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Sessió 13 de la CAERIT

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

(CAERIT) s’obre a les tres de la tarda i vuit minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, 

acompanyada de la vicepresidenta, Mònica Palacín París, i del secretari en funcions Pol Gi-

bert Horcas. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Martín Eusebio Barra López, Susana 

Beltrán García, David Bertran Román, Blanca Victoria Navarro Pacheco y María Francisca 

Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Francesc de Dalmases i Thió, Glòria Freixa i Vilardell, 

Saloua Laouaji Faridi, Francesc Ten i Costa i Josep Riera i Font, pel G. P. de Junts per Ca-

talunya; Adriana Delgado i Herreros, Jordi Orobitg i Solé, Marta Vilalta i Torres i Ruben Wa-

gensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles 

Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Ser-

rano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la portaveu i la representant de Stop Mare Mortum, Adria-

na Cabeceran Gratacós i Sonia Ros Muriel, i el coordinador del Centre Delàs d’Estudis per 

la Pau, Jordi Calvo Rufanges.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum davant la Co-

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

polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als drets humans (tram. 357-

00419/12). Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Comparei-

xença.

2. Compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per la Pau davant la 

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

activitats i les propostes del Centre (tram. 357-00418/12). Comissió d’Acció Exterior, Rela-

cions Institucionals i Transparència. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la Ge-

neralitat (tram. 250-00529/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 223, 28).

4. Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 

Generalitat (tram. 202-00022/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-

mentari Republicà, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem, Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent. Substitució de membres en la ponència (text presentat: BOPC 118, 10).

La presidenta

Bona tarda. Donem per iniciada la sessió de la Comissió d’Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència.

Compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum per 
a informar sobre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el 
respecte als drets humans 

357-00419/12

Avui, al primer punt de l’ordre del dia, començaríem amb la compareixença 
d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum davant de la Comissió d’Acció 
Exterior per informar sobre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el 
respecte als drets humans.

Els dono la benvinguda al Parlament, benvinguts a la comissió. Pel que veig 
aquí, tenim com a compareixents la senyora Adriana Cabeceran Gratacós, porta-
veu de Stop Mare Mortum, i una companya de la senyora Adriana; seria la senyora 
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Sonia Ros Muriel, de Stop Mare Mortum. Faran una primera intervenció i després 
intervindran els grups parlamentaris. La seva intervenció hauria de durar al voltant 
d’uns vint minuts, d’acord? (Veus de fons.) Doncs moltes gràcies. Té la paraula la 
senyora Cabeceran.

Adriana Cabeceran Gratacós (portaveu de Stop Mare Mortum)

Moltes gràcies. Doncs bona tarda a tothom i gràcies per tornar-nos a convidar, a 
Stop Mare Mortum, a aquesta comissió, a comparèixer per informar sobre les polí-
tiques migratòries i així, doncs, poder donar veu a aquelles persones que no la tenen 
i a fer seguiment de la Resolució 797/XI del Parlament de Catalunya, del dia 27 de 
juliol del 2017, que ja coneixeu, sobre el suport de les vies legals i segures d’accés 
al dret d’asil i l’exercici del dret a la lliure circulació, i així poder donar continuïtat 
a aquesta qüestió.

Les vies legals i segures són mecanismes que es desprenen de les polítiques pú-
bliques dels estats per tal de garantir l’exercici del dret a la lliure circulació i faci-
litar el dret a l’asil de les persones desplaçades forçosament, preservant-ne tant la 
seva vida com la seva integritat i dignitat. El seu establiment garanteix menys morts, 
menys riscos, menys tràfic d’éssers humans, en especial de dones i nenes, menys 
prostitució per supervivència, menys violacions, menys vulneracions de drets hu-
mans, menys patiment.

Avui, i des de ja fa massa temps, els estats europeus, i l’espanyol en particular, 
obvien la seva responsabilitat o corresponsabilitat en els desplaçaments forçats, i no 
només no faciliten les vies legals i segures, sinó que les restringeixen, impedeixen 
que un gran nombre de persones necessitades de protecció internacional puguin ac-
cedir a la Unió Europea i les aboquen a emprar com a única alternativa rutes plenes 
de riscos i incerteses.

Els resultats són desenes de milers de persones ofegades a la Mediterrània els 
darrers anys; només l’any 2018, es van registrar 2.297 morts a les seves aigües. 
I això només són xifres oficials; de les xifres reals ningú no en parla, ni de les morts 
que es produeixen al Sahel, que encara són moltes més de les que es produeixen al 
mar; ni encara menys es parla del que hi ha darrere cada mort: milers d’històries 
personals, somnis, famílies, vides humanes.

Aquesta situació, és rellevant contextualitzar-la en un marc global, amb dades de 
2018, amb 70,8 milions de persones desplaçades per la força a nivell mundial, per 
persecució, conflictes o violència generalitzada; màxim històric en els quasi setan-
ta anys d’existència de l’Agència de Nacions Unides per als refugiats. La situació el 
2015, com ja saben, va arribar a un nivell de gravetat tan alt que obligava a actua-
cions no només d’emergència, sinó a replantejar-se, doncs, canvis estructurals, ba-
sats en el compliment de la Declaració universal dels drets humans, les conven cions 
i els acords que se’n deriven i la legislació internacional vigent, així com també a 
impulsar nous mecanismes de reforç per fer front a aquest augment constant de des-
plaçaments forçats.

Per contra, les reaccions de la Unió Europea i els seus estats membres posen de 
manifest un camí en la direcció, doncs, totalment oposada. La solució proposada, 
d’establiment d’un sistema de reubicació per quotes de les persones sol·licitants de 
protecció internacional estancades a Grècia i a Itàlia, no només desuniversalitza el 
dret a l’asil, perquè el restringeix a certes nacionalitats, sinó que també el limita a 
160.000 places a la Unió Europea per a una població d’acollida de més de 500 mi-
lions de persones i en una crisi que en va fer arribar més d’1 milió. Es pot dir el ma-
teix de les 22.500 places del programa de reassentament de sol·licitants de protecció 
internacional des de països de fora de la Unió Europea.

La gestió dels programes de reubicació i de reassentament no ha estat millor, i 
tant la Unió Europea com els seus estats han mostrat la seva incapacitat i manca de 
voluntat d’acollida, fets inadmissibles, ja que l’execució dels compromisos ha de ser 
periòdica, i aquests s’emmarquen en normatives d’obligat compliment i, per tant, 
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són exigibles; més quan aquesta és una de les poques formes d’accés vigent a través 
d’una via legal i segura.

Espanya té compromisos assumits nacionalment en els seus plans de reassen-
tament, tal com està previst a la Llei 12/2009, del 30 d’octubre, d’ara farà ni més 
ni menys que deu anys, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària, i 
de la qual encara no s’ha desplegat el reglament. En aquest marc, Espanya es va 
comprometre a reassentar només 1.449 persones en dos anys, del 2015 al 2017, i 
no ho va complir: 89 persones no van ser-ho, no van ser reassentades. El 2018, 927 
persones van quedar sense ser reassentades. I, si tenim en compte, doncs, que en 
els últims dos anys hi ha 1.016 persones que van quedar sense reassentar, el com-
promís real d’aquest any és de només 184.

Espanya s’havia compromès a acollir 19.449 persones per reubicació, i només 
tres setmanes abans que finalitzés el termini n’havia acollit 1.257. A causa d’aquest 
greu incompliment de les obligacions marcades per la Comissió Europea en matèria 
de reubicació, des de Stop Mare Mortum vam presentar una demanda al Tribunal 
Suprem, i el passat juliol del 2018 el tribunal ens va donar la raó i va reiterar l’obli-
gació del Govern d’acollir-les.

Però, a més a més de les declaracions públiques de la secretària d’estat de 
Migracions, la senyora Consuelo Rumí, en les que assegurava necessitar instruc-
cions del tribunal per complir amb la sentència, les directrius de l’Advocacia de 
l’Estat van ser de demanar la impossibilitat material i jurídica d’executar-la, entre 
d’altres, perquè no hi havia més persones reubicables, deien. Malauradament, el 
Tribunal Suprem va fer seus els arguments de l’Advocacia de l’Estat i va declarar 
finalment la impossibilitat d’executar la sentència. 

Davant, doncs, d’aquesta incomprensible decisió del tribunal i de la inacció del 
Govern, hem presentat un recurs d’empara davant del Tribunal Constitucional; un 
recurs on demanem que es reobri la possibilitat d’una execució equivalent en el cas 
que es demostrés que no es pot executar el trasllat des de Grècia i Itàlia de sol·lici-
tants d’asil que compleixen amb els requisits, doncs, que es van establir; un recurs 
on denunciem la falta de tutela judicial efectiva que suposa per a la societat civil que 
el poder executiu quedi impune, tot i haver estat condemnat per l’incompliment dels 
acords de reubicació, que han tingut un impacte tan greu en la vida de milers de 
persones que han vist vulnerats els seus drets fonamentals.

Mentrestant, milers de persones han anat morint ofegades i continuen fent-ho. 
I, d’aquelles que aconsegueixen arribar, desenes de milers malviuen, a vegades en 
condicions infrahumanes, en centres de detenció, camps de persones refugiades o 
atrapades en el trànsit a Grècia i a Itàlia, així com a la ruta dels Balcans cap a l’Eu-
ropa central o les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, a l’Estat espanyol.

En aquest context, el Govern de l’Estat espanyol no s’ha distingit dins de la Unió 
Europea per la seva defensa dels drets de les persones migrants i refugiades, al con-
trari. En un principi, es va oposar a entrar en la redistribució de quotes de places 
del programa de reubicació. Més tard, va signar l’acord amb Turquia que permet la 
devolució a aquest de les persones en situació irregular arribades a territori europeu,  
a través de les seves fronteres, al considerar-lo un país segur, i amb què li encarrega 
la gestió del flux d’arribades regulars a canvi de milers de milions d’euros. A Europa 
s’han aixecat 1.200 quilòmetres de murs fronterers en els darrers anys, a països en 
la ruta dels Balcans o a França, i l’Estat espanyol tampoc n’és una excepció, sinó 
que n’és un dels pioners. 

Tot i que les arribades de persones a les fronteres de l’Estat espanyol només su-
posen l’1 per cent de les entrades irregulars a Europa que reben Grècia i Itàlia, les 
seves polítiques migratòries i d’accés a l’asil acumulen nombroses queixes i deman-
des interposades per diferents òrgans estatals internacionals, com el Defensor del 
Pueblo o el Comissionat de Drets Humans del Consell d’Europa. Aquest darrer ja 
posava de manifest en el seu informe de novembre del 2015 la constant vulneració 
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de drets humans que es produeix a l’anomenada «frontera sud», a Ceuta i a Melilla, 
ciutats separades per tanques de concertines del Regne del Marroc, amb qui són 
frontereres. El comissionat, entre d’altres mesures, reclama a l’Estat espanyol que 
posi fi a les expulsions col·lectives i que es garanteixi l’accés a la protecció interna-
cional i al principi de no devolució, substituint les expulsions per pràctiques respec-
tuoses amb els drets humans.

Pel que fa a les dones i a les nenes, s’enfronten a manifestacions de la cultura de 
patriarcal profundament arrelades en les relacions públiques i privades d’arreu. La 
feminització de la pobresa, la feminització de les migracions, són alguns dels fenò-
mens conseqüència de les desigualtats de gènere que es tradueixen en vulneracions 
de drets econòmics, socials, culturals, ambientals i sexuals i reproductius per a les 
dones i per a les nenes.

La greu obstaculització d’accés als drets s’incrementa durant el trànsit, així com 
també durant l’arribada al país d’acollida, processos en els quals es produeixen rela-
cions de poder desiguals i discriminatoris, greus vulneracions de drets humans que 
prenen forma de violació, de prostitució forçada, d’explotació laboral, de tràfic d’òr-
gans, de matrimonis forçats, etcètera.

El Comitè dels Drets dels Infants, en un informe també del març del 2018, insta-
va l’Estat a millorar el recull d’informació sobre els i les menors víctimes de tràfic i 
protegir-los perquè, precisament, no esdevinguessin víctimes d’aquesta pràctica in-
humana que s’aprofita de la vulnerabilitat i la necessitat i que resulta el segon negoci 
més lucratiu al món, per darrere del de les drogues i per davant del de les armes. 
Els i les menors estan exposats a molts riscos i, sense anar gaire lluny, a Grècia se 
n’han vist, n’hem vist centenars obligats a prostituir-se, amb la finalitat d’arribar al 
seu destí.

El mateix informe del Comitè dels Drets dels Infants constata explícitament l’alt 
cost que té l’endarreriment reiterat i significatiu de l’aprovació del Reglament de la 
Llei d’asil, 12/2009, per als infants i per a les persones necessitades de protecció 
internacional, ja que és l’eina que podria posar en marxa diversos instruments per 
facilitar vies legals i segures d’accés a l’Estat espanyol.

A falta d’aquestes vies, les persones que escapen de la situació actual a l’Àfrica 
subsahariana i la crisi social i política al Marroc es veuen obligades a llançar-se, a 
arriscar-se i a perdre la vida al mar Mediterrani, les que escapen de la greu situació 
climàtica que les empeny del Sahel al sud, del sud a les costes, i de les costes, en 
breu, a Europa, per aquest canvi climàtic, persones que de moment no es reconeixen 
com a refugiades i que cap legislació protegeix.

Les que aconsegueixen arribar a Espanya es troben amb dues tanques paral·leles 
de dotze quilòmetres de llargada i sis metres d’alt, amb ganivetes afilades. El mes de 
gener el Govern espanyol va anunciar que retiraria les concertines, aquesta pràctica 
de la qual Espanya, ho hem dit abans, ha estat pionera durant tants anys i que tant 
mal ha causat. Però només unes setmanes després va sortir a la llum un acord amb 
el Marroc pel qual, a canvi d’una partida pressupostària..., d’enfortir la Guàrdia cos-
tera marroquí i de la possibilitat de salvament marítim de retornar persones –escol-
tin-ho bé– que estiguin intentant arribar amb pastera al lloc del qual fugen. Espanya 
es torna a treure les migrades, també potencials sol·licitants d’asil, de sobre, i aug-
menten probablement les morts al Mediterrani, en un intent aferrissat d’aquestes 
migrants d’evitar salvament marítim.

El mes de març es va anunciar la decisió del Govern de la Unió Europea de con-
gelar l’operació Sofia i el reforç d’aquesta institució cap als guardacostes de Trípoli, 
antigues milícies armades associades al Govern, perquè aturin les pasteres abans 
que arribin a aigües europees. L’actual conflicte a Líbia i els dos mil quilòmetres 
de costa ho dificulten. Però a dia d’avui ja han retornat persones a les violacions, a 
les tortures i a l’esclavatge d’aquest país del qual pensaven haver escapat. I obliguen 
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els vaixells privats, com els mercants i els pesquers, a exercir aquestes expulsions 
en calent.

Així, a uns quilòmetres d’aquí, es restringeix el dret a migrar, el dret a la protec-
ció internacional, es vulneren els drets humans de les persones de manera flagrant; 
manca de vies legals i segures, devolucions en calent, concertines, violència, externa-
lització de fronteres i, recordem-ho, entre d’altres vulneracions, l’assassinat, el 6 de  
febrer de 2014, de quinze persones que intentaven arribar a territori segur, que no 
només va quedar impune, sinó que va servir per condecorar guàrdies civils respon-
sables d’aquests assassinats. 

Les persones no deixen les seves terres per gust, i la reactivació de la ruta de 
l’estret és un fet, una ruta que ha provocat trenta anys de mort i patiment i que el 
2018 va costar la vida a 1.064 persones, una xifra superior a la suma dels cinc anys 
anteriors i la més alta des de l’any 2006, quan, en el marc de la crisi de los cayucos, 
van perdre la vida les 1.167 persones. I, com hem dit abans, això només són xifres 
oficials. No farem res respecte d’això?

A més a més, a dia d’avui, ens trobem en una situació infrahumana, en la que no 
només no es faciliten aquestes vies legals i segures, sinó que, com bé sabeu, es cri-
minalitzen aquelles persones i entitats que intenten pal·liar les conseqüències de la 
inacció dels estats. El Govern italià acusa les ONG de salvament marítim d’organit-
zacions criminals i les amenaça amb sancions econòmiques, arrest, confiscacions.

Però no és l’únic. Després que el Govern espanyol hagi tingut retingut durant 
mesos els vaixells Open Arms i Aita Mari i hagi tancat els ports, aquest 27 de juny 
va prohibir a Open Arms –i ho cito– «efectuar navegacions amb el propòsit de dur a 
terme tasques de salvament, si no compten amb els permisos de les autoritats com-
petents corresponents», que són Itàlia i Malta. Els ha amenaçat amb multes de fins a 
nou-cents o mil euros i amb la possibilitat de fer efectiva la paralització del vaixell. 
Per què? Per fer la feina que cap organització no s’hauria de veure obligada a fer si 
s’apliquessin vies legals i segures i si hi haguessin rescats oficials? Per complir la 
llei del mar? Per no deixar a la deriva i amb síndromes de desesperació i deshidrata-
ció milers d’homes, dones i criatures durant setmanes? Per no deixar-les morir, com 
milers que sabem que han perdut la vida? Per les milers que no sabem? O potser per 
no matar-les?

Des del PSC, però, quan s’estava a l’oposició es van impulsar iniciatives par-
lamentàries a Catalunya, a Espanya i a Europa per donar suport a Proactiva Open 
Arms, quan el vaixell va ser retingut al port de Pozzallo, acusat d’afavorir la immi-
gració clandestina i l’associació criminal. No cal esmentar la gran hipocresia i res-
ponsabilitat que aquest fet representa.

Vam seguir el gest del Govern català d’obrir els ports de la seva competència 
–Roses, Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita– als vaixells que 
necessitin un lloc on arribar. Però fins ara ni tan sols hi havia vaixells als quals obrir 
les portes. Al Mediterrani central no hi havia ningú, i el context ens fa pensar que 
aviat tornarà a ser així. 

A dia d’avui han mort, aquest 2019, només oficialment i sense la presència 
d’aquests vaixells, 682 persones. Sembla que la interpel·lació sobre les traves del 
Govern de l’Estat a les tasques que les ONG al mar Mediterrani fan, doncs, no va 
generar fruits. Però preguntem si prosperarà al pròxim Ple la Moció presentada pel 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana sobre la prohibició de les operacions de 
rescat. Interpel·larem el Govern de l’Estat.

Ens alegrem que el Parlament hagi decidit concedir la Medalla d’or del Parlament 
a Òscar Camps i a Carola  Rackete i els preguntem què més farem al respecte. 
Malauradament, la criminalització per part dels representants polítics de les perso-
nes i organitzacions que defensen els drets humans cala en l’opinió pública i té con-
seqüències nefastes que ens afecten a totes i a cadascuna de nosaltres. I cala també, 
i sobretot, la criminalització cap a les persones migrants. Donarem mai una medalla 
d’or a una d’aquestes heroïnes?
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L’establiment de les vies legals i segures és, per tant, i potser més que mai, im-
prescindible. Aquest pertany a l’àmbit competencial del mateix Estat i cal mostrar el 
suport del poble de Catalunya a la seva creació, desenvolupament i implementació.

No obstant això, la Generalitat de Catalunya pot emprendre, des del seu cos de 
competències, accions i mecanismes que, d’una banda, facilitin la implementació de 
vies legals i segures i que, de l’altra, contribueixin a garantir l’accés a l’asil i l’exer-
cici del dret a la lliure circulació.

És per tots aquests motius que l’organització Stop Mare Mortum, tant en la seva tas-
ca ordinària d’incidència política, sensibilització i mobilització ciutadana, com en les 
seves diferents sessions en el marc de l’intergrup de protecció internacional, en aquesta 
seu parlamentària, va presentar un seguit de propostes que van culminar el 27 de ju-
liol del 2017 en una resolució, la Resolució 797/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
el suport a les vies legals i segures, d’accés al dret a asil i sobre l’exercici del dret a la 
lliure circulació.

Aquesta resolució, presentada, els ho recordo, pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i pel Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, pel Grup Parlamentari Socialista i 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, a part d’alguns punts que es van votar per se-
parat, es van aprovar per unanimitat. 

Dos anys després –dos anys–, seria important revisar cada un dels punts per 
veure fins a on s’ha arribat i començar a posar fil a l’agulla en aquests punts que no 
s’han assolit: contribuir a establir un corredor humanitari per als desplaçaments for-
çats; ampliar el programa per a estudiants refugiats/refugiades més enllà de l’àmbit 
universitari; exigir el compliment de la Resolució A.871 de l’Organització Marítima 
Internacional i facilitar els casos de polissonatge de Nacions Unides, així com esta-
blir un protocol per a aquests casos, i incentivar a través del Pla director de coopera-
ció al desenvolupament el monitoratge de les vulneracions de drets humans i l’accés 
a la protecció internacional, acció que seria important incloure en el Pla 2019-2020, 
que voteu demà mateix aquí al Ple del Parlament.

Exigim que s’acompleixi la resolució aprovada per unanimitat del Ple del 
Parlament i que es vagi més enllà.

Pel que fa al corredor humanitari, volem tornar a posar sobre la taula la proposta 
que vam fer des del primer moment de la creació d’aquest grup o intergrup: que el 
Parlament de Catalunya sol·liciti al Govern de la Generalitat que reservi una partida 
pressupostària i que s’ofereixi a finançar aquest corredor humanitari i a garantir-ne 
la seva implementació. Sense oferir-se a finançar-lo, no hi ha un compromís ferm ni 
una aposta que faciliti realment la seva creació.

Demanem que es pugui continuïtat al treball a favor de les vies legals i segu-
res d’accés al dret a asil i sobre l’exercici del dret a la lliure circulació de persones. 
Demanem que es faci en el marc de l’intergrup en el qual vam estar treballant i on 
aquest seguiment, per tant, ja estava previst. Si això no fos possible finalment, de-
manem que es tiri endavant una comissió d’estudi per donar continuïtat a aquest 
tema. 

També volem tornar a posar sobre la taula la necessitat que el Parlament de 
Catalunya insti el Govern de la Generalitat a exercir pressió al Govern de l’Estat per 
revisar la Llei d’estrangeria.

I un altre gest, menor, i potser simbòlic, però que considerem important, és el de 
fer referència als diferents plens del Parlament al nombre de persones mortes al mar 
Mediterrani –oficialment, clar–, perquè, de manera injusta, no disposem ni de les 
dades reals. Considerem que aquest reconeixement institucional seria el mínim que 
s’hauria de tirar endavant.

Per part nostra, sabem que aquesta iniciativa requereix el consens de tots els 
grups parlamentaris, i per facilitar-ho us proposem iniciar un seguit de reunions 
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amb cadascú de vosaltres, per aquest gest, com a símbol, però evidentment per la 
qüestió que ens ocupa: l’establiment de vies legals i segures d’accés al dret a l’asil  
i de l’exercici del dret a la lliure circulació.

Continua, els preguntem, el Parlament de Catalunya a favor de les vies legals i 
segures? Està el Parlament de Catalunya a favor de les polítiques de vida?, o volem 
afavorir les polítiques de mort existents?

Gràcies. I la Sònia Ros, de la Comissió Jurídica de Stop Mare Mortum, i jo ma-
teixa restem a disposició per procurar respondre les vostres preguntes, inquietuds, 
comentaris, i en allò que necessiteu per avançar en aquest establiment de vies legals 
i segures, les que es van pactar i les que vulguem iniciar.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Cabeceran. A més, crec que s’ha cenyit perfectament al 
temps; per tant, moltes gràcies també. Molt interessant la seva exposició, encara que 
lamentable i molt trista, però molt interessant.

Bé, abans de donar la paraula als grups parlamentaris..., abans no he recordat de 
demanar-los si tenen alguna substitució a anunciar... Sí, senyora Beltrán?

Susana Beltrán García

Sí; del Grup de Ciutadans, Nacho Martín es substituït per Martín Barra.

La presidenta

Gràcies. Sí, alguna més? Senyora Niubó?

Esther Niubó Cidoncha

Sí; des del Grup Socialistes, jo mateixa substituiré el diputat Ferran Pedret, i el 
diputat Pol Gibert em substituirà a mi a la Mesa.

La presidenta

Molt bé; gràcies. Alguna substitució més? (Pausa.) Wagensberg?

Ruben Wagensberg Ramon

No, jo, cap substitució, però dir que hi ha unes persones assistents aquí de públic 
que tenen dificultats per escoltar... Potser ens hem d’apropar tots més al micro o pot-
ser es pot apujar el volum...

La presidenta

Ah, sí?

Ruben Wagensberg Ramon

No sé com ho..., quina és la manera.

La presidenta

Sí? No se sent bé? (Veus de fons.)

Ruben Wagensberg Ramon

Ah! Per la...

La presidenta

Ah! Perquè fa molt soroll. (Veus de fons.)

Ruben Wagensberg Ramon

Anna, i si veniu aquí?

La presidenta

Fa soroll l’aire condicionat, potser? (Veus de fons. Pausa.) Gràcies, diputat 
Wagensberg. Jo abans li he apropat el micròfon, però crec que no ha estat suficient, 
no?, pel que veig. Bé, millor, ara?, els convidats?, sí? (Veus de fons.) No? Millor? 
(Veus de fons.) Si no, demanaríem que apugessin el micro, o sigui, l’altaveu. Sí? (Veus 
de fons.) Bé, d’acord. Bé.
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Alguna substitució més? (Pausa.) Sí, senyor Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; la senyora Glòria Freixa substituirà el vicepresident del Parlament, en Josep 
Costa, i la companya diputada Saloua substituirà... (veus de fons) l’Anna Tarrés. 

La presidenta

D’acord. 
D’acord. Fetes les substitucions, bé, com que la petició de la compareixença l’han 

fet molts grups en comú, el que farem, en lloc de donar... Normalment es donaria 
la paraula al grup proposant, però, com que l’han feta molts grups agrupats, jo els 
proposo que seguim l’ordre normal, del grup més nombrós al grup menys nombrós, 
i acabar amb els grups de govern. Si ho veuen bé... Sí? (Pausa.)

Doncs així seria el torn del Grup de Ciutadans. Té la paraula la senyora Blanca 
Victoria Navarro Pacheco? (Pausa.)

Bé, no ho he dit, jo crec que les intervencions dels grups parlamentaris les farem, 
com sempre, amb un temps màxim d’uns deu minuts. D’acord? (Pausa.)

Té la paraula la senyora Blanca Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidenta. Dar las gracias a la entidad Stop Mare Mortum porque, real-
mente, es un tema no solamente que es importante, sino que realmente es importan-
te no dejar cada día de recordarlo y de sensibilizar a todos los grupos de opinión, 
incluido este Parlamento, para que, bueno, que, dentro de otras tareas que tenemos 
entre manos, no nos olvidemos. Y agradecer el que hayan comparecido hoy en esta 
comisión.

Vaya por delante nuestra sensibilidad a que, bueno, según algunas fuentes, este 
año más de mil cien personas han perdido la vida en el Mediterráneo y más de diez 
mil han sido interceptadas, ¿no?, como han comentado, y obligadas a retornar a 
Libia, donde hay campos de refugiados que no tienen condiciones mínimas y que, 
como sucedió hace poco, incluso son bombardeadas, como sucedió en el campo de 
Tajoura.

Un primer apunte de gravedad es que ni tan siquiera tenemos cifras de, exacta-
mente, cuántas personas son afectadas. Según la Organización Internacional para 
las Migraciones, hay 682 personas que han perdido la vida, y la última muy recien-
temente, ¿no?; el día 3 de julio es el último ahogamiento masivo que se registró.

Comentar que en el Pleno de la Comisión Europea, en Estrasburgo, nuestra eu-
rodiputada Soraya Rodríguez –realmente fue hace dos días–..., hubo un pleno en el 
que hubo un debate específico sobre la migración. Realmente es un problema que 
entendemos que se debe abordar en el marco de la Unión Europea. Y también vaya 
por delante que el posicionamiento de nuestro grupo es de total sensibilidad y de..., 
que realmente es algo que nos interpela a todos y para el que todos, desde nuestro 
proyecto común europeo, debemos encontrar solución.

Esta situación interpela a Europa, y seguramente es uno de los grandes retos que 
están poniendo a prueba el proyecto colectivo que es la Unión Europea, especial-
mente porque la propia organización de las Naciones Unidas ha pedido a Europa que 
tome cartas en el asunto y que actúe activamente para evacuar a las personas que es-
tán en los campos de refugiados en Libia, y parece que la Unión Europea sigue con 
un problema de..., bueno, de ir dilatando la respuesta.

Y está claro que esta parálisis solo sirve para que, por desgracia, se continúen 
amontonando cadáveres en el fondo del Mediterráneo. Eliminar los barcos huma-
nitarios, cerrar los puertos, está claro que tampoco es la solución para reducir el 
número de emigrantes hacia Europa, y solamente está sirviendo para disminuir sus 
posibilidades de salvarse.

El posicionamiento de nuestro grupo en la comisión es que para luchar contra las 
mafias es imprescindible legislar, es imprescindible desbloquear el paquete migra-
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torio que hay en el consejo, es imprescindible establecer rutas seguras y establecer 
visados humanitarios, y es imprescindible también que los estados miembros cum-
plan de forma solidaria las obligaciones de acogida, de reparto y de reasentamiento. 
Este es el posicionamiento de nuestro grupo, tanto a nivel de grupo parlamentario 
como en el Congreso de los Diputados, como del grupo en la Unión Europea, y es 
el planteamiento que nuestra eurodiputada Soraya Rodríguez defendió hace dos días 
en el Pleno en Estrasburgo. Y se planteó que, mientras continúe esta parálisis en el 
consejo, realmente, paralizar el paquete de asilo y refugio, seguiremos por desgracia 
apilando desgracia y muerte en el Mediterráneo, con lo cual todo nuestro apoyo en 
esta lucha y en vuestro objetivo.

Tendría alguna pregunta, porque, cuando habéis comentado esta iniciativa, esta 
propuesta de resolución que aprobó el Parlamento en la legislatura pasada, es algo 
que nos preocupa a nuestro grupo y que intentamos proponer enmiendas, porque 
pensamos que en cualquier iniciativa, en cualquier plan estratégico, es imprescindi-
ble, como en cualquier plan de gestión, incluir medidas para asegurar la evaluación 
de los resultados y para asegurar el seguimiento y, con un plazo de tiempo, asegurar 
el cumplimiento de lo que se ha votado. Y nuestras enmiendas en esta iniciativa, en 
esta propuesta de resolución de la legislatura pasada que habéis mencionado, preci-
samente iban en este sentido, y ninguna de nuestras enmiendas fue aceptada, con lo 
cual también, bueno, reiterar nuestra conciencia de la importancia de la evaluación 
de los resultados, de la evaluación del cumplimiento y de hacer seguimiento de todo 
lo que se..., no solamente de lo que se vota en esta cámara, sino de los planes estra-
tégicos del Govern.

Entonces, tendría varias preguntas, al hilo de la exposición. Más allá de este 
debate que sucedió hace tres días en la Unión Europea, preguntar cuál esa ahora 
mismo la situación, según la información de la que disponéis, cuál es ahora mis-
mo el planteamiento de trabajo, el marco de trabajo del nuevo Parlamento Europeo. 
Acabamos de tener elecciones, se ha constituido un nuevo parlamento europeo, y 
saber cuáles son las líneas de trabajo o cuál es la predisposición o qué es lo que sa-
béis, porque ahora mismo se abre un nuevo período de trabajo, con una nueva com-
posición de la cámara, y probablemente esto también afectará a las iniciativas que 
se vayan a llevar a cabo desde Europa.

Y la primera pregunta es, un poco, cuál es la información de la que disponéis; 
más allá de agradeceros la explicación y la descripción exhaustiva de la situación 
actual del problema, yendo a buscar las soluciones, cuál creéis que, dada la nueva 
composición del Parlamento..., va a poder abrirse un nuevo escenario para encontrar 
soluciones. 

La segunda pregunta es..., bueno, más allá, ya digo, de esta explicación exhausti-
va del problema, cuáles son las soluciones que, después de que ya habéis trabajado y 
que conocéis exactamente los datos y el escenario, no solamente a nivel nacional del 
Gobierno de España, sino a nivel de Europa..., cuáles son, un poco, las soluciones, 
¿no? Entendemos que este Parlamento es un parlamento regional, con unas com-
petencias determinadas, y entendemos que la solución de esta..., no sé si llamarlo 
«crisis migratoria» o «situación migratoria» en la que nos encontramos en las dos 
orillas del Mediterráneo..., cuáles son las soluciones que se plantean por los dife-
rentes actores. No solo por Europa, ¿no?; entendemos también que hay otra orilla 
en el Mediterráneo, entendemos que, por ejemplo, Libia es un estado fallido, pero 
realmente hay otra serie de actores con unas características concretas, entendemos 
que haya personas que quieran salir de allí, pero son actores, son estados, ¿no? Y, de 
alguna manera, cuáles son las soluciones que se plantean desde las dos orillas del 
Mediterráneo, ¿no? Tampoco vamos a, solamente…, sin renunciar a la responsabi-
lidad que implica, que nos implica como estados europeos, no vamos a, tampoco, 
ningunear..., que al otro lado del Mediterráneo también hay unos estados, ¿no?, con 
unas responsabilidades y que son actores en todo este escenario.
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Queríamos también preguntar –que han comentado que se han interpuesto de-
mandas judiciales en los tribunales españoles– cuál es el estado en el que se encuen-
tran estas demandas judiciales.

Y, en cuarto lugar, claro, nos preocupa gravemente el cómo se establecen estas 
rutas migratorias, cómo se legisla la acogida, cómo se legisla el asilo... Pero somos 
conscientes también de que –y en esto sí que el Gobierno de Cataluña, el Govern de 
Catalunya tiene competencias–, una vez que se ha acogido a los refugiados, es ne-
cesario también proveerles de una serie de servicios de apoyo, de soporte, servicios 
sociales, educativos, sanitarios... Y somos conscientes también que ahora mismo 
hay una situación problemática, ¿no?, relacionada con menores no acompañados o 
relacionada con migrantes sin todo el soporte que necesitan.

Y también esta pregunta, ¿no?: en el hipotético caso que no existiese el problema 
de cómo conseguimos salvarles del Mediterráneo, una vez que están aquí, ¿cuál es 
la situación que hay ahora mismo en Cataluña con los menores no acompañados o 
con otros colectivos de inmigrantes y refugiados?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Navarro. Bé, per ordre, ara li tocaria al Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. Té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, doncs agrair la compareixença i fe-
licitar l’entitat, que, com altres organitzacions no governamentals, fan una tasca 
humanitària impressionant, de compromís absolut en la defensa dels drets humans. 
I no només això, sinó també agrair la tasca de sensibilització social sobre fenòmens 
molt importants que vivim, que són dolorosos per a tantíssimes persones que estan 
fugint de casa seva, fugint dels seus països per fam, per guerra, per conflictes, i que 
en definitiva busquen una vida millor, més llibertat, busquen la pau, la seguretat i 
oportunitats per tirar endavant la seva vida, i que en molts d’aquests països d’acolli-
da, quan arriben, doncs, sovint encara es troben o generen situacions de reaccions 
no desitjades, com hem vist moltes vegades, no?

I, per tant, començaria a dir que hem de combatre entre tots, també les forces 
polítiques, les institucions, els diferents governs, però també la societat civil, i tam-
bé els mitjans de comunicació, que s’instrumentalitzin les migracions com a excusa 
per a replegaments nacionalistes, tancaments de fronteres o discursos xenòfobs i ex-
cloents, com hem vist sovint, no? Aquestes apel·lacions a l’odi i a la por, finalment, 
només beneficien els que fan servir aquesta estratègia per obtenir un rèdit polític. 
Podríem parlar de Salvini, que ha tancat els ports italians per a les ONG, o de molts 
altres dirigents europeus o líders de partits xenòfobs o racistes. Però, en canvi, les 
conseqüències de la intolerància ens acaben perjudicant a tots, perquè crispen la so-
cietat, allunyen les persones i acaben també sostraient valors universals, com és la 
llibertat, com és la dignitat humana o és la igualtat.

I, per tant, sí que volia començar, doncs, fent aquest reconeixement a la tasca 
de tantes ONGs que fan tasques humanitàries de sensibilització, fan pedagogia, 
i en concret, evidentment, a Open Arms, que aviat serà condecorada per aquest 
Parlament de Catalunya, i ho celebrem.

És una evidència reconèixer la manca de consens que hi ha a nivell europeu per 
impulsar una veritable política comuna d’immigració i d’asil, que tantes vegades 
hem defensat des del meu grup al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats 
o al Parlament Europeu, per fer front a fenòmens que són globals, que ens inter-
pel·len com a civilització i que afecten el conjunt de països europeus; en l’arribada 
immediata, segurament més països costaners, però en el trànsit d’aquestes persones 
cap al seu destí, el conjunt.
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Hem parlat sovint de la necessitat d’avançar en una solució europea, que inclogui 
vies segures i visats humanitaris; vies segures i, evidentment, també legals per a les 
persones que necessiten aquesta protecció per entrar a la Unió Europea. I en aquests 
moments ja s’ha dit que és molt difícil fer-ho sense posar la vida en mans de trafi-
cants de persones, i, per tant, cal garantir aquesta llibertat de circulació, però també 
la seguretat i la dignitat de les persones refugiades.

I per això pensem que calen aquests corredors humanitaris, on es proporcioni 
l’ajuda i es garanteixin les necessitats bàsiques. I també visats humanitaris, que per-
metin aquest accés a la Unió Europea, amb finalitat de plantejar una demanda d’asil 
que sigui segura, no? I aquesta política també decidida de salvament marítim, per 
estar a l’alçada dels reptes que tenim fa anys, sobre el que no s’ha aconseguit donar 
una resposta positiva des de les institucions europees, i no tant, segurament, per una 
oposició per part de les institucions que són més comunitàries –la Comissió Europea 
o el Parlament Europeu–, sinó més per les discrepàncies entre els governs dels estats 
membres en el Consell europeu.

Però la realitat és la que és: cada any moren 1.500, 2.000 persones –és igual, les 
xifres són altíssimes– a la Mediterrània intentant arribar a Europa; un 30 per cent, 
menors d’edats. I, per tant, entenem que aquesta civilització, doncs, no mereix con-
vertir el mar en una fossa.

Per tant, és evident que cal reforçar aquests instruments públics de salvament 
i, al costat –i em sembla que no és incompatible–, també de control de fronteres. 
Ja tenim instruments, com el Frontex, que fan una funció, però nosaltres defen-
sem també un altre instrument públic europeu de salvament. I reforçar aquest sal-
vament marítim també en el marc d’una autèntica política comuna de migracions 
i asil, basada en la solidaritat, en la cooperació, que articuli aquest sistema comú 
que garanteixi tant l’establiment de vies segures –ja n’hem parlat– com l’acollida i 
el repartiment de persones refugiades, un repartiment solidari i efectiu dels fluxos 
de refugiats.

Veurem en què queda la intervenció de la nova presidenta de la Comissió 
Europea, però entenem que cal revisar el sistema de Dublín, no?, acabar amb que 
el país d’arribada sigui l’únic responsable de la sol·licitud d’asil, cosa que afegeix 
pressió a uns determinats països, i també evitar que els desplaçaments secundaris 
es considerin il·legals o irregulars, que és el que tenim ara.

I també dir que ens preocupa molt qui pot garantir aquest compliment de les nor-
mes europees internacionals per part de determinats governs que no ho fan.

Però, al costat d’això, també entenem que la Unió Europea ha de treballar la 
cooperació amb els països d’origen dels conflictes o origen de les persones immi-
grants. Sabem que la Unió Europea sí que és el principal donant d’ajuda humanità-
ria a la regió, però també cal reconèixer que la Unió Europea i allò que coneixem 
com a «Occident», doncs tenen alguna responsabilitat en els conflictes regionals 
que estan a l’origen de molts d’aquests desplaçaments, no?: la Guerra de Síria, que 
ha provocat una arribada massiva de persones desplaçades i demandants d’asil i de 
refugi a Europa.

I a nivell espanyol –tot i que no era objecte d’aquesta compareixença, però se 
n’ha parlat molt– sí que, bé, volia posar algunes coses sobre la taula, no? L’any pas-
sat es van rescatar cinquanta mil persones a l’estret i al mar d’Alborán, amb més de 
2.300 embarcacions del servei de salvament marítim, i per tant jo crec que no es pot 
dir que aquest Govern no estigui compromès amb el salvament. L’ajuda humanitària 
i el rescat són, evidentment, ineludibles, però no resolen el problema de fons, i això 
ho hem de saber. I la decisió del Govern d’Espanya –de fet, va ser la primera que va 
prendre el Govern de Pedro Sánchez– d’acollir l’Aquarius, sí que va suposar també 
llançar un missatge potent al conjunt d’estats membres europeus, que posteriorment 
alguns van participar en el repartiment solidari de persones immigrants.
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Però el Govern espanyol segueix treballant i ha de treballar molt encara a nivell 
europeu per tal que la Unió Europea deixi de posar pedaços i donar respostes ad 
hoc, i per tal que s’acordi aquest sistema molt més comú, de repartiment solidari, 
i sobretot d’acollida. Les quotes d’immigració, migratòries, que no es van complir 
van ser les de l’anterior Govern del PP; però dir que aquest Govern sí que ha assumit 
els compromisos europeus en la matèria i està treballant per, també, reformar, com 
deia, el sistema d’asil a la Unió Europea.

I, si ens fixem en qüestions administratives, que també es comentaven, és evident 
que abans que una embarcació, doncs, pugui fer-se a la mar ha de rebre una autorit-
zació administrativa que garanteix que reuneix tots els requisits legals que imposa 
la normativa, no només nacional, sinó també internacional, per assegurar que l’em-
barcació es fa..., i la navegació es fa en condicions de seguretat. I entre aquesta nor-
mativa que s’ha de verificar hi ha la que estableix l’obligació de desembarcament en 
ports propers i segurs. 

Estarem d’acord en que el tancament de ports a vaixells d’ONGs a la zona del 
Mediterrani central, sobretot Itàlia, fa que es vegin forçats a tornar a Espanya, en 
una travessia que dura dies, que no és curta, amb molts passatgers a bord, per la qual 
cosa, doncs, pot posar en risc la seguretat no només de l’embarcació, sinó sobretot 
de les persones a bord. I per això la concessió de determinats permisos s’han con-
dicionat a un acord amb les autoritats de la zona SAR d’aquella àrea, per tal que es 
permeti el desembarcament de les persones rescatades en ports molt més propers. 
I jo el que voldria dir és que el problema concret a Itàlia no ens faci criminalitzar 
altres governs que han demostrat el seu compromís i que també estan fent els deu-
res a nivell europeu. Em sembla que no s’han tancat ports a Espanya, que tampoc 
s’ha bloquejat cap vaixell; l’únic que s’ha fet és garantir la normativa internacional 
en matèria de seguretat.

I, en canvi, a nivell de Govern de la Generalitat, aquí he trobat a faltar que se’n 
parlés més, però em sembla que, més enllà de les bones intencions, cal reconèixer la 
inoperància a l’hora de gestionar aquesta acollida i la integració de moltes d’aques-
tes persones; el desastre absolut en l’acollida de menors no acompanyats, també en  
la gestió de visats consulars, controls sanitaris, i –abans també es comentava, no?– la  
incorporació al sistema educatiu de molts d’aquests menors.

És evident que cal compartir molta més informació, millorar molt la col·laboració 
entre institucions. És cert que hi ha casos que han funcionat, i aquí hem vist una col-
laboració molt clara entre l’Ajuntament de Barcelona i Santa Coloma de Gramenet, 
que ha acabat acollint moltes de les persones refugiades que arribaven a Barcelona.

Però nosaltres, com a grup socialista, som oposició d’aquest Govern de la 
Generalitat, podem exercir un control parlamentari, i en aquest sentit sí que els vol-
dria demanar, doncs, què creuen que podria fer millor el Govern de la Generalitat, 
en funció de les competències que té. I en aquest sentit, doncs, estem disposats, 
molts disposats a reunir-nos amb vostès per veure les propostes que feien en el seu 
últim punt de la intervenció, discutir-les una per una. 

Moltes gràcies.

La presidenta

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

Susanna Segovia Sánchez

Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies a les persones de Stop Mare Mortum, 
que heu pogut venir a qui a comparèixer. Ha sigut una mica accidentat, finalment, 
aconseguir que estiguéssiu aquí i us poguéssim escoltar. Per tant, us volem agrair 
també la paciència i l’haver mantingut la voluntat d’estar aquí.

Clar, i aquesta compareixença també està emmarcada en la voluntat d’aquesta 
comissió de fer un debat més monogràfic sobre el tema, on a més a més haguéssim 



DSPC-C 317
18 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CAERIT  15 

pogut fer coincidir, amb intervencions de les persones responsables d’aquesta ma-
tèria al Govern de la Generalitat de Catalunya... Perquè justament el que em sem-
blava interessant era poder posar en un mateix moment o en una mateixa taula les 
diferents visions, no?: des de la institució, des de les organitzacions que treballeu 
pel salvament i per la defensa dels drets de les persones en busca d’asil i acollida...

Això, per temes d’agenda i per organització d’aquesta mateixa comissió, no ha 
estat possible. Però sí que us voldríem fer arribar, almenys des del nostre grup, que 
tot el que dieu avui ho tindrem molt en compte i serà una informació que nosaltres 
utilitzarem quan hi hagi la compareixença de les persones responsables del Govern 
de la Generalitat, per, d’alguna manera, poder fer preguntes i poder demanar infor-
macions més precises.

A mi m’agradaria no entrar en un toma y daca entre partits en un tema com aquest. 
Crec que és un tema en el que hem d’intentar tots posar-nos una mica per sobre, tenint 
clar quin és el posicionament de cada partit o de cada grup parlamentari que estem 
aquí sobre aquest tema. Jo no voldria entrar a una descripció dels fets que denuncia 
Stop Mare Mortum i que són sobradament coneguts, que és el drama que suposen to-
tes les morts a la Mediterrània, i sobretot el drama que suposen la inacció i la no res-
posta a l’alçada, jo diria que de cap nivell de govern, és a dir, ni el de la Unió Europea, 
ni el de l’Estat espanyol, ni el de la Generalitat de Catalunya en el nostre cas, i segu-
rament tampoc des dels ajuntaments, que, per molt que en alguns casos s’intenti fer 
molt, mai arribes a fer tot el que realment cal fer. 

Llavors, suposo que primer és important que posem sobre la taula i manifestem 
la impotència i la incapacitat que estem tenint les administracions públiques de do-
nar una resposta a l’alçada del drama que s’està vivint en la Mediterrània, i que és 
un drama que ha agafat dimensions mai vistes en els darrers anys, però que tampoc 
comença els darrers anys, sinó que s’acumula, que ja ve de fa molt de temps, la in-
capacitat que estem tenint per donar una acollida digna i una integració digna a les 
persones que venen d’altres llocs a buscar una vida millor, dintre, en aquest cas, de 
les fronteres de l’Estat espanyol, però no només.

En aquest sentit, a mi m’agradaria més fer algunes preguntes concretes, a veure 
si ens podeu donar una mica més d’informació; si no ara, fer-la arribar més endavant 
o en alguna d’aquestes reunions que puguem tenir. 

Sí que ens agradaria saber com, des de les organitzacions que treballeu en la 
denúncia d’aquesta inacció i del drama que s’està vivint en la Mediterrània..., quin 
treball en xarxa esteu establint amb altres organitzacions de la resta de l’Estat i de 
la Unió Europea per tenir molta més presència pública. Va haver-hi un moment que 
en el cas de Catalunya va haver-hi com molta mobilització, a vegades produïda per 
aquestes notícies efectistes, no?, que fan que la gent reaccioni, però últimament sem-
bla que està costant bastant més, aquesta mobilització. Com des del treball en xarxa 
de les organitzacions i des de les institucions podem treballar per tornar a posar la 
magnitud del drama que té aquest tema i poder aconseguir una resposta de la so-
cietat que realment sigui la que exigeix a les institucions que no es poden posar de 
perfil?

Sí que ens agradaria saber, a nivell de la Unió Europea, si esteu podent treballar, 
si realment, amb aquest canvi de govern a la Unió Europea, hi ha algun planteja-
ment o alguna possibilitat de que hi hagi un canvi important en la política o en la no 
política que es fa, és a dir, que passem de fer una política només de control de fron-
teres a, realment, una política de garantir vies segures. I, en aquest sentit, heu pogut 
parlar amb gent que estigui ara al Parlament europeu o amb persones que sembla ser 
que tindran una responsabilitat destacada en la política exterior de la Unió Europea, 
i ens agradaria saber com vosaltres, com a entitat, heu pogut..., si heu pogut accedir 
a aquestes persones i a aquests grups parlamentaris i quina resposta n’heu obtingut. 
Perquè ens sembla que és un nivell d’incidència on tant de bo us poguéssim acom-
panyar per poder-ho fer potent allà. 
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Evidentment, l’altre gran nivell és el del Govern de l’Estat espanyol. I, més en-
llà d’alguns senyals que nosaltres vam considerar que podien ser interessants amb 
l’Aquarius, creiem que el que ha passat després en realitat no manté aquestes se-
nyals. Nosaltres, evidentment, no podem compartir l’explicació que es dona per a la 
retenció de l’Open Arms o per a l’amenaça que se li ha fet d’una sanció en cas que 
reculli vides, o sigui, persones que s’estan ofegant al mar.

Esperem que no arribi un cas com el d’Itàlia i que no hàgim de veure l’Òscar 
Camps detingut aquí a l’Estat espanyol, perquè creiem que això, realment, merei-
xeria una reacció bastant forta tant des de la societat civil com des de les forces polí-
tiques i les institucions democràtiques d’aquest país, perquè creiem que no hi ha cap 
mesura ni cap reglamentació internacional que el que faci sigui avalar que un vaixell 
que està salvant vides es quedi aturat i les deixi de salvar. Perquè llavors no entenem 
el motiu de la seguretat de les vides de les persones que suposadament haurien de 
ser salvades i haurien d’anar en aquest vaixell, que no els deixem salpar perquè no 
garantirien la vida... És com massa retorçat dir que un vaixell no pot sortir a salvar 
vides perquè no estem segurs de que, quan un cop les hagi salvat, després podrà 
garantir que arribin a port. És massa..., perdó, eh?, però és com massa contrasentit, 
l’argument, com perquè realment el puguem utilitzar. I si això passa potser el que 
està clar és que s’han de canviar aquests reglaments o aquestes unitats de seguretat, 
o bé que hi hagi des de l’Estat espanyol una relació de pressió forta cap al Govern 
d’Itàlia, dient-li que no pot impedir que els vaixells atraquin als seus ports. Tampoc 
hem vist aquesta petició per part del Govern de l’Estat espanyol en cap marc de reu-
nió multilateral ni bilateral, si realment l’impediment és aquesta actitud del Govern 
de l’Estat italià, que evidentment rebutgem i condemnem.

Però també m’agradaria, si pot ser, que ens expliqueu una miqueta, de tots els 
aspectes de la proposta de resolució que es va aprovar ara fa dos anys, tots aquells 
que fan referència a les competències que sí que tindria el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, bàsicament perquè estem al Parlament de Catalunya i com a grups 
ens interessa saber si heu pogut fer una mica seguiment i fiscalització de quines han 
estat les respostes que s’han fet en els temes de garantir l’acollida, garantir el dret 
d’asil i garantir una vida digna per a les persones que arriben a Catalunya. Per tant, 
si és possible, que ens doneu més informació sobre això, per tal que nosaltres tam-
bé puguem valorar políticament aquesta resposta i veure com, des de la nostra tasca 
legislativa i de seguiment de l’acció de govern, podem acompanyar per a l’acompli-
ment d’aquesta resolució.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Segovia. Seguint l’ordre que hem establert, és el torn del 
Subgrup Parlamentari de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. És el 
torn del senyor Riera. Sap que té aproximadament uns cinc minuts. Gràcies.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la vostra compareixen-
ça. El primer que hem d’expressar-vos és suport, solidaritat, agraïment, reconeixe-
ment i el màxim respecte per la vostra tasca i pels vostres plantejaments. I agrair molt 
la vostra paciència escoltant-nos; vosaltres, que sou gent que feu, escoltant gent que 
parlem. Intentem que el que parlarem us sigui d’utilitat per a la vostra acció i per a la 
vostra praxi.

Parleu de vies legals i segures, de polítiques migratòries, de dret a la lliure cir-
culació, a l’asil, dels drets a la migració i a una acollida humanitària. I en contrast 
el que ens trobem i el que vosaltres expliqueu i denuncieu són rutes de la mort, són 
itineraris de mort i de patiment, sota el control, sota el domini de màfies, que els 
estats, entre ells l’Estat espanyol, i també la Unió Europea, consideren que són efec-
tes secundaris o que són externalitats, probablement inevitables, no?, o que formen 
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part de l’escenari polític i econòmic actual, sense assumir la responsabilitat que 
són, efectivament, efectes secundaris o efectes directes de les polítiques militars, 
de les polítiques exteriors, de les polítiques comercials i econòmiques, precisament 
d’aquests estats i de la mateixa Unió Europea.

Per tant, al que volem sumar-nos amb vosaltres és a denunciar que això no són 
externalitats, no són efectes secundaris, són conseqüències directes de polítiques 
militars, internacionals i comercials dels estats de la Unió Europea, en el cas de la 
Mediterrània, que és el cas que ens ocupa, i que això crea les condicions òptimes i 
idònies per tal que les màfies acabin de fer la resta de la feina. I tot això, com sabem, 
té a veure amb la màxima del capital de la lliure circulació de mercaderies i de béns 
financers i, en canvi, no la lliure circulació de persones; per tant, tots els drets per al 
capital i limitació de drets per a les persones, no?

Sovint també es parla de l’efecte crida, no?, de que les praxis que vosaltres de-
fenseu, que vosaltres proposeu, generen un efecte crida. I, hipòcritament i irres-
ponsablement, no s’assumeix l’efecte càstig, l’efecte càstig directe que promouen 
els estats –l’Estat espanyol, la Unió Europea–, realment, provocant la mort, com a 
efecte càstig, com a efecte dissuasiu, precisament, per evitar la iniciativa migratòria. 
Crec que això ho hem de dir i ho hem de denunciar clarament, i és important fer-
ho en seu parlamentària: els estats utilitzen la mort com a eina dissuasiva per mirar 
de frenar els fluxos migratoris. Utilitzen la mort, utilitzen la dificultat del rescat, de 
l’acció humanitària, utilitzen els acords amb màfies i amb traficants, com és el cas 
de Líbia, amb milícies locals i regionals que tenen una actuació mafiosa i que són 
reconeguts com a interlocutors per part dels estats. I després utilitzen la il·legalitza-
ció, l’expulsió, els CIEs, els abusos, les formes d’esclavatge, l’explotació, etcètera, 
com a via dissuasiva.

Per tant, davant de l’efecte crida, nosaltres el que volem denunciar és l’efecte càs-
tig que practiquen els estats i moltes institucions internacionals davant d’un fenomen 
que, per més efecte càstig que generi, no s’aturarà; l’únic que farà és precaritzar-se i 
vulnerabilitzar-se, perquè les raons estructurals que el motiven segueixen i seguiran 
cada vegada més actives. 

També hem de denunciar, conjuntament amb vosaltres, la criminalització que es 
fa de la solidaritat i l’ajuda humanitària. Avui, a la Unió Europea i a l’Estat espa-
nyol, determinades pràctiques d’ajuda humanitària i de solidaritat humanitària estan 
criminalitzades i penalitzades. I això hem de denunciar-ho activament.

I amb relació a les vostres propostes dir-vos que les assumim plenament, totes les 
que heu plantejat, i en la mesura de tot allò que pugui fer el nostre grup parlamen-
tari ens hi comprometem i hi donarem suport. Heu parlat de revisar les propostes 
de resolució, les mocions que aquest Parlament ja ha aprovat per aplicar-les, simple-
ment que s’apliqui allò que ja s’ha aprovat; per tant, requeriria que aquesta comissió 
tingués un paper actiu amb revisar tots aquests acords i poder-los aplicar, i aplicar 
un i l’altre. El compromís en la creació d’un corredor humanitari; el compromís 
amb l’aplicació de les resolucions dels organismes internacionals; un enfocament 
de la cooperació al desenvolupament que estigui enfocat a la protecció de la lliure 
circulació i de l’asil i dels drets de la migració; la revisió de la Llei d’estrangeria; la 
comissió d’estudi que heu reclamat o que heu plantejat, i, en definitiva –em sembla 
que vosaltres acabàveu amb aquests mots després de la vostra intervenció–, un com-
promís amb la vida i no amb la mort i, per tant, que aquest Parlament, en la mesura 
de les seves possibilitats, es comprometi amb la vida i no amb la mort.

I, per últim, no puc deixar de fer un símil i un recordatori. M’ha sorprès quan 
heu explicat com Govern, Tribunal Suprem i Advocacia de l’Estat, bé, amb quatre 
pases, diguéssim, no?, al mig del camp, han bloquejat una obligació, una obligació 
d’acollida i de refugi. Aquest trident, diguéssim, ofensiu, no?, de Govern de l’Estat, 
Tribunal Suprem i advocacia, ja el coneixem, com juga, en la vulneració de drets 
humans, en la vulneració de drets civils i de drets polítics. I davant d’això sí que vull 
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fer el recordatori, amb tot l’honor i tota l’estima, del nostre benvolgut Jordi Cuixart, 
quan precisament reclamava i reivindicava que la desobediència de les persones que 
al mar salven vides és un exemple a seguir per tots i per totes per millorar la huma-
nitat, aquí i a tot arreu.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara és el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a la entidad compare-
ciente la exposición que nos ha hecho para hablarnos del drama de los refugiados; 
un drama que en realidad es un triple drama, porque, en primer lugar, huyen de sus 
respectivos países de origen, normalmente huyen de la miseria o de la guerra, y en 
la mayoría de ocasiones, de las dos, en segundo lugar y por el camino se encuentran 
el drama de las mafias y en tercer lugar, cuando llegan a la Unión Europea, pues se 
encuentran con el drama de la burocracia, de la burocracia europea que imposibilita 
que esos refugiados puedan acceder a los países de destino, en los cuales ellos espe-
ran encontrar una vida mejor, cosa que tampoco es muy difícil teniendo en cuenta 
los conflictos tan dramáticos de los cuales huyen, ¿no? Por tanto, en ese sentido, más 
que ante un drama, yo creo que estamos ante un triple drama.

Un triple drama para el que tampoco podemos esperar una solución mágica y 
sencilla. Porque, sí, es cierto que el Gobierno de España del Partido Popular no cum-
plió con sus compromisos en materia de asilo. Tampoco lo ha hecho el Gobierno 
del Partido Socialista; por mucho que lo afirmemos mil veces, en realidad tampoco 
lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque es muy complejo, porque la solución no está 
solamente en el Gobierno de España; desgraciadamente está en las instituciones 
europeas y, luego, en que los distintos países entre sí, los distintos gobiernos, pues 
quieran encontrar una solución común. Y eso es muy difícil cuando no tenemos una 
política migratoria, ni de seguridad, ni exterior, común. Es muy difícil poner en 
interés a distintos países cuando tienen intereses, a veces, no solamente distintos, 
sino contradictorios, ¿no?, por su relación histórica con los países de los cuales hu-
yen muchos refugiados. Y, por lo tanto, no podemos encontrar soluciones mágicas 
y sencillas.

Sí que es cierto que hay que hacer una apelación a la humanidad, evidentemente. 
Yo no creo que haya nadie en esta sala que pueda sentir con indiferencia, pues, las 
dramáticas imágenes que hemos visto en el Mediterráneo. Y no me lo creo de nadie 
de esta sala, que en ese sentido, pues, pueda alegrarse, ni tan siquiera sentir indife-
rencia, ¿no? Es una situación que ojalá nunca más se produzca, ¿no? 

Pero tampoco vamos a engañarnos y decir que esto es la Arcadia Feliz y que, 
por lo tanto, pues la solución está en nuestras manos. La solución está en nuestras 
manos, en parte de ellas, pero, insisto, está en manos de mucha gente, de muchas 
instituciones. E, insisto, no es fácil poner en común a..., y con los objetivos en co-
mún de tantos países, insisto, con intereses contradictorios, para poder poner fin al 
drama de los refugiados, ¿no?

Drama que también a mí me gustaría decir que, y se ha hecho poco hincapié en 
ese sentido..., que huyen de conflictos bélicos. Y, por lo tanto, la acción de esos go-
biernos, de los gobiernos de la Unión Europea, también tendría que estar en poner 
fin a esos conflictos bélicos, porque nadie se va de su casa porque sí. Y por lo tanto, 
en ese sentido, sin perjuicio de que se establezcan, pues, vías seguras para los re-
fugiados, que la Unión Europea tenga una política más sensible de acogida, el con-
flicto sigue en el origen y, por lo tanto, algo hay que hacer en esos países en los que 
hay un conflicto bélico, motivado muchas veces por el fanatismo religioso. Y en ese 
sentido, si no ponemos solución a esos conflictos, pues, resignarnos a que haya una 
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política de acogida de refugiados generosa no soluciona la situación. Hay que poner 
fin a esos conflictos. 

Y, por lo tanto, en ese sentido, me gustaría..., vosotros, desde vuestra experien-
cia, qué solución desearíais por parte de los gobiernos, o qué mecanismos, para po-
ner fin a esos conflictos. E, insisto, no es sencillo; pero, si no, la política de acogida 
de refugiados no es más que parchear el conflicto en realidad, que es, insisto, un 
conflicto bélico, en muchísimas ocasiones motivado por el fanatismo religioso en 
muchos de esos países de origen, de los cuales huyen los refugiados, ¿no?

Y luego, en segundo lugar, esto es un parlamento autonómico y, como bien sa-
béis, pues con competencias muy limitadas. Por lo tanto, me gustaría saber también 
qué esperáis, en este caso, no ya tanto del Parlamento –o sí–, en su función de con-
trol al Gobierno, sino de las políticas de las cuales es competente la conselleria de 
cooperación, en este caso, de relaciones exteriores, qué esperáis de esa conselleria 
para que pueda sensibilizar, para que pueda aportar soluciones, para que pueda apor-
tar ideas a la hora de contribuir a la solución del drama de los refugiados.

Insisto, las competencias son muy limitadas. Comparecer en esta comisión, pues, 
sirve de altavoz, sirve de eco... Y no es poca cosa en un mundo donde, a veces, dar la 
palabra a la gente no es sencillo, para que la opinión pública pueda estar informada. 
Pero insisto también, para que tampoco nos engañemos: la solución no está casi ni 
en el Parlament de Catalunya ni en el Gobierno de la Generalitat, está mucho más 
arriba. Por lo tanto, me gustaría saber qué esperáis de la política de la Generalitat 
de Catalunya en ese sentido, que pueda contribuir, pues, a la causa que vosotros de-
fendéis en ese sentido, ¿no? 

Muchas gracias.

La presidenta

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

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies. Intentaré també no... Heu donat moltes dades, vosaltres, la resta de di-
putats i diputades; intentaré no repetir-me.

Primer, en primer lloc, òbviament, agrair-vos, agrair-te a tu, Adriana, l’exposició 
que has fet, que, malgrat haver-la escoltat 1.500 vegades tots nosaltres, malgrat haver-ne 
escoltat les xifres, malgrat haver-ho vist per la televisió, malgrat fins i tot haver-ho pogut 
veure en directe, cada cop que s’escolta és impossible que no se’t posin els pèls de punta 
i no recordar-se d’aquella màxima, no?, de la Hannah Arendt, que deia que la respon-
sabilitat de qualsevol situació no només és del causant, sinó que també és compartida 
amb qualsevol espectador que coneix la situació.

És evident que la falta de vies legals i segures només es pot traduir en morts, 
es pot traduir en les morts comptabilitzades que hi ha al mar Mediterrani, perquè 
segurament són moltíssimes més, no només al mar Mediterrani, com molt bé heu 
dit, també en podem trobar als deserts, però també en podem trobar al mateix ter-
ritori europeu, als camps de refugiats; a dintre els camps de refugiats cada hivern 
mor moltíssima gent pel fred, cada any mor moltíssima gent per causes..., per suïcidi 
fins i tot, per moltes situacions. També la ruta dels Balcans, on hi han tantes i tantes 
persones tancades, se’ls ha blocat el pas des de fa tres anys, que tenen sort d’entitats 
com, per exemple, No Name Kitchen, no?, que estan fent una feina increïble allà.

Heu dit la xifra de 1.200 quilòmetres de murs aixecats en els darrers anys. I és 
cert, des de la caiguda del mur de Berlín, a Europa, i pel que és al voltant de l’espai 
Schengen, s’han aixecat més de 1.200 murs físics; això sense tenir en compte els 
murs virtuals, no?, en forma de programa de vigilància, en forma de programes de 
control per part de Frontex, per exemple.

I quan comences a repassar les xifres, els números, no?, quants diners s’ha gastat 
la Unió Europea o el conjunt dels estats membres de la Unió Europea en reforçar 
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aquestes fronteres i les compares amb els diners, amb els pressupostos que s’han 
gastat en forma d’asil o en ajudar a totes aquestes persones, en polítiques per aques-
tes persones –totes, eh?, totes les institucions–, doncs salta a la vista que la diferen-
cia és enorme. A l’Estat espanyol ara mateix s’està gastant, es calcula, trenta-dues 
vegades més en reforçar les seves fronteres que en polítiques d’asil, en polítiques 
d’acollida. Per tant, aquesta xifra ja parla per si sola de les prioritats dels estats.

I, a part, no podem oblidar tampoc que tot això forma part d’un gran negoci, un 
gran negoci en el qual intervenen moltíssimes empreses, des de les aerolínies que 
fan els vols de retorn en calent, fins a la... –ara tindrem ocasió d’escoltar gent del 
Centre Delàs, no?–, tota la banca armada, com els bancs que tenim a casa nostra 
inverteixen o financen projectes militars que, per tant, són bèl·lics o que financen 
projectes per reforçar les nostres fronteres. Ja tenim el cas, per exemple, d’Indra, de 
Dragados i de Ferrovial, les tres empreses de l’IBEX 35, que fins al 2018 havien re-
but 125 milions d’euros només en concepte de reforçar les fronteres. Per tant, aquí 
també la responsabilitat..., encara més compartida, perquè tot això al final també 
s’està pagant amb els impostos de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes.

Les responsabilitats..., l’altre dia ho dèiem en el Ple i algú es va molestar, però 
la responsabilitat dels estats membres en tot el que està passant és directa. En els 
últims anys, degut al tancament de ports per part d’uns governs, del bloqueig de les 
embarcacions de rescat, d’altres..., fa quatre anys moria una de cada quaranta-una 
persones que intentava creuar el Mediterrani –no ens cansarem de dir aquesta xifra– 
i avui, a dia d’avui, n’ha mort una de cada vuit. Una de cada vuit tenint en compte 
que hi han menys embarcacions de rescat i que, per tant, segurament es poden en-
cara comptabilitzar menys persones mortes, perquè es troben encara menys cossos. 
Però aquesta xifra el que denota és que la responsabilitat de les polítiques dels estats 
membres de la Unió Europea, i en aquest cas, en el que ens toca, de l’Estat espanyol, 
és directa, no?

Això sense parlar, per exemple, les morts que hi ha a l’estret de Gibraltar. Les 
morts que hi ha a l’estret de Gibraltar, que són moltes més que les que, per exemple, 
hi han a la frontera de Mèxic amb Estats Units, no?, una frontera tan mediàtica i tan 
famosa..., aquí se’ns mor molta més gent, i mentrestant el que fa el Govern és pro-
posar una retallada de sous a la gent de salvament marítim, una retallada també en 
els equipaments bàsics, tècnics, com els radars de busca, que segueixen espatllats. 
Ara mateix estan, de fet, els treballadors preveient, no?, la convocatòria de vagues. 

I no m’agradaria deixar de recordar la Soumon, la persona que va morir ahir ma-
teix ofegada a l’estret de Gibraltar, al mar, mentre a dalt tenia un avió de Frontex. Un 
avió de Frontex veia com aquella embarcació s’estava enfonsant, com aquesta noia 
s’estava morint. Com això no passava en aigües espanyoles i l’Estat espanyol ja ha 
decidit que fora de les seves aigües no pensa fer accions de rescat, doncs aquesta per-
sona ahir moria, i no volia deixar de recordar-la.

I amb les propostes, a partir de les propostes que heu fet, heu demanat als dife-
rents grups parlamentaris, i també aprofitem per demanar-ho nosaltres..., hi haurà 
una moció, que també ha presentat Junts per Catalunya un text igual; per tant, s’ha 
presentat dues vegades. És una moció molt llarga, en la qual es parla de moltes coses. 
Demanem aquí als grups parlamentaris, evidentment, que s’aprovi. Moltes d’elles, de 
fet, ja es van aprovar, perquè les hem agafat i hem un copiar-enganxar, directament, 
de la moció del 27 de juliol del 2017, aprovada gràcies a vosaltres; hem agafat talls i 
els hem enganxat directament. Es van aprovar per unanimitat, no hi hauria proble-
ma en aquest sentit. I de fet l’últim punt de tots el que demana és que es reactivi, no?, 
que ens reiterem en tot el que deia aquella moció, que ha caigut, ha caigut al final..., 
perquè cauen al final de les legislatures. Es va acabar la legislatura al novembre del 
2017, però, per tant, el que ens proposem amb aquesta moció és poder-la reactivar.

Heu parlat de la comissió d’estudi. Nosaltres, des del nostre grup parlamentari, 
i també una mica a resultes de l’acord, no?, al que vam arribar tots els grups par-
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lamentaris al centre d’Arts Santa Mònica, crec que va ser, en contra dels discursos 
racistes... Va haver-hi també –Ciutadans ho va proposar– crear aquesta comissió 
d’estudi més global, eh?, no només pel que fa a les vies legals i segures, sinó pel 
fenomen migratori complet. Ens comprometem a portar-ho a la propera Junta de 
Portaveus, perquè ja sigui operativa el proper període de sessions, que comença al 
setembre, ara que ja ens queda només un ple més i, per tant, crec que tampoc tin-
drem gaire dificultat per aprovar-la, perquè és una qüestió compartida entre tots els 
grups parlamentaris.

La revisió de la Llei d’estrangeria, la seva derogació o almenys la revisió d’aquells 
punts més nocius és urgent, és alguna cosa més que..., en el debat electoral que es va 
fer amb el tema del «top manta» amb diferents grups, en aquest cas, municipals, ja 
es va comprometre també el Grup Socialistes a revisar, el senyor Collboni, de traslla-
dar-ho al seu partit per intentar acabar-ho portant al Congrés dels Diputats. Per tant, 
tampoc entenem per què aquest tema... Esperem que ara, a la que hi hagi govern, 
es pugui reactivar ràpidament i revisar de manera urgent aquells punts més nocius. 

També heu proposat, molt encertadament, crec, de poder recordar a l’inici de 
cada Ple, no?, actualitzar el comptador de les persones mortes. Crec que és una ma-
nera de poder recordar a tota la classe política a l’inici de cada Ple la tragèdia que 
s’està vivint al Mediterrani. Per part nostra, evidentment, no hi haurà cap mena d’ob-
jecció, tot el contrari.

Pel fet del corredor humanitari, m’alegra molt el que ha dit la diputada Niubó, 
perquè si... En aquesta moció que nosaltres portarem al proper Ple ja proposem, no?, 
aquesta col·laboració amb el Govern espanyol per realitzar aquest corredor humani-
tari; si des del Partit Socialista també es veu amb bons ulls, per tant, tampoc ente-
nem per què estem esperant a tirar-ho endavant.

Heu parlat de la vostra moció. Demanarem al Govern que us enviï a vosaltres 
l’informe de compliment de tot el que s’havia fet d’abans de que acabés la legisla-
tura. I també el que demanarem és que es reuneixin amb vostès; sé que fa poc es 
van reunir amb el conseller Bosch, però que es reuneixin amb el conseller Bosch i 
aquells responsables polítics, a més, que han estat treballant, no?, en el compliment 
d’aquella moció, perquè, a part d’aquest informe de compliment, pugueu discutir 
amb ells aquells punts que desitgeu.

I ja està –ja està. Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, un agraïment a tots els que feu possi-
ble Stop Mare Mortum. En primer lloc, per la coherència, perquè..., suposo que pas-
sa a molts països del món i d’Europa, però Catalunya no s’entén sense les iniciatives 
des de la societat civil organitzada, i sobretot aquelles que es refereixen al coneixe-
ment, reconeixement i promoció dels drets humans. I per tant, malgrat la vida curta 
de la vostra organització, doncs sou un referent quan parlem del tema que ens ocupa 
avui. De fet nosaltres, com a grup parlamentari, estem molt orgullosos de compartir 
espai amb la Saloua, que va ser una de les primeres portaveus i promotores i funda-
dores de Stop Mare Mortum, aquell 2015. 

I, per cert, la Saloua, si us en recordeu, va ser criticada en el seu moment com 
a portaveu de Stop Mare Mortum perquè parlava de genocidi a la Mediterrània. 
Perquè efectivament, en aquell moment, ens era difícil imaginar quines eren la mag-
nitud i les xifres de morts de què estàvem parlant. I per tant se li va dir que era 
exagerada, quan parlava, i en canvi fa una setmana en el Parlament vam parlar pre-
cisament d’això.
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I per tant gràcies una vegada més, també, perquè des de la societat civil organit-
zada s’ha precedit i s’ha explicat i s’ha anticipat el que passava i, desgraciadament, 
continua passant, però malgrat tot hi han organitzacions, com la vostra, que conti-
nuen fent la feina que pertoca.

Us parlava d’aquesta coherència perquè abans de l’estiu del 2007, després de 
l’acord obtingut amb les diputades i diputats de l’Intergrup per a la Protecció dels 
Refugiats al Parlament de Catalunya, ja vau començar a treballar una proposta per 
avançar en la garantia de vies legals i segures. I segurament aquesta feina continua-
da que heu fet..., continuada..., jo em permeto, no corregir, però sí puntualitzar lo 
que deia en Ruben: no és que la legislatura anterior acabés, sinó que va ser acaba-
da, eh?, abruptament acabada pel 155. I el que sí que és cert és que, com sabeu, les 
iniciatives d’aquest tipus decauen al final d’una legislatura, i per això les haurem de 
reprendre.

Després parlarem de que, efectivament, sí que es poden fer més coses des del 
Govern que les que es fan ara, però sí que és important recordar que, en el que és 
estrictament i administrativament com a comunitat autònoma, les matèries en la 
gestió d’immigració, en la gestió de l’asil, no corresponen al Govern de Catalunya. 
Però sí que és veritat que allò que s’ha avançat, i que això es treballa des del mateix 
Govern, s’ha fet per la informació i la pressió també, la legítima pressió que feu des 
d’organitzacions com la vostra.

Algunes propostes concretes que heu fet: el fet d’instar el Govern central per es 
torni a poder sol·licitar asil en ambaixades i consolats de tercers països, tant en ori-
gen com en països de trànsit; eliminar el visat de trànsit en aeroports per a persones 
de països en conflicte... També vau instar el Govern de la Generalitat a ampliar la 
concessió de visats acadèmics com els ara ja existents pels convenis que hi ha en-
tre la universitat i l’Ajuntament de Barcelona, i ampliar-ho a altres cicles formatius.

Stop Mare Mortum també va fer un crit d’atenció –avui no n’heu parlat– sobre 
les situacions de polissonatge que ocorren a ports catalans, on dèieu que no s’acom-
plien els procediments bàsics, com informar de la seva presència o garantir l’assis-
tència legal i d’interpretació dels polissons. També us volíem demanar si ens podíeu 
dir, sobre aquesta qüestió, si hi ha alguna actualització que ens volguéssiu fer.

En tot cas, a dia d’avui, l’incompliment de la legislació vigent per part dels estats 
europeus, l’espanyol entre ells, fa que les persones que fugen dels seus països tin-
guin tancada la seva entrada. L’accés es converteix en un procés perillós i, moltes 
vegades, de llarga durada, on, com heu explicat, es veuen conculcats els seus drets 
més essencials.

De fet, en el passat Ple, el diputat Wagensberg, aquí present, i la diputada Artadi 
van acusar el president espanyol, ara en funcions, Pedro Sánchez i el Govern socia-
lista de ser corresponsables del genocidi que pateix i que vivim a la Mediterrània. 
Ho refermem i ho afirmem. Mantenir els vaixells que volen rescatar vides confinats 
al port, amenaçar-los amb multes milionàries i acceptar la política mortífera de la 
Unió Europea en matèria d’immigració a la Mediterrània és exactament això, és ser 
còmplices del genocidi que s’ha produït i es continua produint a casa nostra.

En contraposició, també heu recordat l’oferiment per part del Govern de 
Catalunya, avalat per aquest Parlament i explicat, explicitat directament pel presi-
dent Torra, de posar els ports catalans a disposició d’aquelles accions que puguin 
ajudar a pal·liar aquesta situació humanitària.

També el Parlament, i no em sembla un gest estrictament simbòlic, sinó de pro-
funditat política, la setmana passada la Mesa del Parlament es va posar d’acord 
per concedir la Medalla d’Honor a persones i organitzacions que s’han distingit en 
aquesta feina, de no agenollar-se, de no dir que és impossible, de no dir que no hi 
ha res a fer, sinó de desobeir aquelles lleis que són injustes, i recordem que no hi ha 
re més just i més necessari que desobeir les lleis injustes; més encara quan hi han 
vides en joc.
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Però la mar, com a via de fugida i, massa sovint, com a tomba, és la darrera bau-
la d’una cadena de fracassos. Cal anar molt més enrere i molt més al principi. Avui 
com mai hem d’incidir en el canvi de polítiques migratòries, de protecció interna-
cional i d’acció exterior que permetin assolir unes relacions internacionals que, més 
enllà dels interessos, es fonamentin en el coneixement, reconeixement i promoció 
dels drets humans i en el diàleg com a eina principal per a la resolució de conflictes.

En aquest sentit, gràcies a Stop Mare Mortum per la feina que heu fet fins ara i 
per la feina que fareu. I algunes qüestions concretes que sí que us volem plantejar 
després de la vostra intervenció.

La primera és una informació que ara també us deia el company Wagensberg, 
quan es referia que efectivament en el proper Ple hem mirat de recuperar allò més 
essencial d’allò que va decaure a la darrera legislatura; que intentarem..., i estem se-
gurs que s’aprovarà, i estem treballant per tal que sigui possible.

Hi ha algunes qüestions concretes que vosaltres heu criticat, i amb raó. Davant 
de la demanda d’un milió de persones que hi havia, que la Unió Europea havia posat 
només en circulació aquestes seixanta mil places d’asil, us volíem demanar quina 
valoració en feu, malgrat que el nombre sigui petit, sinó qualitativament, com s’ha-
vien executat i si us sembla que en aquest sentit, encara que quantitativament hagin 
estat justes, han estat ben gestionades i són una via útil per treballar.

La segona. Us he referit a la Llei 12/2009, que es va aprovar fa pràcticament deu 
anys i en la qual no s’ha desplegat un reglament. Si us sembla, de demanar també a 
les forces d’aquest Parlament que en les seves homòlogues del parlament espanyol 
puguem treballar alguna via en aquest sentit. Si ens ho podeu dir...

Després, en aquest tema de recursos i contrarecursos que esteu fent –Suprem, 
Constitucional...–, no ens ha quedat clar si aquest últim recurs que heu presentat al 
Tribunal Constitucional està resolt o està pendent de resoldre i quina és la situació.

Evidentment, us hem dit que des d’aquest Parlament la setmana vinent, precisa-
ment, treballarem aquesta qüestió. I, en tot cas, de les propostes que heu fet, si les 
podeu jerarquitzar... Quin us semblaria que podria ser el següent pas per buscar un 
acord en aquesta casa, un acord polític? Amb què podríem treballar?

I l’última qüestió. Vosaltres sabeu que demà –fins ara era aquí en Manel Vila, 
veig que ha marxat– es presenta el Pla director de cooperació al desenvolupament 
2019-2022. Entenent que la qüestió dels refugiats, i específicament dels refugiats a la 
Mediterrània, és una de les qüestions centrals que ens ha de preocupar com a país, 
per la nostra ubicació geogràfica, i que a més a més acollim organitzacions –com la 
vostra, però no només la vostra– que tenen una experiència i un coneixement en el 
tractament i en la intervenció en aquesta qüestió, si us sentiu a gust i reconeguts en 
aquest Pla director i, en tot cas, això, quina valoració en feu.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Acabada aquesta ronda de la intervenció dels 
grups parlamentaris, tornaríem a donar la paraula als representants de Stop Mare 
Mortum per si volen intervenir; en aquest seria per la meitat, més o menys, del 
temps que han intervingut abans. Gràcies.

(Pausa. Veus de fons.)

Adriana Cabeceran Gratacós 

Quanta estona tenim? Intentarem ser breus. (Veus de fons.) D’acord. (Veus de 
fons.) Sí, intentarem contestar les més... (Veus de fons.) Clar, d’acord. Intentem res-
pondre algunes de les preguntes, alguna de cada grup, d’acord?, perquè no podem 
respondre-ho tot, malauradament.

Respecte a les preguntes que ens fèieu sobre què podia fer, si ho he entès bé, què 
podria fer el Govern de l’Estat espanyol, no?, per millorar aquesta situació... (Veus 
de fons.) No? (Veus de fons.) Ah! (Veus de fons.) Sí, no, clar, a Europa sí, però ara 



DSPC-C 317
18 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CAERIT  24

potser, no?, ens queda més a prop Catalunya i, si voleu, doncs ens referim a Espanya, 
per anar una miqueta més enllà... (Veus de fons.)

Bé, sí, aviam, en tot cas, a Espanya, doncs, crec que ho hem plantejat en la nos-
tra intervenció, no?: hem parlat de la frontera sud, de totes les vulneracions de drets 
humans que s’hi cometen, les devolucions en calent; de l’existència encara de con-
certines a la frontera sud en ple segle XXI; dels trets que es disparen, que s’han dis-
parat quan han intentat arribar persones i que va acabar amb l’assassinat de quinze 
persones allà al mar abans de poder saltar; de deixar de criminalitzar les organit-
zacions de drets humans, com ara estan criminalitzades, i d’obrir els ports, perquè 
ara mateix el Govern de l’Estat espanyol ha tancat els ports i criminalitza les orga-
nitzacions que estan fent aquella feina que ningú hauria d’estar fent si hi haguessin 
aquestes vies legals i segures.

El Govern de l’Estat espanyol podria establir un corredor humanitari. Podria fa-
cilitar els casos de polissonatge a les Nacions Unides, com té l’obligació de fer-ho 
i no està fent. Podria revisar la Llei d’estrangeria, que crec que en la resolució que 
va aprovar el Parlament estan tot aquest seguit de coses. I per tant, des d’aquí, des 
de Catalunya, des del Parlament, el que podem fer, doncs, és, en el nostre marc de 
competències, tot el seguit d’accions que vam definir, que vam treballar amb cada 
un dels grups durant un any sencer. I, pel que fa a l’Estat espanyol, doncs reclamar 
totes les accions que vam definir. Vull dir que en realitat està... (Veus de fons.) Sí.

Sonia Ros Muriel (representant de Stop Mare Mortum)

Por dar un..., tenemos tan poquito tiempo que... Per donar només una pinzellada 
d’això que planteges de què es podria fer a nivell europeu... No és l’espai per desen-
volupar-ho, no?, però es podria fer liderar una política migratòria que garantís els 
drets humans, que és lluny del que està fent el Govern espanyol. Per posar un exem-
ple, està fent de corretja de transmissió per demanar més i més fons als governs del 
nord d’Àfrica per continuar amb l’externalització de fronteres, per continuar amb la 
«securització», en comptes de fer un compliment d’aquests drets humans i d’acolli-
da quan els rep.

Per tant, jo crec que una de les coses més importants que pot fer el Govern espa-
nyol és fer de contrarelat d’aquells països que estan fent una política migratòria xe-
nòfoba; no només Itàlia, malauradament hi han molts països d’Europa de l’Est que 
estan assumint aquest discurs de l’odi. Per tant, per nosaltres, el millor que podria 
fer és liderar un discurs i una política migratòria i un posicionament que garantís 
els drets humans.

Adriana Cabeceran Gratacós 

D’acord. Pel que fa a les preguntes del Grup del Partit Socialistes de Catalunya, 
referent al que podria fer la Generalitat de Catalunya, és que em sap greu, però tota 
l’estona ens referirem a la resolució que vam aprovar fa dos anys, perquè en aquesta 
resolució hi ha totes les accions que vam consensuar amb cada un dels grups que 
esteu aquí. Fa dos anys, i malauradament, doncs, no?, al caure la legislatura, doncs, 
sembla que aquesta resolució ja no està en vigència. Però no pot ser que després del 
consens que hi va haver i del fet que s’aprovés per unanimitat, doncs, quedi en paper 
mullat i no s’estableixi tot el que vam definir i consensuar.

El que destacaríem de la resolució, com hem dit en la nostra intervenció primera, 
és el destinar, el guardar una partida pressupostària per a aquest corredor humani-
tari que nosaltres podríem contribuir –però contribuir realment– a establir. Ho hem 
dit abans: sense el compromís d’una partida pressupostària, dir que ajudem a instau-
rar aquest corredor no ens permetrà avançar en aquest sentit.

Sonia Ros Muriel

Intento –perquè hi ha hagut moltes preguntes concretes per part de la senyora 
Niubó– donar pinzellades, i a partir d’aquí, oferiment total per desenvolupar les 
qüestions que has plantejat. (L’oradora tus.) Disculpeu la veu.
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Profund desacord amb el tema que l’incompliment era del Govern anterior. Les 
persones que assumeixen la responsabilitat del Govern assumeixen els incompli-
ments, la fal..., no cal ni que ho desenvolupi, no? Per tant, l’excusa de que l’incom-
pliment era del Govern anterior, absolutament fora del marc.

La sentència cau el juliol del 2018. En aquell moment el Tribunal Suprem, en 
una sentència bastant exemplar cap al Govern espanyol, l’interpel·la a fer moltes co-
ses. El Govern espanyol, liderat pel senyor Pedro Sánchez, no en va fer cap, d’elles. 
No les detallaré ara, però nosaltres fèiem nou demandes. El tribunal condemna que 
segueixi no només les nou peticions, sinó que n’afegeix de noves, i el Govern no en 
fa cap ni una.

La primera de totes, a mode simbòlic, però perquè s’entengui..., no va arribar a 
nomenar qui era l’òrgan responsable d’executar la sentència. Per tant, jo crec que la 
voluntat política queda ben clarificada.

I aquest incompliment, en tema de política migratòria, no està aïllat: ve acompa-
nyat d’un augment de devolucions, de les quals el senyor Marlasca s’omple la boca a 
les rodes de premsa al seu ministeri, d’uns acords comercials condicionats, de for-
mació a policies, de dotació de material en costa, de desmantellament de salvament 
marítim... Estem des..., aquest Govern està desmuntant un servei públic que cap go-
vern s’havia atrevit a tocar de la manera que ho ha fet el Govern espanyol. Per tant, 
no aïllem els fets, no ens posem excuses, sinó que entenguem quin és el context de 
la política migratòria frontera sud del Govern actual. No només no va... Quan deia la  
companya de Ciutadans el tema de nivell europeu, no?... Al Tribunal Europeu de 
Drets Humans ja s’havia interposat un recurs pel tema de les devolucions en calent. 
No només no va desistir del recurs, sinó que va presentar exactament el mateix i ha 
iniciat devolucions en calent al mar, que trigarem anys a arribar als tribunals com-
petents i que siguin condemnats, no?, però que ara mateix no hi ha cap expert que 
no tingui dubte del que s’està fent ara mateix, amb els acords del 92, són devolucions 
en calent al mar.

Aplaudim que hi hagi un salvament europeu, però assegurem-nos que sigui sal-
vament, que no sigui com Frontex, que realment no està fent salvament. Però no 
deixa de sobtar que exigim un cos de salvament europeu i desmantellem un cos de 
salvament nacional. Aquí en podríem parlar una mica.

Hi han moltes coses, però, per respecte també a les preguntes que han plantejat 
els altres grups, les contestem després.

Adriana Cabeceran Gratacós 

Sí, per respondre a En Comú Podem, referent al tema de la coordinació amb al-
tres organitzacions a Catalunya i a l’Estat espanyol, doncs potser podríem anomenar 
un exemple, que és la Caravana Obrim Fronteres, que del 12 de juliol fins al dia 21, 
doncs, està anant cap a la frontera sud espanyola, precisament a visibilitzar les vul-
neracions de drets humans que tenen lloc a l’Estat espanyol, a través d’accions de 
denúncia que es fan amb entitats locals, o sigui, de la mà d’entitats locals.

Per tant, algunes companyes de Stop Mare Mortum, amb altres organitzacions i 
persones, doncs, d’aquí a Catalunya i de l’Estat espanyol, estan ara mateix exercint 
aquesta tasca.

Sonia Ros Muriel

Només afegir, a nivell més de coordinació respecte a la comissió jurídica amb la 
que col·laboro..., a nivell nacional sí que estem coordinats amb organitzacions que 
treballen a frontera sud, en temes de litigi estratègic del que seria accés a oficina 
d’asil, etcètera.

Adriana Cabeceran Gratacós 

I respecte a la pregunta sobre el seguiment de la resolució, que també l’han ano-
menat Ciutadans, i que no es va..., amb aquella esmena que no va tirar endavant, 
doncs hem de lamentar que, efectivament, no hi hagi hagut seguiment d’aquesta re-
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solució. Han passat dos anys, la Comissió d’Acció Exterior ha tardat, no?, dos anys 
a cridar-nos per, entenc, fer una mica de seguiment en aquesta qüestió, i, bé, el que 
comentàvem abans, després de tres anul·lacions de la nostra intervenció. 

Ara no està vigent, i ens preguntem i demanem, doncs, com continuem treba-
llant. Esperem que s’aprovi la moció presentada per Esquerra Republicana, perquè 
pugui també donar peu a la vigència d’aquesta resolució, i esperem de veritat, doncs, 
poder seguir treballant en aquesta línia, perquè és la proposta consensuada de tots 
els grups parlamentaris.

Sonia Ros Muriel

Bé, aprofito per contestar una pregunta que ha estat més transversal dels grups, 
respecte als recursos interposats als diferents tribunals.

Nosaltres vam interposar una demanda al Govern espanyol per l’incompliment 
de les dues quotes de reubicació del 2015. De sobres és conegut l’incompliment, que 
el juliol passat va condemnar l’Estat espanyol al seu compliment, tot i els múltiples 
obstacles que va posar l’advocat de l’Estat per considerar el tribunal competent; a 
nosaltres, legítims, etcètera. En el període d’execució, que ja corresponia al Govern 
actual, com he explicat abans, no es va posar en marxa cap de les mesures d’exe-
cució que s’hi podrien haver posat. I finalment, el febrer d’aquest 2019, l’advocat 
de l’Estat va demanar la impossibilitat material i jurídica d’executar... El Tribunal 
Suprem es va fer seva la tesi. No entrarem en valoracions d’això, perquè és una re-
solució que no compartim però que respectem.

Però sí que és important per nosaltres explicar, sobretot per les pressions que es 
puguin fer al Congreso de los Diputados, quins són els dos motius que s’ha fet seus 
el tribunal, que és que no queden persones reubicables... Crec a que a ningú se li 
escapen les persones que estan estancades i bloquejades a Itàlia i a Grècia; de fet es-
tem parlant de més de 150.000 persones, quan el compliment, el que ens faltava per 
traslladar, eren disset mil. I el segon és un suposat..., «un suposat» no, el Reglament 
comunitari no és suposat, és de desembre del 2018, i és un reglament comunitari que 
es va fer annexat, per part de la Comissió Europea, a un paper d’estat de l’agenda 
migratòria, on alguns estats membres havien preguntat a la Comissió Europea què 
és el que havien de fer amb els fons romanents de reubicació que no havien estat 
executats. La Comissió Europea, lluny de declarar la reubicació per finalitzada, els 
diu als estats membres que poden emparar els fons romanents no només en reubi-
cació, sinó en polítiques equivalents. En canvi, l’advocat de l’Estat ha apel·lat que 
aquest Reglament comunitari dona per finalitzada la reubicació i que, per tant, no hi 
ha possibilitat jurídica de compliment.

Vam interposar un recurs de reposició, que no va ser admès. Vam demanar un 
incident d’execució per equivalència, que era una possibilitat que havíem posat sobre 
la taula des del moment zero de la demanda, que és facilitar que el Govern pogués 
posar sobre la taula mesures alternatives a la reubicació, si considerava que el com-
pliment no es podia fer en la seva totalitat. No vam arribar a les mesures, perquè no 
vam arribar ni a començar l’execució. 

I davant del que considerem una vulneració de la tutela judicial efectiva, ja que 
no es va proposar ni una indemnització –no tant a l’associació, sinó que nosal-
tres proposàvem que es donés als estats que s’havien hagut de fer càrrec de l’aco-
llida d’aquestes persones–, hem interposat un recurs d’empara davant el Tribunal 
Constitucional, que, contestant a la pregunta del senyor Dalmases, estem esperant 
si serà admès a tràmit.

Adriana Cabeceran Gratacós

Per contestar a Esquerra Republicana... (Veus de fons.) Ah, perdó, tens raó. (Veus 
de fons.) D’acord. 

Bé, respecte a la pregunta de què esperem... –perdó, al Partit Popular–, respec-
te a què esperem de Catalunya, doncs crec que ho hem dit: esperem que compleixi 
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amb els compromisos i les obligacions adquirides ara fa dos anys, que es posi en 
vigència aquesta resolució i que la tirem endavant. Hi ha moltes demandes adreça-
des al Govern de la Generalitat. Per tant, podem treballar en aquest sentit, i podem 
treballar també a nivell d’Estat espanyol, perquè hi ha moltes accions destinades a 
interpel·lar l’Estat espanyol en diferents qüestions.

Sonia Ros Muriel

Doncs jo disparo a mode de titular, també. Nosaltres pensem que la política migra-
tòria no és un tema de generositat, és un tema d’obligació. Tenim una sèrie de protocols 
i de convencions que hem signat, de respecte de drets humans i de drets fonamentals. 
Per tant fer una política migratòria que compleixi amb aquests drets humans no és un 
acte de generositat de les societats europees. Això, per una banda.

I respecte al que plantejava, que no puc estar més d’acord que el tema és com-
plex i que posa sobre de la taula la necessitat de coordinació de moltes instàncies i 
organismes internacionals, nosaltres com a societat civil només podem exigir que 
tots els recursos que van destinats als responsables públics i a les seves estructures 
siguin capaços de resoldre problemes complexos. 

I per últim, perquè s’ha parlat molt de migració regulada, nosaltres no volem 
posar de manifest que el que estem defensant és una migració irregular, tot al con-
trari; però tampoc caiguem en el parany de pensar que la migració superregulada 
és la solució, perquè hi han molts exemples de que el tema és complex, que no es 
tracta només de fer contractacions en origen, etcètera. Perquè tenim exemples, com 
les treballadores de fresa de Huelva i molts altres exemples d’emigració regulada, 
que no funcionen. 

Per tant, les polítiques migratòries que han de garantir els drets humans han de 
ser globals, no només ha d’estar posat el focus en el tema dels permisos de treball, i  
pensem que és un tema molt més complex que parlar del dilema migració regular  
i irregular.

Adriana Cabeceran Gratacós

D’acord. Ara... (Veus de fons.) Sí, d’acord.

Sonia Ros Muriel

Ens en queda un.

Adriana Cabeceran Gratacós 

Un parell, sí; d’acord. Doncs per respondre ràpidament a Esquerra Republicana, 
bé, ens alegrem de que s’aculli la proposta d’anunciar el nombre de morts oficials a 
l’inici de cada Ple del Parlament. Esperem que això sigui, que pugui ser una propos-
ta consensuada de tots els grups. I, com hem dit abans, doncs, estem disposades a 
quedar amb cada un de vosaltres per tirar endavant aquesta proposta. 

Esperem l’informe de compliment, i tornem a insistir en el tema del corredor hu-
manitari. Si no hi ha un compromís ferm, i per tant això vol dir reservar una partida 
pressupostària per a un corredor humanitari, no hi haurà corredor humanitari i no 
podem dir que hi estem a favor.

(Veus de fons.)

Sonia Ros Muriel

Simplement, afegir el que el Ruben Wagensberg comentava del tema de morts. 
Jo crec que ens hem de fer nostres, com a resultat també d’aquesta..., com a conse-
qüències directes, que deia el senyor Riera també, les morts que passen als CIEs, les 
morts dels menors sota la tutela de l’Estat i la falta de programes i de política migra-
tòria d’acollida efectiva per als menors no acompanyats, que sí que són competència 
nostra i que no hem de perdre mai l’oportunitat d’insistir en que formen part de la 
política migratòria. Perquè aquests menors no acompanyats, en moltes ocasions, han 
arribat aquí perquè no tenen una via legal i segura per fer-ho i per retrobar-se amb 
els seus familiars.
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Adriana Cabeceran Gratacós 

Sí, i per últim, per contestar a Junts per Catalunya, sí, bé, el tema del genocidi, 
nosaltres, des de la plataforma ciutadana que som, Stop Mare Mortum, sempre hem 
defensat que es tracta d’un genocidi, per activa i per passiva. El que està passant al 
Mediterrani, les morts al Mediterrani són conseqüència d’unes polítiques, no d’unes 
accions causals, sinó d’unes polítiques a nivell d’Unió Europea i a nivell dels dife-
rents estats. Per tant, estem parlant d’una nova forma de genocidi, i ho podem dir 
ben fort.

Pel que fa a l’actuació pel tema del polissonatge, no ens consta que hi hagi ha-
gut cap avenç en aquesta qüestió. El Parlament de Catalunya va consensuar ins-
tar el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat el compliment de 
la Resolució A.871, com he dit abans, de l’Organització Marítima Internacional, 
que diu que s’han de facilitar mensualment a Nacions Unides els casos de polis-
sonatge existents en el territori espanyol, i també l’establiment d’un protocol per a 
aquests casos, també és d’obligat compliment i ho hauria de ser també a Barcelona 
i a Tarragona. Per tant, en això es podria avançar.

Sonia Ros Muriel

Doncs per contestar breument a la valoració sobre el mecanisme de reubicació, 
com ha funcionat, més enllà de les valoracions que ha fet la Comissió Europea, que 
ha sigut absolutament complaent amb l’incompliment de tots els estats membres, nos-
altres pensem que ha estat una gestió absolutament insuficient i desastrosa, però sí 
que reivindiquem que es necessita un mecanisme, que el mecanisme i la figura com 
a tal poden ser útils; es necessita que el principi de solidaritat i de distribució de res-
ponsabilitats dels estats membres funcioni, sigui amb el mecanisme de reubicació o 
sigui amb un de més eficient, però creiem que hi ha sobre la taula un mecanisme que 
té un recorregut de millora molt ampli però molt possible, no?

Per tant, la nostra reivindicació, amb aquesta demanda al Tribunal Suprem, pre-
cisament és reactivar que aquest mecanisme pugui continuar funcionant, i sobretot 
li interessa al Govern espanyol –d’aquí també la sorpresa de l’incompliment–, per-
què és un país d’entrada i li interessa, com a pocs altres a Europa, que funcioni un 
mecanisme de solidaritat i de distribució i responsabilitat compartida.

La presidenta

Sí, haurien d’acabar... És que porten ja vint-i-un minuts, és a dir que... 

Sonia Ros Muriel

Ja estem.

La presidenta

És que no tenim temps, perquè estem fent esperar l’altre compareixent. (Veus de 
fons.)

Jo els agraeixo la seva compareixença aquí, senyora Cabeceran i senyora Ros. 
Disculpin les molèsties i haver-los hagut de canviar de data, però finalment han po-
gut comparèixer. Dono les gràcies a elles dues, però també als altres representants 
de Stop Mare Mortum que les acompanyen. I jo crec que hem de seguir, davant de 
tot aquest espectacle de xifres que ens han donat, lamentable, hem de continuar tre-
ballant perquè això s’aturi, i s’aturi al més aviat possible. Per tant els emplaço a estar 
en contacte amb els grups parlamentaris i seguir treballant fora d’aquesta comissió, 
si és possible. Així que moltes gràcies.

Adriana Cabeceran Gratacós 

Gràcies.

La presidenta

En tot cas, ara les acomiadaré, i deixem cinc minutets perquè puguin entrar els 
altres compareixents ràpidament.
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La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i vuit minuts i es reprèn a les cinc  

i cinc minuts.

La presidenta

Bé, reprenem la sessió.
Ara comentava amb la portaveu de Ciutadans que donada l’hora i que després 

quedaria un altre punt del dia, que és la proposta de resolució i la constitució de la 
ponència de la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors..., ella em co-
mentava que, en tot cas, Ciutadans retiraria la seva proposta de resolució de l’ordre 
del dia, la posposaríem per a la següent sessió de la comissió (remor de veus), no per 
demà, sinó per la següent que convoquem de cara a setembre.

Si a vostès els sembla bé... (Pausa.) Sí? D’acord? (Pausa.)
(Veus de fons.) Hem de substituir, sí. (Pausa llarga.)

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat (substitució de membres de la ponència)

202-00022/12

D’acord. Doncs bé, en tot cas, si els sembla bé, passem al punt 4 de l’ordre del 
dia, perquè, per a la proposició de llei, hauríem d’informar, el Grup Republicà havia 
d’informar d’una substitució d’un dels membres de la ponència pel seu grup.

En tot cas, senyor Wagensberg, vol vostè fer l’anunci de la substitució?

Ruben Wagensberg Ramon

Sí. La diputada Marta Vilalta substituirà el diputat Gómez del Moral.
Gràcies.

La presidenta

D’acord, doncs queda dit en acta. La diputada Marta Vilalta és nova membre de 
la ponència. 

D’acord. Aleshores el punt 4 ja queda resolt. 

Compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau per a informar sobre les activitats i les propostes del centre 

357-00418/12

Passaríem al punt 2 de l’ordre del dia, que és la compareixença d’una represen-
tació del Centre Delàs d’Estudis per la Pau davant d’aquesta comissió per informar 
sobre les activitats i les propostes del centre. Els dono la benvinguda. Els demano 
disculpes per aquesta demora en el temps i l’espera, però, bé, no sabem ben bé..., 
quan comencem, però no quan acabem. En tot cas, el compareixent és el senyor 
Jordi Calvo Rufanges, coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau. (Veus de 
fons.) Ah, perdó, sí. Benvingut. Li dic, com a la compareixença anterior, té..., per un 
espai d’uns vint minuts, si es pot cenyir al temps... Després els grups parlamenta-
ris faran alguna pregunta, i després tindrà vostè un segon torn, de rèplica. Així que 
benvingut, i moltes gràcies.

Jordi Calvo Rufanges (coordinador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau)

Moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Volem agrair-los, com a Centre Delàs, 
que ens convidin a comparèixer en la comissió per explicar les nostres propostes. 
Tot això ve d’alguna participació en alguns altres fòrums en els que hem demanat 
parlar de pau i seguretat, de la importància que és que també parlem d’aquestes 
qüestions. I, com que pensem que no tothom ens coneix, perquè som una entitat molt 
petita, sí que faré tres minuts de presentació del Centre Delàs.
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(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

És una entitat que va néixer en el marc de Justícia i Pau, l’any 99, i que és el re-
sultat del treball fet pel que, l’any 88, era la campanya contra el comerç d’armes a 
Catalunya. Però des del 2010 ja tenim personalitat jurídica pròpia i treballem com 
un centre d’investigació independent. Fem anàlisi de pau, de seguretat, d’armamen-
tisme i de militarisme a casa nostra, a l’Estat i al món.

Som al voltant de quaranta voluntàries, activistes i investigadores, amb una seu 
central a Barcelona, però amb delegacions i grups –grups que també són grans i pe-
tits– a Molins de Rei, a Sant Cugat, a València, a Granada, a Donosti i a Madrid, on 
treballem tant com podem amb moviments socials per la pau locals.

També presència internacional, amb una presència permanent d’una xarxa, a la 
que pertanyem, sobre comerç d’armes, a Brussel·les, per fer lobby a les institucions 
europees. És molt probable que en parlem amb companys de vostès per treballar 
aquestes qüestions.

I també treballem com a oficina descentralitzada a Barcelona de l’International 
Peace Bureau, amb les altres oficines a Berlín i Ginebra, una entitat que va rebre el 
premi Nobel de la Pau l’any 1917 i que representa més de tres-centes entitats paci-
fistes de setanta països del món.

També som membres del War Resisters’ International, i també col·laborem amb 
entitats de reconegut prestigi, com el SIPRI, a qui assessorem en matèria d’indústria 
militar i despesa militar espanyoles. 

També participem activament en campanyes internacionals per la pau, les més 
rellevants del moment, com «Stop Killer Robots», la Campanya Internacional per 
l’Abolició de les Armes Nuclears, i impulsem i coordinem la Campanya Global 
sobre la Despesa Militar, amb activitats i partners a més quaranta països dels cinc 
continents.

Finalment, som impulsors de la campanya «Banca armada», que podem dir que 
està ara en una fase de relativa expansió, amb companys d’Itàlia i dels Països Baixos. 

Així que el Centre Delàs ja portem uns vint anys de recerca i d’activisme, intentant 
construir una narrativa de pau i de seguretat, però sota el prisma de la cultura de pau 
i la no-violència. La nostra especialitat és l’anàlisi del cicle econòmic militar o cicle 
armamentista, i d’això és del que els parlaré sobretot, eh?, de les propostes relaciona-
des amb aquest cicle. És un cicle pel qual hi ha un procés en el que es decideix i crea 
el consentiment per a destinar els recursos públics per a mantenir estructures militars 
i armades, una indústria que els subministri les armes i que les exporti, uns bancs que 
els financin i una política de relacions exteriors en la que les operacions militars són 
la norma.

Tot això ho fem amb publicacions, però també amb la divulgació de dades, i po-
dem dir que tenim l’única base de dades de militarisme i d’armamentisme d’Espa-
nya –no la fa ni el Ministeri de Defensa–, on posem la despesa militar espanyola, 
les exportacions de l’empresa espanyola en la indústria militar espanyola i també la 
indústria militar catalana, el finançament de les empreses d’armes i altres aspectes 
sobre forces armades i gènere i militarisme.

Venim aquí perquè pensem que és un moment realment especial perquè sumem 
esforços, més que mai, tenint en compte el context en el que vivim, en que hi ha, 
des de ja fa molts anys, desenes de conflictes armats, i podem dir que ara una reno-
vada cursa armamentista, en la que no només participen Estats Units i Rússia, sinó 
que també participen les grans potències que en podem dir «emergents» –l’Índia, 
Xina i Brasil–, però que també cal sumar-hi Aràbia Saudita; cal sumar-hi Emirats 
Àrabs Units, a l’Orient Mitjà; cal sumar-hi la militarització, subvencionada pels Estats 
Units, d’Israel i d’Egipte; cal sumar-hi l’expansió del militarisme i de l’armamentisme 
a l’Àsia Pacífic, on Japó, Corea del Sud i molts països del Sud-est asiàtic apareixen des 
de fa molts anys en els primers llocs en les estadístiques de despesa militar mundial.
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És a dir, anem a un militarisme al que, a més, cal afegir l’expansió dels nacionalis-
mes populistes, que, amb lideratges com els de Trump, el Bolsonaro, Duterte, Putin, 
Le Pen i Salvini, entre molts d’altres, expandeixen una ideologia i maneres de fer polí-
tica que ens fan pensar que podem afrontar un període previ a una gran contesa bèl·li-
ca mundial, ja que s’assembla molt als períodes que es van donar abans de les guerres 
mundials que ja coneixem. Vivim en un moment històric en el que, si no rectifiquem, 
es donaran tots els elements necessaris per a conflictes armats, més conflictes armats, 
per a repressió, per a persecució de la dissidència, per a retallades de drets i llibertats, és  
a dir, per a violència d’estat, que pensàvem que havíem deixat enrere.

A més a més, és especialment alarmant el desprestigi de la comunitat internacio-
nal, vinguda a menys, on el multilateralisme es veu com una inútil càrrega que ens 
aboca a unes relacions internacionals sense diàleg i sense intercanvi i que, a més, 
no qüestiona la globalització neoliberal i financera que va provocar la crisi global 
de 2008, que ha donat ales als moviments polítics més reaccionaris de tot el món. 
Estem construint un món on es criminalitza a qui es veu obligat a marxar de casa 
seva per la guerra, per la repressió i la pobresa, i també a qui els ajuda. Mentrestant, 
aplaudim a qui ven les armes als exèrcits que llancen les bombes de les que han de 
fugir.

Catalunya, com bé diu la Llei de foment de la pau, que tots vostès deuen conèi-
xer..., l’Administració de la Generalitat, els ens locals, d’acord amb les seves 
competències, han d’actuar en qüestions sobre la solució pacífica dels conflictes, 
l’ensenyament i l’educació per la pau, la presència a mitjans o el foment del desar-
mament global. Això ens ho diu una llei vigent.

Cal que recuperem també l’esperit i les propostes de la Moció 55/XI d’aquest 
Parlament, de 13 de juliol del 2016, en virtut de la qual es va aprovar donar a les propie-
tats militars usos civils, no fer actes d’exaltació militar, com per exemple les desfilades, 
les maniobres militars a espais civils, la presència d’avions de combat a exposicions 
aèries, evitar la presència de l’exèrcit a espais educatius i no donar ajudes a la indústria 
militar a Catalunya.

Per tot això, des del Centre Delàs els proposem que treballin, de la manera en que 
puguem, des d’aquí, des de Catalunya, per desarmar i desmilitaritzar les  polítiques 
de seguretat i defensa de Catalunya, d’Espanya, d’Europa i d’arreu. I en concret les 
propostes –les hem posat aquí, eh?, i explicant-les– són les següents.

La primera és contribuir a la reducció de la despesa militar. La despesa militar és 
l’inici del cicle armamentista i del negoci que aquest comporta. A Espanya, la des-
pesa militar real anual és actualment de 20.000 milions d’euros, l’1,67 per cent del 
PIB i el 4,4 per cent del pressupost total, amb una clara tendència de creixement dels  
últims anys. Aquesta quantitat és el doble de la que el Govern espanyol admet, i 
porta en pressupostos, el Govern, una quantitat inferior a la real per portar-la a de-
bat al Congrés.

Al Centre Delàs fem un càlcul anual de la despesa militar seguint el criteri de la 
mateixa OTAN i afegint-hi la qüestió del deute militar i diferències entre despesa 
inicial i efectivament liquidada, que habitualment aquesta diferència es refereix a les 
operacions militars a l’exterior, que no es pressuposten inicialment. Espanya dedica, 
al pressupost que ara coneixem, 54,6 milions a despesa militar al dia, el que suposa 
428 euros per habitant a l’any. És a dir, Catalunya, per la part que li toca, podria es-
tar destinant més de 3.000 milions d’euros a pressupostos militars cada any.

Una cosa que hem de saber és que l’objectiu d’arribar al 2 per cent de despesa 
militar que promouen l’OTAN i Estats Units no és fruit de cap estudi basat en ne-
cessitats de seguretat del nostre país; és simplement una xifra arbitrària que pensem 
que tracta d’augmentar en els pressupostos militars perquè hi hagi més diners per a 
comprar armes per a les nostres empreses i les d’Estats Units.

Sobre això, a Catalunya proposem que col·laborem a obrir un debat que encara 
no està obert i que veiem que des de Nacions Unides es veu també molt necessari 
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–hi ha indicis de que es vol treballar–, sobre la pertinença, la utilitat, l’eficiència de 
les despeses militars, i que identifiquem qui es beneficia d’aquest negoci.

Demanem reduir les exportacions d’armes. Els demanem treballar per l’aplicació 
rigorosa i efectiva de la legislació que ja existeix sobre comerç d’armes, que són la 
Llei sobre control de comerç exterior de material de defensa i doble ús, espanyola; 
la posició comuna per la qual es defineixen les normes que regeixen el control de les 
exportacions de tecnologia i equipaments militars, de la Unió Europea, i el Tractat 
sobre el comerç d’armes de 2013, per a evitar que la venda d’armes espanyoles pugui 
contribuir a la guerra o a qualsevol altre tipus de violència armada.

Espanya apareix cada any entre els set primers exportadors d’armes del món, 
i s’han multiplicat per deu les exportacions realitzades en tan sols una dècada. 
I això no és casualitat, el Govern espanyol ha invertit molt perquè això sigui així: el 
Govern li dona ajudes a l’R+D militar; l’executiu s’implica en la consecució de con-
tractes d’exportacions d’armament, entre moltes altres maneres d’ajudar la indústria 
militar espanyola.

Els demanem que des de Catalunya es proposin encara més eines per a inter-
pretar i per a aplicar la legislació sobre exportació d’armes que ja existeix i que 
podem dir que només li falta ser aplicada, ser complida. Hem de proposar també, 
tenim marge per a proposar ampliacions i millores de la legislació sobre exportació 
d’armes, seguint exemples d’altres països de la Unió Europea on hi ha més transpa-
rència, més detall en la informació i criteris més restrictius per a autoritzar exporta-
cions d’armes. Finalment hem d’evitar, sigui com sigui, les exportacions d’armes, ja 
que sabem que, un cop les armes són venudes, se’ls perd la pista i no hi ha res a fer.

Una altra proposta és la d’evitar la producció d’armament a casa nostra. 
Catalunya també és productora d’armament. Tenim un mapa sobre la indústria mi-
litar a Catalunya que els animem a visitar. Tenim un informe que molt aviat..., ja en 
vam fer un sobre la indústria militar a Catalunya, ja fa uns anys, però ara en farem 
un altre sobre la indústria de seguretat i militar existent a Catalunya, on trobem de-
senes d’empreses que fabriquen productes i tecnologies militars destinades a la fa-
bricació d’armament a Catalunya. Ens atrevim a dir que Catalunya produeix alguns 
dels components dels avions que avui dia bombardegen el Iemen. I això es fa des 
d’aquí.

Caldria que aquest Parlament sabés exactament quin armament es fabrica a 
Catalunya i on és venut. A més, cal que fem una anàlisi rigorosa de les rutes de les 
armes que venen de tot l’Estat i que són embarcades en ports catalans, rumb a rè-
gims dictatorials i guerres.

Proposem a aquesta comissió que encarregui un informe al respecte que puguem 
debatre, que permeti fixar un full de ruta per a aconseguir que Catalunya no contri-
bueixi a perpetuar guerres i a la violència armada en general.

I, ja com a última proposta global, els proposem que apliquem, que portem a 
terme polítiques de seguretat més eficients i coherents amb la construcció de pau. 
Sobre aquesta qüestió volia fer una petita introducció fent una anàlisi sobre les ame-
naces a la seguretat que identifiquem no nosaltres, sinó fent, diguem-ne, una posada 
en comú de les que identifiquen l’OTAN, la Unió Europea, el Govern espanyol i els 
Estats Units. Les amenaces són les que veuen a continuació.

El terrorisme, sabem que no es gestiona amb, diguem-ne, respostes militars. Es 
gestiona amb cossos de seguretat, amb mesures polítiques i socials. Quan s’ha fet 
amb respostes militars, com és el cas de la guerra contra el terror, s’ha demostrat 
més bé contraproduent i, més que reduir-lo, l’ha augmentat. 

La segona de les amenaces, la proliferació d’armament, es treballa amb acords 
multilaterals i tractats de desarmament. 

La tercera amenaça, el ciberterrorisme, no requereix, òbviament, els exèrcits ni 
les seves armes per a ser contrarestat.
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La seguretat energètica i nuclear pot afrontar-se amb mesures encaminades a 
promoure l’economia verda i sostenible, que comporti menys riscos per a la produc-
ció d’energia.

Els estats fràgils, per exemple, que puguin ser focus de conflicte, requereixen 
més desenvolupament igual i llibertat, cosa que les intervencions militars no asse-
guren. I, si no, mirin el cas de Líbia.

El crim organitzat, sabem que és competència sobretot dels cossos de seguretat. 
Les crisis econòmiques també han sigut identificades com a amenaça a la segu-

retat. No sembla que puguin ser controlades manu militari. 
La seguretat marítima està en mans d’una combinació de cossos d’àmbit policial, 

i és cert que també militar, i especialment per part d’agents humanitaris. 
Una altra amenaça, el canvi climàtic, no sembla que pugui ser reconduïda a base 

de canonades ni bombardejos.
Finalment, sembla intencionadament desproporcionat que s’hagi d’enviar l’exèr-

cit per a fer front als fluxos migratoris irregulars, és a dir, per a fer front a homes, 
dones i nens desarmats que intenten passar, com hem vist abans, una frontera per 
buscar una vida millor.

Així, els proposem que caminem cap a la reducció de les estructures militars i 
reconduir aquests recursos per ajudar-nos veritablement a fer front a les amenaces a 
la nostra seguretat, que identifiquem per tot arreu.

Cal oposar-se a l’augment d’efectius militars, com el que acaba de llançar el 
Govern espanyol, que justifica amb la participació en operacions militars a l’exte-
rior o, per exemple, amb la militarització de tasques d’àmbit civil, com l’extinció 
d’incendis. A Catalunya hi ha 5.162 bombers; 2.240 d’aquests són voluntaris. Potser 
seria millor destinar alguns recursos de la UME, que té 3.500 quadres de comanda-
ment i personal de tropa en marineria, als cossos de bombers.

Cal que aquest Parlament s’oposi a l’ús de les operacions militars de l’exèrcit 
espanyol com a eina de política exterior i evitar que l’exèrcit espanyol torni a parti-
cipar en cruentes guerres que destrossen països i ens fan a nosaltres més insegurs.

Els demanem que aquest Parlament impulsi i promogui tant com pugui els pro-
cessos de desarmament existents, és a dir, el tractat de prohibició de les armes nu-
clears que Espanya bloqueja amb la resta de membres de l’OTAN; el procés de 
prohibició dels robots militars, seguint les directrius de la campanya internacional 
«Stop Killer Robots»; promoure internacionalment i a Espanya la reducció de la 
despesa militar, tal com demana l’alt representant per al desarmament de Nacions 
Unides, qui va donar suport a la campanya global sobre la despesa militar.

Finalment, en últim lloc, els demanem que treballem plegades influint tant com 
puguem en el rol de la Unió Europea en matèria de seguretat i defensa. Un català serà 
l’encarregat de comandar el procés de militarització de la Unió Europea obert per 
la presidència europea anterior, que preveu destinar 13.000 milions d’euros a recer-
ca i desenvolupament d’armament en el pressupost del 21 al 27, al que caldrà sumar 
35.000 milions que aportaran els estats, això sí, que no computaran com a dèficit.

És cert que Europa té molt a dir en qüestions de seguretat, però ni fabricar més 
armes, ni exportar-les encara a més països, ni tenir un exèrcit europeu, ni destinar 
més recursos a l’I+D militar farà que estiguem més segures, com podem veure amb 
les amenaces que la mateixa Unió Europea identifica. Europa també pot exportar 
seguretat d’una altra manera: amb cooperació al desenvolupament, ajut humanitari, 
amb l’impuls de processos de pau, amb la mediació de conflictes, reforçant la de-
mocràcia, els drets humans i les llibertats, comprometent-se amb el canvi climàtic 
i acollint i donant asil a qui ho necessiti, tal com va passar amb els europeus en el 
passat.

I pensem també que el Govern català, que el Parlament i que els seus partits po-
lítics i que les institucions públiques catalanes tenim la possibilitat i la responsabili-
tat de fer-ho. Ens ho diu la Llei de foment de la pau, ens ho recorda també la Moció 
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55/XI, sobre la desmilitarització de Catalunya, i les moltes iniciatives aprovades en 
aquest Parlament sobre pau i desarmament. No tenim ja excuses, coneixem la situa-
ció, sabem que estem construint, estem posant els «mimbres» d’un futur de futures 
guerres i de molta més inseguretat. I pensem que per a tenir més seguretat, també 
nosaltres, cal que apostem per treballar per la pau i el desarmament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Calvo. Moltes gràcies per la seva exposició. Ara és el torn dels 
grups parlamentaris. Ho farem com abans i començarem pel grup parlamentari ma-
joritari, el Grup de Ciutadans. Té la paraula el senyor Matías Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Calvo, i benvingut a la 
Comissió d’Acció Exterior. Bé, ens ha fet una visió, diguem-ne, de part, lògica, eh?, 
que li hem d’agrair, perquè vostès estan treballant per un bé molt preuat, que és el 
de la pau, no? Com bé sap, perquè n’hem parlat, doncs no coincidim al cent per cent 
amb el prisma, amb la visió que se’n fa des del Centre Delàs, però, tot i això, estem 
disposats a col·laborar-hi, i li reitero el que ja li vaig dir fa unes setmanes: que la 
nostra delegació, la delegació de Ciutadans al grup polític Renew Europe, el nostre 
grup polític al Parlament Europeu, tindrà les portes obertes també per rebre’ls i per 
poder col·laborar.

Abans hem estat parlant d’un..., un altre, un més, potser el principal drama que 
s’està patint a hores d’ara en el nostre entorn, que és el drama que es viu, la tragè-
dia que s’està vivint continuadament, des de fa ja massa anys, a la Mediterrània, no? 
També he de dir que la tecnologia militar també està salvant vides, i això ha de quedar 
clar. És a dir, des de la posada en marxa de l’operació Sofia, per exemple, que va ser 
a l’octubre de 2015, l’Armada Espanyola, i amb la col·laboració de l’Exèrcit de l’Aire, 
doncs, ha rescatat del mar al voltant de setze mil refugiats que anaven cap a una pos-
sible mort imminent, no?

Bé, la indústria de l’armament. La indústria de l’armament –vostè ho ha comen-
tat– té certa potència, certa capacitat de desenvolupament, de recerca, d’innovació, 
una capacitat industrial molt clara a Espanya i, dins d’Espanya, d’una forma molt 
específica i molt clara també a la nostra comunitat autònoma, a Catalunya. Vostè ha 
parlat –que voldria que m’ho aclarís també, que m’ho pugui aclarir, no?–, doncs que, 
en certa forma, estem col·laborant amb els bombardejos, des de la indústria catala-
na d’armament, al Iemen, no? Sí que m’agradaria que em fes cinc cèntims d’aquesta 
qüestió.

Però, de tota manera, estem parlant d’una qüestió, en una Europa del segle XXI, en 
una Unió Europea en la que tenim una sèrie de, diguem-ne, deures i d’obligacions 
comunitàries, no?... Bé, doncs, tot i això, tot el que té a veure amb l’armament, amb el 
comerç d’armes, amb la venda d’armes, amb el control d’aquesta venda d’armes, tot 
i que hi han polítiques comunes, hi ha una posició comuna vigent des de 2008, tot i 
que hi han uns criteris molt clars d’actuació, una sèrie d’ítems pel que fa a la indús-
tria, a l’equipament militar o la tecnologia militar que es pot vendre, amb la que es 
pot comerciar, doncs..., bé, ens trobem davant d’una competència que en podem dir 
«estrictament estatal». És a dir, són els estats membres els que tenen aquesta compe-
tència, tot i que tenen el compromís de seguir, doncs, des del tractat internacional de 
venda d’armes fins a aquesta posició comuna i els ítems que desenvolupen els criteris 
que s’han d’aplicar a l’hora de donar aquestes llicències de comercialització.

Vostè sap, perquè l’hi vaig dir personalment, que per part del nostre grup te-
nim força clar que no podem desmantellar sense més una indústria. Estem parlant 
de molts llocs de treball. Estem parlant també d’una recerca i un desenvolupament 
i una innovació que permeten desenvolupar altres facetes industrials a Espanya i 
a Europa i al món; per tant, hi ha moltes tecnologies nascudes de forma estricta-
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ment militar que a hores d’ara tenen una aplicació civil extensíssima i, a més a més,  
doncs, que s’ha de reconèixer i que tots podem gaudir-ne. Però sí que és veritat, doncs,  
que no podem entrar en una escala armamentista. 

Vostè ha parlat també de la necessitat de potenciar la cooperació. Hi estem to-
talment d’acord. Les vies per resoldre molts conflictes, fonamentalment, es basen 
en acords de cooperació. Però abans, que parlàvem de la Mediterrània també, hem 
parlat moltíssim de les vies legals i segures; quan parlem de ponts –perquè al final 
estem parlant de ponts–, als ponts habitualment, doncs, s’hi han comptar les dues 
ribes, i la situació en cadascuna d’aquestes ribes no és ben bé la mateixa, no? I, per 
tant, si mirem el nostre entorn, per exemple, de la Mediterrània, que té a veure tam-
bé amb la situació de conflicte, doncs, no és el mateix la situació que hi ha a Líbia 
que la situació que hi ha a Egipte o que hi ha a Algèria o que hi ha al Marroc. Com 
tampoc és el mateix la situació que s’està vivint des de ja fa també massa temps a 
tota la zona del Sahel, que a més a més és una situació amb escalada, i on ens tro-
bem reiteradament amb el que podíem anomenar «estats fallits». Per tant..., coope-
rar amb estats fallits és complicat, és molt complicat. 

Voler imposar des de la distància i des de, diguem-ne, el confort que ens dona la 
ubicació geogràfica a Europa... Hem de recordar-ho: malgrat que hem tingut episo-
dis molt sanguinaris no fa gaire dècades a dins d’Europa, però, tot i això, estem vi-
vint una situació de pau que Europa no coneixia durant segles; vull dir que aquesta 
és una realitat objectiva. Aquest confort potser no ens deixa veure ben bé què és el 
que està passant en altres indrets del món. 

Nosaltres som molt conscients del que està passant, som molt conscients de que 
són solucions que estan molt per sobre del que podem fer..., que farem tot el que po-
drem, eh?, però del que podem fer des del Parlament de Catalunya; que, en tot cas, 
hem de seguir construint aquestes sinergies pel que fa a les polítiques de pau en 
l’àmbit de la Unió Europea. La Unió Europea no és perfecta –però és que perfecte 
no hi ha res al món–, però, en tot cas, estem decidits a seguir-la construint en les 
millors condicions. 

L’hi reitero: nosaltres estem al seu abast i a la seva disposició aquí al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, per descomptat, i per descomptat també a 
Brussel·les i a Estrasburg, doncs, cada cop que ens necessitin.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Alonso. És el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; moltes gràcies. I també per agrair, en primer lloc, la compareixença, el fet 
que ens hagi donat a conèixer més..., perquè és veritat que a vegades, no sempre co-
neixem prou centres de prestigi com aquest, a més amb una xarxa de col·laboradors 
també de prestigi –el SIPRI i molts altres que, visitant la pàgina web, doncs, un ho 
pot veure i s’ha de reconèixer–, i la tasca que fan d’investigació, d’anàlisi, amb un 
concepte de seguretat en el sentit més global, no?, la seguretat global, que té molt 
més a veure amb altres elements, segurament més socials o de cooperació, que no 
amb l’estrictament militar.

Per tant, si ens centrem en els objectius que a grans trets, doncs, vostè menci-
onava –contribuir a la reducció de la despesa militar, la reducció d’exportacions 
d’armes, evitar la producció d’armament i, en definitiva, més polítiques de seguretat 
coherents des de la cultura de pau–, en aquests termes hi podem estar, hi estem, de 
fet, plenament d’acord, no?

Sí que és veritat que segurament això aniria bé que es concretés o, com a primer 
pas, doncs, volgués dir doncs més transparència, no?, tenir més dades, poder fer més 
avaluació del que realment passa i, en general, incidir molt més en el debat públic, 
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jo crec que una tasca també d’influència política, i també social, de capacitat de ge-
nerar un debat públic, que segurament no està tan present a la nostra societat, sobre 
aquestes temes, armamentístics i de cultura de pau, com hauria de ser.

Nosaltres sí que –també és comentava, no?– creiem que, a nivell de defensa, 
aquesta estratègia de seguretat més global, com més ampli sigui el marc, per tant, 
més a nivell europeu es pugui fer, més creiem que pot ser més efectiva, no? I segu-
rament, com deia, no només en la seguretat més estricta, que sempre se’n parla, sinó 
des d’un punt de vista de seguretat més general i més global.

Però ens sembla que, sobretot, hem de tenir la mirada més centrada en la Unió 
Europea, que efectivament..., amb aquelles propostes, aquelles polítiques que vostè 
feia, no?, d’incidir més en la cooperació al desenvolupament i en molts altres ele-
ments que van més enllà del que segurament es fa o tradicionalment s’ha fet.

Simplement dir que, en fi, des del Parlament de Catalunya, doncs, també des del 
meu grup estem disposats a continuar treballant o, en tot cas, a començar a treballar, 
perquè em sembla que no hem començat massa més. Però sí que dir que ens sembla 
que tot el que es pugui avançar en transparència, més informació, ens sembla que 
pot ser molt més positiu per al debat públic que s’ha de produir.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Niubó. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí; moltes gràcies. Realment, i principalment, sumar-nos a les felicitacions i al 
reconeixement de la tasca que fan; una tasca que potser, i malauradament, és més in-
visible del que convindria, perquè crec que –i és el que es comentava anteriorment–, 
entrant a la pàgina web, només que facis una mica de tafaneria pels diferents mapes 
i les dades que hi ha, és com bastant il·lustrativa del pes que encara té la indústria 
armamentística a l’economia espanyola, però també del pes que té dintre de la in-
dústria catalana, que potser a vegades no en parlem gaire.

A nosaltres sí que ens han cridat l’atenció un parell de les coses que també es 
podien veure, no?, que és precisament això, aquest mapa interactiu que demostra 
com les fronteres que sovint posem per a les persones i els límits que posem a les 
persones no són les mateixes fronteres que apliquem a l’hora del comerç d’armes.

Ens agradaria també preguntar-los sobre si fan vostès algun tipus de valoració 
del fet que, malgrat que hi hagin diferents resolucions de Nacions Unides que recla-
men que hi hagi un embargament d’armes a països on s’estan vulnerant els drets hu-
mans, hi ha un incompliment flagrant d’aquestes resolucions. En aquest Parlament 
s’ha tractat alguna vegada el cas d’Israel, no?, la necessitat d’un embargament d’ar-
mes a l’Estat d’Israel, mentre segueixi vulnerant els drets humans de la població 
palestina. I que creiem que, per una banda, aquesta resistència que hi ha a exigir 
l’acompliment d’aquesta resolucions també té una vinculació clara amb els interes-
sos de la indústria armamentística i el pes que té el lobby armamentístic en els po-
sicionaments polítics que sovint es fan en la política exterior de l’Estat espanyol, i a 
vegades també ens ho hem pogut trobar en la manca de resposta per part d’alguns 
grups, fins i tot en el Parlament de Catalunya; coses que realment ens sorprenen  
i que ens agradaria traslladar-los.

També ens sembla interessant l’informe sobre banca armada a Espanya. Creiem 
que també és important incidir en aquesta vinculació que hi ha entre bancs i em-
preses catalanes amb el comerç d’armes i, realment, quines serien les mesures con-
cretes que es podrien prendre des del Govern de la Generalitat de Catalunya, des 
d’aquest Parlament, des de les seves especificitats competencials, per realment evi-
denciar aquesta relació, no? Com, d’alguna manera..., creiem que hi ha segurament 
per part de la població poc coneixement d’aquestes vinculacions i, per tant, un des-
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coneixement del fet de que tenir els estalvis o de que tenir una sèrie de productes 
financers en una banca en concret, com això en realitat està relacionat amb els temes 
de comerç d’armes. I creiem que és un tema important per poder treballar millor de 
cara a una sensibilització de l’opinió pública, i fins i tot a l’hora de defensar alterna-
tives per una banca ètica i per una banca que no tingui inversions en empreses que 
produeixen armes que s’utilitzen per a conflictes i per vulnerar drets humans, com 
es comentava amb el tema del bombardejos al Iemen.

És especialment interessant, i creiem que l’hauríem d’utilitzar, el mapa de la in-
dústria militar en aquest..., ja de tot l’Estat, però ens interessa el tema de Catalunya, 
precisament, perquè estem al Parlament de Catalunya i perquè ja fa molt de temps 
també que hi ha una resolució aprovada, que hem tornat a aprovar al Ple del 
Parlament, sobre la importància de crear un centre d’avaluació d’empreses i drets 
humans a Catalunya, que no es posa en marxa, que no tenim una resposta clara per 
part del Govern de per què no es posa en marxa aquest centre, malgrat que ha estat 
aprovat i reivindicat, i que precisament, doncs, seria un dels centres que tindria un 
paper fonamental a l’hora de fer aquestes investigacions de la indústria armamen-
tística que hi ha a Catalunya i com es vincula amb situacions de vulneració de drets 
humans. Llavors, sí que ens agradaria, d’alguna manera, preguntar-los què pensen 
de la creació d’aquest centre, si n’estan al cas i tenen alguna informació més de com 
aquest centre es podria utilitzar per a tots aquests temes de clarificar el circuit de la 
producció d’armes i la vulneració de drets humans.

Finalment, creiem que és particularment interessant i creiem que també valdria 
la pena sentir com creuen que podem visibilitzar més les campanyes de desmilita-
rització de l’espai públic, de l’educació, no? Vostès han comentat que tenen una sèrie 
de propostes. No sé si han pogut fer una mica de valoració de com està aquesta si-
tuació en l’àmbit de Catalunya, no? Hi han hagut algunes coses que hem pogut veure 
arran del consell de..., del Saló de l’Ensenyament a Barcelona; però també, doncs, 
per exemple, el fet que fins fa molt poc hi hagués instal·lacions al castell de Montjuïc 
que estiguessin encara en mans d’associacions que feien un homenatge, justament, 
al que va passar en la data del 18 de juliol del 36... Vull dir, si vostès també han 
pogut, d’alguna manera..., tenen alguna mena de mapa o de situació de, encara, ins-
tal·lacions militars que estiguin dintre d’aquest ús, no?, i que podrien passar a ser 
instal·lacions d’ús social i no militaritzat.

I, finalment, sobre l’estudi que també tenen en gènere i polítiques d’inseguretat, 
sobre els impactes que precisament té la militarització sobre les dones, si ens po-
drien compartir una miqueta més les conclusions d’aquest estudi, perquè creiem que 
també, dintre de tota la transversalització de les polítiques feministes, ens sembla 
que és molt important poder fer també una associació del tema de l’impacte de la 
militarització en les dones específicament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP, 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per la vostra comparei-
xença, per la seva compareixença, i el nostre reconeixement i màxim respecte a la 
vostra tasca i a la contribució que feu a la nostra societat i al compromís global con-
tra la militarització i pel desarmament i per la construcció de la pau. Moltes de les 
coses que podria dir ja s’han dit; per tant, en tot cas, només les subratllaré i n’afegiré 
alguna de nova.

Em semblaria especialment interessant que poguessin aquí, en seu parlamentà-
ria, fer esment, si és que és possible, d’aquelles empreses, aquells capitals o aquells 
elements de la banca a Catalunya que tenen una contribució més neta, més directa a 
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la indústria militar i a la cursa armamentística. Em sembla que seria interessant que 
vostès en poguessin fer esment. Sé que són dades que estan publicades..., però que es 
puguin escoltar aquestes dades, si és que és possible, en seu parlamentària. Perquè la 
crítica és molt important, però l’autocrítica també, no?, i hem de conèixer quins són 
els compromisos reals del teixit productiu, del capital financer vinculat a Catalunya 
en la promoció d’aquesta indústria de la guerra.

I en aquest sentit, tal com s’ha dit, des de fa temps i reiteradament en aquest 
Parlament aprovem la necessitat de disposar d’un instrument de supervisió i control 
de les empreses catalanes en la seva actuació contrària al respecte dels drets socials 
i ambientals en les seves activitats exteriors. Seria bo que poguéssim incorporar 
també en aquest instrument i en aquest mecanisme la supervisió i el seguiment de la 
contribució a la indústria militar. Però el problema que tenim és que, malgrat que ho 
aprovem reiteradament, encara no hem aconseguit que aquest dispositiu, que aquest 
instrument es posi en marxa i sigui operatiu. Segurament la seva pressió com a 
 l obby o la seva funció com a grup d’interès, en aquest sentit, seria molt positiva, eh?

Crida l’atenció la dada del 4,4 per cent, no?, de l’Estat espanyol, del pressupost 
que es destina directament, entenc, a la indústria militar, quan sembla impossible 
arribar al 0,7 en matèria de cooperació al desenvolupament. Per sota del 0,7 inten-
tem o s’intenta revertir allò que es destrueix, no?, amb el 4,4 per cent, perquè sabem 
que les polítiques de cooperació, directament o indirectament, es veuen finalment 
molt abocades a aquelles zones on prèviament la mateixa indústria militar ha causat 
destrucció i estralls. En la compareixença anterior, parlant de la crisi migratòria, es 
parlava de Líbia com un estat fallit, no?; Líbia és un estat fallit perquè hi ha hagut 
una operació militar de la Unió Europea, de l’OTAN, que l’ha convertit en un nou 
estat i en un estat fallit, amb especial participació del Regne Unit i de l’Estat fran-
cès en el seu moment. Tenim una gran crisi humanitària, una gran crisi migratòria, 
màfies que treballen lliurement a la Mediterrània, fruit d’una determinada política 
exterior, d’una determinada política militar en el seu moment.

Vaig acabant, presidenta... Bé, seria interessant si vostès tenen dades –o, si no és 
possible ara estendre-s’hi, si ens poden indicar si és el cas– que relacionin milita-
risme amb crisi ambiental i amb crisi climàtica –ens imaginem que sí, que deu ser 
així, no?– i militarisme amb crisi humanitària i amb emergència humanitària, no? 
M’imagino que, si fem un seguiment de la traçabilitat de la indústria militar, troba-
rem una correlació directa entre indústria militar, crisi climàtica i crisi humanitària, 
és a dir, amb les dues grans crisis que tenim en aquests moments en el planeta, no? 
Per tant, em sembla que és interessant assenyalar-lo. 

També m’imagino que deuen vostès tenir alguna observació feta o dades dis-
ponibles o publicades sobre la violència masclista i sexista dintre la cultura militar  
i dintre del mateix exèrcit de l’Estat espanyol.

I també, finalment, com veuen vostès les perspectives o les expectatives, en el 
nostre context polític i econòmic, de l’objecció fiscal davant de tot això, no?, tant per 
part de persones, com d’entitats, com d’empreses, quin recorregut en aquests mo-
ments pot tenir tot això.

Òbviament, estem d’acord amb totes les propostes que vostès han plantejat. I en 
allò que estigui a les nostres mans com a grup parlamentari, doncs, hi donarem su-
port a través de qualsevol iniciativa que es presenti en aquest sentit o que vostès ens 
facin arribar en aquest sentit.

I només dues darreres qüestions que ens afecten molt directament. Ja ho ha par-
lat la diputada Susanna Segovia abans: sembla impossible que l’exèrcit marxi dels 
salons de l’ensenyament. Ho hem aprovat en reiteradíssimes ocasions en aquest 
Parlament, en plenaris fins i tot, en comissions, crec que l’Ajuntament de Barcelona 
també ha pres iniciatives en aquest sentit... Hi ha un consens de la societat civil, i 
l’exèrcit no se’n va del Saló de l’Ensenyament. Per tant, no sé si vostès tenen idees 
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perquè se’n vagi, no?, en aquest sentit (veus de fons i rialles), o si podem reforçar, 
diguéssim, aquest consens ampli, social, per fer-ho possible.

I després no sé si vostès també han observat el creixement –i amb això acabo, 
presidenta– pel que fa a les maniobres de l’exèrcit espanyol en zones civils i, fins i 
tot, en zones urbanes a Catalunya des de l’any 17. No sé si vostès han tingut ocasió 
d’observar l’augment de la presència de maniobres militars, en fi, en zones urbanes 
o en perifèries urbanes, en diversos territoris i ubicacions de Catalunya.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Ara seria el torn del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, però, com que el seu representant ha marxat, donaríem la paraula al Grup 
Parlamentari Republicà. Té la paraula el senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies. Afegir-me també a l’agraïment per la vostra compareixença. També per-
sonalment us el transmeto com a seguidor, com a admirador i com a soci del Centre 
Delàs. A més, ha sigut molt pertinent, no?, després de la compareixença d’Stop Mare 
Mortum, en la qual s’ha parlat de les persones que fugen de les guerres, o no, per-
què, encara que no fugin de les guerres, també s’acaben topant amb una indústria 
militar, per exemple, no?, a les fronteres, amb la vigilància a les fronteres, amb totes 
aquestes empreses que tenen accions a l’hora de fer la guerra, però també a l’hora 
d’impedir que la gent que està escapant de la guerra o d’altres situacions pugui ac-
cedir a països més segurs.

A l’Estat espanyol ens trobem, a part, amb una indústria militar que podríem 
dir que és una mica també un chiringuito, no?, on ens trobem empreses o directius 
d’empreses d’armament, com Indra o com Navantia, i tenen directius que prèvia-
ment havien estat militars, que havien passat pels exèrcits, o ministres de Defensa, 
directament, com Pedro Morenés, que també ha estat secretari de Defensa després, 
que alhora ha estat un dels principals empresaris de la indústria armamentística del 
país, i on, per cert, durant el seu mandat com a ministre, abans de ser recol·locat 
com a ambaixador als Estats Units, les empreses a les quals ell havia estat vinculat 
havien rebut fins a 115 milions d’euros per part del Govern. Dos mil disset: 4.347 
milions d’euros invertits en empreses d’armament; ens preguntem què es podria fer, 
no?, amb tots aquests diners. També ara parlàvem de les dificultats també de recur-
sos per gestionar l’acollida de tantes persones que escapen, entre d’altres, dels con-
flictes bèl·lics; doncs, també ja veiem d’on podrien sortir tots aquests diners.

I el problema..., també és el volum, però no només el volum, sinó, com heu co-
mentat, també les exportacions. I el principal client al Pròxim Orient de l’Estat es-
panyol és l’Aràbia Saudita; l’Aràbia Saudita, que també és el primer client fora de les 
Nacions Unides, un client, a més, que se li està venent armament, no? No sé si –això 
ho hem discutit diverses vegades i no ho acabem, aquí, de tenir del tot clar– s’es-
tan incomplint les resolucions o les posicions comunes, l’article 2, si no ho recordo 
malament, de la posició comuna de la Unió Europea, si s’està incomplint al vendre 
aquest armament a Aràbia Saudita o no s’està incomplint. El Govern espanyol de-
fensa que no, entitats defensen que sí... Però el que està clar és que tot això també 
passa amb un absolut secretisme, no?, que tota l’acceptació, el..., disculpa, no sé la 
paraula tècnica, però l’acceptació de que aquest armament sigui venut o no, es deci-
deix en un òrgan, el JIMDDU, un òrgan que a més és superobscur i s’empara en una 
llei franquista, si no ho recordo malament, del 1968, en la qual, a través d’un secret 
d’estat, a través dels secrets d’estats, no es pot explicar per què es decideix que un 
país és òptim per vendre armament o no. En el cas d’Aràbia Saudita i la guerra que 
està perpetrant al Iemen, ja fa anys, sembla clar que no hauria de passar cap mena 
de control perquè això pogués ser així.
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I faré unes preguntes vàries, ens sumem a les preguntes que han fet, sobretot, 
les dos intervencions anteriors. I no és una pregunta tant per a vostè, sinó per a tots. 
Jo crec molt pertinent això que ha dit vostè de que és necessari obrir un debat, és 
necessari també obrir-lo aquí al Parlament; no sé com ho podríem fer, segurament 
ha de sortir d’aquesta comissió. Però també voldria proposar, crec que seria molt in-
teressant una compareixença del Centre Delàs també en una comissió compartida, 
segurament, no només a Exterior, sinó amb Economia, per exemple. No s’ha parlat... 
Jo vaig estar en una xerrada que vau fer a la Fira d’Economia social i Solidària, en 
la qual en aquell cas s’estudiava el cas de l’ajuntament i com estava vinculat, no?, la  
banca amb la qual treballa, que sovint, per una situació purament tècnica o ad-
ministrativa, no en pot sortir i, per tant, està directament obligada, podríem dir, a 
mantenir-se amb bancs o amb banca armada. Podríem fer el mateix, penso, com-
partit amb la Comissió d’Economia, en el cas de la Generalitat de Catalunya, per 
descobrir fins a quin punt la banca amb la que treballa la Generalitat de Catalunya 
és banca armada i fins a quin punt tenim recursos o mecanismes per poder, poc a 
poc, anar-ne sortint.

També ens interessa molt –i aquí em sumo a la demanda del diputat de Ciutadans– 
que ens expliquis també –per entendre-ho més a fons– com Catalunya o la indús-
tria catalana, diguéssim, participa en la indústria armamentística, en aquest cas, per 
exemple, que acaba repercutint en una guerra com la del Iemen. Ens sumem, per tant, 
a la proclama de Ciutadans, però alhora també els demanem que, quan fiscalitzem 
les vendes d’armament de l’Estat espanyol a l’Aràbia Saudita, també s’hi sumin, no 
com ha passat altres vegades.

Vostè ha dit que tenim la possibilitat i que tenim la responsabilitat..., hi afegeixo 
«tenim l’obligació» de treballar en aquest sentit; és una obligació moral, i per tant... 
Ara segurament no tindrà temps per respondre tot el que se li ha plantejat; per tant, 
segur que l’haurem de tornar a convidar, però sobretot reiterar això: crec que estaria 
molt bé poder fer una compareixença compartida amb la Comissió d’Economia per 
poder estudiar a fons el cas català, que és el que ocupa a aquest Parlament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya. Té la paraula el senyor De Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, presidenta. Una prèvia, si m’ho permeteu: nosaltres teníem el 
company diputat Toni Morral, que és soci vostre, alcalde durant molts anys de 
Cerdanyola, i que li feia il·lusió fer aquesta intervenció, i precisament, per obliga-
cions polítiques derivades de formar part del nostre grup, no pot ser aquí, però, en 
tot cas, m’ha demanat de fer-vos arribar i encoratjar-vos a continuar la vostra tasca 
com l’heu fet fins ara. Com també ho fem des del grup parlamentari i us agraïm la 
presentació que heu fet avui.

Quan ara ens lliuràveu, que us l’agraïm molt, aquest treball vostre –que a més 
has coordinat tu directament, no?–, «Polítiques de seguretat per la pau: una altra 
seguretat és possible i necessària», a mi sovint em ve al cap que es recorda poc 
que a mitjans dels noranta la Fundació Carnegie per la Pau Internacional li va lliu-
rar al president Clinton una proposta per..., en aquells moments ells explicaven com 
actualitzar les polítiques de defensa i seguretat dels Estats Units. I a mi m’agrada 
molt recordar-ho, perquè una de les propostes que feia la Fundació Carnegie per la 
Pau Internacional, crec que poc intervinguda per independentistes i sediciosos cata-
lans, era el reconeixement ampli dels drets humans en la seva dimensió individual, 
però també el reconeixement ampli dels drets humans en la seva dimensió col·lecti-
va. Específicament, aquest estudi de la Fundació Carnegie per la Pau Internacional, 
ho recordo, de mitjans dels noranta –l’any 95, si no m’equivoco–, el que deia és que 



DSPC-C 317
18 de juliol de 2019

Sessió 13 de la CAERIT  41 

el reconeixement, l’aplicació del dret a l’autodeterminació arreu del món, promocio-
nat i avalat pels Estats Units, solucionava set de cada deu..., l’estudi parlava de «hot 
points», no sé com ho traduiríem, però, vull dir, conflictes calents arreu del món, eh?, 
set de cada deu en aquell moment.

Per tant, no dieu res de nou quan parleu de que una altra seguretat és possible i 
necessària, allunyada del que ha estat, des de l’edat de pedra, una manera de resol-
dre els conflictes, que és tenint la pedra més grossa, l’arc més potent, la catapulta 
més poderosa o el míssil de llarg abast més potent.

Com deia el company Wagensberg, efectivament, hi ha un fil de sang que lliga 
la compareixença de Stop Mare Mortum i de vosaltres, del Centre Delàs. Però a 
nosaltres, que ho havíem dit també anteriorment, ens sembla que és interessant que 
aquest Parlament segueixi observant i segueixi reconeixent que des de la societat 
civil organitzada d’aquest país, diríem que a cada problema hi ha una solució; que 
si Stop Mare Mortum va néixer en un moment, el 2015, perquè hi havia una crisi 
humanitària a la Mediterrània i volia proposar solucions i denunciar i activar-nos, 
doncs el Centre Delàs..., que, si no m’equivoco, teniu personalitat jurídica pròpia des 
del 2010, però de fet la vostra feina arrenca ja a finals dels vuitanta, el 88, amb la 
campanya contra el comerç d’armes. I per tant en aquest sentit és interessant perquè, 
com comentava que feia el centre Carnegie per la pau internacional, a Washington, 
a Estats Units, a principis dels noranta, vosaltres també, d’alguna manera, ens pro-
poseu com aturar algunes inèrcies, que ens sembla precisament, perquè són inèrcies, 
que no es poden aturar, i en canvi és absolutament necessari que es canviïn.

Quan vosaltres expliqueu que en la situació en que estem des de Catalunya 
s’aporten 3.000 milions d’euros al manteniment de les polítiques militars de l’Estat 
espanyol, doncs sembla absolutament contradictori amb les necessitats que té aquest 
país i que té la seva gent.

I un diputat que m’ha precedit deia: «És que, clar, això no els correspon, a vos-
tès, de parlar-ho. Els correspon als estats.» Sí, sí, efectivament, sí, sí. Doncs preci-
sament aquí és una de les respostes de per què aquest país, més que buscar un altre 
estat, vol un estat que respongui a les necessitats i a les peticions que fa la mateixa 
societat. Perquè no ens serveix, l’excusa de que els militars puguin apagar focs; el 
que necessitem són bombers, i el que no ens acaba de convèncer és que els militars 
puguin salvar gent a la Mediterrània –que seria molt discutible–; el que necessitem 
són equips de salvament. 

I tampoc ens convenç el tema de la indústria, tot i que aquest és un punt que 
l’Estat, efectivament, tant el Partit Popular, com Ciutadans, com Socialistes –i ho 
recordava ara el diputat Wagensberg–, quan va passar aquesta qüestió, aquesta gran-
díssima venda d’armes que s’havia de fer des de l’Estat i que el Partit Socialista s’hi 
havia oposat quan era oposició..., doncs finalment també, quan va ser govern, va uti-
litzar una llei directament sorgida de la Dictadura per poder emparar i poder man-
tenir aquesta venda d’armes, i a més a més es va justificar també, es va parlar dels 
llocs de treball, si no ho recordo malament, que havia implicats en aquesta.

Per tant, efectivament, cap d’aquestes justificacions és suficient per dir que, enca-
ra ara, els exèrcits com a tals són necessaris com s’entenien, per exemple, en el segle 
XIX o durant bona part del segle XX.

I també és curiós..., quan heu plantejat que una de les grans justificacions del 
tema dels exèrcits és la lluita contra el terrorisme. Vosaltres i les xarxes interna-
cionals on esteu heu plantejat un nou concepte de seguretat i un nou concepte de 
com preveure, com anticipar-se a molts d’aquests atacs, que té poc a veure amb els 
exèrcits tradicionals. Però ara sí que em poso una mica seriós: precisament a casa 
nostra, en aquests moments, en aquests dies, parlar que la despesa militar pot ajudar 
a preveure segons quins atacs terroristes, quan precisament el que estem mirar d’es-
catir és quin ha estat el paper de les clavegueres de l’Estat en el pitjor atac terrorista 
que ha patit aquest país, doncs ens sembla que, efectivament, ens costa molt molt 
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d’entendre. I encara es fa més dolorós pensar que estem suportant aquest Estat i les 
seves estructures quan, presumptament, trobem actuacions que en qualsevol altre 
país serien autènticament un escàndol. I per tant, com ja sabeu, també des d’aquest 
Parlament i des dels nostres representants al Congrés espanyol, mirarem d’escatir al 
màxim quina ha estat la responsabilitat de l’Estat en aquesta qüestió.

Tornant al tema de la vostra presència aquí, sí que hi han dos preguntes concre-
tes que us volíem fer, que ens semblen interessants. Sabeu que hi ha molta gent que 
estem treballant i que mirem de pensar com podria ser la Catalunya del futur, tam-
bé pel que fa a seguretat i defensa. Sovint es parla de forma controvertida del model 
islandès, que és un model aparentment sense exèrcit, amb una bona policia fronte-
rera, amb una bona policia de guardacostes, etcètera. Sovint també s’explica, per 
criticar-ho, que tenia el suport explícit d’Estats Units; però el suport d’Estats Units, 
a partir del 2010, 2011, si no m’equivoco, no hi és. En tot cas, si a vosaltres us sem-
blaria un model de transició interessant, si n’heu parlat...

I la segona qüestió, que suposo que és molt més llarga –i per tant no us dema-
no una resposta, però només saber si hi heu pensat i si heu...–, és aquesta proposta 
alternativa de com ha de ser la seguretat europea, de com s’ha de concebre la segu-
retat europea, perquè sigui única, perquè sigui comuna, i si en el marc de la Unió 
Europea us sembla que hi ha algun model que ens permeti avançar per fer una pro-
posta alternativa a la que està fent estrictament ara la Unió Europea, que, per enten-
dre’ns, és una delegació a l’OTAN, eh?

La presidenta

Moltes gràcies, senyor De Dalmases. Ara és el torn de paraula, per respondre, 
del senyor Calvo.

Jordi Calvo Rufanges

Moltes gràcies. No es podrà respondre a totes les preguntes, òbviament; si no, no 
acabaríem la compareixença, eh?, abans de sopar. Però sí que crec que podem..., bé, 
fer alguns comentaris i, per descomptat, obrir la col·laboració.

Amb els que esteu i us heu quedat, no?, el pressupost, que en podem parlar, eh?, 
quan vulgueu... D’això es tracta, no?, de que... Nosaltres, això que diem, no ho diem 
perquè..., no ho sé, perquè se’ns ha acudit ara n’estem realment convençuts, perquè 
ho pensem i ho treballem amb profunditat. No és una casualitat, la proposta aques-
ta, ni l’anàlisi. I, com n’estem tan convençuts, pensem que parlant molt probable-
ment podrem arribar, eh?, a alguna entesa també amb qui no està d’acord amb el 
que diem.

Sobre els comentaris, preguntes del senyor Alonso, bé, una repassada ràpida, 
simplement un comentari ràpid. De la tecnologia militar se n’ha parlat molt, i és 
veritat que hi ha una manera de defendre i que la recerca militar ha sigut molt útil 
per a usos civils. Però nosaltres ens preguntem: i si aquesta recerca s’hagués de-
dicat des d’un inici a un objectiu civil, no hauríem arribat abans a l’objectiu civil? 
O per exemple, internet, no hauria arribat abans a les persones que als militars? 
Probablement, eh?, tindríem internet deu o vint anys abans del que va existir.

Col·laborem amb els bombardejos al Iemen? Sí, sí, d’alguna manera sí. És veritat 
que des d’aquí es participa en fabricació a través d’electrònica i de components i de 
software destinat a algun armament que conforma els avions que bombardegen el 
Iemen. Aràbia Saudita va comprar molts Eurofighters fa uns anys, i els Eurofighters 
tenen tecnologia catalana, per dir-ho d’alguna manera, tenen tecnologia espanyola, 
i no se sap ben bé qui fa què i a on. Si això es fa a Madrid i no es fa a Barcelona, 
doncs que ens ho diguin i ja no ho direm, eh? De moment és el que sabem.

Ens falta, òbviament, molta informació i molta transparència per part de les em-
preses. I aquí ens referim sobretot a Indra. Indra és una empresa que té bona fama 
per moltes qüestions, però és veritat també que dedica el 20 per cent de la seva ac-
tivitat a qüestions de defensa, militars, de seguretat. I això no ho explica bé. Ens ha 
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de dir on es fa. Hi ha qui diu que tenen un búnquer a Madrid. Bé, doncs, que quedi 
ben clar, i sabrem si es fa a Catalunya o no.

Però, bé, estem treballant en aquesta qüestió. Veiem que la indústria militar a 
Catalunya no és la més rellevant, per descomptat, no es on es fan les armes que criti-
quem habitualment, però hi col·laboren. I la tendència és que anirà a més, no sembla 
que hi hagi un fre ni una reducció.

Sobre l’exportació d’armes, és competència totalment, completament estatal, a 
Espanya. A Bèlgica, per exemple, no; allà és dels, diguem-ne, governs regionals. Aquí 
és estatal i la responsabilitat és absolutament política. Que ningú ens digui que, bé, 
que és de l’empresa que ho ven i que ho deixa de vendre. L’empresa demana permís 
al Govern i és el Govern el que li dona el permís. I no fer-ho sí que seria una il·legali-
tat, i això, diguem-ne que no passa; o, si passa, actuarien els tribunals d’una manera 
habitual.

Sobre aquesta qüestió de les exportacions d’armes, lligant-ho amb altres pregun-
tes, podem dir que... Jo crec que l’embargament d’armament, crec que és un missat-
ge molt important i un objectiu..., i políticament té més força que lo que diu la llei 
–la posició comuna, la llei espanyola, el Tractat de comerç d’armes internacional...–, 
té més força, però és com un objectiu que en les relacions internacionals és gairebé 
impossible d’aconseguir. 

Que això no significa que no s’hagi de caminar si és necessari, perquè si en les 
Nacions Unides ho ha d’aprovar el consell de seguretat, en la Unió Europea ho han 
d’aprovar, doncs, tots els estats..., i és una cosa difícil i hi ha molt pocs embarga-
ments i són molt qüestionables. El resultat que tenen és molt baix i no és com s’està 
apostant en la comunitat internacional per controlar les exportacions d’armes.

L’opció que s’ha elegit –i pot ser que sigui tramposa, qui ho sap?– és la d’aquesta 
legislació, que sobre el paper està molt bé, però que segons la interpretació que es 
faci de qui la vol aplicar, diguem-ne que sempre té molt de marge perquè tot sigui 
legal i il·legal al mateix temps, segons qui ho miri.

I, en el cas europeu i espanyol, vendre armes a Aràbia Saudita és legal, perquè 
el Govern li ven armes a un país que el Govern, amb els seus informes, considera 
que no és un país que està en conflicte armat, amb els seus informes considera que 
no és un país on es vulneren els drets humans, ni és un règim dictatorial, ni hi ha 
inestabilitat en la regió, etcètera, perquè utilitza uns informes que diuen això i que 
són secrets, com molt bé heu dit.

I, a més, ara han incorporat un altre element per a respondre al soroll que fem 
des de la societat civil i des de molts llocs, que és el d’incorporar el certificat d’ús 
final. Han incorporat, com un afegit en la legislació espanyola, que obliguen a sig-
nar..., «obliguen»: demanen que es signi, en cas d’Aràbia Saudita sobretot, un cer-
tificat, que és un paperet, que hi posa, no?: «Jo certifico, des d’Aràbia Saudita, el 
Govern, que això que li he comprat a Espanya no ho faré servir en coses que siguin 
il·legals segons la legislació espanyola, que són conflictes armats, etcètera.»

Nosaltres vam preguntar al Govern, als funcionaris que ho fan, per què això era 
així. I ens va dir: «Bé, no podem dubtar de la paraula d’un govern.» O sigui, di-
guem-ne que la confiança és cent per cent en el contracte signat.

Ara se volen establir mecanismes de control, com fa Estats Units, que és anar al 
comprador, anar de tant en tant a mirar on estan..., si estan les armes que has venut, 
si les han gastat o no. Assumeixen que amb les municions serà impossible, perquè 
de les municions te poden dir sempre que les han utilitzat per a fer entrenaments i 
no se’n pot saber més. I amb altres armes, doncs el que pot passar és que, diguem-ne 
que estiguin fent el que estiguin fent, i després, quan tornin allà, quan hi hagi la vi-
sita d’inspecció –que en el cas espanyol la capacitat és fer una molt de tant en tant–, 
doncs vegin que les armes estan allà aparcades i guardades.

Diguem-ne que, d’alguna manera, se sap que és un mecanisme que no serveix 
més que per a facilitar l’explicació d’una cosa que ningú accepta ja, no?, que és ven-
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dre-li armes a un país que està bombardejant..., el Iemen no, només, sinó hospitals  
i escoles, amb armes que surten d’aquí, d’Espanya.

Després, sobre la intervenció de la senyora Niubó, sí que, bé, m’agradaria que 
treballéssim molt més en transparència i informació, que és lo que ha proposat; 
és una cosa a què, sempre, el Partit Socialista està obert. Aparentment, en la le-
gislatura anterior estaven treballant molt per aconseguir que les actes de l’orga-
nisme que autoritza les exportacions d’armes espanyoles deixessin de ser secretes. 
Anirem a parlar a Madrid amb tothom: parlarem amb el Partit Socialista, parlarem 
amb Ciudadanos... Pensem que Ciudadanos –segurament vosaltres ho sabeu– estan  
en aquesta ona d’aconseguir més transparència; el Partit Socialista veurem si manté 
aquesta lògica, i a tots els altres, òbviament, també us demanarem que això arribi 
lo més lluny possible, perquè ens donarà molta llum per saber en base a quins crite-
ris s’aprova la venda d’armes a llocs on qualsevol pot veure que molt probablement 
sigui il·legal.

Després, sobre la intervenció de la senyora Segovia, una cosa important és que el 
pes de la indústria militar a Espanya no és important quant a valor econòmic, a pes 
econòmic. És important estratègicament, políticament. Les exportacions d’armes 
són una eina de política exterior sobretot. És veritat que hi ha qui se’n beneficia, qui 
s’enriqueix per això, perquè són empreses privades pràcticament totes, però el pes 
és relativament petit: estem parlant de donar producció del voltant de 5, 8, 10.000 
milions com a molt, en un any, no crec que arribi als 7, 8.000, en el punt màxim en 
una economia d’1.200.000, en milions; estem parlant potser d’uns quaranta mil llocs 
de feina. És molt? Sí, clar que sí, i són persones que han de tenir feina. Però no cal 
que facin armes.

El tema d’Israel, que és l’altre tema també molt important, és lo mateix: di-
guem-ne que, aplicant la legislació que ja existeix, a Israel no se li poden vendre ar-
mes. No té sentit que li venguem a un país que està obertament –i així ho reconeix 
el mateix Estat d’Israel– en guerra en el territori Israel-Palestina. Però es fa, en base 
a aquests criteris que no sabem exactament en què es basen. Però també cal dir que 
la relació amb Israel no és tant d’exportació d’armes, o sigui, no hi ha tantes armes 
espanyoles que van a Israel, perquè Israel és exportador per si mateix. És una altra 
relació, és una relació d’R+D, de tecnologia, de compartir, de joint ventures, d’enviar  
la policia espanyola, i catalana també, que ha anat en el passat a formar-se a allà, 
amb tècniques, no?, de combat utilitzades a Gaza o a Cisjordània, etcètera. O sigui, 
és un tema molt més profund que hem de treballar i saber, no?, què podem fer amb 
això.

Després, sobre la qüestió de la banca, crec que mereix un..., bé, una anàlisi una 
mica més concreta. Em sembla especialment interessant que penseu si és una cosa 
a fer des d’aquí o impulsar des d’aquí, per fer el que ja hem fet amb l’Ajuntament de 
Barcelona o ja hem fet amb la Generalitat Valenciana..., «ja hem fet»: ja hem comen-
çat a fer –perquè és una cosa bastant difícil–, que és intentar esbrinar com enfoca la 
contractació, la institució, i si té en compte criteris ètics i socials i si, dins d’aquests 
criteris ètics i socials, hi ha el criteri de considerar que els bancs amb els que treba-
lla són ètics o no. I la banca que ajuda les empreses d’armes, nosaltres considerem 
que no són ètiques, encara que aquest concepte, òbviament, és diferent segons qui. 
Pensem que és una qüestió a treballar des d’aquest punt de vista de coherència de 
polítiques.

Sobre el centre d’avaluació d’empreses de drets humans a Catalunya, esperem 
que surti i que funcioni, perquè és una cosa realment important i que ajudarà a que... 
Jo crec que no fer-ho significa no veure, no acceptar com és el món, i fins i tot és 
anti..., seria antiliberal. Vull dir: sabem que el món ara funciona, en el que hi ha di-
ferents poders, i que el poder públic és molt més menut que el poder empresarial; 
doncs hem de demanar-li al poder empresarial, a la capacitat que tenen les empre-
ses per a fer el món com és, la responsabilitat que mereixen. I com per si mateixes 
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no ho fan, doncs ho haurem de demanar des de la institució pública, com pot ser 
des d’aquí. O sigui que cal fer-ho simplement per funcionament democràtic normal, 
d’una democràcia liberal, que és en la que estem, ens agradi a alguns més o menys.

Desmilitaritzar l’educació, o sigui, la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ense-
nyament..., ja no saben què fer, és veritat, però, bé, jo crec que aquí el que falta és 
voluntat i..., més voluntat encara. Hi ha una voluntat que ha arribat a un punt en el 
que s’ha parlat en profunditat de que si l’exèrcit espanyol –l’exèrcit, perquè ens és 
igual que sigui espanyol o d’un altre lloc del món, eh?– estigui present en un espai 
educatiu. Hem estat a punt, diguem-ne, no?, d’aconseguir que no estigui allà, però jo 
crec que, degut al clima polític, des de l’exèrcit s’ha decidit que això era una acció 
important, mantenir la presència allà. Perquè en van augmentar la presència; podien 
haver sigut més discrets, però van augmentar-la per dir: «Bé, si diu que no, doncs 
aquí teniu, eh?, doble ració.»

El debat està obert i no hem de baixar-lo i l’hem de mantenir... Les coses canvien  
amb temps. I molt probablement aquesta petita victòria que es podrà aconseguir al-
gun dia sigui un exemple per a parlar del que heu dit: de veure què és el que hi ha 
que ve de la tradició militar i li donem usos socials, usos humans, que n’utilitzem les 
instal·lacions, etcètera. En la moció a què feies referència en la intervenció, abans, 
es va treballar en molta profunditat tota aquesta qüestió. Jo recordo d’haver-hi es-
tar implicat i de buscar molta informació, i allà hi ha un informe molt detallat de 
totes les instal·lacions i presència militar a Catalunya, i n’hi havia part que estava, 
diguem-ne, sense ús i que, bé, se va votar aquí que es demanaria que tingués un ús, 
que se li donés un ús i que passés a mans públiques. Bé, això es pot reprendre, és 
cosa vostra: porteu la moció, la tornem a votar i es torna a treballar. 

Sobre gènere i polítiques de seguretat o d’inseguretat, com és l’informe de Nora 
Miralles, jo sí que us animo, si hi teniu realment interès, a fer una ponència sobre la 
qüestió, perquè ni jo soc l’expert que us ho podrà explicar bé..., ho ha d’explicar qui 
ho sap bé, i Nora Miralles realment és experta en aquesta qüestió.

Ja per anar acabant, estem treballant sobre un informe internacional que fem 
des de lo que és... Nosaltres som oficina descentralitzada de l’International Peace 
Bureau a Barcelona, i allà fem, amb la campanya de despesa militar estem treballant 
per fer un informe entre molta gent del món, amb gent del SIPRI i d’algunes altres 
institucions, sobre aquesta militarització mundial, quant a la despesa militar; i un 
apartat és el de la relació amb crisi ambiental i relacions d’aquest tipus, que és molt 
central, no? I ho hem de treballar, perquè és la manera en què ara ens expliquem 
aquestes qüestions.

Després, sobre maniobres de l’exèrcit espanyol a territori català, la veritat és que 
jo personalment no recordo ara si n’hi ha més o menys. Jo crec que com a mínim no 
n’han deixat d’haver-hi, quan vam demanar que, per exemple, a Collserola no n’hi 
haguessin, que hi ha escoles i que hi ha, diguem-ne, trànsit de nens i de persones. 
En altres llocs de Catalunya, aparentment, al nord, per Girona, allà sí que sembla 
que va augmentar la presència militar durant aquest període. No sabem si fan ma-
niobres; probablement sí que faran maniobres, perquè és a lo que es dediquen els 
militars quan no estan desplegats al terreny.

Després, ja acabant –jo crec que, no?, totes les qüestions han sigut esmentades–, 
crec que és important que cadascú faci allò que sap. Nosaltres parlem amb els mili-
tars, molt sovint. I, quan parlem amb els militars, no estan feliços de fer coses que 
no són de militars, perquè estan preparats per a fer unes coses, i lo que no és de 
militars ho han de fer els altres. I apagar focs és cosa de bombers, i no de militars. 
I salvar persones en la mar és cosa de, diguem-ne, vaixells que estan preparats per a 
fer això, i un vaixell o un buc de guerra no està fet per a salvar persones. I les perso-
nes que treballen en l’acció humanitària –jo hi he treballat durant molts anys– tenen 
una altra formació, unes altres habilitats i unes altres, eh?, maneres de fer, que fan 
que sigui més eficient, aquesta feina. No dic que no ho hagin de fer; si estan per allà, 
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òbviament, tenen l’obligació de salvar a qui sigui. Com un pescador, que tampoc és 
la seva funció. No hem de, diguem-ne, deixar tota la responsabilitat de salvar les 
persones que travessen la frontera del Mediterrani a qui no sap fer-ho. Hem d’aug-
mentar els recursos de qui ho sap fer.

I, sobre el concepte aquest de seguretat i parlar de quina seguretat del futur vo-
lem, ja fa anys vam fer, abans de que comencés tot el procés –tot el procés, no?, amb 
majúscules–, des del Centre Delàs vam fer una trobada per a parlar de si calia tenir 
un exèrcit, a Catalunya o on sigui; fa anys, fa molts anys. I la qüestió no era..., la 
qüestió que va sortir –i a més van parlar molts partits polítics, eh?, tothom, bé, se va 
obrir aquest debat– era que, en un estat que es comencés a pensar des de zero, arri-
baríem a la conclusió de que no cal, de que no cal un exèrcit tradicional, de que cal 
gestionar les coses de moltes maneres. Però, com heu vist, les amenaces que tenim a 
la nostra seguretat no... –no sé si està això aquí..., sí–, aquestes amenaces que surten 
en les anàlisis militars no són gestionades amb militars, són gestionades amb altres 
coses que tenim. Si dediquem aquests 20.000 milions a donar respostes a això de 
manera directa, segurament serem més eficients.

I sobre la seguretat europea hem de parlar molt, perquè se’n parlarà molt, serà un 
tema central durant aquests cinc anys. Realment pensem que la idea de l’exèrcit eu-
ropeu i del pressupost de defensa europeu no té l’objectiu de substituir cap exèrcit na-
cional ni té l’objectiu de substituir cap indústria nacional. N’és un més. I suposarà més 
recursos per això. Perquè no cap en el cap de ningú, des d’una anàlisi de relacions in-
ternacionals normal i tradicional, que un estat deixi de tenir un exèrcit, deixi de tenir 
aquesta eina, i els espanyols la cedeixin als alemanys, i cadascú la cedeixi als altres; i 
els alemanys als francesos, i els francesos... No té sentit. Cada u tindrà lo seu, i cada 
vegada més, i a més tindran l’europeu per a dir..., per a enviar-los a aquelles mis-
sions, jo penso –això és una opinió meva–, en les que hi hagi molta contestació social 
i, quan la gent protesti, digui: «Això no és cosa meva, això és cosa de Brussel·les.» 
Perquè han enviat a Afganistan, ens han enviat a l’Iraq, o a Líbia, o ves saber a on. 

Jo penso que va per aquí, aquesta estratègia de seguretat europea, a més de de-
dicar molts recursos de tothom, més recursos, a la indústria militar europea. Que, 
sigui dit –sigui dit–, les persones que estaven en les comissions, que són el Group of 
Personalities i molts més del Parlament Europeu i dels governs de la Unió Europea, 
per a decidir el pressupost, el fons europeu de defensa i seguretat, en aquestes reu-
nions, que són reunions com aquesta, més de la meitat eren de les empreses d’arma-
ment. És obvi, eh?, que el resultat hagi sigut aquest.

I amb això acabo. Disculpeu que m’hagi estès. 

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Calvo. Gràcies per les seves anàlisis, i crec que han que-
dat molt clares. Com amb el compareixent anterior, convido els grups parlamentaris 
a que segueixin en contacte amb els nostres compareixents per poder seguir millo-
rant i poder seguir fent lleis que millorin aquesta situació.

Com aquest era l’últim punt de l’ordre del dia, aixecaríem la sessió ara. Els re-
cordo que hi ha convocada la Ponència per la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat, a continuació. Per tant, 
donem per aixecada la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i onze minuts.
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