalunya, presentada pel Grup Parla-
mentari de VOX. Té la paraula el diputat Garriga.

Joan Garriga Doménech

Com deia el senyor Carrizosa, el diputat, el company: «Una més.» Miren, desde el 
inicio de la legislatura, la presidenta del Parlamento viene desempeñando su cargo de 
una forma absolutamente partidista, vulnerando, manifiestamente, el principio de im-
parcialidad que debe regir su actuación parlamentaria, como establece el artículo 39  
del Reglamento de la cámara. 

Evidencia su parcialidad y exclusivo servicio a la causa separatista y de ruptura 
con España en inadecuado y desigual trato a las fuerzas que no son separatistas, en 
este caso a VOX, a Ciudadanos y al PP. 

En demasiadas ocasiones, en concreto, en relación con nuestra formación ha in-
tento aplicar, y ha hecho gala de ello, del cordón antidemocrático para marginarnos 
en muchas ocasiones. No solo en cuanto a la elección de senadores autonómicos o en 
cuanto a elección de los presidentes de las comisiones que el Reglamento establece 
que tiene que ser proporcional a la representatividad que los catalanes nos han dado, 
sino, incluso, en la orientación del debate. En numerosas ocasiones ha tomado la 
palabra después de la intervención de nuestro presidente de grupo, Ignacio Garriga, 
para matizar, para criticar, para censurar sus palabras, y solo y exclusivamente lo ha 
hecho con él. Y no es porque el contenido de las palabras de Ignacio Garriga sean 
nada fuera de lugar, sino porque ella tiene esa inquietud y esa necesidad de tener un 
protagonismo político que al estar en la Mesa tiene que dejar de tener.

Otro ejemplo más de imparcialidad fue lo que antes se ha comentado, en una 
propuesta que hemos dado soporte, que es el menosprecio que hizo, como represen-
tante de esta cámara, a las Fuerzas Armadas, que todos debemos respetar. 

Por último, una persona, una ciudadana que está vinculada a presuntos casos de 
corrupción creemos que no es la mejor persona para ostentar la representatividad 
de la cámara. 

Nuestro consejo es claro, si quiere hacer política, si quiere liderar a Junts per Ca-
talunya, que deje de ser presidenta del Parlament.

Y, mientras, como ella no lo va a hacer, pues presentamos esta reprobación para 
ver si, bueno, podemos conseguir el acuerdo y el consenso del resto de grupos.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. No hi han esmenes presentades, per fixar la posició té la paraula 
en nom del Grup Parlamentari Socialista el diputat Gimeno. 

Cristòfol Gimeno Iglesias

Moltes gràcies, president. Bé, una altra proposta de resolució com la que hem 
debatut i votat fa una estona, en aquest cas, anteriorment, la de Ciutadans i ara la del 
Grup Parlamentari de VOX. En una línia molt similar però, a més a més, en aquest 
sentit, ampliant la justificació i la seva posició respecte a l’actuació de l’actual presi-
denta del Parlament i la seva manera d’aplicar el Reglament. 

Evidentment, nosaltres no compartim, en absolut, doncs tot aquest argumentari, 
tota la defensa que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari de VOX de respecte a 
aquesta proposta que ens presenta a votació.

Com ja he dit abans, doncs no és la Laura Borràs, tot i ser actualment la presiden-
ta del Parlament..., no era la nostra proposta i, per tant, podem discrepar o podem no 
estar-hi d’acord en algun moment de la seva posició política, òbviament, i a vegades 



DSPC-C 65
16 de setembre de 2021

Sessió 4 de la CAI  26

de la dinàmica amb la que es desenvolupa o de la manera en què en alguns moments 
es pot expressar, doncs, amb la conducció dels debats al Ple del Parlament.

Però, evidentment, entenem que no és suficient, des del nostre punt de vista, 
doncs demanar aquesta reprovació. Entenem que és el mecanisme que en aquests 
moments ens dotem tots i totes aquí, en aquesta comissió i en el Parlament, però 
entenem que no és suficient.

I, bàsicament, també, sí, si em permeten, doncs perquè, bé, en alguna d’aquestes 
explicacions que vostès donen del per què es demana reprovar la seva participació 
amb el vot favorable a l’injustificat «reparto de presidencias en las comisiones». Bé, 
va ser el seu vot un, però no el determinant. Van ser altres diputats i diputades que 
configuren la Mesa els qui ens van acabar de configurar la distribució de les co-
missions i la distribució de la representació en aquesta cambra dels diferents partits 
polítics.

I, finalment, doncs vostès també ho diuen a la seva part expositiva de la propos-
ta, fan referència que «si bien defendemos el derecho a la presunción de inocencia», 
però, bé, però d’alguna manera ja volen marcar quin ha de ser el sentit final d’aques-
ta causa que, com vostès diuen, a la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya s’està portant a terme. 

I, escoltin, aquesta investigació, doncs la presumpció d’innocència l’hem de po-
sar per endavant i el reglament d’aquest Parlament ja preveu de quina manera hau-
rem d’actuar els grups parlamentaris, els diputats i diputades, en el cas que això vagi 
més endavant, i la situació judicial en la que es trobi l’actual presidenta no sigui la 
que hi ha ara, que està sent investigada, sinó que tingui un altre qualificatiu.

Per tant, en aquests moments no està la situació que potser vostès estan desitjant 
i que veurem una mica com evoluciona, en aquest sentit, el procés judicial i la inves-
tigació. Però, per tant, per tots aquests motius, per totes aquestes explicacions, que 
també, des del nostre punt de vista, responen a aquesta voluntat també de confron-
tació amb les institucions del Parlament de Catalunya, el nostre grup parlamentari 
doncs votarà en contra d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició de la Candidatura d’Unitat Popular té la pa-
raula la diputada Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, nosaltres hi votarem en contra i no faré intervenció.

El president

Gràcies, diputada. Per fixar la posició d’En Comú Podem té la paraula el diputat 
Parés.

Marc Parés Franzi

Sí, simplement per manifestar el nostre vot contrari. 
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per fixar la posició del Grup de Ciutadans té la paraula el dipu-
tat Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar favorablemente a esta moción, 
ya lo decíamos antes que vemos esta ahora, hemos visto una antes de Ciutadans y 
vamos a ver muchas, seguramente. Porque la presidenta del Parlament está claro que 
no ha optado por representar a todas las fuerzas políticas, ha optado por no repre-
sentar a todos los ciudadanos catalanes y ha optado por tomar partido por una de 
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las fuerzas políticas, sobre todo por un sector de las fuerzas políticas, por Junts per 
Catalunya primero, y por el resto del independentismo después. 

Y esto, pues, en Cataluña parece que no tiene la gravedad que en cualquier otro 
país democrático tendría. Y eso es porque para el nacionalismo extremo en Catalu-
ña vale absolutamente todo, todo vale –todo. Porque, como su causa es tan justa y 
tan santa, pues vale todo. Vale, incluso, despreciar lo que se cabe pedir de una ins-
titución democrática. 

Antes, la representante de Junts per Catalunya decía que esto es un patio de co-
legio, y a mí me ha recordado, bueno, pues que, precisamente, a los niños de los cole-
gios en Cataluña les espían para ver en qué lengua hablan, lo hacen una plataforma 
pagada con dinero público y, además, lo usan luego para apoyar acciones políticas 
del Govern, para arrinconar más todavía, si cabe, al idioma cooficial castellano o es-
pañol.

Y, bueno, de la misma forma que tenemos un Síndic de Greuges, como decía antes, 
que tampoco respeta lo que tiene que hacer un Síndic de Greuges, pues tenemos una 
presidenta del Parlament que no respeta ni entiende ni asume cuál es su función. 

Y, por tanto, todos y cada uno de los puntos de esta moción van a tener el apoyo 
de Ciutadans. Y tampoco me voy a extender más, puesto que respecto a la parciali-
dad y al afán de protagonismo de la señora Borràs ya nos hemos referido extensa-
mente en nuestra primera intervención.

El president

Per fixar la posició del Grup Mixt té la paraula el diputat Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, muchísimas gracias. Muy brevemente, para trasladar nuestro apoyo a esta pro-
puesta. La anterior, que planteaba Ciudadanos en unos términos similares, la ar-
gumentación era, sobre todo, la evidente falta de neutralidad de la presidencia del 
Parlament de Catalunya, en, bien, en fin, innumerables ejemplos que se habían des-
crito. Y, en este caso, a esa misma falta de neutralidad hay que añadir la constante 
aplicación por parte de la presidenta del Parlament de Catalunya de mecanismos di-
versos de cordón sanitario, que entendemos que es una práctica profundamente anti-
democrática y que no vamos a apoyar nunca desde nuestro grupo.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. No hi han presentades esmenes; per tant, posaríem a votació 
aquesta proposta de resolució amb el seu text.

Vots a favor? (Veus de fons.) Ah, és veritat. (Rialles.) Ja tenia ganes de passar al 
punt llarg... (Veus de fons.)

Diguem que ja tinc apuntada la votació com anirà i, per tant... (Veus de fons.)
Per fixar la posició del Grup de Junts té la paraula la diputada Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Només per manifestar el nostre vot en contra. 
Gràcies, president.

El president

Veus com no m’havia equivocat? (Veus de fons.) I per fixar la posició de Grup 
Republicà, (el president riu) la diputada Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

Molt ràpidament, i espero per confirmar el que vostè ja sap que passarà, per dei-
xar constància del nostre vot en contra d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Per tant, ara sí que ho posaríem a votació.
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Vots a favor de la proposta de resolució?
3 vots.
Vots en contra?
No hi ha cap abstenció.
Ha quedat rebutjada aquesta proposta amb 3 vots favorables del Grup Parlamen-

tari de VOX, de Ciutadans i del Grup Mixt. I 14 vots en contra del Grup Parlamentari  
Socialista, Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP i d’En Comú 
Podem. 

Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors 
del sector públic

202-00002/13

Passaríem als punts que hem ampliat. El primer és el de nomenament de la po-
nència de la llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector pú-
blic.

Si ens fan arribar... En nom del Grup Socialista?

Marta Moreta Rovira

Sí, seré jo mateixa. 
Gràcies.

El president

Gràcies. En nom del Grup Republicà?

Marta Vilalta i Torres

Per part del Grup d’Esquerra Republicana, el diputat Jordi Albert.

El president

En nom del Grup de Junts per Catalunya?

Glòria Freixa i Vilardell

Per part del nostre grup, jo mateixa, Glòria Freixa.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup de la Candidatura d’Unitat Popular?

Maria Dolors Sabater i Puig

La diputada Basha Changue.

El president

Gràcies. En nom del Grup de Catalunya En Comú Podem?

Marc Parés Franzi

El diputat Joan Carles Gallego.

El president

Grup de Ciutadans?

Carlos Carrizosa Torres

Jo mateix.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup de VOX?

Joan Garriga Doménech 

Jo mateix.

El president

I del Grup Mixt?
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Alejandro Fernández Álvarez

La diputada Eva Parera. 

El president

Moltes gràcies.

Propostes d’audiències 
352-00305/13 a 352-00307/13, 352-00309/13 a 352-00363/13

Hi han presentades cinquanta-vuit propostes d’audiència, presentades pels di-
versos grups parlamentaris. Abans de passar la seva votació, els demanaria si algun 
grup parlamentari vol retirar alguna de les propostes o si vol demanar votació sepa-
rada d’algun punt. (Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, nosotros queremos pedir votación separada de los comparecientes señalados 
con los números 15, 29 y 30. 

(Veus de fons.) 15, 29 i 30. (Veus de fons.) Perdó? (Veus de fons.) En un bloc, sí. 
Votar els altres separadament, però tots tres alhora.

El president

Algun altre grup parlamentari demana alguna altra votació separada? (Alejandro 
Fernández Álvarez demana per parlar.) El senyor Fernández?

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, demanaríem votació separada, que podria ser conjunta, dels 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

El president

Algun altre grup? (Marc Parés Franzi demana per parlar.) Senyor Parés?

Proposta d’audiència en ponència d’un representant de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya amb relació a la proposició de llei d’estabilització 
de les treballadores i els treballadors del sector públic (retirada)

352-00308/13

Marc Parés Franzi

Sí, nosaltres per retirar el punt 2.4. 

El president

Retirar el punt 2.4, eh?

Marc Parés Franzi

Sí, que hi ha una reiteració en el 2.5. 

El president

Algun altre grup vol demanar votació separada d’algun punt? No? (Pausa.) Po-
dríem passar la votació? (Pausa.) Doncs passarem a la votació tenint en compte que 
el punt 4 s’ha retirat. 

Votaríem un primer bloc, que és el demanat pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
que són les compareixences 15, 29 i 30. Suposo que tots tenen el guió de votació, i 
per tant m’estalvio de...

Vots a favor de la compareixença?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden aprovades aquestes compareixences amb 14 vots a favor del Grup Socialis-

ta, del Grup d’Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú 
Podem. Els vots contraris de Ciutadans i VOX, i l’abstenció del Grup Mixt. 
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Passaríem ara la votació separada del bloc que ens ha demanat el Grup Mixt, 
que és el punt..., les compareixences numerades amb el número 4, 5, 6, 7, 9 i 10, si 
no ho he entès malament.

Vots a favor de les compareixences?
(Veus de fons.) Tenint en compte que el 4, que ha presentat, ha estat retirat, eh?
Vots en contra? 
Abstencions?
Queden aprovades amb 15 vots a favor, del Grup Socialista, d’Esquerra Repu-

blicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú Podem, de Ciutadans. I les 
abstencions del Grup Parlamentari de VOX i del Grup Mixt.

I ara posaríem a votació la resta, tenint en compte que el punt 4 s’ha retirat, eh?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs queden aprovades amb 16 vots a favor, del Grup Socialista, d’Esquerra 

Republicana, de Junts per Catalunya, de la CUP, d’En Comú Podem, de Ciutadans, 
del Grup Mixt, i l’abstenció del Grup Parlamentari de VOX.

No hi ha cap més punt a l’ordre del dia, per tant aixecaríem la sessió i demanaria 
als membres de la Mesa que es quedessin un moment.

La sessió s’aixeca a tres quarts de dotze del migdia i un minut.
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