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Sessió 25 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència (CAECRIT) s’obre a les cinc de la tarda i set minuts. Presideix la vicepresidenta, 
Marina Bravo Sobrino, acompanyada de la secretària, Magda Casamitjana i Aguilà, i el se-
cretari en funcions, Ferran Civit i Martí. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares 
Amat.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Adriana Delgado Herreros, Anna Fi-
gueras i Ibàñez, Neus Lloveras i Massana, Àngels Ponsa i Roca, David Rodríguez i González, 
Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Jordi Turull i Negre, pel G. P. de Junts pel Sí; Susana Beltrán 
García, David Mejía Ayra i Alfonso Sánchez Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Esther Niubó Ci-
doncha i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de 
Catalunya Sí que es Pot; Juan Milián Querol i Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Partit 
Popular de Catalunya, i Carles Riera Albert, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president de l’Institut Català Internacional per la Pau, Xavier 
Masllorens i Escubós.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior (tram. 200-00015/11). Govern de 

la Generalitat. Elaboració del dictamen (text presentat: BOPC 216, 14; esmenes a la totalitat: 
BOPC 245, 10; esmenes presentades: BOPC 391, 6; informe de la ponència: BOPC 416, 44).

2. Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en temes d’acció 
exterior (tram. 250-00745/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 281, 16; esmenes: 
BOPC 311, 7).

3. Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de concentració 
i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic (tram. 250-
00759/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 292, 28; esmenes: BOPC 326, 8).

4. Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador (tram. 250-
00795/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot Debat i votació de la proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 312, 17; esmenes: BOPC 352, 24).

5. Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació amb relació a la 
campanya Boicot, desinversions i sancions (tram. 250-00866/11). Grup Parlamentari Soci-
alista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent Debat i votació (text presentat: BOPC 345, 21).

6. Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència amb el president de l’Institut Català Internacional per la Pau per a pre-
sentar l’informe de les activitats del 2016 (tram. 359-00013/11). Xavier Masllorens i Escubós, 
president de l’Institut Català Internacional per la Pau. Sessió informativa.

La vicepresidenta

Buenas tardes. Si os parece, comenzaremos la sesión.
En primer lugar, felicitamos al señor Ferran Pedret, por su reciente paternidad. 

(Remor de veus.) Y al señor Fernando, también, tenemos aquí mucha... (Rialles. Re-
mor de veus.) Bueno, felicitamos, que siempre es una buena nueva.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

200-00015/11

Bueno, el primer punto del orden del día es la elaboración del Dictamen del Pro-
jecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior. No sé si algún grupo quiere ha-
cer algún comentario u observación. Si no, pasaríamos directamente a la votación. 
(Veus de fons.) Susana?

Susana Beltrán García

Era per dir les substitucions...
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La vicepresidenta

¡Ah!, perfecto.

Susana Beltrán García

En Matías Alonso..., en comptes de Matías Alonso, Alfonso Sánchez.

La vicepresidenta

Alfonso Sánchez sustituirá a Matías Alonso.

Ferran Civit i Martí

Sí, la diputada Àngels Ponsa substituirà la diputada Marta Pascal.

La vicepresidenta

Perfecto.
Pasaríamos entonces a las votaciones. Creo que tenéis el guion de votación. In-

tentaremos hacerlo lo más reunido posible, según lo que nos habéis transmitido des-
de los distintos grupos. Si en algún caso vierais que la votación que proponemos no 
cuadra, os pido por favor que nos aviséis. 

En primer lugar, según lo que tenemos conocimiento, el bloque uno se podría 
votar completo, conjuntamente.

¿Votos a favor? ¿No?, ¿quién ha dicho que no? (Veus de fons.) ¿El bloque 1? ¿To-
dos los partidos? (Veus de fons.) Vale, sí, comenzaremos, en primer lugar, con la 
votación de enmiendas transaccionadas y recomendadas por la ponencia, y las en-
miendas transaccionadas por la ponencia.

Del Grupo Parlamentario de Ciutadans, bueno, es la votación separada que pro-
pone, sería el bloque 1 conjunto, que las leeré, si acaso, son la 57, 59, 62 y 63, 
respecto al artículo 10, la 112, de la disposición derogatoria, y las 113 y 114, de la 
disposición final.

¿Votos a favor?
Unanimidad, sí, gracias.
Bueno, ya está, se aprueba por unanimidad.
Pasaríamos al bloque 2, que creo que también se puede votar conjuntamente.
Bien, son las enmiendas 65 y 66, artículo 11; 73, 75, 77 y 78, del artículo 14. 

(Veus de fons.) Seixanta-cinc i 67, sí, no sé si ja ho havia dit. (Veus de fons.) Ah!, 
perdó, 65 y 57. Perdón.

¿Votos a favor?
Dieciséis votos a favor.
¿Votos en contra?
Ninguno.
¿Abstenciones?
Cuatro, del Grupo Parlamentario de Ciutadans.
Pasaríamos al bloque 3, que son el resto de enmiendas transaccionadas. En este, 

nos han pedido que se vote separada cada una de las líneas aquí propuestas. Si os 
parece, pasaríamos a la votación de esta manera.

La primera línea serían las enmiendas 1 y 2, a todo el texto del proyecto.
¿Votos a favor?
Dieciséis.
¿Votos en contra?
Cuatro.
¿Abstenciones?
Ninguna.
La siguiente fila sería la enmienda número 7 al artículo 1.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
¿Abstenciones?
Ninguna.
La siguiente serían 23 y 24, el artículo 4.
¿Votos a favor?
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Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
¿Abstenciones?
Ninguna.
La siguiente serían 30, 31 y 32, al artículo 5.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
Y ninguna abstención.
Cuarenta y ocho, 49, 50 y 52, del artículo 8.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Cuatro.
¿Abstenciones?
Dos.
Pasaríamos al punto 94, a la enmienda 94, artículo 20.
¿Votos a favor?
Dieciséis.
¿Votos en contra?
Cuatro.
Ninguna abstención.
Y pasaríamos a la última fila de este grupo, que son la 96, 98, 99 y 103, del ar-

tículo 21.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Cuatro.
¿Abstenciones?
Dos.
Pasaríamos al siguiente grupo, que son las enmiendas recomendadas por la po-

nencia.
El bloque 1, creo que podemos votarlo conjuntamente, si nadie tiene ninguna 

observación... De acuerdo, el bloque 1 está formado por las enmiendas 3, a todo el 
texto del proyecto, 11, 10 y 11, al artículo 2; 21, al artículo 4, 92, al artículo 20, 104, 
105 y 106 al artículo 22.

¿Votos a favor?
Unanimidad.
Y el bloque 2, de nuevo nos han pedido que hagamos votación fila por fila. Em-

pezaríamos por enmienda 70, que es al artículo 13.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
La siguiente serían la 82, 83 y 84, al artículo 15.
¿Votos a favor?
Dieciséis.
¿Votos en contra?
Cuatro.
La siguiente sería la 85 y 86, al artículo 17.
¿Votos a favor?
Dieciséis.
¿Votos en contra?
Cuatro.
La siguiente sería la enmienda número 87, al artículo 18.
¿votos a favor?
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Dieciséis.
¿Votos en contra?
Cuatro.
Seguiríamos con las enmiendas 110 y 111, a las disposiciones adicionales.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
Y, por último, en este grupo, las enmiendas 115, 119 y 129, a la exposición de 

motivos.
¿Votos a favor?
Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
Ahora votaríamos las enmiendas no recomendadas por la ponencia.
Y, sí, aquí creo..., a ver, lo que no recuerdo si ¿podíamos votarlas por bloque? Sí, 

creo que sí... (Veus de fons.)

Susana Beltrán García

No sé si este es el momento procesal adecuado, pero el Grupo de Ciudadanos 
quiere mantener vivas todas las enmiendas que presenta para el próximo Pleno.

La vicepresidenta

Para el próximo Pleno, sí. Tomamos nota.
Vale..., votaremos bloque por bloque, que en este caso coinciden con filas.
El bloque número 1 serían las enmiendas 120 y 121.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè 

Perdona, presidenta, independentment de que el Grup de Ciutadans les reservi 
per al Ple, s’han de votar o no? En no estar recomanades per la ponència, s’haurien 
de votar igual, encara que després les reservin, es que no s’ha votat, han passat al 
bloc 1, directament.

La vicepresidenta

No, son bloques, pero son estas enmiendas.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Ah!, d’acord...

La vicepresidenta

Sí, sí, es el orden, están..., sí, sí, perdó... El bloque número 1 serían la 120 y 121.
¿Votos a favor? (Veus de fons.) Sí, sí..., las nuestras... (Veus de fons.) No, las pri-

meras es el listado, y luego están separadas en los bloques que el Grupo Socialista 
pedía votación separada. Disculpad, comenzamos de nuevo la votación.

¿Votos a favor?
Ocho.
¿Votos en contra?
Doce.
¿Abstenciones?
Ninguna.
Siguiente bloque, número 2. Son las enmiendas 26, 35, 43, 81, 89, 91, 107, 109 

y 134.
¿Votos a favor?
Seis.
¿Votos en contra?
Catorce.
Pasaríamos al bloque número 3, que son las enmiendas 4, 8, 9, 17, 18, 20, 37, 38, 

60, 68, 71, 72, 74, 79, 88, 95, 116, 117, 123, 124, 130, 131, 132 y 133.
¿Votos a favor?
Seis.
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¿Votos en contra?
Doce.
¿Abstenciones?
Dos.
Pasaríamos, a continuación, a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialis-

ta, que ha retirado... (Veus de fons.) ¿Sí? Pero esas no las votamos, y ya está. Bien, 
votamos por bloques.

El bloque número 1 son las enmiendas 28, 34 y 125.
¿Votos a favor?
Dos.
¿Votos en contra?
Diecisiete.
¿Abstenciones?
Una.
El bloque 2 es la enmienda 127.
¿Votos a favor?
Ocho.
¿Votos en contra?
Once.
¿Abstenciones?
Una.
Y, por último, las enmiendas presentadas por el Partido Popular de Cataluña.
El bloque número 1 es la enmienda 6.
¿Votos a favor?
Cuatro.
¿Votos en contra?
Doce.
¿Abstenciones?
Cuatro.
El bloque número 2 son las enmiendas 66 y 101.
¿Votos a favor?
Dos.
¿Votos en contra?
Dieciocho.
El bloque número 3 son las enmiendas 13, 40 y 122.
¿Votos a favor?
Ocho.
¿Votos en contra?
Doce.
El bloque número 4 son las enmiendas 14, 15, 16, 25, 76, 80, 90, 93, 108 y 118.
¿Votos a favor?
Seis.
¿Votos en contra?
Catorce.
Y, por último, el bloque número 5, son las enmiendas 53 y 55.
Votos a favor?
Seis.
¿Votos en contra?
Doce.
¿Abstenciones?
Dos.
Y estas están retiradas, ¿no? Sí, finalmente, votaremos el resto de artículos no 

modificados del proyecto y las correcciones lingüísticas. 
¿Votos a favor del resto de artículos?
Catorce.
¿Votos en contra?
Seis.
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¿Abstenciones?
Ninguna.
Bien. Con esto acabaríamos el primer punto del orden del día. 
(Juan Milián Querol demana per parlar.) ¿Si?

Juan Milián Querol

No, simplement per dir que nosaltres volem mantenir vives totes les esmenes 
que...

La vicepresidenta

De acuerdo, mantenemos vivas para su votación en pleno. Del Grupo Parlamen-
tario de Ciutadans, Socialistas…

Esther Niubó Cidoncha 

Sí, nosaltres també mantenim vives les nostres.

La vicepresidenta

Y Popular de Cataluña. (Veus de fons.) Perfecto. Y ahora a ver…
(Veus de fons.)

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en 
temes d’acció exterior 

250-00745/11

Sí, pasaríamos, a continuación, al punto 2 del orden del día, que es la Propuesta 
de resolución sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en temes d’acció exterior. 
Presentada por el Grupo Parlamentario de Ciutadans. Para defenderla tiene la pala-
bra su portavoz, la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; gracias, presidenta. Luego me pronunciaré sobre las enmiendas propuestas 
por el Grupo Socialista.

Bien, esta propuesta de resolución..., como todos los diputados conocen, el Es-
tado tiene competencia exclusiva en tema de relaciones internacionales y política 
exterior, no solo tiene la competencia exclusiva, sino que además dirige la polí-
tica exterior de España. Y la acción exterior de las comunidades autónomas, y por 
tanto también de Cataluña, solo se entiende siempre y cuando pues sea en desarro-
llo de competencias estatutarias, como educación, cultura, consumo, sanidad, etcé-
tera, etcétera, y no perjudique las relaciones internaciones de España y su política 
exterior.

En un espacio muy breve de tiempo, Francia, Andorra y Mónaco expresaron su 
malestar por contenidos que aludían a estos países en resoluciones que fueron apro-
badas por el Parlament de Catalunya en un debate de política general el pasado año, 
en octubre de 2016, y dirigieron sus propuestas…, sus propuestas, no, sus protestas 
al Gobierno de España. 

Es evidente que, si hay protestas de gobiernos extranjeros, claramente significa 
que se está perjudicando la política exterior de España y las relaciones internacio-
nales.

Después de preguntar varias veces, ya desde noviembre hasta ahora, al final, y 
después de varias evasivas, la Generalitat nos contestó y nos dijo que el Ministeri 
d’Afers Exteriors y de Cooperación de España había transmitido al Gobierno de la 
Generalitat, mediante fax de 14 de noviembre de 2016 y a título informativo, copia 
del escrito enviado por el Gobierno de la República Francesa, vía nota verbal de 7 
de noviembre de 2016, con el ruego de que el Gobierno de la Generalitat diera tras-
lado al Parlament de Catalunya.

Bien, llega un momento que ya llevamos varios patinazos por parte del Gobierno 
de la Generalitat. Ya tenemos protestas formales de gobiernos extranjeros, tenemos 
desmentidos por parte de embajadas acreditadas en España como la de Finlandia y 
Estados Unidos por la acción internacional de patinazos del Gobierno de la Gene-
ralitat. Tenemos también cancelaciones de viajes como el de Marruecos, en donde 
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Marruecos explícitamente dijo que el Gobierno de la Generalitat tenía que coordi-
narse con el Gobierno de España, y creemos que no podemos seguir así.

Desde esta perspectiva, queremos señalar desde Ciudadanos que España tiene 
instrumentos políticos de dialogo y cooperación también en el ámbito de la ac-
ción exterior –España tiene instrumentos políticos de dialogo y cooperación tam-
bién en el ámbito de la acción exterior, y por esta razón nosotros solicitamos, con 
esta propuesta, que se active la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, vía artículo 
183, para tratar los temas de acción exterior, y en particular también pues para dar 
explicaciones sobre estas protestas formales de gobiernos extranjeros, como ha sido 
el Gobierno de Andorra y el Gobierno de Francia, pues por no tener en cuenta su 
soberanía interna.

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Hay enmiendas presentadas, para defenderlas, del Grupo Par-
lamentario Socialista. Para defenderlas damos la palabra al diputado Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, la proposta de resolució té, diguem-ne, bàsicament una 
comesa, que és la d’activar aquesta Comissió Bilateral Estat-Generalitat que, entre 
les seves funcions, en té moltes més que no pas tractar els assumptes que tenen a 
veure amb l’acció exterior, ho ha volgut focalitzar aquí el grup proposant, i nosal-
tres no hi tenim cap obstacle atès, entre altres coses, que aquesta és la comissió on 
correspon parlar d’aquestes coses. 

Però des del Grup Parlamentari Socialista entenem –i ho hem proposat així 
també a la Comissió d’Afers Institucionals– que la reactivació d’aquest mecanisme 
bilateral i de tots els altres que existeixen per a la coordinació de polítiques, per a 
la discussió de conflictes també, i per a la resolució, si és possible, dels conflictes, 
seria una cosa bona. I, per tant, entenem que la reactivació de la Comissió Bilateral 
Estat-Generalitat en si mateix seria quelcom que tocaria fer.

Si entre els aspectes que es volen incloure a l’ordre del dia estan els referents a 
l’acció exterior de la Generalitat i a com poder donar sortida a tot allò que la Ge-
neralitat vol fer en matèria d’acció exterior i que té competència per fer, tenint en 
compte que hi haurà aspectes no menors en els que la cooperació entre l’acció exte-
rior espanyola i l’acció exterior catalana pot redundar en benefici tant dels objectius 
de l’acció exterior catalana com dels ciutadans i ciutadanes del conjunt del país, i 
aquí em refereixo tant als ciutadans i ciutadanes de Catalunya com també als dels 
conjunt d’Espanya, doncs, nosaltres entenem que seria bo que es reactivessin.

D’altra banda, ens sembla que és bo que, respecte als continguts d’aquestes hipo-
tètiques reunions que es puguin produir en el futur, el Parlament en tingui notícia i 
aquesta comissió pugui saber del desenvolupament dels treballs d’aquesta Comissió 
Bilateral, si s’arriba a reunir, com desitgem.

Nosaltres hem volgut, però, anar una mica més enllà, en el sentit de proposar una 
esmena en la que demanàvem que s’informés a aquesta cambra sobre qualsevol in-
cident ocasionat per l’acció exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya, que 
és una possibilitat, en l’acció exterior de tots els països es produeixen aquestes cir-
cumstàncies en què en algun moment hi ha algun incident, i creiem que la cambra 
ha de poder conèixer el per què i també com s’ha produït i qui ha expressat algun 
tipus de protesta.

Però també, i això creiem que.., i volem fer un incís especial, també les observa-
cions o queixes que s’hagin pogut fer arribar per votacions efectuades pel Parlament 
de Catalunya, en diferents mocions, propostes de resolució, etcètera. Perquè, sovint, 
aquest tipus de pressions sobre els governs respecte al que els parlaments hagin po-
gut dir, són pressions que queden ocultes. I creiem que és bo que aquest Parlament 
sàpiga, si s’ha pronunciat sobre una violació dels drets humans a un estat o a un al-
tre, saber fins a quin punt s’han produït protestes per part de l’estat que hagi estat 
assenyalat per la moció o proposta de resolució, i quines han estat aquestes pres-
sions. Ha estat un queixa, ha estat algun tipus d’amenaça, algun tipus de sanció o 
de conseqüència de qualsevol mena? I jo crec que aquest Parlament ho ha de poder 
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conèixer i s’han de poder –per dir-ho així– desemmascarar aquestes pressions que 
sovint queden ocultes a l’opinió pública.

Gràcies. 

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos a los grupos que no han presentado enmiendas. 
En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, el diputado 
Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, el text concret és un text que podria ser assumible, 
però el fons del debat que tenim aquí, que no acaba d’emergir del tot, no compartim 
la filosofia del grup proposant i per això ens abstindrem.

La vicepresidenta

Gracias. El Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña, el señor Juan 
Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres compartim la preocupació de Ciutadans per la 
deriva de l’acció exterior de la Generalitat i també per algunes de les manifestacions 
d’aquest Parlament, d’algunes resolucions aprovades en el ple o en aquesta pròpia 
comissió, i també entenem de la necessitat d’una major coordinació entre l’acció ex-
terior de la Generalitat i la política exterior espanyola. 

Però dit això, aquests fets que s’esmenten a la proposta de resolució creiem que 
no formen part de les matèries que pertoca en aquesta Comissió Bilateral entre Es-
tat i Generalitat. No és competència de la Generalitat, per exemple, crear problemes 
diplomàtics, tot i que ho solen fer. 

I sobretot també perquè el mateix article 183 diu que aquesta comissió s’ha d’em-
marcar en un ambient de lleialtat institucional. I és obvi, i de fet ho fa de manera 
explícita, la Generalitat no actua de manera lleial en acció exterior respecte a la po-
lítica exterior de l’Estat, eh? De fet, fins i tot, contractant lobbys de manera fosca per 
actuar explícitament en contra de la política exterior de l’Estat. Per tant, nosaltres no 
podrem votar a favor d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos al Grupo Parlamentario de la CUP - Crida Cons-
tituent, el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta de re-
solució per tres motius principals. 

L’un. Nosaltres considerem que de comissió bilateral entre la Generalitat de Ca-
talunya i l’Estat espanyol només n’hi pot haver una, que és la que tingui com a ob-
jecte exclusiu la negociació del referèndum. I, en tot cas, en cas de victòria del sí, 
doncs, la negociació d’una separació amistosa, eh?, pròpia del que seria ja el procés 
de declaració de la nostra independència i de proclamació de la nostra república. 
Aquest és el primer argument.

El segon argument és perquè nosaltres, quan reivindiquem i afirmem els Països 
Catalans com el nostre marc nacional no ens preocupa, doncs, que hi hagi protes-
tes diplomàtiques per part de l’Estat francès. És lògic, tenim un contenciós politi-
cohistòric amb l’Estat francès, cosa que entenc que les forces espanyolistes i unio-
nistes no els ha de costar d’entendre, atès que estan profundament implicades amb 
el contenciós, per exemple, que l’Estat espanyol té amb el Regne Unit per motiu de 
Gibraltar. Per tant, no els ha d’estranyar que altres nacions i pobles del món, doncs, 
puguem mantenir, pacíficament i democràticament, contenciosos polítics per altres 
raons anàlogues o comparables.

Per tant, per nosaltres, cap problema, entra dintre de la lògica de la política inter-
nacional, de la geopolítica i hem de trobar, òbviament, sempre canals democràtics i 
pacífics per poder dialogar i per poder resoldre aquests problemes, però mai negar-los.
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I, per últim, en tercer lloc, nosaltres tampoc aprovarem aquesta proposta de re-
solució atès que nosaltres donem suport a l’acció exterior del conseller Romeva i 
del seu departament. En tot cas, si alguna vegada li hem de fer crítiques és perquè 
es queda curt, perquè des del nostre punt de vista voldríem que fos una acció exte-
rior encara més ambiciosa, des del punt de vista de la projecció internacional del 
nostre país i de l’acció de problemàtica relacionada amb el dret a l’autodetermina-
ció. Però, malgrat aquestes crítiques, nosaltres donem suport a la política del seu 
departament. 

I per tot plegat, com deia, votarem contràriament a l’aprovació d’aquesta reso-
lució.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos al último grupo que no ha presentado enmiendas, 
por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, el diputado Jordi-Miquel Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Gràcies, presidenta. Nosaltres diem i reiterem que el Parlament de Catalunya és 
sobirà en les seves decisions i en les seves deliberacions. Sempre hem dit que en el 
Parlament de Catalunya es pot parlar de tot. I si dir «Països Catalans» al Parlament 
de Catalunya és un sacrilegi, doncs: Països Catalans, Països Catalans, Països Cata-
lans, Països Catalans...

Diuen vostès: «L’Estat té instruments polítics de diàleg i cooperació en l’acció 
exterior.» Segurament els té i els fa servir, especialment per boicotejar l’acció exte-
rior de la Generalitat i pagar favors a altres governs o altres diplomàcies per anar en 
contra d’aquesta diplomàcia.

El millor diàleg, la millor cooperació no és la Comissió Bilateral Estat-Genera-
litat, sinó que és –i ho ha dit el meu company, el diputat Riera– que el senyor Rajoy 
s’assegui amb el senyor Puigdemont i negociïn el referèndum per decidir el futur de 
Catalunya. No hi ha altra comissió bilateral possible, no hi ha altra acció possible 
que els dos líders del Govern espanyol i del Govern català s’asseguin i pactin el re-
ferèndum de la llibertat de Catalunya.

I, en aquest sentit, és evident que nosaltres, per tot això, votarem que no en 
aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Para posicionarse sobre las enmiendas, tiene de nuevo la pa-
labra la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; gracias, presidenta. Nosotros vamos a aceptar las enmiendas del Grupo So-
cialista porque creemos que mejoran mucho la presentación de esta propuesta. 

Tal como está previsto, la Comisión Bilateral Generalitat-Estat, hay un subgru-
po, que es un grupo de trabajo de acción exterior y de asuntos europeos, que le co-
rresponde el seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte las compe-
tencias propias de la Generalitat y, en general, todas las cuestiones que las partes 
consideren de interés y que estén relacionadas con los asuntos indicados. Nosotros 
creemos que esta comisión bilateral y este subgrupo, en concreto, tienen compe-
tencias para tratar estas cuestiones, puesto que están afectando a las competencias 
del Estado en materia de relaciones internacionales. Creemos, además, que el Par-
lamento de Cataluña tiene que ser conocedor, en la línea del grupo que nos ha pre-
sentado las enmiendas, ¿no?, tiene que ser conocedor de lo que está pasando. Y si 
es verdad que el Ministerio de Asuntos Exteriores español envía una nota pidiendo 
que esa nota de protesta, esa nota diplomática llegue a conocimiento del Parlament 
de Catalunya, pues, no tiene que llegar al cajón del Parlamento de Cataluña, sino 
que lo que tiene que hacer es que llegue a conocimiento de las fuerzas parlamen-
tarias, aquí.

Esta es una nota de protesta el Gobierno de Francia, que textualmente dice: 
«Francia recuerda que el Parlamento de Cataluña no tiene vocación de implicarse 
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en los asuntos internos franceses y deplora que esta instancia emita resoluciones 
que atenten a su soberanía.» Además, la misma nota de protesta dice que, además 
de dirigirse a la Embajada española, en cuanto le sea posible, pues también tendrá 
ocasión de resaltar este hecho y esta protesta al delegado de Cataluña en París, ¿eh?, 
en cuanto le sea posible.

Razón de más para que estas cuestiones no solo sean conocidas por el Parlament 
de Catalunya y por todas sus fuerzas parlamentarias, sino que, además, pues, pue-
den tratarse en una comisión bilateral que, insisto, está previsto que haya una sub-
comisión de asuntos europeos y de acción exterior. Y luego, aunque los parlamentos 
puedan debatir sobre las cuestiones que sean necesarias, desde un punto de vista del 
derecho internacional, y aquí, pues, en esta comisión, el derecho internacional, rei-
teradamente sale, los diputados conocen perfectamente que, desde el punto de vis-
ta de la responsabilidad internacional de los estados, cualquier decisión que pueda 
ser contraria o pueda vulnerar las soberanías de otros países, el responsable son los 
ejecutivos de los países, y por tanto el Gobierno de España, y por eso el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores francés envía nota de protesta a la Embajada española en 
Francia. Por eso, como el último responsable es el Gobierno de España, y los dipu-
tados, pues, tienen que ser conocedores y tienen que ser conscientes de este hecho... 
Aunque el Parlamento hace lo que quiere, pero luego el responsable es el ejecutivo 
del Estado. 

Gracias.

La vicepresidenta

Gracias, diputada.
Pasaríamos a la votación.
¿Votos a favor?
Seis.
¿Votos en contra?
Trece.
¿Abstenciones?
Una.
Queda rechazada.

Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de 
concentració i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del 
Memorial Democràtic

250-00759/11

Passaríem al punt 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
cens i la conservació dels camps de concentració i els batallons disciplinaris de tre-
balladors per mitjà del Memorial Democràtic, del Grupo Parlamentario Socialista. 
Para defenderla tiene la palabra su portavoz, Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Bé, doncs..., efectivament, un dels aspectes que potser és 
menys conegut per les persones que no siguin especialistes en el període històric al 
que ens referim, és que van existir, no només alguns centres de detenció, diguem, 
on les condicions de vida eren molt precàries, durant i just després de la Guerra 
Civil, sinó també autèntics camps de concentració. Fins al punt de que es pot parlar 
de l’existència, a Espanya, als darrers temps de la Guerra Civil i just després de la 
Guerra Civil, i a vegades, fins ben entrats els anys quaranta, d’un autèntic sistema 
concentracionari, on hi havia camps que servien per a la classificació i distribució 
de persones que havien estat detingudes, o que havien retornat massa d’hora, de ma-
nera clara, des de l’estranger, a Espanya, i eren distribuïts en altres camps especia-
litzats per raó del tractament, per exemple, dels combatents en altres nacionalitats 
diferents de l’espanyola, o per presos polítics, o per destinar-los a batallons discipli-
naris de diversa índole, no?

Batallons de treballadors de presoners de guerra, batallons disciplinaris de sol-
dats treballadors, batallons disciplinaris de soldats treballadors penats i altres fór-
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mules que la repressió franquista va trobar per, en realitat, emprar una mà d’obra 
que eren treballadors forçosos en tasques que, en alguns casos, quan encara estàvem 
en període de guerra, constituïen tasques, diguem-ne, de reparació de les línies de 
subministrament per l’exèrcit franquista, en altres casos, en la immediata postguer-
ra, per la reconstrucció d’alguns ponts, per exemple, que havien estat volats en la 
retirada republicana cap a la frontera francesa i, més endavant, per altres tasques.

Aquests camps, òbviament, no van existir només a Catalunya. N’hi havia de dis-
tribuïts per tota la geografia espanyola, però en aquest cas, ens centrem en aquells 
que estaven a Catalunya, perquè entenem que, d’acord amb l’Estatut d’autonomia i 
amb la Llei del Memorial Democràtic, doncs, és a institucions catalanes que corres-
pon completar un cens que nosaltres entenem que és una tasca que s’ha començat, 
que ja fa anys que s’ha començat, però que entenem que no està completa i que cal-
dria, d’alguna manera, accelerar-ne els treballs abans de que la memòria d’alguns 
d’aquests centres de detenció o d’alguna d’aquestes ubicacions físiques, d’aquests 
batallons disciplinaris que, per raó de la seva naturalesa es desplaçaven d’un punt a 
l’altre del territori i a vegades estaven, diguem, de manera més o menys efímera, en 
una determinada ubicació, doncs, s’esborri.

Perquè, ens hem trobat.., després de presentada aquesta iniciativa, i com va as-
solir una certa repercussió en els mitjans de comunicació, ens hem trobat amb per-
sones que ens trucaven comunicant-nos que no se’ns hagués passat que, de tal mes 
a tal mes de tal any, en un lloc determinat hi va haver el batalló número tal, que 
va estar fent tal obra, etcètera, no? Nosaltres creiem que estem ja molt al límit, di-
guem-ne, d’un fet biològic inexorable, que és la desaparició física de molts dels 
testimonis d’aquestes qüestions i que, per tant, val la pena fer un esforç en aquest 
moment en el sentit de censar-los, en el sentit de senyalitzar-los, en el sentit de dig-
nificar els llocs quan aquests siguin llocs que encara siguin recognoscibles. De ve-
gades, senzillament, com aquests camps de concentració sovint consistien, senzi-
llament, a posar a cada extrem d’un polígon de filferrada, posar una metralladora 
i poca cosa més, i la gent dormia al ras, doncs, difícilment queda cap rastre, però 
almenys senyalitzar-lo.

I, en els casos en què això sigui possible, que ja reconeixem que poden ser pocs, 
doncs, fer un esforç per museïtzar. També ens agradaria que, a les obres públiques o 
aquelles que ja no tinguin aquest caràcter, que s’haguessin edificat o que s’hagues-
sin construït amb l’ús de mà d’obra forçosa, fossin senyalitzades indicant aquest fet i 
que s’indiquessin també les persones que van morir en el transcurs d’aquests treballs 
forçats, perquè van ser força persones, les que van morir treballant en condicions 
realment deplorables.

Bé, aquest és el sentit de la proposta que fèiem i hi ha esmenes de Junts pel Sí 
sobre les que em pronunciaré després, en el torn, específic per la matèria.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Como decía, hay enmiendas del Grupo Parlamentario de 
Junts pel Sí. Para defenderlas tiene la palabra el diputado Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, agrair al diputat Pedret, doncs, que hagi 
presentat aquesta proposta. També agrair que hàgim arribat ràpidament a unes 
transaccions, perquè les nostres esmenes, bàsicament, eren simplement de precisió. 
Cal reconèixer, i com això també suposo que ho sabrà el diputat, que tota aquesta 
tasca de recuperació de la memòria històrica va ser a l’època quan es va fer el pri-
mer Govern catalanista i d’esquerres i que si s’havia aturat momentàniament, ara, 
gràcies a la recuperació econòmica i també al nou Govern, s’està recuperant i sap 
que s’està tirant endavant tot això.

I, aleshores, lògicament, un dels àmbits que queden pendents és el dels camps 
de concentració. Perquè, com sap, els camps de concentració, conjuntament amb el 
futbolín i el pal de fregar, va ser un invent espanyol, concretament, del general ma-
llorquí, Valerià Weyler, que va implantar-ho durant la guerra de Cuba. I esperem 
que aquesta transacció tiri endavant i que continuï reforçant aquesta línia que el 
Govern ja està fent.
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La vicepresidenta

Gracias, diputado. Para que se posicionen los grupos que no han presentado en-
mienda, tiene la palabra, en primer lugar, el Grup Parlamentari de Ciutadans, la 
diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; gràcies, presidenta. Seré breu, nosaltres, en el fons, compartim la proposta 
presentada pel Grup Socialista. Tenim una mica de dubtes en l’últim punt i dema-
narem votació separada del punt 3.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Pasaríamos al Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es 
Pot, el diputado Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, jo també felicitar el Grup Parlamentari Socialista per 
la presentació d’aquesta proposta. Evidentment, hi votarem a favor. Vull que sàpi-
ga que el meu pare era un d’aquests castigats, va estar set anys, des de l’entrada de 
les tropes franquistes a Reus, en diversos camps de càstig i, per tant, crec que és 
de total i absoluta justícia aquest reconeixement. Ell va ser castigat per haver estat 
soldat de la República i militant de la JSU i, evidentment, és una injustícia i cal un 
reconeixement. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos al Grupo Parlamentario Popular de Cataluña, el 
señor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Bé, durant aquesta legislatura, el Grup Popular ha tingut, 
davant dels temes de memòria històrica, una actitud constructiva, perquè som ferms 
partidaris de l’esperit i dels acords de la Transició. Però, al mateix temps, pensem 
que sempre és bo, doncs, conèixer millor el passat, defensar els valors democràtics i 
reparar i rescabalar, en la mesura del possible, les víctimes de la violència. En qual-
sevol cas, també, però..., arriba un moment que un també voldria fer una certa alerta 
sobre una tendència que potser va creixent, de «frontisme» i de remoure constant-
ment un període que va ser un període dramàtic, que va ser un període complex i és 
un període de memòries molt contradictòries.

És a dir, ara parlava..., jo tinc un besavi que va estar en un camp d’aquests, bé, a 
Galícia, franquista, o sigui..., els franquistes el van portar allà, a Galícia, el van ficar 
en un camp, i un altre..., i el meu avi, que va marxar a correcuita, amb set anys i va 
passar la frontera, perquè el seu pare tenia una petita fàbrica de xocolata i temia que 
les patrulles de la FAI se’ls carreguessin, no? 

Vull dir que, les memòries i el període és molt complex. Nosaltres estem a fa-
vor de rescabalar, estem a favor de comprendre millor, estem a favor de defensar 
els valors democràtics, però volem alertar, també, una certa tendència que estem..., 
de cada sessió, cada ple, tornar a obrir aquests debats, no?, d’una forma una mica 
unilateral.

Ara ja, precisament, s’acaba de publicar un assaig d’un autor nord-americà que 
es diu David Rieff, que es titula Las paradojas de la memoria histórica, Les para-
doxes de la memòria històrica, i alerta contra la constant politització del passat, que 
pot ser també una mitificació del passat i, fins i tot, una utilització política i parti-
dista del passat. 

Nosaltres mantenim el nostre vot favorable, en aquestes qüestions, però també 
volem, doncs, donar un toc de compte amb visions excessivament unilaterals.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos al Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, al diputado Carles Riera.
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Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, la intenció del nostre grup ja era de votar favorablement 
a la proposta de resolució en els termes en què l’havia presentat el Partit Socialista 
i compartim plenament els seus arguments, que no repetiré. Ens alegrem, també, 
de les transaccions, que donen encara més èmfasi i més força a l’aprovació que se-
gurament es produirà. Nosaltres sempre donarem suport a totes aquelles mesures 
i iniciatives de memòria històrica republicana que, necessàriament, han d’implicar 
fer justícia. I això només es pot fer si hi ha reconeixement, si hi ha homenatge i si 
hi ha reparació.

Per tant, entenem que aquestes mesures que aquí es proposen van en aquesta lí-
nia i els hi donarem suport. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. El diputado Ferran Pedret, para posicionarse sobre las enmi-
endas...

Ferran Pedret i Santos

Sí; gràcies presidenta. Efectivament, el senyor Civit ho deia, hi ha una transac-
ció que hem passat a tots els portaveus que, bàsicament, intenta donar sortida a la 
preocupació principal del Grup de Junts pel Sí, que és que quedés clar en el redac-
tat quelcom que no negàvem en el text original, però que no..., res no obsta per fer 
constar, que és que ja hi ha hagut tasques en matèria de fer un cens d’aquest tipus de 
centres de detenció o camps de concentració i de la recuperació de la memòria sobre 
aquests batallons de treballadors forçats. Tenen tots vostès la proposta de transacció, 
és segurament un canvi simplement en la redacció, però si això facilita que el con-
sens sigui més ampli, doncs, fantàstic.

Dir, això sí, i encara que sigui purament anecdòtic, que, lamentablement, en la 
història de com som capaços uns de desfermar una barbàrie enorme sobre els altres, 
rarament hi ha cap originalitat, i si un repassa la història de la primera guerra dels 
bòers veurà que els anglesos ingressaven els bòers en camps de concentració una 
mica abans que la guerra de Cuba. No és que sigui molt abans, però una mica abans 
de la guerra de Cuba. En qualsevol cas, no crec que hi hagi una especificitat en la 
capacitat de desfermar aquests tipus de barbàries dels uns sobre els altres. Ho dic, 
també, per la intervenció del senyor Sánchez. El que és molt important és tenir pre-
sent que les polítiques de recuperació de la memòria són importants, precisament, 
perquè es tanquin les ferides, no es tracta de reobrir-les. Amb les polítiques de me-
mòria no es reobren ferides, es permet que es tanquin. I això és el que crec que hem 
d’intentar fer entre tots, tenint en compte que la tasca és encara incompleta, per les 
circumstàncies històriques que ha viscut el nostre país.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Entiendo, entonces, que votaríamos el texto...

Ferran Civit i Martí

No, que abans hem parlat amb el diputat...

La vicepresidenta

¿Por qué me pide la palabra?

Ferran Civit i Martí

No, simplement, amb la transacció que hem fet, hem acordat, perquè no ha que-
dat per escrit, de fer una petita addició in voce, que quan parli... –al tercer punt, no?, 
si no em falla la memòria...

La vicepresidenta

Si?

Ferran Civit i Martí

És que no la tinc a mà ara la...

Joan Josep Nuet

No, el segon.
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Ferran Civit i Martí

El segon. Que quan parla del Memorial Democràtic dir: «Memorial Democràtic 
i altres organismes», perquè no sigui exclusivament el Memorial Democràtic.

La vicepresidenta

«Memorial Democràtic i altres organismes».

Ferran Civit i Martí

Perquè altres organismes ho fan, també.

La vicepresidenta

Seria afegir...

Ferran Civit i Martí

Ha quedat oblidada aquí i, ja està, només era per aclarir-ho.

La vicepresidenta

...el punt 2. 
Vale.
Votaríamos entonces únicamente esta enmienda transaccional, que tiene tres 

puntos. Ha pedido un grupo votación separada del punto número 3. Lo votaríamos 
en primer lugar.

Votamos el punto número 3.
¿Votos a favor?
Dieciséis.
¿Votos en contra?
Ninguno.
¿Abstenciones?
Cuatro.
Pasaríamos a votar ahora el resto de la propuesta de resolución.
¿Votos a favor?
Unanimidad.
Queda aprobada la propuesta de resolución.

Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador 

250-00795/11

Pasaríamos entonces al punto número 4 del orden del día, que es la Proposta de 
resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador, del Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot. Para defender la propuesta tiene la palabra el diputado 
Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta tracta d’una temàtica, en general, i 
per desgràcia comuna, en molts països de l’Amèrica Central, però ens centrarem en 
aquest cas a la problemàtica d’El Salvador, perquè, segons l’informe del mapa d’em-
barassos de nenes i adolescents, elaborat pel Fons de Població de Nacions Unides, 
l’any 2015, 25.132 nenes i adolescents es van convertir en mares a El Salvador, i que 
aquest fet és especialment dramàtic per a les 1.444 nenes, entre deu i catorze anys, 
que es van veure obligades a ser mares sense comptar amb el desenvolupament fí-
sic, psicològic i emocional necessari, perquè, en tots aquests casos, la interrupció 
de l’embaràs resultava delicte penal i, en molts d’ells, l’embaràs no era un embaràs 
desitjat.

Per tant, la proposta que fem de forma clara és que: «El Parlament de Catalu-
nya insti el Govern a fer les gestions necessàries davant els òrgans i estaments cor-
responents per sol·licitar la fi de la prohibició total de l’avortament d’El Salvador.» 
I anuncio ja ara que acceptarem les esmenes que el Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí ens ha proposat, perquè pensem que milloren el text i, per tant, les incorporaríem 
a la proposta.
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La vicepresidenta

Gracias, diputado. Para defender las enmiendas que se han presentado, del Gru-
po Parlamentario de Junts pel Sí, la diputada Adriana Delgado.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, d’entrada, agrair-li al diputat la 
presentació d’aquesta PR, tot i el tema lamentable i les xifres que ha comentat, evi-
dentment, hem de denunciar aquestes situacions i la voluntat d’acceptar les esmenes.

Evidentment, coincidim amb tot el que ha comentat el diputat, aquesta terrible 
situació de violència, específicament, de violència sexual, en aquest cas concret a El 
Salvador, amb aquestes dades, com deia, tan lamentables. 

Compartim, per tant, la preocupació per la situació que viuen joves, nenes, do-
nes, derivada de la restrictiva legislació en matèria d’avortament, i per això dema-
nem, en una de les esmenes, la despenalització.

I en una altra esmena, en aquest cas, d’addició, el que constatem és que hi ha ha-
gut un contacte entre el Govern de la Generalitat i el Govern de la República d’El 
Salvador, de cooperació i de mantenir contactes, tant amb societat civil com amb el 
mateix Govern, per establir mecanismes de col·laboració, que esperem que es con-
cretin i que vagin endavant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Pasaríamos a los grupos que no han presentado enmiendas. 
En primer lugar, el Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres no hem pogut contrastar suficientment aquesta 
informació i creiem que és un tema prou greu com per tenir més informació i, da-
vant d’això, nosaltres ens abstindrem.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Nosaltres, evidentment, donarem suport a aquesta proposta 
de resolució i entenem que, efectivament, les esmenes també contribueixen a intro-
duir en la part resolutiva una qüestió que estava implícita en l’exposició de motius, 
però que està bé que s’expliciti en la part resolutiva. Entenem que en aquest i en 
d’altres països on aquesta regulació, enormement restrictiva, de la interrupció de 
l’embaràs segueix existint, almenys casos com els que s’exposen en l’exposició 
de motius haurien de ser reconsiderats i canviar les legislacions per tal de facilitar 
la interrupció de l’embaràs en aquests casos.

En qualsevol cas, dir que estaríem molt contents, la veritat. No acostumo a fer-
ho, però estaríem molt contents que aquesta proposta de resolució pogués ser apro-
vada per unanimitat. I no em correspon a mi, no soc el grup proposant, però crec 
que aquestes dades, dècima amunt, dècima avall, són prou preocupants com perquè 
el Parlament de Catalunya es pronunciï al respecte.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos al Grupo Parlamentario Popular de Catalunya, al 
señor Fernando Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Nosaltres ens sumem a la denúncia dels fets que explica 
aquesta moció, dels abusos que s’assenyalen, de la dramàtica situació de les adoles-
cents i preadolescents o adolescents embarassades i de la violència sexual que hi ha 
en aquest país i en altres del seu entorn.

Són situacions molt difícils que requereixen prevenció i educació sexual, una 
lluita contundent contra el masclisme, acompanyament, també, de les persones que 
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passen per aquestes situacions i l’extensió del sistema sanitari, com s’explica també 
a l’exposició de motius de la moció.

És clar, nosaltres lamentem que a la moció no se’n parla de tot això, no? Del que 
es parla és d’eliminar el símptoma o la manifestació de totes aquestes violències es-
tructurals, quan nosaltres el que pensem és que, on s’ha de posar l’accent, tot i reco-
nèixer la complexitat, la gravetat d’aquestes situacions, i fins i tot els límits ètics que 
plantegen, però on s’ha de posar l’accent és, precisament, en els canvis estructurals 
necessaris per evitar arribar a aquests extrems.

I, en aquest sentit, nosaltres ens oposarem a la moció.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasariamos al Grupo Parlamentario de la CUP - Crida Cons-
tituent, el diputado Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. El nostre grup donarà suport, òbviament, a la proposta de 
resolució. També l’addició ens semblava oportuna i escaient i, per tant, celebrem 
l’acord. El nostre grup, òbviament, defensa i seguirà defensant l’avortament lliure 
i gratuït per a totes les dones arreu del món i, per tant, endavant amb la proposta.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado.
Si lo he entendido, ya se ha posicionado sobre las enmiendas, que las aceptarían, 

y sería el texto que votaríamos, entiendo. No se ha pedido ninguna votación separa-
da, así que votaríamos el texto conjuntamente.

¿Votos a favor? 
Catorce.
¿Votos en contra? 
Dos.
¿Abstenciones? 
Cuatro.
Queda aprobada.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació amb 
relació a la campanya «Boicot, desinversions i sancions» 

250-00866/11

Pasaríamos al siguiente punto del día, al punto 5, que es la Proposta de resolució 
sobre la llibertat d’expressió i d’associació amb relació a la campanya «Boicot, des-
inversions i sancions», presentada por el Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que 
es Pot. Para defenderla, tiene la palabra su portavoz... (Veus de fons.) Perdó, perdó, 
pel Grup Parlamentari Socialista, Catalunya Sí que es Pot i CUP - Crida Constitu-
ent..., daríamos la palabra a los tres grupos para defenderlas. En primer lugar, para 
el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, el diputado Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. No és que tinguem cap problema amb els programes d’unitat 
de l’esquerra, però érem tres grups els que subscrivíem la proposta.

El sentit de la proposta jo crec que s’explica bàsicament per l’èxit que han anat 
collint progressivament les campanyes que orbiten al voltant de la coneguda com 
a estratègia BDS amb relació a l’ocupació de territoris palestins per part de l’Estat 
d’Israel. Això ha desfermat una activitat molt intensa de persecució política i sovint, 
diguem-ne, amb formes bastant contundents –recordo el cas de la publicació d’una 
pàgina web amb les fotos, els noms dels estudiants que integraven la coalició BDS 
en diverses universitats dels Estats Units d’Amèrica, amb la intenció i la crida explí-
cita que mai trobessin feina, i, a vegades, amb la presentació de processos judicials 
contra, per exemple, administracions locals espanyoles que han aprovat, en el si de 
les seves corporacions, mocions a favor d’aquesta estratègia BDS.
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El que es planteja, però, amb la proposta de resolució no és que el Parlament doni 
suport a l’estratègia BDS en sí –això hi ha hagut altres mocions en què ho hem de-
batut, altres propostes de resolució en què ho hem debatut–, sinó una defensa de la 
llibertat d’expressió i de la possibilitat de plantejar formes de lluita política i pacífica 
per acabar amb l’ocupació dels territoris palestins.

De la mateixa manera que al seu dia diverses organitzacions de la societat civil, 
en molts països del món, van posar en marxa una estratègia BDS de protesta contra 
l’apartheid sud-africà –i sense que jo ara estigui establint paral·lelismes–, però de la 
mateixa manera que aquelles campanyes es van produir i van poder desenvolupar-se 
sense patir aquest tipus de persecució, nosaltres entenem que els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya, organitzats o no en associacions i plataformes, tenen tot el dret a plante-
jar als seus governs, a les seves institucions i a arreu, com una opinió i com una forma 
de mobilització, que s’ha d’actuar d’acord amb els principis d’aquesta estratègia BDS.

És a dir, estem parlant aquí ja d’una qüestió de la llibertat de plantejar una deter-
minada estratègia amb la lluita contra l’ocupació de Palestina. I, certament, com els 
deia, s’està produint una reacció furibunda que no s’estén només fora de les fronte-
res d’Israel, sinó que ha provocat canvis legislatius en el mateix Israel contra orga-
nitzacions israelianes de defensa dels drets humans o que qüestionen l’ocupació de 
territoris palestins.

Per tant, creiem que en aquest moment cal alçar la veu per defensar que aquí els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya i d’arreu tenen dret a plantejar qüestions com 
la del BDS.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Daríamos la palabra ahora al Grupo Parlamentario Catalunya 
Sí que es Pot, al diputado Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí; gràcies, presidenta. Bé, voldria, en primer lloc, recordar que l’estratègia BDS, 
de Boicot, Desinversions i Sancions, és una estratègia democràtica i pacífica –sub-
ratllo: democràtica i pacífica–, mentre que l’estratègia d’Israel, a la zona Palestina, el 
de l’ocupació i el de l’assassinat col·lectiu, i el de l’acció militar, és una acció il·legal, 
a part de criminal, perseguida pel dret internacional. Per tant, això és així, objecti-
vament, no és una opinió política, és el que diria el dret internacional davant d’una 
acció i davant d’una altra.

Evidentment, si un és proisraelià pot estar d’acord amb l’ocupació israeliana i 
contra l’estratègia del BDS. Però, ho torno a repetir, això no canvia la naturalesa 
dels fets. L’estratègia BDS és una estratègia democràtica i pacífica, i l’ocupació és 
una estratègia il·legal.

Per tant, evidentment, nosaltres hi estem d’acord. Aquesta estratègia, com molt 
bé s’ha dit, neix a Sud-àfrica, en contra de l’apartheid dels blancs contra els negres, 
i avui es practica també a Palestina, en contra de l’apartheid dels israelians contra 
els palestins.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Daríamos la palabra al último de los grupos proponentes. Por 
el Grupo de la CUP - Crida Constituent..., el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. El nostre grup i altres moviments socials i ciutadans al nos-
tre país hem tingut, en les darreres setmanes, tres ocasions, pràcticament consecu-
tives, d’entrar en contacte directe amb representants del Moviment d’Alliberament 
de Palestina, a la Fira Literal, amb la senyora Leila Khaled. Posteriorment, vam 
poder tenir el plaer de participar als premis Esperança, aquesta celebració anual de 
la comunitat Palestina, a Catalunya. I, vint-i-quatre hores després, amb motiu de les 
Jornades de la conferència internacional que va organitzar el nostre grup al voltant 
de la qüestió del referèndum i l’autodeterminació, vam tenir ocasió de rebre la repre-
sentant europea, precisament del BDS. 

En les tres representacions vam trobar exactament el mateix clam, la mateixa 
petició de solidaritat, i és la necessitat d’impulsar el BDS com una acció necessària, 



DSPC C 431
25 de maig de 2017

Sessió 25 de la CAECRIT  20

democràtica, pacífica, a escala local i a escala global, per tal d’obligar l’Estat d’Is-
rael a complir les resolucions de Nacions Unides que l’insten a respectar els acords 
polítics i diplomàtics internacionals, que han de reconèixer l’Estat palestí en els seus 
territoris històrics, el seu dret a l’autodeterminació, el retorn dels exiliats i refugiats 
palestins arreu del món, a territori palestí, la seva reconstrucció nacional i el respec-
te dels drets humans, civils, socials i polítics, en territori palestí.

L’Estat d’Israel ha fet palesa una i altra vegada, i reiteradament, que no té cap 
mena d’intenció de complir aquestes resolucions de Nacions Unides, per tant, és 
obvi i evident que, tant des de la societat civil internacional, com des de les institu-
cions internacionals, cal instar-lo i obligar-lo a complir-ho. El BDS, en aquest sentit, 
ens sembla una campanya oportuna, necessària, pacífica i democràtica, cada vegada 
més popular, que és bo que s’estengui a tot arreu. I, per tant, en aquest sentit, ens 
sembla –i per això hi hem participat– oportuna, després d’haver rebut, en el nostre 
Parlament, el senyor Barghouti, que així mateix ens ho va demanar explícitament, 
ens sembla oportuna una proposta de resolució que defensi la llibertat i el dret de 
participació de qualsevol persona, entitat o moviment, en aquesta campanya, que 
considerem del tot pertinent i necessària per tal de contribuir a resoldre un conflicte 
–i amb això acabo– geopolític, tràgic, que està en l’arrel i en l’origen de gran part 
dels conflictes geopolítics internacionals que estem vivint, en aquests moments, a la 
Mediterrània, en particular, i al món, en general.

Si resolem el conflicte a Palestina, si reconeixem els drets del poble palestí, se-
gurament això desencadenarà una solució democràtica pacificadora a tota la regió 
i permetrà superar molts conflictes que avui estan oberts i que són difícils de re-
soldre. En aquest sentit, nosaltres fem una apel·lació, una crida a la resta de grups, 
a no esperar més, a no deixar que es vessi més sang i a instar l’Estat d’Israel, per 
aquest mitjà i altres, a resoldre aquest conflicte, tal com indica Nacions Unides, al 
més aviat possible. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Daríamos la palabra al resto de los grupos. En primer lugar, 
al Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Ciutadans forma part i ha donat suport a la creació, aquí, al 
Parlament de Catalunya, de l’Intergrup Palestina. I des d’ençà seguim amb inquie-
tud i preocupació la situació dels palestins. I seguim demanant respecte pels drets 
humans per a qualsevol persona. 

Ara bé, sí que també voldríem deixar clar –ho hem fet en altres ocasions, però 
ho volem reiterar– que Ciutadans està clarament en contra de la campanya BDS i 
del boicot a Israel, aquí, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al 
Parlament Europeu. No creiem que aquesta sigui l’estratègia política a seguir i vo-
lem, doncs, manifestar clarament de nou, la nostra posició contrària a aquesta cam-
panya. A més a més, creiem que aquest és un tema, no només de política exterior, 
sinó que, a més, és un tema d’alta diplomàcia. És un tema molt sensible, que afecta 
milions de persones, i no se li pot demanar al Govern de la Generalitat, no només 
perquè no té competències, sinó perquè ja està fent «patinassos» (remor de veus), 
no?, a nivell internacional, que a sobre, doncs, porti a terme aquesta resolució amb 
el Govern d’Israel.

Creiem que no és el lloc, i, de la mateixa manera que dic això, doncs, també 
diem, amb tots els respectes pels grups proposants, però no creiem que aquesta 
campanya BDS i aquest boicot a Israel siguin l’estratègia política a seguir. No cre-
iem que, anar presentant resolucions als parlaments autonòmics hagi de resoldre una 
situació que és molt complicada i que, realment, el nostre grup està molt amoïnat. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario Popular de Cataluña..., el diputat 
Juan Milián.
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Juan Milián Querol

Bé, en la línia de la diputada que m’ha precedit, vull dir que és molt preocupant 
l’estancament del procés de pau entre Israel i Palestina, però, com ja vam dir en 
el debat d’una proposta de resolució semblant a aquesta, ara fa un any, no és amb 
boicots partidistes com es trenquen aquestes dinàmiques d’odi i de violència, no?, 
com les que estan patint a Israel i a Palestina. El que és necessari és crear el clima 
que faciliti les negociacions que portin a l’única solució que ens sembla viable 
perquè tant palestins com israelians puguin viure en pau, i que és la solució dels 
dos estats. I nosaltres creiem que aquestes campanyes de boicot, en definitiva, d’odi 
partidista, no ajuden a crear aquest clima i no ajuden ni a israelians ni a palestins a 
assolir l’objectiu comú que hauria de ser el de poder viure en pau. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Por último, por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, la 
diputada Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies. Bé, com saben, el nostre grup parlamentari està format per diver-
sos grups de partits polítics i no serà la primera vegada que ens trobem amb un cas 
en què, ja els vaig dir l’última vegada que parlaven d’aquest tema, que sempre hem 
intentat, entre tots, buscar, com a mínim, un denominador comú i, per tant, intentar, 
entre tots, arribar a un acord. 

En aquest tema, com hem dit, ho hem intentat una vegada més, arribar a un text 
consensuat i no estava malament, havíem aconseguit..., perquè fins i tot el tenim 
redactat. Però, clar, no els hem proposat, perquè tots coincidim que hauríem de treu-
re: «incloses les accions relatives al BDS dutes a terme al territori de Catalunya».

Per tant, com que això vol dir que no tindria absolutament res a veure el plan-
tejament anterior, el que creiem i que volem deixar clar és que, tant el Grup Parla-
mentari com el Govern, defensem la llibertat d’expressió, entenem i creiem que cal 
que la lluita política sigui sempre pacífica i no aporti mai, mai, mai cap discrimina-
ció ni que la balança pugi o baixi d’un bàndol i un altre. Defensem, per descomptat, 
els drets fonamentals, entenem –i s’ha dit, i alguns companys em diuen que ho di-
gui– que l’estratègia BDS ha estat qualificada darrerament, en alguns espais, com a 
antisemita; creiem que l’estratègia que calgui no és aquesta i, per tant, hauríem de 
buscar molt més, i que el que volem és reivindicar la pau en aquell sector, sobretot, 
eh? I que ja arribi d’una vegada, perquè la veritat és que ja fa molts..., massa, mas-
sa temps que estem veient massa misèria i massa interessos entre uns i els altres.

Mireu, només acabar dient que «patinassos» no en fem, eh?, no acostumem a 
patinar i sobretot en aquests temes tan importants i amb tant..., i som molt responsa-
bles en aquest tema. Ens poden titllar, a nosaltres, de moltes coses, però no sortim a 
l’exterior a patinar; anem a defensar el que nosaltres creiem, democràticament. I és 
el mateix el nostre sentiment que el seu. Per tant, agrairia que en aquest tema, com 
en molts altres, no patinem ni patinarem. I per això demanem votació en aquesta 
proposta de resolució. 

Gràcies.

La vicepresidenta

No..., és només un punt, entenc que no és votació separada. (Remor de veus.) Sí, 
diputat Pedret, per què em demana la paraula?

Ferran Pedret i Santos

Molt breument, per contradiccions amb la portaveu de Ciutadans i del PP.

La vicepresidenta

Cinquanta segons...

Ferran Pedret i Santos

Gràcies..., no, simplement per dir que ells han decidit, els portaveus de Ciuta-
dans i del PP, referir-se a l’estratègia BDS, i si hi donen suport, la consideren més 
adequada o menys adequada, està molt bé, però la moció no va d’això ni els parla 
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d’això. Del que els parla és de la llibertat d’expressar-se en aquest sentit, donant su-
port a aquesta estratègia, i de la llibertat d’organitzar-se per dur-la a terme. I és tan 
clar com que a l’exposició de motius tenen com s’han pronunciat instàncies europe-
es, dient: «Sense compartir l’estratègia BDS i el seu desig d’isolar l’Estat d’Israel, 
etcètera, queda clar que els ciutadans europeus han de tenir dret a organitzar-se i a 
defensar aquesta estratègia.»

D’això és del que els parla la moció, i no d’altra cosa.

La vicepresidenta

El diputat Joan Josep..., tots tres grups han demanat la paraula. El proposant..., 
trenta segons.

Joan Josep Nuet i Pujals

Per contradiccions, presidenta.

La vicepresidenta

Trenta segons.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies. Només per dir que, el que estem votant és sobre si hi ha llibertat i dret a 
pertànyer a la campanya BDS o no, o si els activistes BDS han de ser criminalitzats 
o no. Això és el que estem votant, no estem votant res més.

La vicepresidenta

I el diputat Carles Riera...

Carles Riera Albert

Dos aclariments terminològics, que em semblen pertinents atès el debat que 
tenim. Òbviament, la campanya BDS no és, en absolut, una campanya antisemi-
ta –i així està escrit i expressat públicament pels seus portaveus–, sí que és una 
campanya antisionista, és a dir, contrària a l’acció colonialista de l’Estat d’Israel, 
que això és el sionisme, diguéssim. I, en segon lloc, pel que fa al tema de l’apart-
heid, és un terme absolutament pertinent. És públic, notori i reconegut que l’Estat 
d’Israel va ser un dels principals recolzadors de l’Estat Sud-africà de l’apartheid. 
Va tenir-hi una participació directa, donant-li suport intern, internacional i, pos-
teriorment, aplicant les mateixes metodologies i procediments sobre la població 
palestina.

Per tant, no és cap invent, diguéssim, també és un terme utilitzat amb rigor his-
tòric. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat.
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor?
Cuatro.
¿Votos en contra?
Doce.
¿Abstenciones?
Cuatro.
Bien, con esto acabaríamos las propuestas de resolución, y haremos un descanso 

de cinco o diez minutos para dar tiempo a que lleguen., ¿ah?, ¿ya están aquí? Pues..., 
cinco minutitos, entonces...

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i es reprèn a un quart de cinc i deu mi-
nuts.

La vicepresidenta

Esperamos un segundito, que falta el diputado Carles Riera, ahora han ido a avi-
sarle. Esperamos un minutito, a ver si...

(Pausa.)
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Sessió informativa amb el president de l’Institut Català Internacional per 
la Pau per a presentar l’informe de les activitats del 2016

359-00013/11

Bueno, ahora sí estamos todos, retomaríamos la sesión, con el sexto punto del 
día, que es la sesión informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el president de l’Institut Català Internaci-
onal per la Pau per a presentar l’informe de les activitats del 2016.

Bueno, bienvenido, señor Xavier Masllorens, y a todo el equipo que le acom-
paña, gracias por acompañarnos para comparecer aquí. Daríamos un tiempo de 
unos veinte minutos y después cada grupo podría hacer…, presentar sus observaci-
ones o cuestiones, si las tuviera.

Gracias.

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

Moltes gràcies, presidenta. Diputades i diputats, amics i amigues de l’ICIP, bona 
tarda. Fa menys d’un any que vam comparèixer en aquesta comissió el president..., 
l’antic president de l’ICIP i jo mateix, per presentar-los, en el meu cas, els reptes de 
la institució i ell per presentar la memòria de l’activitat d’un any que corresponia, 
íntegrament, al seu mandat.

Llavors els parlava d’uns reptes que teníem de futur, el primer dels quals era el 
de focalitzar les prioritats i actuacions de l’ICIP en l’any 2022, és a dir, en el futur, 
per tal de poder tenir una contribució internacional específica rellevant en algun 
tema relacionat amb la promoció de la cultura de la pau, la construcció de pau i la 
resolució política de conflictes i poder fer una aportació substantiva des de Cata-
lunya en el panorama internacional, que no és gaire galdós, en aquest moment, en 
aquest tema.

Avui puc dir-los, després d’un procés llarg de reflexió i consultes, de les quals 
molts membres que estan avui aquí hi han participat, que... –i he d’agrair la seva 
participació– el proper 20 de juny, la junta de govern de l’ICIP ja decidirà aquests 
temes de focalització futurs per al que anomenem l’ICIP 2022. I estarà en condi-
cions ja de prendre decisions, al juny, de caire temàtic, i, al juliol, esperem, de caire 
més organitzatiu.

Catalunya, que s’ha dotat d’un institut públic de pau, que entronca amb les nom-
broses aportacions històriques al diàleg, la negociació, l’esperit de pau, com puguin 
ser, des del segle xi, les Assemblees de Pau i Treva, o, més endavant, en el segle xiv, 
el Consolat de Mar, etcètera, que ho hem exportat, i que avui és un dret mercantil 
que està arreu del món inspirat en aquesta tradició catalana, ha de fer, pot i ha de 
fer una contribució singular en aquest món cada dia més complex, més d’interessos 
tan contraposats, d’egoismes d’estat, que dificulten moltes vegades, precisament, la 
governança mundial.

I ho hauríem de fer, des de l’ICIP, el que anomenem «pedalant amb el plat gran». 
És a dir, no pedalant amb el plat petit, que avança poc, sinó pedalant amb el plat 
gran.

A l’antic president li agradava dir que l’ICIP és, i m’agrada molt l’expressió, un 
regal que Catalunya fa al món. I, per tant, els regals, normalment, els que es fan, si 
t’agraden, és preservar-los, millorar-los, cuidar-los i treure’ls-hi la pols. Doncs, això 
és el que hem volgut fer aquest any.

Aquesta etapa nova que comencem i que començarà el 20 de juny, després de 
pràcticament un any de nova junta directiva, és una etapa que requereix ambició, i 
requereix ambició per part de tots els nostres principals clients, un dels quals són 
vostès, és a dir, les administracions públiques són un client preferent per a nosaltres; 
l’acadèmia, n’és un altre, i les organitzacions catalanes de la societat civil, un altre.

Ambició que s’ha de transmetre amb uns objectius que ho siguin, però també 
amb un rigor en les propostes i en les activitats que organitzem, una capacitat per 
crear opinió pública, que és una cosa que volem desenvolupar realment, i també 
ambició en un pressupost que, ara per ara –pressupost econòmic, em refereixo–, que 
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ara per ara fa impossible pensar en gran. Impossible. Només per dir-los que l’any 
2017 tenim exactament el mateix pressupost que l’any 2014: 1,15 milions d’euros.

Els altres reptes plantejats que els vaig dir l’altra vegada no eren..., a més d’a-
quest de la focalització, són objecte de reflexió, però encara presenten pocs resultats 
aquest any, i menys a finals del 2016, que és quan jo, en principi, estic retent comp-
tes. Tant era potenciar la dimensió internacional de l’ICIP, incloure la creació d’opi-
nió en els nostres àmbits de treball, i agilitar la dinàmica interna de funcionament, 
però aquestes tres coses requereixen un camí que tot just engeguem aquest 2017.

Val a dir, de totes maneres, que les consultes que hem fet les hem fet en l’àmbit 
nacional, en l’àmbit estatal, en l’àmbit internacional i en l’àmbit que jo en dic «mig 
pensionista». És a dir, que hem estat..., la setmana passada vàrem estar a Brussel·les, 
hem estat a Ginebra, hem estat a Suècia, a Estocolm, fent també aquesta mena de 
consultes per veure com ens podem coordinar millor amb instituts d’àmbit interna-
cional.

Durant l’any 2016 –i passo al segon punt– hi ha hagut una profunda renovació 
dels membres de junta de govern. Com saben, vuit dels deu membres vàrem comen-
çar l’any passat. I s’ha encarat una reflexió estratègica que tot just acaba a mitjans 
d’ara, però que no ha estat obstacle per disminuir el ritme d’activitat. Aquest ritme 
d’activitat no ha disminuït, com podreu comprovar, com podran comprovar, en el 
resum esquemàtic que faré a continuació, seguint els eixos del Pla pluriennal 2015-
2018, que és el que he volgut seguir en aquest exercici encara.

L’eix primer parlava de recerca. I en el tema de recerca, i per ser realment te-
legràfic: s’ha mantingut la convocatòria d’ajuts de treballs de recerca en l’àmbit de 
pau, per valor de 40.000 euros; l’ICIP ha fet set noves publicacions durant l’any; ha 
catalogat 264 nous llibres a la biblioteca; té 1.200 revistes disponibles online per a 
tots vostès, i, per raons de constricció pressupostària, no s’han obert, una altra vega-
da, noves convocatòries d’ajuts predoctorals. 

Val a dir que en el nostre país es poden donar beques per a alumnes que volen 
fer la tesi doctoral en física quàntica, en química orgànica, fins i tot en humanitats, 
en filosofia, però no a estudiants que vulguin treballar temes de polemologia o de 
construcció de pau. Això no hi ha ningú, en aquests moments, que pugui ajudar 
alumnes a fer recerca en aquest tema, del qual fem gala moltes vegades com a país.

Aquest any la biblioteca s’ha integrat en el Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya, i hem tingut la grata sorpresa, gratíssima sorpresa, que més del 70 per 
cent del nostre fons bibliogràfic no està a cap altra biblioteca del país, i això ens 
dona una força especial. Si tinguéssim la biblioteca, especialment, més oberta al 
públic, en un lloc més assequible, perquè es pot demanar des de qualsevol biblioteca 
universitària i per tant ja pertanyem a la xarxa, al CCUC.

El programa «Construcció de pau estratègica, seguretat humana i transformació 
de conflictes» ha finalitzat, el 2016, un projecte que vam coordinar i que ha estat 
finançat pel centre de recerca noruec PRIO, i que hem anomenat «Sobiranies ima-
ginades». I també aquest mateix programa, celebrat el seminari al setembre, amb 
molt d’èxit, «L’ús d’eines de construcció de pau en casos de violència directa» no 
estrictament política, en casos de violència urbana, de crim organitzat, etcètera, del 
qual se’n farà una publicació que encara no ha sortit.

Durant l’any s’han publicat igualment tres working papers, tres documents de 
treball sobre comparativa de dos conflictes armats a l’Àfrica, sobre el rol dels infants 
en els processos de desarmament, i sobre una anàlisi dels països sense exèrcit i les 
seves característiques de no-militarització. 

I també s’han publicat dos documents d’anàlisi de política, el que anomenem 
«policy papers», i tres documents i informes, dos d’ells sobre dones: Pau i segure-
tat i un altre sobre les portes tancades d’Europa, les persones refugiades de guerra 
d’Orient Mitjà. 

En qualsevol cas, tot el que he dit, tots els llibres, revistes i documents publicats 
es poden trobar també, de manera online, a la nostra pàgina web.

Per tal de salvaguardar els fons documentals del moviment per la pau a Catalu-
nya, hem seguit enregistrant entrevistes amb protagonistes d’acció col·lectiva de pau, 
l’any passat en vam fer, concretament, sis. Aquest, respecte al primer eix de recerca. 
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L’eix 2, «Formació, difusió i transferència de coneixement». Durant l’any s’han 
celebrat sis jornades i seminaris sobre els trenta anys del referèndum de l’OTAN, 
les violències directes no estrictament polítiques, els joves en la construcció de 
pau, sobre empreses, conflictes i drets humans, aquest el vam celebrar a Ginebra, 
en el marc d’una trobada de Nacions Unides sobre el tema d’empreses i drets hu-
mans, i una jornada de debat sobre la crisi de refugiat i sobre dret internacional 
humanitari.

Com sabeu, com saben, l’any 2016 ha estat transcendental per a Colòmbia, amb 
la signatura dels acords de pau, que després van donar peu a un referèndum que, 
el Govern va perdre i que, ha donat peu, al mateix temps, a refer aquests acords de 
pau que ara ja estan aprovats. L’ICIP, en aquest context, ha organitzat el cicle Pau 
a Colòmbia, que ha tingut, en total, deu activitats diferents: diàlegs, tertúlies, con-
ferències, presentació de projectes de reconciliació, representacions teatrals i un ci-
cle de cinema. I, fins i tot, hem tingut un projecte amb el Museu de la Memòria de 
Medellín, de la ciutat colombiana de Medellín, on hem explicat i hem fet intercanvi 
d’experiències de pau i de reconciliació, portant gent de diferents parts del món, en-
tre elles del País Basc.

Altres activitats formatives, amb relació o no a la situació colombiana, han estat, 
per exemple, un curs sobre seguretat i pau, el diàleg Pau i religió, el curs Estratègies 
de cura en l’atenció i relació amb les víctimes del conflicte colombià, els actes de 
celebració dels acords de pau, un dels quals va ser en el marc d’aquesta seu parla-
mentària; un debat sobre la situació del port de Buenaventura, un port on hi ha un 
conflicte amb empreses que són catalanes, també a Colòmbia. I el cicle de tres dià-
legs, al País Basc, «Cinc anys sense violència d’ETA».

El 2016, per altra banda, es va convocar el primer concurs de hip-hop per la pau, 
per travar relació amb persones joves que vulguin conèixer l’àmbit de construcció de 
pau i el treball de l’ICIP. I ha estat realment un èxit, s’ha fallat els primers mesos del 
2017, ha estat un èxit, amb la participació de vint-i-quatre centres, no vol dir vint-
i-quatre projectes, sinó vint-i-quatre centres de secundària, formació professional i 
batxillerat, que han participat en aquesta iniciativa, que ha comptat amb el suport 
de la Direcció General de Joventut i també amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat.

La Revista per la Pau, per cert, abans-d’ahir o ahir va sortir el número 31, Peace 
in Progress, ha publicat quatre números i s’han difós onze butlletins electrònics, amb 
una llista de distribució d’unes dues mil persones. I finalment, en l’àmbit aquest, les 
tres exposicions itinerants que teníem, fins ara, abans-d’ahir vàrem inaugurar la 
quarta exposició, que és Món-tanca, doncs, aquestes exposicions han visitat, durant 
l’any 2016, deu poblacions catalanes. I s’han fet també càpsules de pau, que són 
aquells vídeos curts que expliquen situacions de pau i expressen, també, l’opinió de 
persones, de què és per elles la pau, han arribat, l’any 2016, a un centenar.

L’eix 3, construcció de pau i prevenció de conflictes, aquest any s’ha centrat en 
un seguiment específic del procés de pau a Colòmbia, és lògic. L’ICIP ha mantingut 
col·laboracions estables amb diferents institucions colombianes, des de la seva crea-
ció. I per tant, en aquest any, i especialment, com he dit abans, amb el Museu Casa 
de la Memoria de Medellín, però també amb altres institucions, hem fet projectes 
d’intercanvi d’experiències i projectes que han comptat..., aquest, per exemple, amb 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Tenir aquests eixos no significa que hàgim deixat altres activitats. Per exemple, 
tenim el goig de liderar i coordinar una xarxa internacional de recerca sobre em-
preses, conflictes i drets humans, la BCHR Network, que coordinem nosaltres, des 
de l’ICIP, i que aplega 140 universitats i persones que fan recerca al voltant d’aquest 
tema de les empreses, els conflictes i els drets humans. És un tema que no volem 
deixar; és també un tresor preuat que tenim el fet que puguem coordinar, des de Ca-
talunya, aquesta xarxa, xarxa que està donant bons fruïts, perquè s’estan fent inves-
tigacions des de diverses universitats i centres de recerca del món.

També cal destacar, a més d’aquesta xarxa, doncs, nombroses col·laboracions 
que l’ICIP fem, i persones de l’ICIP i la junta directiva –a qui aprofito per agrair 
la seva tasca, perquè la junta directiva de l’ICIP, a diferència d’altres, no és sem-
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blant, diguéssim, a un consell d’administració, que és gerencial i que es dedica 
a gestionar, sinó que també té una tasca de reflexió important que personalment 
valoro molt, però em sembla que tots els membres de Junta valorem–, doncs, tots 
els membres de Junta, la directora i les persones de l’equip operatiu de l’ICIP, par-
ticipem en activitats organitzades per altres. N’he comptat..., així, en la memòria 
que els han repartit, doncs, n’he comptat fins a disset, tant en l’àmbit domèstic com 
internacional. Perquè, entenem que participar en activitats que organitzen altres és 
una forma de crear lligams i una contribució a l’enfortiment de temes de pau i re-
solució de conflictes.

Finalment, m’agradaria ressaltar, abans de fer-los un resum telegràfic, que l’Ins-
titut segueix comptant amb el treball de les dotze persones que conformen el seu 
equip operatiu, a qui també vull agrair la seva dedicació i disponibilitat, i que hem 
treballat amb un pressupost, com els deia, executat, d’1,15 milions d’euros, el mateix 
que el 2014. També hem comptat amb la col·laboració de tres persones becades, tres 
persones becàries que han col·laborat en diferents àmbits de la institució.

Val a dir –i amb això acabo, abans de passar al resum–, val a dir que les consul-
tes que hem fet per culminar, aquest any, el proper mes amb un ICIP 2022, que sigui 
realment una contribució substantiva a la pau al món i a la construcció de pau, val a 
dir que aquestes consultes no han estat realment fàcils, perquè normalment, tothom 
el que vol és que es desenvolupin aquelles àrees en les quals, o hi col·labora, o és 
fort, o té un interès particular –particular o institucional– i que, per tant, els interes-
sos, moltes vegades, són realment diferents i de vegades, contraposats.

És important tenir una presència territorial, però també és important que estigui 
dintre de la missió institucional de l’ICIP. Les demandes que s’han fet des del terri-
tori, totes elles molt legítimes, són demandes, de vegades, que un institut amb dotze 
persones en el seu equip no poden cobrir, perquè són demandes difícils de cobrir. El 
mateix passa amb el món acadèmic. El món acadèmic, com ja saben molts de vostès, 
és plural, és molt heterogeni. I, per tant, els interessos també ho són. Com aquesta 
focalització no podrà arribar a tot, perquè precisament el tema de focalitzar vol dir 
posar la lupa en un punt i la resta de coses no oblidar-les però tenir-les en un altre 
pla, és obvi que no podrà ser a gust de tothom. Tot i així, jo penso que la junta, en 
les seves reflexions, ha fet un esforç per integrar, d’entrada, tot allò que ja estem fent 
per no destruir res i, de sortida, tenir algun tema, una mirada específica de l’ICIP 
que faci que aquesta contribució que fem al món, sigui amb una especificitat, que 
sigui un..., i que l’especificitat no estigui només en el tema, sinó també en la mirada 
que li donem.

Per fer un resum telegràfic, m’agradaria dir-los, per acabar, sis coses. La pri-
mera, l’any passat ens van dir, i ens diuen sovint, en molts àmbits, que fem moltes 
coses amb pocs recursos, i això ens honora, està bé, estem molt contents, però no 
ens assegura un futur en què la nostra contribució internacional sigui substantiva, 
perquè fer moltes coses amb pocs recursos, o, com dèiem fa un temps, fer més amb 
menys, això està molt bé durant un temps curt, però no es pot aguantar per sempre. 
Els ho dic perquè, si realment volem ser ambiciosos, i em sembla que l’ICIP con-
grega una..., no unanimitat, però una confluència de pensament, que és una cosa 
bonica per a tothom, i que és una contribució generosa de Catalunya al món, em 
sembla que aquesta contribució generosa ha de ser generosa des de tots els punts 
de vista.

Relacionat amb el punt anterior, la presència internacional creixent, que és im-
prescindible, perquè treballar amb altres, en aquest món de construcció de pau, és 
imprescindible; i la presència al territori català, són dos àmbits, dues cares d’una 
mateixa moneda. I no podem oblidar l’una sense l’altra. Tampoc sense obsessions, 
nosaltres estem en el moment que estem i farem tot allò que puguem, però sense 
obsessions, perquè les demandes, moltes vegades, com els deia, no es corresponen 
amb els recursos, i de vegades tampoc amb el mandat institucional.

El tercer punt seria remarcar que l’ICIP ha demostrat tenir molt bona salut. Des-
prés de vuit anys i mig de feina, de feina molt ben feta, de molta feina feta, ara estem 
en situació de focalitzar, gràcies a que s’ha fet una renovació profunda dels òrgans 
de govern i s’ha mantingut el ritme d’activitat. I això, tot, mentre engegàvem un pro-
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cés de reflexió estratègica. Per tant, jo voldria fer l’agraïment a totes les persones 
que han col·laborat en aquest procés, perquè ha estat important. És un institut que 
té bona salut.

La quarta cosa: l’Institut ha de mantenir i aclarir, tant com pugui, la seva autono-
mia política i administrativa. L’ICIP no és un òrgan governamental ni ho ha de ser, 
però això sí, tant el Govern com el Parlament, i els ho demanem, han de comptar 
sempre amb nosaltres per emetre informes, per tasques d’assessorament puntual i 
per dotar-se de doctrina en temes de pau i conflictes. Ho podem fer, ho volem fer 
i els demanem que ho fem.

La cinquena: la focalització futura de l’ICIP donarà resultats tangibles en pocs 
anys. No és el ritme que molts esperaven, que esperaven un ritme ràpid i accelerat, 
però és un ritme que assegura que, en el futur, puguem ser referents en alguns temes. 
Si som ambiciosos i ens situem on cal, és a dir, ens situem en la lliga dels centres de 
recerca internacionals, donarem resultats tangibles en pocs anys, però no es tracta, 
com ja he dit abans, d’abandonar temes, sinó de col·locar-los on cal.

També donarà fruit l’esforç per crear opinió, que és una cosa relativament nova, 
com a esforç, però no ho podem fer, tampoc, sense recursos, perquè els recursos 
que tenim actualment, doncs, són molt limitats, en aquest..., el proper pla plurien-
nal, que ara estem revisant, l’actual, el del 2015 al 2018, doncs, s’haurà d’enfocar en 
aquesta tessitura, de la focalització i, probablement, haurà de canviar tota la pers-
pectiva nostra.

I, finament, una última cosa, que és que ens ajudaria molt, no només a l’ICIP, 
sinó com a país, disposar d’un centre, d’un centre, la casa per la pau, que estigués 
oberta al públic. És a dir, que l’esforç que s’està fent en els temes de pau, conflictes, 
resolució de conflictes, vull dir, i construcció de pau, doncs, que tingués visibilitat 
real, que la biblioteca pogués estar a l’abast del públic, que pogués haver-hi una ex-
posició permanent, on el poble de Catalunya pogués contribuir-hi d’alguna manera. 
Doncs, aquesta tasca, aquesta tasca meritòria que s’està fent, que tingui més visibi-
litat. Es podria fer des d’aquest centre.

Sàpiguen que hi estem treballant, estem treballant en la possibilitat de disposar 
d’aquest centre, que seria el que plasmaria les nostres ambicions. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Muchas gracias, perfectamente ajustado al tiempo. (La vicepresidenta riu.) 
Y una intervención muy completa, también. Daríamos ahora la palabra a los grupos 
parlamentarios; en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, la diputada 
Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Moltes gràcies, Xavier Masllorens, per tornar al Parlament, sempre és un plaer 
tenir-vos aquí i..., ja ho he dit en altres ocasions, però ho torno a reiterar, el meu par-
tit reconeix la tasca que fa l’ICIP i, de fet, seguim, en la mesura que podem, doncs, 
seguim totes les activitats que feu. A més, ara ja ens arriben als nostres correus, de 
forma més periòdica, doncs, tota la vostra activitat i si més no, com a mínim, estem 
assabentats i, la qual cosa és d’agrair.

Coincideixo molt amb tu en aquesta part que voleu encetar, no?, a partir d’aques-
ta etapa nova, a partir del 20 de juny, de ser, també creadors d’opinió pública. Jo 
recordo que en alguna ocasió que ens hem reunit, aquest tema previ, no?, ja havia 
sortit i us encoratjo a que ho feu i que sigueu més visibles comunicativament. I això 
també ho poso amb relació amb el que deies de que voleu comptar amb les forces 
polítiques i que voleu mantenir la vostra autonomia política i administrativa, la qual 
cosa, nosaltres estem completament d’acord. Si no, difícilment podríeu fer la vostra 
feina, però sí que creiem que la vostra feina és important, doncs, per nodrir els par-
tits polítics, a vegades, de dubtes que tenim i que no podem arribar, no?

Jo, ara que estic en el cantó polític, doncs, sovint em falta molt de temps per en-
trar a aprofundir en temes, no?, i sortosament institucions com la vostra ens poden 
ajudar a..., a bé, a tenir un estat de la qüestió molt més ràpid. I ja avanço, i és molt 
possible, doncs, que properament, en tot el tema de drets humans i empreses, no?, 
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que a més, hi ha un mandat del Parlament de Catalunya, doncs, perquè això tiri en-
davant i que vosaltres, doncs, esteu en xarxa i esteu fent moltes coses, és molt pos-
sible que el meu grup us consulti tots aquells dubtes que, quan arribi el moment, 
segurament tindrem.

Som conscients que us falten diners. És un pressupost molt petit si ho comparem 
amb altres institucions que es dediquen a temes de pau aquí, a Catalunya, o temes de 
relacions internacionals, i nosaltres ho tindrem en compte de cara al futur.

Sí que m’agradaria, si pots, que ens expliquis una mica més en què consistiria 
aquesta Casa de Pau, no? Serà un lloc físic o serà un lloc..., serà una pota més de 
l’ICIP? Si ens ho poguessis explicar sí que ho agrairia.

I també preguntar-te si, al final, en aquesta nova etapa que voleu iniciar, concre-
tareu més els temes. Si al final, com tu mateix has explicat, les dificultats que teniu 
per focalitzar els temes, que cadascú té els seus interessos, molt legítims, però si al 
final arribareu a algun acord a nivell de junta de l’ICIP per enfocar-vos a uns temes 
molt concrets en els propers anys. I, si és així, també ens agradaria saber quins són 
aquests temes, per tenir-ho en compte en el futur.

I res més. I moltes gràcies per tornar-te a veure aquí al Parlament.

La vicepresidenta

Gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Moltes gràcies, presidenta. També moltes gràcies al senyor Masllorens per la 
seva compareixença avui aquí, i també pel seu contingut i, en el fons, diguem-ne, 
a través seu, aprofito per agrair la tasca que fa el conjunt de l’ICIP al llarg de l’any.

Bé, vostè ho ha fet de manera molt mesurada, com segurament corresponia fer, 
però jo em permeto anar un puntet més enllà en la qüestió del pressupost. Nosaltres, 
com a grup parlamentari –i no hem estat l’únic–, hem intentat en els darrers pressu-
postos i en d’altres anteriors augmentar, en la mesura del possible, la disponibilitat 
pressupostària de l’ICIP i no ens n’hem sortit, com vostè sap perfectament.

Creiem que si volem d’alguna manera cuidar un institut com és l’ICIP, que cre-
iem que té reconegut per part de tots els actors, inclosos els grups parlamentaris, el 
paper que fa i el rigor amb què desenvolupa les seves tasques. I jo crec que val la 
pena que, en algun moment, es produeixi un reforç de les capacitats de l’ICIP per 
dur a terme aquelles tasques que es planteja, que, d’altra banda, tampoc són forasse-
nyades ni està pensant en una expansió que sigui absolutament irracional, sinó que 
està pensant a dotar de perspectives de futur un institut que fins ara ha desenvolupat 
unes tasques que crec que són no nomes fonamentals, sinó que les ha desenvolu-
pat, vaja, molt bé en la forma i en la manera d’adreçar els problemes.

Dit això, vostè parlava del projecte ICICP 2022. Tot i que n’haguem estat conei-
xedors en la nostra condició de parlamentaris que, d’una o altra forma, participem 
en les tasques de l’ICIP, m’agradaria potser que hi aprofundís en la segona interven-
ció, si en té ocasió. 

Hi ha una qüestió que li volia plantejar. Parla, i em sembla raonable si l’he entès 
bé, de buscar..., permeti’m que ho digui amb el terme «producte», encara que no si-
gui el que més m’agrada, però algun producte de l’ICIP que li doni una especificitat, 
no només pel tema, per raó del tema, sinó també per raó de la mirada, de l’enfoc. 

Em sembla molt encertat..., no sé si amb això vostè s’està referint que algun dia, 
en un futur proper, es conegui l’ICIP per algun tipus d’informe com es coneix avui en 
dia, a nivell mundial, l’informe anual que fa el SIPRI sobre les armes, però, en aquest 
cas, ja que el SIPRI ja fa el tema de les armes, sobre alguna altra qüestió. Si és així, 
em sembla un enfocament molt encertat.

Crec que, amb independència que es facin moltes altres coses, va bé a institu-
cions com l’ICIP ser conegudes per un determinat producte que es converteix en 
un punt de referència a nivell acadèmic, d’administracions públiques i d’altres tipus 
d’actors, inclosos organitzacions de la societat civil.
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Si pogués aprofundir en això, l’hi agrairia. Potser no estem encara en la fase 
que sapiguem què volem fer especialment que ens doni aquesta especificitat, però li 
agrairia si té alguna notícia sobre la qüestió.

I també ha fet referència a una qüestió amb què estem d’acord, i ja ha estat dit 
també per la portaveu que m’ha antecedit en l’ús de la paraula, que és en el mante-
niment de l’autonomia de l’ICIP respecte no només el Govern, sinó al mateix Parla-
ment, i crec que és una qüestió que, salvant el que òbviament ha de ser una relació 
de col·laboració, és una qüestió absolutament fonamental que fins ara s’hi ha man-
tingut, sense que ningú l’hagi posat en dubte –no és aquest grup parlamentari, en 
absolut, el que posi en dubte això–, però crec que és un bon plantejament també de 
cara al futur, és a dir, reforçar aquesta autonomia.

I després, ens parlava de la Casa de la Pau i de la possibilitat de tenir oberta al 
públic... s’ha referit específicament a la qüestió de la biblioteca, em sembla molt inte-
ressant, però també altres tipus d’activitats o d’exposicions que es puguin fer a partir 
d’aquesta Casa de la Pau.

Si hi ha res que puguem fer des del Parlament en aquesta matèria o en qualsevol 
altra de les que preocupin en aquest moment a la junta de l’ICIP, també facin-nos-ho 
saber. És a dir, si aquesta comissió, si aquest grup parlamentari, si la resta de grups 
parlamentaris els podem ser útils en res d’això, no només de la Casa de la Pau, sinó 
en qualsevol altre dels objectius que es plantegin, facin-nos-ho saber, perquè segur 
que els grups estarem molt contents de debatre sobre com contribuir a la consolida-
ció de l’ICIP en el futur.

La vicepresidenta

Gracias, diputado; también muy ajustado en el tiempo. Pasamos la palabra ahora 
al Grupo Parlamentario de Catalunya Sí que es Pot, al diputado Joan Josep Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. Bé, jo també, en primer lloc, saludar la presència del senyor 
Xavier Masllorens, també de la directora –que tinc aquí al darrere– i de tot l’equip, 
perquè crec que diverses persones, col·laboradors, acompanyen aquesta comparei-
xença. És un plaer tenir-los aquí i poder xerrar una estona amb vostès.

Bé, jo crec que queda clar en aquest debat podríem dir de l’anàlisi de la memòria 
la potencialitat del projecte de l’ICIP. És una cosa molt important situar-lo políti-
cament en la mirada llarga, perquè vostès saben que a vegades en el Parlament de 
Catalunya, per desgràcia, hi ha massa mirada curta, i posar la mirada llarga d’un 
projecte com aquest és fonamental des del punt de vista polític.

Queda clar que en el seu moment el govern d’esquerres va parir diverses iniciati-
ves polítiques que d’alguna forma van intentar col·locar la política catalana i la mira-
da catalana al món en el prime time de les iniciatives: en temes de pau, en temes de 
memòria, en temes de cooperació, i va néixer l’ICIP, i va néixer el Memorial Demo-
cràtic, i realment van ser instruments molt importants en una fase expansiva també 
d’aquelles polítiques on la dedicació de recursos, la mirada política sobre aquests 
temes va ser molt important.

Però després va venir un període difícil, no només perquè va venir la crisi i la 
crisi va comportar retallades pressupostàries, és perquè també va canviar el Go-
vern. I, evidentment, com que va canviar el Govern, la mirada ja va ser diferent 
i les polítiques de pau, de cooperació i de memòria no es va mirar de la mateixa 
manera, i a vegades es va aprofitar la crisi no només per reduir o retallar aquests 
pressupostos, sinó per canviar la mirada, per mirar cap a altres llocs, per mirar cap 
a altres coses i deixar de prioritzar coses tan importants com la pau, la memòria o 
la cooperació.

I ara estem en un disjuntiva, perquè s’està molt lentament recuperant capacitat 
pressupostària, però no sabem si aquesta recuperació de capacitat pressupostària 
comportarà també la recuperació d’una mirada política, una mirada política im-
prescindible. Perquè, ho deia abans, si no hi ha mirada a mitjà i llarg termini de què 
volem ser, què volem dir, què volem fer, difícilment, quan ve el debat pressuposta-
ri, aquest bilió d’euros que va rondant, rondant, rondant, cau en un calaix o cau en 
un altre. 
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I en aquest moment el Govern té un debat important. Nosaltres a aquest tema li 
hem donat molt de suport, que és la política exterior, la política d’acció exterior del 
Govern de Catalunya, el tema del procés en el qual estem inserits és un tema molt 
important, no ho neguem.

Però hem de pensar que si hi ha mirada exterior amb el tema del procés que viu 
Catalunya, la millor mirada exterior i la millor aposta exterior que podem fer és 
parlar al món amb una mirada catalana de coses que diran molt de nosaltres i, que a 
vegades, no cal que parlem d’independència. Perquè si parlem de memòria, parlem 
de pau o parlem de cooperació estem dient coses al món, i això és molt important.

Per tant, jo, a vegades, entenc que hem de posar diners perquè aquest procés si-
gui conegut al món, però ho torno a repetir: si se’ns coneix des de Colòmbia és per-
què estem contribuint en temes de pau, i possiblement els colombians també estan 
molt interessats en la independència de Catalunya, no dic que no, però estic conven-
çut que els hi arribarem molt millor si els parlem de l’extraordinari conflicte en el 
qual ells estan inserits i els fem propostes en aquest sentit, els ajudem, els acompa-
nyem, diguem-ho com vulguem.

Per tant, què vull dir amb tot això? Doncs, sí, que l’ICIP necessita més calers, 
perquè al final, si no hi ha més diners, per molt que diguem que la política de pau 
i la mirada de pau que pot aportar Catalunya al món és important, amb 1.150.000 
euros és una mirada petita. Perquè es mesura també amb la quantitat de recursos. 

Evidentment, nosaltres, igual que altres grups parlamentaris, com abans deia el 
diputat Pedret, vam demanar que l’ICIP, per exemple, tingués un milió d’euros més, 
que pot semblar molt o pot semblar poc; estic segur que pel pressupost de l’ICIP un 
milió d’euros més seria un avenç extraordinari, convençut, però realment és neces-
sari, és necessari perquè estem en determinats llocs del món dient i fent coses que 
són transcendents. I que és –ho torno a repetir, i ho repeteixo per segon cop– com 
se’ns jutjarà, més per aquestes coses que per d’altres que puguem dir o que puguem 
fer, que no és que no siguin importants, però que hi ha parts del món que ens mira-
ran a partir del que diem en aquests temes.

Per tant, evidentment, en el departament que porta el conseller Romeva fan falta 
més diners per a pau, per a memòria, per a cooperació. (Sona el senyal acústic que 
indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) És imprescindible.

I no estem parlant –i ja acabo, ja ràpidament–, i no estem parlant de dotzenes 
i dotzenes de milions, perquè això seria fer demagògia, i no estic fent demagògia. 
Estic dient coses que crec que són importants. No parlem de dotzenes i dotzenes de 
milions, perquè aquestes dotzenes no les tenim i no sé si les tindrem, crec que serà 
difícil. Però estic convençut que actuacions quirúrgiques, des del punt de vista pres-
supostari, amb el Memorial Democràtic, amb l’ICIP, amb l’Agència de Cooperació 
o amb polítiques d’asil sí es poden fer, i es podrien fer en el proper pressupost. 

Espero que en el proper pressupost es faci i que ho faci el Govern que es mereix 
aquest país.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos ahora al Grupo Parlamentario Popular de Catalu-
nya, el diputado Juan Milián.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta, i també benvingut, senyor Masllorens, i la resta de mem-
bres de l’ICIP que avui l’acompanyen en aquesta comissió. Seré breu, perquè la seva 
compareixença crec que ha estat completa i concreta amb el que crec que mereixia 
reclamar. A més, ens ha aportat l’informe de manera impresa i vam tenir un inter-
canvi de reflexions no fa gaire, cara a cara, en aquest Parlament.

Una mica el leitmotiv, aquesta manca de recursos que pateix l’ICIP i que, cer-
tament, en els darrers anys és una queixa transversal –no de l’ICIP, sinó de molts 
organismes. Però, una mica com deia el diputat Nuet, a vegades no és tant una qües-
tió de manca de recursos públics, sinó una qüestió de prioritats, i sí que hi ha altres 
organismes que durant aquests anys, que certament han estat anys de la pitjor crisi 
econòmica de la nostra vida, han vist incrementada les seues partides pressupostà-
ries i altres organismes, doncs, ho han patit més. Per exemple, la Generalitat durant 
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aquests anys, com deia la pitjor crisi econòmica de la nostra vida, ha donat més 
diners que a vosaltres, que a l’ICIP, a un lobby que treballa de manera fosca i que ha 
alimentat, per exemple, el conflicte de Sudan del sud. I aquest lobby ha cobrat de la 
Generalitat uns quants milions d’euros durant aquests anys de crisi econòmica. En 
canvi, vosaltres no alimenteu conflictes, sinó que feu recerca, formació, fons biblio-
gràfic molt important, com el que ha dit, per lluitar contra ells.

Entenc que si s’ha de fer la casa de la pau, aquest pressupost no és que sigui in-
suficient, és que és molt, molt curt. En prenem nota i hi donarem suport.

És clar, ara fa una mica de mal que li demanem més feina, no? (l’orador riu), 
després de reconèixer la manca de recursos que té.

Però jo crec que va ser amb el president que va presidir, amb el senyor Rafael 
Grasa, que alguna vegada ho vam comentar, que en aquesta Comissió d’Acció Ex-
terior, molts cops, no?, en compareixences o propostes de resolució debatem sobre 
conflictes, sobre regions, sobre països dels quals no tenim suficient coneixement, 
eh? De vegades debatem per sobre de les nostres possibilitats cognitives.

I crec que amb el senyor Grasa vam comentar de fer alguna mena de col·labora-
ció entre l’ICIP i aquesta comissió que ens poguessin aportar informació o infor-
mes, amb antelació a aquests debats, perquè puguem apropar-nos a aquests conflic-
tes d’una manera més profunda. No ho sé, per exemple, sobre el cas de Colòmbia, sí 
que hem tingut molts debats en aquesta comissió i suposo que ja tots els portaveus 
tenim el coneixement suficient, però avui, per exemple, he parlat d’El Salvador i 
crec que molts no teníem aquest coneixement.

Finalment –i anant al principi de la seua exposició– ha parlat dels eixos, ha 
parlat de l’ICIP 2022. Ja sé que es tractarà a les juntes de juny i juliol, i espero re-
trobar-nos, eh?, que ens retrobem, després de l’estiu perquè ens pugui explicar el 
projecte de l’ICIP 2022, però també li agrairia que si ens en pogués fer ara cinc 
cèntims, no?, del que creu que seran aquests eixos, estaria molt bé.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gracias, diputado. Pasaríamos a la CUP - Crida Constituent, el diputat Carles 
Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Bé, senyor Masllorens, també agrair-li la seva compareixen-
ça, també la de la resta del seu equip, moltes gràcies, i també agrair-li molt el seu 
informe.

Miri, per part nostra, la creació de l’ICIP va ser una bona notícia en el moment 
en què va aparèixer, considerem que va ser un encert la seva creació, atès que, efec-
tivament, representava un salt endavant, un salt qualitatiu en la ja llarga tradició que 
vostè ha citat en la seva exposició inicial de, tant moviments socials com de tasca 
acadèmica en el nostre país, pel que fa a l’estudi, a la recerca i l’activisme en favor 
de la pau i de la resolució democràtica i pacífica dels conflictes polítics. 

Per tant, en aquest sentit, era un nou actor, un nou subjecte que se sumava a 
aquesta llarga tradició aportant-li un potencial institucional molt important. Per tant, 
en aquest sentit, una molt bona notícia.

Òbviament, nosaltres, pel que fa a la seva tasca durant el 2016, els hem de feli-
citar i els hem de reconèixer la bona feina realitzada, compartim els seus objectius, 
la seva línia d’actuació, els continguts, l’enfocament que han donat a les seves acti-
vitats. I, en aquest sentit, el que hem de fer nosaltres, en tot cas, des del nostre grup 
parlamentari, és fer autocrítica, eh? 

Fer autocrítica, fonamentalment per dues raons; una, perquè, pel que fa al pres-
supost del 2017, la nostra incidència no ha estat suficient com per aconseguir un mi-
llor pressupost per a l’ICIP, i en aquest sentit hem de fer autocrítica. No ens n’hem 
sortit a aconseguir una millor partida pressupostària per a l’ICIP. Intentarem que no 
sigui així en properes ocasions. I també, molt sincerament, hem de fer autocrítica 
perquè és evident que la nostra participació activa, la nostra presència activa, com 
a grup parlamentari, en algunes de les seves activitats doncs no ha estat ni suficient 
ni prou constant. La realitat ens ha depassat i no hem pogut estar tan presents ni ser 
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tan actius com voldríem. Això no és cap justificació, no és cap excusa, simplement 
és una explicació que, hi insisteixo, no serveix de pretext, sinó al contrari, ens ha de 
servir d’esperó per poder tenir una participació més activa en el seu programa d’ac-
tivitats en un futur immediat.

Evidentment que la crisi ha afectat molt severament l’ICIP, som conscients de 
que la retallada pressupostària que l’ICIP ha patit ha estat molt greu i molt severa. 
I, en aquest sentit, sí que hem de reconèixer la tenacitat i el voluntarisme que vostès 
han aplicat per tal, no només de sostenir la institució, sinó desenvolupar, doncs, un 
programa d’activitats tan notable com el que avui ens presenten.

Nosaltres de cara al futur de l’ICIP no podem dir més que ens comprometem 
amb la seva continuïtat, en el que sigui la nostra incidència en aquest Parlament pel 
que fa a la continuïtat de l’ICIP poden comptar amb el nostre suport. 

El nostre compromís d’intentar ser encara més incisius en matèria pressupostària 
per tal que vostès puguin rebre el pressupost que necessiten. Perquè, efectivament, 
i això ho hem dit abastament, nosaltres pensem que el departament del conseller 
Romeva és un departament que mereix i necessita un major pressupost, tant per la 
seva acció de cooperació i solidaritat internacional, com per la seva contribució a 
la cultura de la pau a través de l’ICIP, com per les seves intervencions en el camp 
del Memorial, com també pel que fa a la seva acció diplomàtica externa, tan neces-
sària en aquest moment.

Per acabar, des del punt de vista de prioritats o d’objectius, vam tenir ocasió de 
parlar-ne a propòsit de la seva visita, ara fa pocs mesos, no?, que vam tenir ocasió 
de tenir un primer contacte en aquest sentit. Nosaltres sí que pensem que, no només 
per la conjunta que vivim i pel nostre futur pròxim com a país, sinó perquè també 
això forma part de la nostra tradició, tant acadèmica com de moviments socials, 
seria una oportunitat que l’ICIP també pogués posar focus i prioritats en el que 
és matèria de resolució pacífica i democràtica relacionada amb conflictes lligats a 
processos d’autodeterminació arreu del món, no? No només per la nostra memòria 
en aquest sentit, no només per la nostra situació actual, sinó perquè és veritat que 
també hi ha un coneixement i una pràctica, tant des de moviments socials, com 
d’acadèmia, acumulada en aquest sentit. I l’ICIP podria ser, en aquest sentit, un bon 
aglutinador de coneixement i de saber, de cara a dintre, de cara a fora, des del punt 
de vista de posar llum i aportar coneixement i expertesa, hi insisteixo, a la qües-
tió dels processos de resolució pacífica i democràtica de conflictes polítics, lligat a 
drets col·lectius dels pobles, de forma general, i dret a l’autodeterminació, de forma 
particular.

Ens agradaria que posessin un especial focus en el context de la Mediterrània, 
sense menysteniment d’altres focus (sona el senyal acústic que indica que s’ha 
exhaurit el temps d’intervenció), però sí que ens sembla que l’acció en el context de 
la Mediterrània sembla important. 

I per últim –i amb això acabo– dues coses. La qüestió de la vigilància de les em-
preses catalanes que tenen incidència a l’exterior pel que fa al seu respecte als drets 
humans, civils, socials i ambientals de les poblacions en les que intervenen. I atesa 
la seva participació en la xarxa internacional sobre aquest tema que he esmentat, 
també ens semblaria una prioritat.

I, per últim, tot el nostre suport en el futur a que l’ICIP tingui una major projec-
ció pública a través de la casa de la pau.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gracias. Y, en el último lugar, por el Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, la 
diputada Adriana Delgado.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, presidenta. Bé, benvingut, senyor Xavier Masllorens, i la resta de mem-
bres de l’institut. Bé, m’afegeixo, evidentment, a les felicitacions de la resta de com-
panys per tota la feina, molta i bona feina feta, per fer tant amb tan poc, com comenta-
va –hem de reconèixer, evidentment, les limitacions pressupostàries. No evitarem 
el debat.
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Són molt interessants els eixos, les activitats que heu fet i que fareu, sobretot que 
fareu, tenint en compte aquest moment que esteu vivint, aquest moment de debat, de 
decisió, de concreció temàtica i geogràfica. 

Més enllà d’aquest debat pressupostari que teníem, centrant-me més en la part de 
prioritats polítiques, que també ha sortit, nosaltres creiem que s’ha de posar en valor 
la vostra feina, evidentment, com a Institut Català públic per la Pau, i fer-ho amb 
aquesta mirada llarga, amb aquest plat llarg que deia vostè al principi, en aquest pa-
per, no?, de ser referent en les polítiques públiques de pau i de seguretat. I potser, ara 
més que mai, perquè també vivim uns temps de canvi, convulsos, no només canvi 
aquí a Catalunya, sinó a nivell internacional s’està entrant, o si no hem entrat ja, en 
un nou cicle armamentista també, que impulsa un nou govern als Estats Units, amb 
el president Trump al capdavant. 

Tenim també un govern espanyol que ha anunciat augments de pressupostos en 
defensa, que també és una partida –no sé si l’única, de l’Estat– que no ha sofert reta-
llades, precisament. I també augmenta, de forma sostinguda, la xifra d’exportacions 
d’armes fabricades, per exemple.

I, evidentment, com a Junts pel Sí, i també en el Govern de Catalunya, i així 
s’està treballant, també creiem que podria ser una gran aportació de l’institut per se, 
evidentment, però també dins del procés constituent en el que estem, la recerca, per 
exemple, de models de seguretat i de defensa no ofensius, adaptats als contextos dels 
nostres riscos i amenaces actuals, i que no es reprodueixin, per exemple, fórmules 
que podem considerar convencionals i que funcionen més o menys, per dir-ho d’al-
guna manera.

Per anar acabant, evidentment, jo també em sumo a la petició de si pot avançar 
més detalls sobre aquesta focalització que decidiran el proper dia 20. Evidentment, 
també agafem el guant amb la idea de la casa de la pau –ho estàvem comentant aquí 
amb els companys–, un centre de la pau i de les llibertats, també seria molt inte-
ressant, i, fins i tot, poder posar la seu en algun edifici que sigui emblemàtic, en el 
sentit també de petició que hi ha hagut de la societat civil com a memòria històrica, 
per exemple, la comissaria de la Via Laietana.

I una pregunta molt concreta que faig en referència a la presència al territori, que 
deia. Jo soc del territori, que diem aquí, del Bages, més concretament, i lligant-ho 
amb el que comentava que tot no es pot fer, però no es tracta d’abandonar cap tema, 
sinó de recol·locar-lo, també..., o sigui, com pensen fer aquesta recol·locació de te-
mes, per exemple, de cara a les entitats que ja estan en el territori i que ja estan fent 
una feina similar a la seva, evidentment, amb una estructura més petita a nivell ter-
ritorial.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Muchas gracias. Ahora tendría la palabra de nuevo el señor Xavier Masllorens… 

El president de l’Institut Català Internacional per la Pau

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

...por un tiempo de cinco u ocho minutitos.

El president de l’Institut Català Internacional per la Pau

Procuraré no decebre, en cinc minuts (l’orador riu); no, de cinc a vuit minuts. 
Però hi ha coses que, és clar, abans de parlar-ne i de presentar-ho i proposar-ho i de-
batre-ho amb membres de junta, em resulta realment difícil fer molts detalls perquè, 
precisament, estem en el moment culminant, on cadascú ha tingut els seus interes-
sos i ara s’han de posar en comú, i aquest posar en comú és un moment que, com 
vostès saben molt bé per les negociacions, és un tema delicat. Per tant explicaré fins 
allà on pugui de les coses.

Respecte a la casa de la pau, he dit que estem realment fent passos perquè jo crec 
que tant el Govern com l’ICIP, la junta directiva de l’ICIP, com el propi Ajuntament 
de Barcelona, com a ciutat de pau, estan interessats en el tema. Però, més enllà d’a-
quest interès, que n’hem parlat i l’hem desenvolupat, doncs, no hi ha concrecions, i 
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per tant no els n’hi puc donar més perquè no n’hi ha més, aquí sí que no m’amago 
cap carta a la butxaca. 

Simplement, que la idea la trobem molt suggeridora, que enllaça amb una tra-
dició que jo crec de molts segles de Catalunya i de Barcelona com a ciutat de pau. 
I, per tant, bé, que seria bo que hi hagués aquest centre emblemàtic, on pogués haver 
símbols que reconeguin que Catalunya és realment un país de pau i que Barcelona 
és una ciutat de pau. Això està així i, de moment, no hi ha més, diguéssim.

Sobre la nova etapa, i és on els puc decebre, el tema, els consensos que hi ha ara 
és, primer, que hi hagi una mirada que sigui una mirada des de la diversitat, des dels 
grups minoritaris, des del gènere, una mirada des dels moviments de base, és a dir, 
que l’ICIP miri els temes que siguin, que el seu anuari futur miri els temes que si-
guin, el que decidim, el miri de baix a dalt, és a dir, des de la societat civil, des dels 
moviments, des del que s’està fent al carrer, cap a les institucions, i no a l’inrevés. 
I ja aquesta mirada, ja ha de ser característica de l’ICIP.

I, després, tenint programes que no siguin fonamentalment programes de recer-
ca només, sinó que incloguin recerca, que incloguin formació, on realment tenim 
molt camí per recórrer, suports a accions de pau i també creació d’opinió, és a dir..., 
i divulgació, difusió. Per tant, sensibilització en el territori i sensibilització també a 
Catalunya.

Aquest és un segon consens que hi ha, que aquests programes siguin transver-
sals. Que quants n’hi ha d’haver? Si dos, tres, quatre... Això, el 20 de juny, ho deixa-
rem clar i després, amb molt, de gust, puc venir o, si volen, els fem un informe, en 
fi, vostès mateixos. El tema aquest està bastant enfocat però la junta és qui ha de...

Sobre el pressupost. Com que he fet èmfasi en dos o tres moments, sembla que 
sigui el tema rellevant. És rellevant, sempre, el pressupost perquè, evidentment, sen-
se pressupost no es poden fer les coses. Però sí que voldria matisar el punt i el mo-
ment en què estem.

Un amic meu deia que si no hi ha il·lusió no hi ha projecte. I era un amic meu 
pacifista, eh? I em deia: «Qualsevol projecte necessita il·lusió». Jo diria també que 
si no hi ha projecte, no hi ha pressió. I aquí sí que, en honor a la veritat, he de dir 
que la nova junta a l’entrar, quan ja estaven començats a fer els pressupostos en el 
mes de juliol, començat a fer tot el procés, no hem tingut tanta capacitat ni d’in-
cidir, ni de treballar-hi conjuntament, etcètera. Per tant, en honor a la veritat, s’ha 
de dir que volem que aquest projecte sigui el generador de nou pressupost. Fins ara, 
diguéssim, podia haver-hi moltes excuses, l’excusa de la continuïtat, moltes excuses 
de la crisi, moltes altres coses..., ara hi ha un projecte, aquest projecte ha de tenir 
un pla A i aquest pla ha de ser ambiciós i necessita més recursos. Si aquest pla no 
es pot aconseguir, hi haurà un pla B, però llavors, el pla pluriennal també haurà de 
canviar. Per tant, evidentment, no l’escriurem, el pla B, perquè nosaltres confiem i 
creiem en el pla A. Però, és ara, quan n’hem de començar a parlar, per tant, si no hi 
ha projecte, no hi ha pressió, ara, hi haurà projecte, realment, hi haurà pressió per 
fer més coses.

Sobre l’ICIP 2022, que és un invent meu, perquè ningú més de la junta..., potser 
m’ho canvien a la propera junta, però sobre aquest ICIP del futur, d’aquí a uns anys, 
que hi hagi un producte que doni especificitat hi estem absolutament d’acord. El que 
no sabem és en quin dels temes fonamentals serà, però que n’hi haurà –n’hi hau-
rà. És a dir, no sé si serà en forma d’anuari, d’un informe anual, del que sigui, però 
realment hem de ser visibles, amb un producte específic, a més a més de ser-ho per 
uns temes que són els nostres.

També, el diputat Nuet deia: «Mirada llarga i que el projecte ha de tenir aquesta 
mirada.» La tindrà, és a dir, el que costa, moltes vegades –i ho dic constantment– és 
renunciar a coses, afegir-ne, costa molt poc, i per tant, bé, tindrem mirada llarga i 
tenim molta ambició. Sobre demanar més feina, la col·laboració del CAECRIT, que 
facin demandes? Totes les que vulguin, de veritat, i amb la rapidesa que vulguin, 
perquè intentarem donar resposta.

El diputat Riera, que deia sobre la resolució pacífica de conflictes, sobre vigilàn-
cia d’empreses catalanes... Nosaltres no estem fent vigilància a empreses catalanes, 
ni n’hem fet, eh?, perquè no és la funció d’aquesta xarxa. La funció d’aquesta xarxa 
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és fer recerca sobre la situació i fer denúncia, en tot cas, si aquesta situació és de 
conculcació de drets humans. Però que sí que hem de tenir major projecció pública 
és obvi, i això necessita, també, recursos.

I, finalment, Junts pel Sí. El Govern de Catalunya també ens dona suport en el 
tema de la casa de la pau, que jo crec que tothom ho veu molt bé, i llavors la recerca 
de models de seguretat i de defensa no ofensives, nosaltres, en aquest moment, es-
tem preparant un text sobre la defensa, com ha de ser la defensa en el segle xxi, la 
defensa d’un estat europeu en el segle xxi.

I ho estem fent, d’allò global a allò local, i estarà al setembre i els emplacem, 
amb molt de gust, els dies 19 i 20 de setembre, per debatre-ho amb els vuit autors 
d’aquest treball, que estan fent autors molt diferents, molt diversos, que estan tre-
ballant temes d’allò global a allò local, com ha de ser la seguretat i la defensa en 
un estat europeu del segle xxi. Perquè ahir mateix, estava tan contenta, la pobla-
ció britànica, que patrullés l’exèrcit i la policia armada pels carrers, perquè donava 
una sensació de seguretat. A mi, personalment, em dona una sensació d’inseguretat 
notable, veure davant de la porta de les escoles de primària persones armades, que 
vulguin realment cuidar-me i protegir-me, no?

Per tant, la visió que hi haurà des de l’ICIP serà una visió plural, òbviament plu-
ral, i els emplaço el 19 i 20 de setembre, per parlar-ne abastament. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Muchas gracias por todo; esperamos tenerle aquí en futuras ocasiones.
Y con esto levantaríamos la sesión. Gracias.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i set minuts.
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