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Sessió 15 de la CAI

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

minuts. Presideix, en funcions, la vicepresidenta, Jordina Freixanet i Pardo, acompanyada 

de la secretària, Glòria Freixa i Vilardell, i del secretari en funcions, David Saldoni i de Tena. 

Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents Cristòfol Gimeno Iglesias, Gemma Lienas Massot, Marta Moreta Rovi-

ra, Ferran Pedret i Santos i Sílvia Romero Galera, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Antoni Flores i Ardiaca, Chakir el Homrani Lesfar i Marta Vilalta i Torres, pel G. P. d’Esquerra 

Republicana; Joaquim Calatayud Casals i Salvador Vergés i Tejero, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Joan Garriga Doménech, pel G. P. de VOX en Cataluña; Maria Dolors Sabater i 

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

Franzi, pel G. P. d’En Comú Podem; Ignacio Martín Blanco, pel G. P. de Ciutadans, i Alejan-

dro Fernández Álvarez, pel G. Mixt.

Assisteix a aquesta sessió el director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, Joan Ridao 

Martin.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern davant la Comis-

sió d’Afers Institucionals per a informar sobre les línies mestres d’aquest òrgan (tram. 357-

00020/13). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola a les façanes 

dels ajuntaments (tram. 250-00426/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i vo-

tació (text presentat: BOPC 200, 44).

3. Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn (tram. 250-

00427/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Gua-

nyar. Debat i votació (text presentat: BOPC 200, 46).

4. Proposta de resolució sobre la unitat d’Espanya (tram. 250-00452/13). Grup Parla-

mentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presentat: BOPC 218, 8).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conselle-

ra de Recerca i Universitats sobre la informació dels fets ocorreguts el 6 d’octubre del 2021 

a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’assetjament i els atacs rebuts pels membres de 

S’Ha Acabat (tram. 354-00057/13). Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el con-

seller d’Interior sobre la informació dels fets ocorreguts el 6 d’octubre del 2021 a la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i l’assetjament i els atacs rebuts pels membres de S’Ha 

Acabat (tram. 354-00058/13). Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conselle-

ra de la Presidència sobre el requeriment de l’Audiència Nacional a la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals amb relació al cas del tres per cent (tram. 354-00063/13). Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de la Presidència sobre l’enquesta de percepció de la possible celebració dels Jocs 

Olímpics d’Hivern a Catalunya l’any 2030 i les implicacions en transparència i garantia de la 

consulta (tram. 354-00089/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de la Presidència sobre el projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern (tram. 354-00091/13). 

Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la sol·lici-

tud de sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-

llera de la Presidència sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 (tram. 

354-00092/13). Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat 

i votació de la sol·licitud de sessió informativa.
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11. Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la 

Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la seva relació 

amb els serveis secrets russos (tram. 356-00179/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay i Rodríguez, cap de l’oficina de l’ex-

president Carles Puigdemont, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi so-

bre la seva relació amb els serveis secrets russos (tram. 356-00180/13). Grup Parlamentari 

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

13. Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Boye Tuset, advocat, davant la Comissió 

d’Afers Institucionals perquè informi sobre la defensa i els intents de destruir l’entorn de 

l’expresident Carles Puigdemont (tram. 356-00192/13). Grup Parlamentari de Junts per Ca-

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

14. Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Lafuente Sancho, rector de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 

dels fets del 6 d’octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació als 

atacs rebuts per l’associació d’estudiants S’Ha Acabat (tram. 356-00251/13). Carlos Carri-

zosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

15. Sol·licitud de compareixença de l’exdirector del Gabinet de la Presidència del Go-

vern espanyol davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contactes 

que va tenir amb representants catalans amb relació als fons Pròxima Generació de la Unió 

Europea (tram. 356-00428/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença de David Madí i Cendrós, ex-alt càrrec de la Generali-

tat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contactes que va tenir 

amb representants catalans amb relació als fons Pròxima Generació de la Unió Europea 

(tram. 356-00429/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la 

Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de mal-

versació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 

Esportiu de l’Hospitalet (tram. 356-00462/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

18. Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons pú-

blics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet 

(tram. 356-00463/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

19. Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons pú-

blics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet 

(tram. 356-00464/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

20. Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Ins-

titucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, 

falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet 

(tram. 356-00465/13). Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

21. Sol·licitud de compareixença de Carme Trillas i Torrents, exregidora de l’Ajuntament 

de Manlleu, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació de 

les seves actuacions presumptament irregulars en el procediment d’anul·lació de sancions 

(tram. 356-00479/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.
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22. Sol·licitud de compareixença de Xavier Vendrell i Segura, exsecretari d’organització 

d’Esquerra Republicana, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la 

investigació dels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de ca-

pitals de l’operació Volhov (tram. 356-00480/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

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

23. Sol·licitud de compareixença de Julià Fernàndez i Olivares, exalcalde de l’Ajunta-

ment de Sabadell, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la inves-

tigació relativa a la compravenda de la planta d’Artèxtil al clan Jodorovich per l’Ajuntament 

de Sabadell (tram. 356-00481/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

24. Sol·licitud de compareixença de Dionís Guiteras i Rubio, alcalde de Moià, davant la 

Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació de les presumptes irre-

gularitats en l’ús d’un solar que l’Ajuntament de Moià feia servir d’aparcament (tram. 356-

00482/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

La vicepresidenta

Bon dia. Diputats, diputades, amb molta puntualitat, donarem inici, si els sem-
bla, a la CAI. 

En primer lloc, excusar el president, que, per motius de salut, no ens pot acom-
panyar avui i que em tocarà a mi presidir aquesta sessió. En segon lloc, demanaria, 
com sempre fem, si els portaveus han de comunicar alguna substitució; els demana-
ria que ho fessin ara, a l’inici. Quan vostè vulgui.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Sí; gràcies, presidenta. En tot cas, per substituir el president d’aquesta comissió, 
el Jordi Terrades, la diputada Gemma Lienas el substitueix, i per substituir el presi-
dent del nostre grup, el Salvador Illa, doncs, el diputat Ferran Pedret.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor Gimeno. Senyor Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Sí, presidenta. Jo substitueixo el senyor Carlos Carrizosa.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Senyora Freixa. 

Glòria Freixa i Vilardell

Sí, nosaltres..., el diputat Quim Calatayud substitueix el diputat Albert Batet i el 
diputat Salvador Vergés substitueix el diputat Lluís Puig. 

La vicepresidenta

Gràcies. Vosaltres no. D’acord. 

Compareixença del director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern 
per a informar sobre les línies mestres d’aquest òrgan

357-00020/13

Doncs, havent comunicades totes les substitucions, si els sembla, donaríem inici 
al primer punt. Donem la benvinguda també al senyor Ridao, doncs, amb la compa-
reixença del director de l’Institut d’Estudis d’Autogovern davant d’aquesta comissió. 
Com saben, en un inici tindrà un temps de trenta minuts per intervenir i després do-
naré un torn d’un màxim de deu minuts a cada grup per tal que facin llurs interven-
cions. Moltíssimes gràcies. Quan vostè vulgui, senyor Ridao, té la paraula.
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El director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern (Joan Ridao i Martín)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia, senyores diputades, senyors 
diputats. Permetin que comenci per un petit capítol protocol·lari, però no per això 
menys sincer, agraint la compareixença que vostès van acordar del director de l’Ins-
titut d’Estudis de l’Autogovern i, en especial, també al grup peticionari. 

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.) M’ajudaré, si no hi tenen incon-
venient, d’una petita presentació que espero que, a més a més, després els puguin 
lliurar els serveis de la cambra. I dividiré la meva exposició en dues grans parts, una 
de caràcter més general glossant els objectius i les funcions de la institució que di-
rigeixo i també posant-ho en relació per poder exemplificar aquestes funcions amb 
l’activitat desplegada durant l’any 2021, en especial, el segon semestre d’aquest any, 
que és quan es va iniciar l’etapa de la meva direcció i també coincidint amb el nou 
govern, no? 

Bé, com vostès saben, l’Institut d’Estudis de l’Autogovern és una institució, un 
organisme de llarga tradició que es va fundar l’any 1984. El seu primer director va 
ser en Josep Maria Vilaseca, advocat, empresari i mecenes, creador de la Fundació 
Jaume Bofill i que a la saó va ser també president de la Comissió Jurídica Assessora. 
I va ser creat aquest organisme, podríem dir, a imatge i semblança o per inspiració 
d’organismes anàlegs que existeixen en altres estats, però també en moltes regions  
i ens subestatals, podríem dir, d’estats de matriu descentralitzada. 

Per exemple, a nivell estatal, l’Estat té el Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales. El Govern de les Illes Balears té, ja fa alguns anys, l’Institut d’Estudis Au-
tonòmics, que va adoptar la mateixa denominació primitiva de l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern. A l’Aragó, depenent de les Corts, hi ha la fundació Manuel Gimé-
nez Abad, que és una fundació pública. A Andalusia hi ha un institut anàleg, que 
és el Centro de Estudios Andaluces. Al País Basc, l’Institut Basc d’Administració 
Pública, que seria una mica l’homòleg de la nostra escola d’administració pública, 
fa algunes de les funcions que fa el nostre institut, però també hi ha la Fundación 
para el estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Vasconia. 

Totes elles són institucions de caràcter públic sota diferents formes organitzati-
ves: fundacions, organismes autònoms, etcètera. L’opció que en el seu moment va 
fer el Govern l’any 84 va ser crear un organisme lleugerament dimensionat, és a dir, 
pensant no en internalitzar totes les activitats o tasques de recerca, sinó externalitzar 
bona part de les seves activitats, comptant no només amb altres institucions i amb el 
mateix Govern sinó també amb el món acadèmic. 

I els objectius, com vostès saben, és aportar expertesa i coneixement des de la 
recerca interna, també des de la recerca desenvolupada per acadèmics i experts a 
nivell extern; proporcionar idees, narrativa; promoure, però també fer internament 
recerca, i òbviament assessorar el Govern i, en especial, el president de la Genera-
litat, amb qui l’institut es relaciona funcionalment, en qüestions rellevants amb re-
lació a l’organització territorial del poder. Tot això amb un objectiu de contribuir, 
podríem dir, al pluralisme territorial, a la millora del funcionament de les institu-
cions, a l’eficàcia, a l’eficiència administrativa, i també –per què no?– aprofundir en 
la democràcia. 

I, tot això, desplegant esforços per mantenir les portes obertes de l’institut al 
conjunt d’administracions o institucions que actuen en el territori, però també a in-
vestigadors i acadèmics, com deia, de disciplines ben diverses, perquè la vocació 
de l’institut és multidisciplinària. No només actua o opera en el camp del dret pú-
blic, que podríem dir que és un dels eixos fonamentals de l’institut, sinó també en 
el camp de la ciència política, de la sociologia, de l’economia; en conjunt, diferents 
disciplines de les ciències socials. 

Els nostres treballs, els nostres esforços i també els nostres encàrrecs van, en 
aquests moments, dirigits a un univers, podríem dir, de destinataris que en aquests 
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moments són, segons el cens posat al dia darrerament, 7.071 persones i entitats que 
reben puntualment la nostra informació, que col·laboren, que estan subscrits als nos-
tres butlletins, al blog, etcètera. 

A nivell organitzatiu, l’institut –ja ho he dit d’una altra manera– està enqua-
drat orgànicament en el Departament de la Presidència, però d’acord amb el decret 
d’estructura del Departament de la Presidència es relaciona funcionalment amb el 
president de la Generalitat. En segon lloc, vull dir també que avui dia l’institut ja ha 
assumit totes les funcions amb relació a l’assessorament, la planificació i la supervi-
sió de les actuacions en matèria de desenvolupament de l’autogovern i, en particular, 
el director en matèria d’impuls i de desplegament de les directrius generals amb re-
lació a l’acció de govern que tenen a veure amb l’autogovern. 

Dic això, perquè a l’inici d’aquest mandat, un dels requeriments podríem dir que 
l’institut va traslladar al mateix Departament de la Presidència de cara a la reestruc-
turació del departament era eliminar i, per tant, simplificar i racionalitzar l’estructu-
ra del Govern que en aquell moment encara mantenia alguna estructura, podríem 
dir, anàloga o que tenia algun punt de contacte amb l’activitat desenvolupada per 
l’institut. 

És a dir, ja en l’anterior mandat com a conseqüència de l’aplicació de l’article 155, 
concretament el Reial decret 454/2017 va suprimir l’Oficina per a la Millora de les Ins-
titucions de l’Autogovern, també la Secretaria de Desenvolupament de l’Auto govern 
i una comissió interdepartamental de desenvolupament de l’autogovern. I, en l’actual 
mandat, per tant, ja en el decret d’estructura, el Decret 245/2021, de 22 de juny, es va 
modificar l’article 47 i es va suprimir també una altra estructura que encara subsistia, 
que era el Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l’Autogovern, en vir-
tut de la disposició addicional segona primera del Decret 245/2021. I, per tant, aquest 
va ser un dels elements que va centrar una bona part, diguem-ne, de la creació o, mi-
llor dit, de l’inici d’aquesta nova etapa. 

Pel que fa a l’estructura de l’institut, aquí tenen sobreimpressionat l’organigra-
ma i la relació de personal. L’institut s’estructura en quatre grans àrees, que no són 
compartiments estancs, perquè hi ha un funcionament, diguem-ne, transversal. La 
dotació de personal és de tretze persones i dos càrrecs, en aquest cas, un alt càrrec 
el director amb rang de secretari i un personal eventual. Al meu parer és una estruc-
tura raonablement ben dimensionada. Per tant, no hem demanat, diguem-ne, de cara 
al pressupost d’enguany, doncs, modificar el capítol 1. I, per tant, aquestes quatre 
àrees, que són, com veuen, l’àrea d’organització administrativa i econòmica; l’àrea 
de recerca, que segurament és l’àrea que es menja una part més substantiva de la 
nostra activitat, que és la que s’institueix els premis, les beques..., tot el que fa refe-
rència, diguem-ne, a l’estímul, a la recerca, seminaris, activitats formatives; l’àrea 
d’assessorament, que és l’àrea que realitza informes, no només informes d’urgència, 
sinó informes, diguem-ne, amb relació a qüestions més estructurals, i que també 
fa els resums de l’activitat legislativa estatal de Catalunya i també de la doctrina o 
la jurisprudència del Tribunal Constitucional; i, finalment, una àrea de nova crea-
ció, que és l’àrea de difusió i de comunicació, de la que en depenen no només les 
eines comunicatives a través sobretot de les xarxes, en particular el Twitter, el blog 
i el nostre butlletí, sinó també el conjunt de publicacions que també són una part 
substantiva de la nostra activitat; m’estic referint a les dues col·leccions que després 
veurem de llibres i també a un dels nostres vaixells insígnies, com és la revista se-
mestral, la Revista d’Estudis Autonòmics i Federals. 

Un altre òrgan és el consell rector. El consell rector és un òrgan que es reuneix 
un cop a l’any i que esporàdicament pot ser convocat, que és l’encarregat d’aprovar 
el pla d’actuacions de l’institut, integrat per diferents membres des del punt de vis-
ta interdepartamental del Govern i presidit pel president de la Generalitat, però que 
integra, com poden veure, representants de totes i cada una de les universitats públi-
ques catalanes. De fet, en la convocatòria que vam fer a primers de gener d’enguany, 
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ja hi van poder assistir tots ells. I, per tant, el Consell Rector està en ple funciona-
ment i, a més a més, renovat, perquè en aquesta nova etapa vam procedir a la seva 
renovació íntegrament. 

Pel que fa al pressupost, tenim un pressupost, com veuen, d’uns 329.000 euros, nú-
meros rodons, del qual en l’exercici del 2021 se’n va executar un total de 229.000 eu-
ros. Per tant, menys del pressupostat, per dues raons, primer, per la contingència de 
la pandèmia, que va fer impossible en aquest cas de realitzar activitats de caràcter 
presencial, amb la qual cosa es va reduir substancialment la partida de desplaça-
ments, dietes per a persones que assistien als nostres seminaris que, en molts casos, 
es van fer òbviament telemàticament; i sobretot per una partida, que és pràcticament 
com veuen el setanta per cent, en el gràfic número 1, el setanta per cent del conjunt 
de la despesa, que és la relativa a les beques. No es van poder convocar dues modali-
tats de beques, que tenen a veure amb investigadors a nivell internacional que venen 
a Catalunya i que col·laboren o bé amb l’institut o bé amb les universitats catalanes; 
o a l’inrevés, recercadors catalans que obtenen una beca de l’institut per poder, en 
aquest cas, desplaçar-se a l’estranger. 

Aquí tenen el detall en aquests gràfics, diguem-ne, de l’execució en aquest cas 
pels diferents àmbits o àrees departamentals a què abans em referia i poden obser-
var, per tant, dintre del detall per conceptes, com les beques van baixar un trenta per 
cent per les raons que acabo d’exposar, i una miqueta menys, òbviament, els semina-
ris i les conferències. La resta de departaments o àrees es van mantenir invariables. 

Bé; anem per la primera de les àrees importants de l’institut, que és l’àrea de re-
cerca. Una de les primeres activitats que fa l’institut és atorgar una sèrie de premis, 
que no deixen de ser un reconeixement a recercadors i investigadors. Inicialment, fa 
uns quinze anys es va instituir un premi molt conegut, el premi Josep Maria Vilase-
ca, que premiava la millor monografia inèdita, per tant, no publicada. Era un premi, 
diguem-ne, exigent fins al punt que, per exemple, el 2016 va quedar desert. Però a 
partir del 2020, l’institut ja va donar un canvi de rumb, que hem perpetuat en l’ac-
tual etapa, amb unes noves bases i, a partir d’aleshores, ja es van convocar –i, de fet, 
es va formalitzar ja l’any 2021, per tant, l’any passat– tres premis o tres categories 
distintes: al millor article publicat en revista a nivell català, estatal, internacional; 
al millor llibre publicat, i, en aquest cas, a la millor tesi no publicada. Perquè, al ser 
una tesi inèdita, nosaltres el que fem en ocasions, o directament o en coedició amb 
altres institucions o amb altres editorials, és contribuir a la seva divulgació. I també 
es va decidir alternar aquests premis depenent de si fos any parell o any senar. Per 
exemple, enguany ja no es convoquen les tres categories, sinó únicament la relativa 
al millor article. 

El resultat o el balanç d’aquest canvi d’orientació a partir del 2020 ha estat molt 
positiu, en la mesura que hem comprovat que hi ha hagut una ampliació, sobretot a 
nivell internacional, perquè fem un call for papers adreçat a un univers molt gran 
d’investigadors de tot el món. I, per tant, el resultat ha estat positiu i, òbviament, 
això també contribueix a la projecció o a la notorietat a nivell internacional de l’ins-
titut, no? Aquí veuen també la composició dels diferents jurats, perquè òbviament 
són uns premis que volem que tinguin el màxim prestigi possible. Són acadèmics de 
prestigi de la majoria d’universitats catalanes que cada any, òbviament, van variant, 
però que com poden veure, doncs, confereixen a aquest premi, doncs, un especial 
relleu i una especial categoria des del punt de vista acadèmic.

Aquestes són les tres categories. Veuen també el nombre d’obres que en el seu 
moment es van presentar i els títols de les diferents obres que, si hi tenen especial 
interès també, els podem fer arribar un exemplar, tot i que espero que periòdicament 
vagin rebent les nostres publicacions. També vull dir que en la nostra web troba-
ran en format PDF i en ePUB qualsevol d’aquests treballs, al marge de que l’insti-
tut edita encara en paper una part petita, uns quatre-cents exemplars de cadascun 
d’aquests treballs. 
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L’altra activitat central de la recerca és el programa de beques i ajuts a la recer-
ca, que, com deia, ens ocupa pràcticament un seixanta-set per cent del pressupost. 
Aquest és un programa també de llarga tradició, que es va iniciar l’any 86 en una 
sola modalitat, però que en aquests moments ja hi ha quatre modalitats. Les estades 
de recerca a l’estranger, les estades d’estrangers que venen als centres catalans, els 
visiting researchers. Aquestes dues modalitats, ho reitero, són les que no es van po-
der convocar en virtut de la contingència de la crisi sanitària. I la modalitat 3 és la 
relativa als treballs individuals de recerca i la 4 és una que va adreçada únicament 
a grups de recerca, normalment grups de recerca consolidats o altres grups que es 
creen ad hoc a partir de la nostra convocatòria, adreçat al conjunt d’universitats pú-
bliques i també a la UOC, que en aquests moments ja no té únicament la condició 
de fundació pública, sinó que està participada per altres entitats privades, però tam-
bé hi participa. 

Des de l’any 17, a més, també vull dir que, per garantir la màxima transparència, 
rigor i exigència en la valoració de les beques, hi intervé l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris, l’AGAUR, que fa un informe d’avaluació de cadascun dels projectes 
de beques i, per tant, és un informe que per nosaltres és decisori a l’hora d’adjudicar 
o atribuir la beca corresponent. 

Aquí tenen el programa de beques i ajuts a la recerca de l’any passat, del 2021. 
Tenen el detall per a les dues modalitats que es van convocar i hi veuen també l’he-
terogeneïtat o la pluralitat no només temàtica sinó també l’origen dels recercadors i 
també, diguem-ne, l’interès o la qualitat de cadascun d’aquests projectes adjudicats.

Una altra de les activitats és el que en diem les «50 ombres del federalisme». 
Aquest és un projecte original que es va posar en marxa ja a l’octubre del 2017 per 
la Universitat de Canterbury, del Regne Unit. Com a federalisme, saben que a ni-
vell internacional, s’entén qualsevol tipus de descentralització política, estats com-
postos amb matriu descentralitzada, estats autonòmics, estatut de regions especials, 
per tant, a nivell internacional tot l’estudi de la descentralització política gira nor-
malment entorn del concepte o a la noció de «federalisme», no? I, per tant, aquest 
és un projecte en què hi participem i al que després s’hi va afegir també la Càtedra 
de Recerca del Canadà i Quebec en Estudis Canadencs i la Universitat de Quebec 
a Montreal. Veuen aquí alguns dels posts i petits treballs entorn, per exemple, de la 
problemàtica a l’Ulster o al Canadà o el paper o el rol de les segones cambres o cam-
bres territorials o l’última hora, podríem dir, del federalisme als Estats Units o al  
Canadà. 

A través de l’àmbit de recerca també, l’institut es relaciona amb altres institu-
cions anàlogues no només a nivell internacional, sinó també a nivell estatal. A nivell 
internacional, formem part constitutiva i estem adherits ja fa alguns anys, crec que 
des del 2005, amb l’associació internacional de centres que estudien el federalisme, 
l’IACFS i a través de l’IACFS també hem tingut l’oportunitat de col·laborar puntu-
alment en projectes amb activitats, amb seminaris, amb l’Institut de Federalisme 
Comparat, conegut l’Eurac, amb seu a Bolzano, Alto Adigio, Tirol del Sud, com 
vostès vulguin. I aleshores hem contribuït amb recercadors de l’institut o bé acadè-
mics catalans a impartir conferències i cursos. Vam assistir, per cert, al darrer con-
grés anual de l’IACFS celebrat a Innsbruck, recentment, amb una ponència pròpia 
amb relació a la descentralització del govern del poder judicial. 

I a nivell estatal tenim relacions i col·laborem intensament amb l’Institut de Dret 
Públic de Barcelona, per exemple, en l’informe de comunitats autònomes, que es va 
presentar recentment al Senat; amb la Fundación Manuel Giménez Abad vincula-
da a les Corts d’Aragó, que és part integrant del denominat Foro del Federalismo, o 
l’Observatori del Federalisme, que va realitzar a Barcelona en coorganització amb 
l’institut una sessió recentment, crec que el mes de novembre; amb el Centro de Es-
tudios Políticos y Constitucionales, per exemple, amb la publicació de l’últim premi; 
l’última monografia que vam guardonar en aquests últims premis, doncs, es fa amb 
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una publicació en el Centro de Estudios; i també amb l’Institut d’Estudis Autonò-
mics del Govern de les Illes Balears, per exemple, d’aquí a deu dies realitzem un 
seminari sobre costes i litoral a Palma de Mallorca que tindrà retorn al Principat, 
concretament a la ciutat de Girona el mes de novembre. Tot això també..., en aques-
ta última etapa hem intensificat també després d’algunes vicissituds i penalitats de 
l’última etapa, doncs, aquestes relacions, no? 

Anem a l’àrea d’assessorament sobre l’organització territorial del poder. Aques-
ta és l’àrea que, com els deia, realitza els informes de recerca, elaborats pel propi 
institut. Aquí tenen un exemplar de l’últim informe sobre les relacions intergoverna-
mentals de l’Estat autonòmic durant la pandèmia, molt centrat en el funcionament 
no només de la Conferència de Presidents, sinó també del Consell Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salut. Vam fer una edició precisament en castellà d’aquest 
treball, perquè així ens va ser demanat per moltes universitats de tot l’Estat. I va ser, 
crec, una..., va ser... Perdó, ara tenen aquí la imatge i va ser, per tant, un informe 
bastant ben acollit. 

Una altra de les activitats de l’àrea d’assessorament, i els vull cridar l’atenció so-
bre això, és l’elaboració de notes i informes sobre la legislació espanyola i catalana 
i també sobre la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Dic que crido l’atenció, 
perquè en aquests moments no hi ha cap unitat orgànica en el conjunt del Govern, 
llevat del gabinet jurídic que realitza informes sobre la jurisprudència ordinària del 
contenciós administratiu, ni cap altra institució. Sí que hi ha reculls legislatius, però 
no hi han notes de resum de l’impacte de les noves lleis estatals, de les noves lleis 
catalanes i també de la doctrina constitucional. 

I, dintre d’aquesta àrea també, hi ha un àmbit important, com és la realització de 
notes i informes; notes i informes sobre qüestions que ens demana el conjunt de de-
partaments del Govern, o el president, la consellera de la Presidència de temes ben 
diversos. Vull, per exemple, subratllar –n’hem posat aquí alguns–, doncs, una nota 
sobre el decret llei de creació del fons complementari, que finalment es va aprovar 
per llei en aquesta casa fa uns dies; sobre el projecte de convenció sobre el dret al 
desenvolupament de les Nacions Unides; sobre la futura llei general de comunicació 
audiovisual; una sobre les inversions i l’execució o els eventuals mecanismes per ga-
rantir la seva execució en el pressupost de l’Estat; una altra que va motivar l’encàrrec 
d’un dictamen al consell de garanties amb relació al Reial decret llei 24/2001, de 
consum; una proposta d’esmenes o modificació a instància en aquest cas del Govern 
de l’Estat sobre el funcionament de la Conferència de Presidents, que es va substan-
ciar, per cert, en la sessió de diumenge passat; informes amb relació a la regulació 
de l’Estatut dels expresidents; sobre l’avantprojecte de llei estatal de seguretat na-
cional, i d’altres. 

L’àrea de difusió i comunicació amb relació a l’organització territorial del poder, 
com els deia, és la que realitza, per dir-ho simplement, les publicacions i la divulga-
ció o la projecció exterior de l’institut, no? Aquí tenim dues col·leccions de llibres, 
de monografies; una, que és «Clàssics del federalisme», que es va iniciar a partir del 
2009. L’institut va posar en marxa aquesta col·lecció amb l’objectiu de donar a conèi-
xer autors clàssics, traduir-los al català, que, en molts casos, són treballs que no han 
estat traduïts al català ni tan sols al castellà. Òbviament, hi ha altres obres que sí,  
El federalista de Hamilton, que va ser una de les primeres obres, però com després 
veuran el 2022 hem programat alguna obra totalment inèdita. I la col·lecció de l’ins-
titut, que és, diguem-ne, la col·lecció sota la qual es publiquen diferents tipus de mo-
nografies, algunes de les quals tenen origen o porten causa dels treballs de recerca 
de les beques que instituïm, no? 

Aquí tenen la imatge dels dos últims exemplars, monografies sota la col·lec-
ció «Institut d’Estudis de l’Autogovern». I aquí tenen una imatge també de l’últim 
«Clàssic del Federalisme» amb textos de Locke, Grotius, Pufendorf, etcètera, entorn 
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del dret natural. Per tant, estem parlant d’obres del segle XVII, gairebé autèntics in-
cunables en molts casos, no? 

Seguidament tenen un breu resum de la Revista d’Estudis Autonòmics i Fede-
rals. Aquesta és una revista d’accés obert i gratuït que es va començar a publicar ja 
l’any 2005. Podríem dir que és un dels vaixells insígnies, potser el més important, 
perquè és el que té més projecció sobretot en el món acadèmic. És una revista amb 
caràcter semestral, que està indexada, que està avaluada i que té, diguem-ne, tots els 
segells de qualitat indiscutibles i que, en aquesta etapa, ho vull subratllar, ha adqui-
rit un caràcter diferent a les anteriors etapes, en la mesura que hem incorporat un 
estudi monogràfic o un conjunt d’estudis entorn d’una qüestió monogràfica, millor 
dit. I, per tant, fem compatibles diferents estudis puntuals sobre diferents qüestions 
que, òbviament, són avaluats pel sistema de doble cec i amb un monogràfic que, en 
aquest últim número, corresponent, diguem-ne, al segon semestre de l’any 2021 va 
ser entorn de la problemàtica dels pobles indígenes, no? Que, per cert, va ser presen-
tat per la consellera d’Exteriors i Govern Obert i alguns dels diputats aquí presents 
hi van poder assistir, no? 

L’any 2021, també amb relació a la revista, vull fer notar que vam designar un 
nou consell de redacció, per fer-lo més operatiu, més actiu. Veuran que hi ha, a la 
seva composició, acadèmics catalans, espanyols i també a nivell internacional d’es-
pecial relleu. 

I aquí veuen els dos exemplars o números de la revista de l’any passat, el 33, que 
correspon a l’anterior etapa, el primer semestre del 2021. I aquest és al que em re-
feria, el de la nova etapa, el 34, que té aquest apartat monogràfic sobre els pobles 
indígenes, no? 

El butlletí, el butlletí és una eina àgil d’informació mensual sobre l’agenda d’ac-
tivitats i publicacions de l’institut, perquè malgrat que enviem totes les publicacions 
i treballs a tothom, aquest univers de més de set mil persones i entitats, òbviament, 
sempre va bé anar recordant la feina que es fa i facilitar també els enllaços, etcè-
tera, i també donar a conèixer l’agenda i l’activitat que fa l’institut. I el blog és una 
eina nova, una eina que vam estrenar en aquesta darrera etapa. Es va crear amb l’ob-
jectiu d’anar més enllà del butlletí i, per tant, no només donar compte de la nostra 
agenda, sinó aportar, doncs, elements d’actualitat i de debat entorn, per exemple, de  
la constitució republicana del 31, novetats al federalisme suís, temes com l’energia, la  
descentralització del poder judicial, el racisme institucional, recentment entorn de 
l’autogovern i el 8 de març, etcètera. Aquí tenen el detall de cadascuna de les entra-
des del blog, hi insisteixo, que és una eina que es va posar en marxa el darrer tri-
mestre del 2021.

L’altra eina que hem estrenat és el Twitter, el Twitter té la voluntat de ser, òbvia-
ment, el perfil oficial de l’institut, però és un canal d’informació informativa diària 
i, per tant, cada dia hi ha diferents piulades entorn de diferents qüestions, i també 
enllaçant amb l’activitat que fan altres institucions anàlogues, no?

L’activitat formativa –aquesta és molt important–: els seminaris, taules rodones, 
workshops i presentacions són una de les parts més importants de la nostra activi-
tat. Aquí tenen el detall de les activitats realitzades en el darrer semestre del 2021, 
que van de temes ben diversos, amb relació al covid, amb relació a la problemàtica 
en l’àmbit lingüístic educatiu, sobre el govern del poder judicial, novetats del fede-
ralisme a Europa, en col·laboració amb l’Observatori del Federalisme, sobre la des-
centralització i la capacitat fiscal de les regions. Totes aquestes activitats procurant 
també vincular-les a l’agenda dels diferents titulars, els departaments per raó de la 
matèria, en aquest cas, l’última, doncs, amb el conseller d’Economia. 

Pel que fa al pla d’activitats del 2022, el pressupost ha experimentat un incre-
ment d’un trenta per cent en funció de més activitat programada enguany, tenint en 
compte ja l’activitat desplegada aquests últims mesos. Les activitats de recerca se 
centraran i, de fet, ja s’han centrat en que fa poques setmanes vam lliurar els pre-
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mis corresponents al 2021. Aviat sortirà la convocatòria dels premis del 2022, que  
recordin que només serà amb relació a la categoria del millor article publicat a ni-
vell internacional. 

Les beques estan a punt de convocar-se, enguany en les quatre modalitats que els 
deia. Les «50 ombres del federalisme» ja des del primer de gener d’enguany ja s’han 
publicat diferents entrades sobre el federalisme a Àustria, a Burundi, a Filipines, a 
Etiòpia, la privatització del federalisme basc, sobre el federalisme indi, etcètera, no?

I en l’àrea d’assessorament, i amb això ja acabo, hi ha diferents informes que 
ja hem desenvolupat en aquests últims dies, no només els reculls de legislació es-
tatal i catalana, sinó també l’articulat o la proposta de decret llei que va aprovar el 
Govern aquests dies amb relació a la modificació de la llei de consultes no referen-
dàries; en aquest cas, vam actuar com a unitat orgànica del Departament de la Pre-
sidència fent aquesta proposta normativa. I també hem planificat altres informes 
que veuran la llum d’aquí a pocs dies. Un amb relació al futur de l’audiovisual, un 
altre coincidint amb el trenta-cinquè aniversari de les lleis territorials sobre l’orga-
nització territorial de Catalunya. Intentem tornar a revisar qüestions que fa molts 
anys que segurament no es tracten, com els àmbits metropolitans, el paper de les 
comarques, les futures vegueries, etcètera; les qüestions relatives a la utilització de 
les llengües vehiculars en el sistema educatiu, com a conseqüència de la sentència 
confirmada pel Suprem del Tribunal Superior, etcètera. 

I acabo. Les publicacions dins de l’àrea de divulgació, difusió, aquí tenen els tres 
llibres que estan a punt d’aparèixer. Un, coordinat per l’exconseller Castells, sobre 
les conseqüències econòmiques i financeres dels diferents escenaris politicoconsti-
tucionals que es poden produir a Catalunya des del punt de vista economicofinancer, 
un altre sobre el model lingüístic i un altre amb relació a les relacions de col·labora-
ció i de conflicte durant el covid. 

El futur número de «Clàssics del Federalisme», ja els hi avanço, és un sobre el 
federalisme europeu, que coordina el professor Nagel de la Universitat Pompeu Fa-
bra i que el farem, per cert, els ho anuncio, en col·laboració amb la representació 
de la Comissió Europea. Em vaig reunir amb el director de la representació, amb 
el senyor Manuel Szapiro la setmana passada. Intentarem també de vincular-hi el 
Consell Català del Moviment Europeu. Hi haurà autors clàssics, com Spinelli, Mon-
net, etcètera.

I també la revista té previst, òbviament, un número per cada semestre. El proper 
és sobre el poder judicial i l’estat autonòmic, coordinat pel professor Cabellos, de la 
UdG. I un altre sobre autogovern i gènere, que serà el del següent semestre. Tot això, 
també amb una publicació –un minut– nova, que acaba d’aparèixer, que és el que 
en diem «PaperClip». El «PaperClip» ja havia existit en el passat, és una publicació 
més lleugera, sense notes, amb una bibliografia general, d’aproximadament quinze, 
vint pàgines, a càrrec, diguem-ne, d’acadèmics i, en aquest cas, en algun cas, algun 
recercador del mateix institut, sobre temes d’impacte molt actuals i, podríem dir, 
urgents i oportuns, ja veuen, sobre qüestions electorals, sobre la corresponsabilitat 
de gènere, etcètera. 

Bé, i el blog continuarà la seva activitat i, òbviament, l’activitat formativa tam-
bé que enguany ja ha començat amb la presentació de l’últim número de la REAF, 
amb relació al monogràfic dels pobles indígenes. I un altre que va tenir molt d’èxit 
recentment, al Palau de Pedralbes, amb relació als fons europeus Next Generation 
amb la participació de diferents acadèmics de relleu, però també amb una presència 
d’un representant de la Comissió Europea.

I aquest és el calendari d’activitats, del primer i del segon semestre, amb totes 
les activitats que tenim previstes, que van sobre qüestions de feminismes i gènere, 
un projecte europeu sobre justícia territorial; aquella activitat de què els parlava 
abans amb relació a costes i litorals, conjuntament amb l’Institut d’Estudis Auto-
nòmics del Govern de les Illes Balears; un altre sobre seguretat pública, compe-
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tències, traspassos pendents, etcètera; un sobre administració local, important, i, 
finalment, al segon semestre hi ha també activitats ja programades durant tot el 
semestre amb relació a la problemàtica de la infància migrant, amb relació al canvi 
climàtic, amb relació també a la dimensió territorial dels conflictes distributius i 
redistributius en la distribució territorial. Per tant, veuen un calendari molt atapeït 
en aquest pròxims mesos.

I res més. Agraeixo la seva atenció i també demano dispensa per si m’he allargat 
en la meva exposició. Moltes gràcies i a la vostra disposició.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, senyor Ridao. Ara sí que, havent-lo escoltat –sempre som una 
miqueta bons amb el temps i quan han de venir persones d’altres institucions a po-
der-nos explicar–, ara sí que passaríem, en primer lloc, la paraula al portaveu del 
grup del PSC, el senyor Pedret. Quan vostè vulgui, senyor Pedret, té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies i també gràcies, senyor Ridao, per les explicacions que ha donat davant 
la comissió respecte a les tasques de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Nosaltres 
vam demanar aquesta compareixença, tenir la possibilitat de compartir amb vostè 
aquest intercanvi dins d’una tònica general de demanar que els responsables dels 
diferents organismes, instituts dependents de diversos departaments puguin passar 
per aquí a explicar els seus plans i la manera de funcionar. Per tant, no era respecte 
a cap qüestió específica, sinó precisament amb aquesta intenció, amb la de fer un 
repàs com el que vostè ha fet. 

I dins d’això em permetrà que, en primer lloc, li agraeixi que ens hagi aclarit, 
perquè fins al moment no teníem massa explicació, de per què no s’havien recuperat 
i en canvi més aviat havien desaparegut de l’organigrama encara alguns més dels 
organismes que tenien relació amb el desenvolupament de l’autogovern, no? 

Nosaltres ens havíem fixat, per exemple, en l’Oficina de Millora de les Institu-
cions d’Autogovern, però ara tenim una explicació. És a dir, van ser vostès, en el 
moment en què es va configurar el departament, que van interessar que hi hagués 
aquesta clarificació. Per tant, clarificació, síntesi i reordenació, en el fons, ho ha 
dit vostè, ara l’institut concentra més aquestes tasques i, per tant, té un paper, di-
guem-ne, lleugerament diferent, si es vol, del que havia tingut en anteriors etapes. 
I és precisament per això que li voldria demanar que aprofundís una mica en ca-
dascun dels aspectes que, diguem-ne, són encarregats a l’institut, no?, amb relació 
al desenvolupament de l’autogovern per part del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya.

En aquest sentit, vostès fan tasques d’assessorament en matèria de desenvolupa-
ment de l’autogovern. N’ha explicat algunes, no?, amb relació a notes que emeten 
sobre legislació, amb relació amb alguns informes, però m’agradaria si pogués apro-
fundir, si això es tradueix en quelcom més que l’emissió d’aquestes notes i d’aquests 
informes, diguem-ne, en el dia a dia del funcionament del Govern de la Generalitat. 

Des del punt de vista, també, de la desaparició de la comissió interdepartamen-
tal, com asseguren des de l’institut, diguem-ne, aquesta necessària visió transversal 
del conjunt dels departaments de la Generalitat en matèria de desenvolupament, 
d’aprofundiment de l’autogovern. 

Després, en la segona de les grans tasques encarregades, així amb caràcter genè-
ric, la planificació, la planificació del desenvolupament de l’autogovern, doncs, bé, 
ja que ara l’institut ho concentra més que abans que en l’organigrama hi havia més 
organismes dedicats a això, li he de preguntar quins són els plans del Govern o qui-
na és la planificació que des de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern es recomana al 
Govern en matèria de desenvolupament de l’autogovern, no? Ja que tenim per sort ja 
en marxa les comissions que preveu l’Estatut pel que fa a les relacions bilaterals amb 
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el Govern, i ja que sembla que tornem a estar actius i participatius amb els fòrums 
multilaterals, doncs, veure quina és la planificació. 

I això em porta també a preguntar per les tasques d’impuls. És a dir, quines són 
les propostes que es fan? Perquè entenc que en l’impuls, vaja, intrínsecament hi va 
associada la idea de proposar, no?, de ser proactiu, d’alguna manera. 

Després hi ha una qüestió que si a nosaltres..., és una qüestió menor si vol, però 
li dic per si poden fer-hi alguna cosa. Excepte que a nosaltres ens fallin els navega-
dors d’internet, els informes que elabora l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i que 
estan disponibles a la seva pàgina web, ara mateix només abasten el període que va 
del 2011 al 2020. Per tant, els del 21 i el 22, fins on nosaltres hem sabut veure, no 
estan disponibles a internet. I ens..., bé, si això es pogués solucionar seria millor, 
perquè inclús des d’un principi, diguem-ne, de publicitat activa estaria bé que esti-
guessin disponibles. 

Cal dir que, diguem-ne, en anys anteriors i, per tant, no és responsabilitat seva com 
a actual director però ho comento, pel que fa a les tasques de l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern, home, doncs, entenc que és un organisme governamental, està adscrit 
al departament corresponent i, per tant, d’alguna manera respon a les prioritats políti-
ques d’un determinat govern, però clar, 2013, un sol informe penjat a la web: «Informe 
sobre els procediments legals a través dels quals els ciutadans i ciutadanes de Cata-
lunya poden ser consultat sobre llur futur polític col·lectiu», l’únic informe que consta 
penjat a Internet del 2013; 2014, «Llibre blanc de la transició nacional de Catalunya», 
que certament ha envellit malament. N’hi ha un altre sobre el marge de la Generalitat 
per establir polítiques pròpies en l’àmbit ambiental, absolutament res a dir. El 15, un 
de sol: informe sobre el marge de què disposa la Generalitat per establir polítiques 
públiques en l’àmbit educatiu, res a dir. 

Un altre, el 16, sobre el marge de què disposa la Generalitat per establir po-
lítiques públiques en l’àmbit del comerç interior, molt bé. Setze, «Un referèndum 
acordat sobre la independència de Catalunya. Algunes claus jurídiques per a una hi-
potètica negociació política», bé. Disset, «Informe sobre el marge de què disposa la 
Generalitat per establir polítiques públiques en l’àmbit del transport», res a dir. Di-
vuit, «Els efectes de la intervenció de l’Administració en l’aplicació de l’article 155». 
El 19, «Autogovern i relacions intergovernamentals en les democràcies actuals: el 
cas de Catalunya»; «Democràcia i referèndums d’independència: el cas de Catalu-
nya», etcètera, no? És a dir, el 20 en tenim sobre la sentència de l’U d’Octubre, sobre 
les eleccions del Parlament de Catalunya i la pandèmia covid-19 –aquí el Govern 
d’aleshores tenia un especial interès– i un altre sobre, bé, la traducció a l’anglès de 
la de l’U d’Octubre. 

Clar, aquí, en el Parlament de Catalunya nosaltres havíem demanat amb alguna 
proposta de resolució que l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, que en la seva revista 
ja ho diu, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, també podia fer un informe, per 
exemple, sobre quins podrien ser els plantejaments de Catalunya en un hipotètic pro-
cés de transformació federal de l’Estat, cosa que va ser rebutjada per la majoria par-
lamentària aquí present, però que ens sembla que atès que hi han altres organismes 
com el que vostè ha esmentat, la Giménez Abad, sense anar més lluny, que han fet 
papers relatius a això, doncs, podria ser d’interès, eh? Més enllà de que vostès en les 
publicacions de la revista recullin articles d’acadèmics, de gent que fa recerca que pu-
gui aprofundir en aquests aspectes. Però vull dir com a institut, jo crec que això po-
dria tenir el seu interès, ja que a més participen d’organismes internacionals europeus 
de coordinació sobre estudis en matèria de federalisme i també tenen relació evident-
ment amb aquests altres organismes públics que ha comentat a nivell espanyol, no? 

Després li volia preguntar per dues coses específiques, i acabo, perquè no em 
vull estendre més, que és sobre els criteris de publicació en el blog, eh?, no perquè 
tingui cap objecció amb cap dels articles. Tot em sembla interessant a mi de llegir. 
Però així com, clar, la revista sí que està clar que a l’estar indexada, a l’haver-hi el 
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sistema de doble cec, etcètera, té un altre caràcter. Ja ho entenc. Però m’agradaria 
saber, diguem-ne, si el consell de redacció també actua sobre el blog o no. 

Després, ha esmentat vostè en el tema de les ajudes a la recerca que hi intervé 
l’AGAUR i, potser perquè jo no ho he entès bé, però no m’ha quedat clar si interve-
nia només en la modalitat 4, la dels grups de recerca, o intervé en les quatre moda-
litats. Li demano si m’ho pot aclarir. 

I, finalment, respecte a la col·lecció de «Clàssics del Federalisme», que celebro 
molt que es recuperi, diguem-ne, un cert ritme de publicació, clar, va començar amb 
escrits, diguem-ne, molt clàssics del federalisme i algun del que vostè apunta, bé, ho 
veurem quan es presenti el número, no?, sembla que també va per aquí, amb algunes 
coses de federalisme europeu de Spinelli, etcètera. 

Però pel mig m’ha semblat que hi ha hagut alguna publicació que s’ha publicat 
a la col·lecció «Clàssics del Federalisme», que no entraria tant dins de la definició 
de clàssics. I aleshores, no sé si potser valdria la pena que en algun d’aquests casos 
s’hagués publicat dins de la col·lecció més genèrica de l’Institut d’Estudis de l’Auto-
govern. Més que res, per preservar el caràcter que el propi nom indica de la col·lec-
ció de «Clàssics del Federalisme». Però, en qualsevol cas, com dic, li agraeixo molt 
les explicacions que avui ha tingut i espero que qüestions com les que li hem sug-
gerit d’aprofundir també en altres àmbits d’estudi i no només aquells que més clara-
ment responen a l’orientació política del govern, doncs, crec que tindria interès des 
de molts punts de vista i també, diguem-ne, com a qüestió de seguir subratllant el 
prestigi que pugui tenir l’Institut d’Estudis de l’Autogovern.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, senyor Pedret. Ara té la paraula el Grup Parlamentari de VOX, 
el senyor Garriga. Quan vostè vulgui.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, vicepresidenta. I gràcies, senyor Ridao, per haver vingut i per la seva 
exposició, que ha sigut molt gràfica. Es nota que vostè és docent i gràcies per com-
parèixer com a director de l’institut. Nosaltres no trobem necessari, com poden in-
tuir, l’existència d’aquest institut i trobem que les feines d’atorgament de beques, de 
premis, d’actes d’estudis, doncs, les han de fer les universitats. Vull dir, ens agrada 
desvincular aquest món acadèmic d’estudi de lo que és la política. I aquest institut, 
com ha manifestat el diputat que m’ha precedit en la paraula, doncs, està condicio-
nat pel Govern, en aquest cas, separatista i es nota molt en les seves publicacions i 
en les seves orientacions. Trobem que llavors aquesta despesa ens la podríem estal-
viar entre tots els catalans o, fins i tot, la podríem destinar a usos socials. 

Nosaltres, evidentment, no estem per l’autogovern. No estem per l’autogovern, i 
ho torno a repetir en seu parlamentària, perquè creiem en la igualtat, la igualtat en-
tre els espanyols. Ens agrada molt la diversitat cultural, lingüística d’Espanya, però 
no ens agrada la diversitat normativa i, llavors, tot lo que és aprofundir en l’auto-
govern ens trobem amb més diferències en servei, en prestacions, en impostos. I no 
ho trobem res just, perquè estem enamorats de la nostra nació i ens agrada la igualtat 
de tots els seus membres, a diferència d’uns altres partits polítics. 

Tres preguntes, li faria. Creu que és bo, com a director de l’institut, respectar 
l’ordenament jurídic? Creu que s’han de descartar les vies rupturistes unilaterals? 
I, per últim, creu que la Constitució espanyola és un marc adequat i un instrument 
vàlid, a pesar de que pugui ser reformable? 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, senyor Garriga. Ara tindria la paraula, en nom de la Candida-
tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, la diputada Sabater, quan vostè 
vulgui.
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Maria Dolors Sabater i Puig

Molt bon dia. I moltes gràcies per la seva compareixença, per la seva feina i per 
les seves explicacions. Ja sap que la posició del nostre espai polític no és de desen-
volupament autonòmic. Nosaltres no estem a favor d’aquest desenvolupament au-
tonòmic, sinó justament de tornar a un escenari de ruptura, un escenari de ruptura 
democràtica per exercir l’autodeterminació. El règim autonòmic del 78 ens confe-
reix un marc d’opressió i repressió, un marc on no hi caben els nostres drets i en 
tenim una prova contínua, tant en la repressió i les sentències del Tribunal Constitu-
cional, carregant-se la sobirania del Parlament, no només amb les lleis que aprovem 
–i ara justament n’hem tingut una bona prova, una nova, no?, una enèsima prova 
amb la llei de regulació dels lloguers– sinó amb la correcció contínua d’aquest règim 
autonòmic que fa contínuament cap a la voluntat que vota la ciutadania catalana, 
no?, sigui perquè no reconeix aquest vot reiteradament majoritari d’independentistes 
o perquè inhabilita càrrecs electes o els manté a l’exili. 

Per tant, nosaltres tindrem molt poques preguntes a fer-li. Només dir-li que ens 
preocupa moltíssim com s’està pervertint en aquest moment fins i tot la taula de dià-
leg, que ara sembla que també abordarà temes tan importants com la immersió, que 
corresponen al marc autonòmic de relacions bilaterals, en lloc d’abordar el referèn-
dum, que és el que realment li pertoca. I sembla que hem passat de lluitar per l’auto-
determinació a negociar el manteniment del model autonòmic amb l’horitzó de no 
anar enrere. I, per nosaltres, això és un fracàs absolut de l’autonomisme. 

I, en tot cas, més enllà, doncs, de dir que no entrarem al detall de tota la feina 
que vostès fan, perquè entenem que estan en aquest marc autonomista que no com-
partim, sí que, en tot cas, sobre aquesta qüestió, sobre com aquest marc autonomista 
es carrega contínuament la sobirania al Parlament, tant en l’aprovació de les seves 
lleis com la correcció de la voluntat expressada a les urnes, si des del seu institut hi 
estan treballant, si tenen alguna cosa en marxa. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, diputada Sabater. Ara, en nom del Grup Parlamentari d’En Comú 
Podem, té la paraula el senyor Marc Parés. Quan vostè vulgui.

Marc Parés Franzi

Bé; moltes gràcies. Bon dia, senyor Ridao, i ben tornat a aquesta casa. Moltes 
gràcies també per l’exposició que ens ha fet, que creiem que ha estat completa i 
molt clara. I moltes gràcies també per la tasca que es fa des de l’Institut d’Estudis 
de l’Autogovern, que, al nostre entendre, és una tasca molt rellevant, una tasca de 
rigor, no?, orientada, doncs, a la recerca, a la producció de coneixement, a l’anàlisi. 
Per tant, entenem que és una tasca molt necessària. Dir-li també que des del nostre 
grup parlamentari també celebrem l’enfocament que té l’Institut d’Estudis de l’Au-
togovern. Per cert, Institut d’Estudis de l’Autogovern, no de l’autonomia, no de l’au-
tonomisme. Per tant, entenem que és un institut d’estudis, doncs, que pot abastar un 
camp molt ampli. 

Però li volem agrair l’enfocament en el qual entenem que no fa aquesta disjun-
ció entre «federalisme» i «sobiranisme» i, per tant, que analitza o que pot entendre 
també com «federalisme» i «sobiranisme» poden, en certs moments, també anar 
de la mà. És a dir, entenent el federalisme..., que, de fet, nosaltres creiem que això 
és el federalisme, no?, que és aquesta idea de que la sobirania és divisible i es pot 
compartir. I a partir d’aquí hi han diferents fórmules de com dividir amb la sobira-
nia, com la compartim, com l’augmentem en determinats territoris, etcètera. Però, 
per tant, aquest principi bàsic del que entenem que es fa des dels treballs, des de les 
publicacions, des de la recerca de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i també amb 
relació amb altres instituts o altres centres de recerca sobre el federalisme, creiem 
que és interessant. 
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També, doncs, posar en valor la combinació que fan de recerca bàsica, recer-
ca comparada a nivell internacional, però també amb una dimensió molt aplicada. 
I, per tant, que entenem que també és necessari que l’institut, i amb aquesta recon-
figuració que ens ha explicat, que pugui ser útil també, doncs, a les tasques de les 
institucions catalanes i del Govern de la Generalitat a l’hora de desplegar el seu au-
togovern o de fer front als reptes que tenim actualment.

I, en aquest sentit, sí que li volíem formular algunes preguntes més de contingut, 
no? Perquè vostè ens ha explicat què és el que fan, què és el que tenen previst fer i 
ha entrat poc en el contingut, i sí que li voldríem suggerir o si ens pogués fer algu-
na reflexió, en primer lloc, de com veu vostè l’estat de l’autogovern a Catalunya des 
del punt de vista de les tendències dels últims anys. És a dir, nosaltres entenem que 
és bastant evident que dins d’un marc legal constitucional, doncs, que tenim des de 
l’any 78..., però que aquest marc ha anat evolucionant i creiem que hi ha hagut una 
clara tendència recentralitzadora en els últims temps i que això ha complicat o està 
complicant les possibilitats de desplegar el nostre autogovern. Per tant, si ens pogués 
fer alguna reflexió sobre la tendència en la què estem actualment. 

També sobre els reptes que tenim sobre la taula. És a dir, quins són els reptes en 
matèria d’autogovern en el context social i polític actual, que crec que és un context 
que tots coneixem, que ve marcat també per aquesta tendència, però també per les 
noves decisions, diguéssim, o els nous esdeveniments vinculats a recuperació de de-
terminades comissions, taula de diàleg, etcètera. Per tant, en el context actual quins 
reptes creu que tenim a Catalunya en matèria d’autogovern. 

I també sobre si tenen plantejat també o si l’anàlisi de diferents alternatives 
–abans el diputat Pedret també apuntava una mica en aquest sentit–..., és a dir, rep-
tes i possibles alternatives de futur a Catalunya. Per tant, doncs, quines serien les 
possibles vies, al final, de solució o d’avançar en relació amb el conflicte polític que 
tenim plantejat avui en dia. 

En un altre àmbit de qüestions que li volíem..., o una altra qüestió que creiem 
que seria interessant o que li volíem plantejar o preguntar és si tenen pensat des-
envolupar tot el que té a veure amb l’estructuració del poder, no només des de la 
perspectiva de l’estructuració del poder a nivell dels estats, diguéssim, no?, siguin 
estats-nació clàssics, no?, o siguin estats en models més plurinacionals si volen..., 
que, per cert, el federalisme també ha tendit molt a nivell general a desenvolupar-se 
en clau estats nació, i no en estats plurinacionals, per tant, aquí creiem que és un 
dels reptes que tenim a casa nostra sobre la taula. Però, en qualsevol cas, si s’havien 
plantejat també, doncs, l’anàlisi i l’estudi i la proposta de l’articulació de sobiranies 
en diferents nivells de govern i, per tant, des del nivell local, no?, a nivell regional, 
a nivell nacional, a nivell europeu, a nivell internacional. 

Per tant, creiem que un dels reptes que tenim en les societats actuals té a veure 
amb com articulem la sobirania entre diferents nivells de govern en un moment en 
què les formes clàssiques d’articulació de sobirania que els estats nació estan clara-
ment qüestionats i en la que tenim noves problemàtiques que requereixen lògiques, 
problemàtiques que són d’escala global, claríssimament, però que tenen impactes lo-
cals molt clars. I, per tant, entenem que aquí cal veure com juguem amb aquestes 
diferents nivells de govern posant molt l’accent en allò que té a veure amb el govern 
local però també amb aquella dimensió internacional, no? I, per tant, si tenen alguna 
línia de treball també en aquest sentit. 

I, per acabar, algunes preguntes més concretes, eh? Amb relació a la recerca, 
dos qüestions. Una, ens ha dit que no es van convocar les dues modalitats de mo-
bilitat l’any 21 pel tema de la pandèmia, per les dificultats de la pandèmia. També 
si es podrien plantejar si tornés a haver-hi, esperem que no, un escenari d’aquestes 
característiques, doncs, si aquestes dues modalitats es podrien reconvertir amb més 
suport a les altres dues. I, per tant, en lloc de no convocar, destinar els recursos a 
més projectes individuals o a més suport a grups de recerca. 
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També ha mencionat en la modalitat de suport a grups de recerca, les universitats 
públiques catalana i la UOC. I aquí, doncs, també per una qüestió de procedència si 
tenen també en ment o si incorporen aquí també la Universitat de Vic, que té unes 
característiques bastant similars a les que té la UOC i que, tot i que potser no té 
grups específics de recerca en aquest àmbit, sí que amb una mirada més àmplia de, 
per exemple, en temes ambientals, però, per exemple, també en temes d’equitat o de 
justícia territorial sí que podrien fer coses. I, per tant, si la naturalesa jurídica de la 
UVic permetria incorporar-los també a rebre finançament d’aquest tipus. 

Per cert, també aprofito per dir que els grups de recerca i els recercadors i recer-
cadores necessiten finançament. Per tant, benvingut el finançament que fan des de 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, perquè les universitats amb finançament propi 
és evident que no tenen capacitat per finançar, doncs, els seus projectes de recerca. 
Per tant, que hi hagi línies de suport sempre és d’agrair. 

I també li volíem preguntar i amb això acabo... Ha fet referència a algun pro-
jecte europeu. Si en el cas d’aquests..., és a dir, si l’institut participa activament de 
projectes de recerca a nivell europeu, perquè no m’ha quedat clar si simplement el 
presentaven o si eren un dels partners, diguéssim, dels projectes europeus. A més 
a més, crec que ha dit que era un projecte europeu sobre justícia territorial. També, 
doncs, si ens en pogués donar alguna idea, perquè creiem que és un tema interessant 
i, per part nostra, res més. 

I, de nou, doncs, moltes gràcies per la compareixença.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, senyor Parés. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
té la paraula el senyor Ignacio Martín Blanco, quan vostè vulgui.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Ridao, per la seva intervenció, per la seva 
explicació. Jo, la veritat, tenia especials ganes de sentir la seva intervenció, perquè 
sap vostè que sempre he sentit especial predilecció per la seva manera d’expres-
sar-se. El tinc en alta consideració, tot i les diferències polítiques que mantenim des 
de les nostres posicions legítimes, però crec que vostè sempre ha fet un esforç per 
expressar les seves idees de forma respectuosa amb l’altre, de manera morigerada. 
I això, per mi, és una és una virtut en política i jo li reconec aquesta virtut. 

Dit això, feta aquesta introducció, que no pretén ser, diguem-ne, una disposició 
benvolent per part seva, sinó senzillament un reconeixement a les seves formes, crec 
que convé dir diverses coses sobre l’anomenat Institut d’Estudis de l’Autogovern. 
Primer, el mateix nom, i això no és una esmena ontològica sinó estrictament semàn-
tica. Però és important, com vostè sap, en la semàntica i més en els textos jurídics 
i també en l’àmbit institucional. El fet que vostè a l’any 16, vostè no, però, vaja, el 
Govern de la Generalitat canviés el nom de l’Institut d’Estudis Autonòmics a Institut 
d’Estudis de l’Autogovern ja denota un menysteniment pel principi d’autonomia, que 
és un principi fonamental del nostre ordenament jurídic, de la nostra democràcia  
i que no és poca cosa. 

Malauradament, a Catalunya en els últims anys s’ha menyspreat la idea de l’au-
tonomia. El poder autonòmic és una eina fonamental en el desenvolupament de la 
democràcia i del progrés al nostre país, a Espanya. I això, malauradament, per a 
alguns sectors de la vida política catalana ha caigut absolutament en desgràcia. Jo 
ho lamento, jo crec que s’ha de reivindicar. S’ha de tornar a reivindicar l’autonomia 
com a element de democratització del nostre país, d’Espanya. Els dos elements fona-
mentals de l’article 2 de la Constitució, que és un article com vostè sap fonamental 
de la nostra carta magna, que parla de la indissoluble unitat de la nació espanyola, 
però també del reconeixement de l’autonomia a les nacionalitats i regions que in-
tegren Espanya, que per mi, diguem-ne, és un article 2 absolutament ben acabat... 



DSPC-C 238
17 de març de 2022

Sessió 15 de la CAI  19 

I això, doncs, és el primer que li volia comentar. Autonomia, senyor Ridao, com 
vostè sap, no és sobirania. 

I per això a mi em resulta realment preocupant la feina, la tasca que fa fonamen-
talment l’Institut d’Estudis d’Autogovern amb alguns dels seus textos, per exemple, 
l’últim número que hem vist de la revista, que està bàsicament destinada o dedica-
da a l’autodeterminació dels pobles indígenes d’Amèrica. Això, francament, jo no 
crec que sigui d’especial interès per als ciutadans de Catalunya. És la meva opinió, 
però en tot cas crec que està absolutament al marge del que és el criteri o el prin-
cipi d’autonomia que hauria de presidir precisament la seva actuació al front de 
l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, perquè per molt que li diguin «autogovern», 
continua sent self-government i no self-determination, com vostè sap perfectament. 
I s’ha de diferenciar molt clarament entre l’«autogovern», l’«autonomia», en tot cas 
sinònims però a vostès potser semànticament els sembla o a algú li va semblar en 
el seu dia que dir «autonomia» era gairebé un exercici d’espanyolisme, amb aquest, 
diguem-ne, maniqueisme que s’ha imposat al nostre dret públic. Però, hi insisteixo, 
self-government no és self-determination i, en canvi, d’acord amb les publicacions 
que fa a l’Institut d’Estudis d’Autogovern sembla, tothom diria, que aquest institut 
està destinat bàsicament a donar idees per l’autodeterminació de Catalunya i no a 
donar idees de com millorar l’autogovern de Catalunya. 

Que, per cert, jo crec –i aquí també hi ha un dubte de matís, però crec que és 
important perquè, com deia el filòsof, el diable és en els detalls– que és important 
recordar el que jo li deia abans: autonomia no és sobirania. Això d’una banda. I des-
prés que nosaltres tenim un marc autonòmic en el qual també tenim exemples de 
bones pràctiques que podríem estudiar. És a dir, té molt més sentit que l’Institut 
d’Estudis d’Autogovern estudiï les bones pràctiques que es porten a terme en dife-
rents autonomies en el nostre àmbit polític més immediat, que és l’àmbit autonòmic 
espanyol o, fins i tot, en l’àmbit regional europeu. Però en tot cas a mi, des del punt 
de vista de la ciutadania, que s’estudiïn els processos d’autodeterminació a l’Amè-
rica Llatina o, diguem-ne, o de pretesa autodeterminació a l’Amèrica Llatina, per 
a mi, crec que per a la ciutadania de Catalunya o per al benestar dels ciutadans de 
Catalunya té un interès bastant escàs. 

Per tant, crec, en canvi, que seria molt interessant que l’Institut d’Estudis d’Auto-
govern realment tingués una prioritat a l’hora d’estudiar les bones pràctiques en al-
tres governs autonòmics, en altres comunitats autònomes, per exemple, en matèria 
d’educació, en matèria de sanitat, en matèria de serveis socials. I, en aquest sentit, 
recordo que fa poc va aparèixer una entrevista a un pedagog finlandès, al qual li pre-
guntava un periodista espanyol pel miracle finlandès en termes educatius. I aquest 
pedagog finlandès, diguem-ne, que feia caure el mite de la gran educació finlandesa 
o intentava fer-lo caure. En tot cas, era la seva opinió legítima i respectable, però 
deia que era curiós que a Espanya ens emmiralléssim tant en el model finlandès 
quan hi ha casos, com el de l’autonomia de Castella i Lleó, on l’educació té uns re-
sultats prou notables, per exemple, en l’informe PISA, a diferència, per desgràcia, 
de la nostra comunitat, de Catalunya, que acostuma a tenir uns resultats bastant mi-
grats. 

Per això, jo crec que seria molt interessant precisament per al benestar dels ciuta-
dans de Catalunya que l’Institut d’Estudis de l’Autogovern tingués una vocació molt 
més autonòmica, molt més d’autogovern i no tant d’autodeterminació, que bàsica-
ment és el que jo detecto. Per això li insistia tant en la diferència entre «autogovern» 
i «autodeterminació». Vostè presideix un institut d’estudis sobre l’autogovern, sobre 
l’autonomia, sobre l’estat autonòmic, en definitiva, no sobre un procés d’autodeter-
minació, sobre, diguem-ne, processos de secessió. 

Al contrari, jo crec que això, des del punt de vista de la qualitat de vida del ben-
estar dels ciutadans de Catalunya, tindria molt més interès que no pas la tasca que 



DSPC-C 238
17 de març de 2022

Sessió 15 de la CAI  20

crec que molt majoritàriament vostès estan desenvolupant al capdavant de la institu-
ció de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. 

Abans deia el senyor Pedret –una altra persona per la qual tinc una especial res-
pecte intel·lectual, per cert– que seria interessant que l’Institut d’Estudis de l’Auto-
govern fes més estudis sobre com aprofundir en l’autogovern o fins i tot sobre com, 
diguem-ne, constituir Espanya en un estat federal. Jo..., amb això sempre hem tingut 
algunes converses i diferències, fins i tot, en aquest sentit. Jo crec que Espanya ja és 
un estat de tall federal o, en tot cas, podríem parlar d’un tertium genus entre l’estat 
federal i l’estat regional. Però crec que és una experiència constitucional molt inte-
ressant, reeixida en general, la de l’estat autonòmic de l’any 78. Jo reivindico l’auto-
nomia, la reivindicaré sempre, perquè em sembla, com a liberal, que és una de les 
millors maneres d’evitar els poders omnímodes tant des del Govern central com des 
del Govern autonòmic. El control entre poders és fonamental en un estat compost 
com el nostre. I, per tant, reivindico, sí, el poder autonòmic; el que no reivindico 
és la confusió interessada entre «autonomia» i «autodeterminació». Això per mi és 
fonamental. 

I després hi ha una qüestió. Deia el senyor Pedret, hi insisteixo, que caldria que 
hi hagués estudis per aprofundir en l’autogovern. Jo vull parar esment sobre una 
qüestió: no sempre més autogovern és millor govern. Al contrari, jo crec que el que 
hem de tenir és un millor autogovern o en tot cas un millor govern. No és necessari, 
no és imprescindible que la manera d’aproximar-nos a l’autogovern sigui sempre per 
eixamplar la base d’aquest autogovern, sinó que en ocasions és possible que, d’acord 
amb un marc multilateral com és l’Estat de les autonomies, tinguéssim fins i tot la 
possibilitat de, com s’ha fet a Alemanya, fer un... No és descartable, no tenim per 
què descartar d’entrada la possibilitat de tornar competències a l’Administració cen-
tral, si és que realment hi ha elements de la vida política dels ciutadans que puguin 
ser més ben gestionats des de l’àmbit central. Ho dic des del punt de vista filosòfic  
i intel·lectual, que crec que interessa a l’objecte d’aquesta compareixença. 

Per tant, crec, hi insisteixo, que l’Institut d’Estudis de l’Autogovern, ara dit d’au-
togovern, hauria de fer realment una tasca d’estudi, d’anàlisi del que són les bones 
praxis de l’Estat de les autonomies. Perquè això, vostès en tant que òrgan assessor 
o, diguem-ne, adherit a un dels departaments de la Generalitat, el més lògic seria 
que tinguessin una voluntat de ser útils, de ser útils a la ciutadania i no una voluntat 
bàsicament de servir una causa política, en aquest cas, a la causa política del seces-
sionisme, com per desgràcia, papers, doncs, sembla. 

Jo crec que vostès s’han convertit en els últims anys més en un institut d’estudis 
del procés o en un institut d’estudis de la secessió, i no pas en un institut d’estudis de 
l’autonomia o un Institut d’Estudis de l’Autogovern. Dit això, de tota manera, insis-
teixo en el que deia, senyor Ridao, espero que les meves reflexions que inclouen, per 
descomptat, una crítica important a la seva tasca, però també des del respecte, espero 
que les tingui en consideració i que si té alguna cosa a respondre o a comentar-ne, li 
agrairé la resposta. 

Gràcies per la seva intervenció. Gràcies, presidenta. Això és tot.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Ara tindria la paraula pel Grup Mixt, el senyor... (Veus de fons.) 
No vol fer ús de la paraula? Cap problema, senyor Fernández. En tot cas, ara sí que 
passaria la paraula al Grup de Junts per Catalunya, a la senyora Freixa; quan vostè 
vulgui. 

Glòria Freixa i Vilardell

Gràcies, presidenta, avui presidenta. A veure, en primer lloc, agrair la seva assis-
tència avui aquí en seu parlamentària, senyor Ridao, i, bé, ben tornat perquè aques-
ta ha estat casa seva durant molt de temps. En primer lloc, agrair, com ja han dit 
altres grups, la transparència de l’exposició i sobretot que vingui aquí a expressar 
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quina activitat fa aquesta casa, perquè al final posar les nostres institucions darrere 
una paret de vidre fa que tots els nostres ciutadans puguin confiar molt més en tota 
aquesta tasca que duem a terme tots. 

D’això també en formaria part una mica la publicitat activa, que és el que ha es-
tat explicant, la publicació de tota la feina que fan, aquesta web tan activa, que ara 
s’hagin posat al dia també amb les xarxes socials. Perquè és una vegada més dir que 
aquests recursos públics que van a parar a aquesta tasca que estan fent vostès, doncs, 
puguin ser compartits també amb la resta de ciutadans. I de tots aquests informes, 
doncs, se’n pugui fer servei i tants ciutadans puguin consultar-ho i també tantes en-
titats, perquè ha dit que gairebé més de set mil entitats estaven inscrites o subscrites 
als seus blogs, a les seves revistes i que, per tant, podien fer arribar aquesta infor-
mació a més de set mil entitats, que a nosaltres això ens sembla realment important. 

Ha parlat també del 155, de com es va suprimir aquesta institució. Ha parlat d’un 
decret com de refundació, per dir-ho d’alguna manera, de modificació de l’article 
47 i ha lamentat la situació en la que es va veure involucrada aquesta entitat. Però 
nosaltres voldríem anar un pas més enllà i ens agradaria escoltar també de vostè si 
s’ha acabat la feina d’investigació, de com ha estat aquesta repercussió del 155 a les 
nostres institucions. 

Nosaltres li posem només dos exemples, però, per exemple..., que són senzills, com 
les línies MAT, que abans, doncs, se’ns ha tret aquest poder de decisió. És una cosa 
que preocupa moltíssim al nostre territori i això ho hem perdut. Que els nostres conse-
llers, que són part d’un govern triat per la ciutadania d’aquest país, segueixin sortint a 
l’exterior sense escorta. Clar, són exemples molt gràfics del que està encara passant i, 
per tant, ens agradaria saber si vostès tenen previst seguir aprofundint en això, perquè 
no deixa de ser una mica part d’aquest autogovern que se’ns ha retallat i que voldríem 
saber si d’alguna manera es podria recuperar. 

Un altre punt. Vostès han explicat que les seves anàlisis estan dotades de vocació 
d’impacte internacional i també, deien, «d’incidència en la pràctica en la millora ètica 
i funcional de les democràcies que presenten una estructura territorial multinivell». 
Bé, això crec que també passa per seguir analitzant i investigant què passa també 
amb la democràcia on encara hi som, que és l’espanyola, i quin és aquest nivell preo-
cupant en què ha caigut aquesta democràcia espanyola. Jo crec que els ciutadans de 
Catalunya, per veure més protegides tant les institucions com els seus drets, crec que 
també agrairien saber en quin punt ens trobem, perquè no ho diu ni Junts per Cata-
lunya, ni Esquerra Republicana ni la CUP. No ho diu cap partit independentista, sinó 
que ho diu el Consell d’Europa en els seus informes anuals. I cada vegada Espanya va 
baixant un esgraó més en aquesta democràcia fins que ja hem sortit de l’ambre i ens 
estem acostant al vermell. I, per tant, crec que aquesta entitat té un especial interès o 
ho hauria de tenir en esbrinar què pot fer, què es pot fer des de Catalunya per intentar 
que aquesta situació que tant ens perjudica es vegi revertida.

Pel que fa als projectes internacionals, ha explicat un munt de col·laboracions 
molt interessants amb grups de recerca i també ha fet referència a aquestes «50 om-
bres del federalisme», que agraeixo que hagi puntualitzat federalisme com a descen-
tralització i no com a paraula exclusivament, «federalisme», perquè així sí que ens 
entendrem. I, per tant, celebro aquesta participació en tots aquests àmbits internacio-
nals. I només tinc una pregunta: quan diu vostè que envien recercadors, que nosaltres 
participem també amb gent del sector acadèmic en aquests congressos o seminaris 
o tot allò on sigui que es participa, quin és el nostre paper? És a dir, nosaltres anem 
a portar l’experiència catalana per millorar aquesta descentralització? Anem a bus-
car aquí informació de com seguir treballant per avançar cap a la independència del 
nostre país? Quin és el paper que tenim nosaltres en aquestes trobades? 

Ha parlat també de l’anàlisi de jurisprudència. Ha dit que hi han poques insti-
tucions, per no dir cap, que analitzin la jurisprudència del Tribunal Constitucional 
i feia referència al 2021. Ens deia això, que hi han altres institucions que no ho fan 
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i també suposo que venia a dir també que aquí es fan informes relatius a l’impacte, 
entenc, i també m’agradaria si ho pogués puntualitzar una mica més, que aquestes 
sentències del Tribunal Constitucional tenen sobre la normativa catalana. Entenc què 
és això. 

I voldria preguntar-li, en aquest punt, s’analitzen les sentències amb tot allò que 
s’està revertint, amb tot allò que regula justament aquesta casa, també el Govern ca-
talà? Es fa alguna cosa, algun informe per estudiar quina és la manera de revertir 
aquesta retallada sobre la normativa catalana? No sé si també hi ha algun recurs que 
faci que es garanteixi que no se’ns retalli encara més aquest autogovern.

I, bé, per acabar, com a objectius ha comentat que per allò que va néixer també 
l’institut d’estudis, doncs, s’han acomplert molts dels objectius i per això han regulat 
una mica quina és la nova formació que ha de tenir aquesta tasca, els nous objectius. 
Jo lamento que avui hi hagi grups aquí que hagin ignorat quan parlen d’autogovern i 
d’aquest canvi que es fa que llavors estan ignorant també el mandat de la Constitució 
espanyola que tant veneren, o l’article 1 del nostre Estatut, de la nostra carta mag-
na, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que diu: «Catalunya com a nacionalitat 
exerceix el seu autogovern.» No diu «la seva autonomia», diu «el seu autogovern» 
en forma de comunitat autònoma. Per tant, agrairíem que les nostres normes, com a 
mínim, ja que treballen en aquesta casa, siguin respectades. 

També em preocupa que sigui el partit socialista, també Ciutadans, qui enumerin 
tot allò que ha fet abans aquesta institució que ara vostè comanda, com és El llibre 
blanc sobre la transició nacional, els processos participatius, el 2016; aquest refe-
rèndum acordat, la intervenció a l’Administració sota els efectes del 155; el 2019, 
democràcia i referèndums d’independència, i, sobretot, el 2020, l’anàlisi de la sen-
tència. Crec que és una sentència que va tenir una repercussió internacional de di-
mensions que crec que no van preveure ni els propis legisladors i, per tant, no entenc 
que s’estigui qüestionant que aquesta entitat participés en una elaboració d’un in-
forme sobre la repercussió d’aquesta sentència de l’U d’Octubre, que va marcar un 
abans i un després en el nostre país.

Bé, si tot això alarma tant aquests partits, doncs, nosaltres estem a l’altre costat. 
I, per tant, crec que aquesta institució, i jo estic segura que vostè ho comparteix, 
no podrà normalitzar en cap cas ni la repressió ni la baixa qualitat democràtica de 
l’Estat espanyol. I encara menys obviar quin és el paper que tenia aquesta institució 
i pel qual també s’ha reformulat, no? I, per tant, ens agradaria demanar-li en aquest 
sentit quins són els objectius que té vostè marcats durant el seu mandat per avançar 
cap al mandat de les urnes, pel qual Junts per Catalunya forma part d’aquest govern, 
i que és la independència del nostre país i que no ens n’hem d’avergonyir, perquè és 
el que ens han demanat els ciutadans.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, diputada. I, per cloure les intervencions, pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana, la diputada Marta Vilalta, quan vostè vulgui.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies al senyor Ridao, per venir a compa-
rèixer en aquesta comissió i per explicar-nos, doncs, tota la informació amb relació 
a l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Ben tornat en aquesta casa, que és una casa 
que coneix perfectament. Nosaltres volem començar, més enllà d’agrair-li l’exercici 
de transparència i d’explicacions i, per tant, d’apropar-nos també a les funcions, tota 
l’activitat i informació diversa d’aquest organisme, voldria començar, li deia, fent 
un reconeixement justament a la feina que fa l’Institut d’Estudis de l’Autogovern i 
remarcar la necessitat i la vigència de que existeixi aquest institut. Un institut, per 
cert, de prestigi i així volem que segueixi sent. I que entenem –i així ho hem entès, 
vaja, sempre– que la feina que fa, doncs, ha de ser com a resposta de les necessitats, 
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de les voluntats, d’allò que interessa al govern de torn, al president de torn, això ho 
diu també, doncs, la seva normativa i al context específic i a les majories polítiques 
i democràtiques que hi ha en el país i que conformen també aquesta cambra i que 
conformen el Govern.

D’aquí, doncs, en surt, més enllà de que existeix la pròpia direcció i el propi con-
sell rector, d’aquí en surten, doncs, els encàrrecs, les activitats, les decisions sobre 
els temes a parlar. És així de simple, no el que vulgui un diputat o un altre o el que 
consideri que és interessant en funció de la seva opinió, que és absolutament res-
ponsable, sinó de les majories democràtiques dels consensos democràtics d’aquest 
país. Per això és vigent, per això és necessari que estudiï, que posi llum, que aporti 
ciència, que aporti també camins polítics, des de totes les disciplines de l’àmbit de 
les ciències socials, doncs, que posi llum a quins són els passos que s’han de poder 
emprendre des del govern i com a país.

Posem en valor també l’exercici que vostè ens ha explicat de simplificació i de 
concentració i integració, doncs, en el propi institut de totes aquelles qüestions rela-
cionades amb l’exercici, amb l’impuls de l’autogovern del nostre país. I, en fi, doncs, 
nosaltres també aprofitem, doncs, aquestes paraules i aquest torn de paraules per la-
mentar aquells grups parlamentaris que ho tancarien tot, tots els organismes; totes 
les institucions pròpies, doncs, alguns grups les tancarien. Es creuen que és inneces-
sari, perquè tot allò que sustenta els pilars democràtics del nostre país els fa nosa.

Dit això, permeti’m fer algunes reflexions també polítiques, que potser se’n van 
una mica de la seva intervenció, però que, com a Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana, volem deixar paleses. No és cap secret si expliquem que Esquerra Repu-
blicana som independentistes i, per tant, el que treballem és poder fer d’aquest país 
una república catalana amb totes les eines, amb tots els recursos, amb totes les com-
petències i, per tant, això vol dir amb l’autogovern ple, és a dir, amb l’autogovern, 
amb totes les quotes d’autogovern, que volem que siguin absolutes. Però, mentre fem 
aquest camí, nosaltres també recordem i reivindiquem que considerem les institu-
cions pròpies, les institucions catalanes, les institucions d’autogovern que avui tenim, 
imprescindibles en aquest camí cap a la república. No són un fre, no són una nosa. 
No ens generen contradiccions.

L’objectiu que volem en aquest dia a dia, mentre òbviament arribem a culminar 
la república catalana, és estirar al màxim les costures del propi autogovern, aprofi-
tar tots els marges que tinguem, defensar-les al màxim, també, perquè l’autogovern, 
perquè els instruments que tenim al nostre abast en el dia a dia ens són útils per a la 
gent. I també evitar i denunciar –i a això també m’hi referiré més tard–, evitar totes 
les invasions competencials de forma recurrent que veiem com són una constant per 
part de l’Estat espanyol sobre, doncs, les lleis o sobre els organismes o sobre tot allò 
que volem legislar o que volem impulsar des de les administracions i des de les ins-
titucions públiques del nostre país.

Malgrat que hi ha molta literatura al respecte, nosaltres sí que coincidim amb la 
hipòtesi més raonable que diu que si la independència avui està sobre la taula, assu-
meix i, diguéssim, integra una majoria ja social, doncs, és en bona mesura gràcies 
a aquestes quotes d’autonomia, quotes d’autogovern que hem tingut i no malgrat 
aquesta autonomia, malgrat aquest autogovern. Deia un diputat que m’ha precedit, 
en concret el senyor Martín Blanco, que més autogovern no sempre vol dir millor 
autogovern. Nosaltres discrepem d’aquesta reflexió. Nosaltres estem convençuts que, 
en aquest sentit, més quotes d’autogovern és poder ser més útils a la ciutadania i, per 
tant, és millor servei a la ciutadania. Per què? Doncs, perquè una vegada més hem 
de veure com aquest parlament i de forma recurrent des de l’aprovació de l’Estatut 
d’autonomia, on vostè a més a més hi va participar també de forma..., amb un pro-
tagonisme notable, des de l’aprovació de l’Estatut d’autonomia fins ara cada llei o 
moltes de les lleis que fa aquest Parlament, per tant, que surten del consens majori-
tari d’aquesta cambra que representa la ciutadania, que és la seu de la sobirania del 
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nostre país, després acaben sent retallades, després acaben sent suspeses o s’acaben 
deixant doncs en res.

I això ens fa denunciar aquesta recentralització, denunciar aquesta invasió com-
petencial, denunciar les suspensions de les lleis catalanes. No unes lleis catalanes 
que només són per fer la independència, com alguns podrien justificar o podrien dir, 
sinó lleis catalanes que han estat de caire social i que hem vist com reiteradament 
en els últims anys han estat torpedinades, han estat suspeses. Parlem des de l’àmbit 
de l’habitatge fins a l’àmbit de la pobresa energètica, en l’àmbit de la salut, del can-
vi climàtic o de la igualtat entre dones i homes, per posar-ne alguns dels exemples.

L’Estat no ha sabut resoldre l’encaix, que alguns sectors, alguns grups polítics, 
havien defensat al llarg de la història, amb Catalunya. Hi ha, i veiem com encara són 
prou vigents, aquestes pulsions recentralitzadores cada vegada que en té possibili-
tat el Govern de l’Estat. Ho hem vist de forma majoritària en el govern anterior, del 
Partit Popular, però també és una realitat avui en dia. I, per tant, aquesta idea màxi-
ma de la unitat, doncs, és el que justifica i fa que sigui una realitat justament aquesta 
situació que ara denunciava, de que tots aquells avenços, també en lleis de caire so-
cial, per ajudar la gent, que són resultat de les majories que existeixen al Parlament 
de Catalunya, després, quan arriben a les taules dels tribunals o dels governs de l’es-
tat espanyol o dels grups parlamentaris de l’Estat espanyol amb unes altres majories 
allà, doncs, acaben sent torpedinats, acaben sent suspesos i, per tant, acaben deixant 
sense efecte aquest exercici de l’autogovern de les màximes competències que tenim 
avui en dia des d’aquí, de Catalunya. 

Per això, per això, seguim defensant que més quotes d’autogovern i el respecte a 
aquestes quotes d’autogovern és bo, justament per aquest impuls de la normativa de 
legislació per servir millor a la gent i, per això, seguim defensant que volem ser una 
república, que volem ser un país independent amb totes les màximes quotes d’au-
togovern, que vol dir, doncs, ser un estat com qualsevol altre per no haver d’estar 
sempre denunciant aquesta invasió competencial, aquesta suspensió, aquesta recen-
tralització, sinó de poder ser absolutament sobirans sobre allò que volem fer, allò 
que volem impulsar al nostre país.

És cert que, en els últims mesos, s’han tornat a reactivar organismes, espais com 
les bilaterals, que s’ha pogut avançar en qüestions vinculades a la no conflictivitat, 
en aquest sentit i, per tant, evitar els recursos suspensius. Però no n’hi ha prou. No 
n’hi ha prou i això és el que ens fa seguir defensant, doncs, que òbviament només 
un país independent, les màximes quotes d’autogovern serviran per servir tal com 
volem i tal com es mereix la ciutadania d’aquest país.

Amb relació a l’activitat que vostè ens explicava, volem posar en valor i destacar 
tot allò vinculat a la recerca, a les beques, a la formació. També hem notat un incre-
ment important de l’activitat i encoratgem, doncs, que així pugui ser, de que hi hagi 
força activitat en el si de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern. Ens interessa molt la 
part de la comunicació i també de la difusió. Són uns temes certament molt especia-
litzats. (Pausa.) Deia que són uns temes molt especialitzats, però és important que 
tota aquella activitat, publicacions i formació pugui arribar al màxim de gent, no 
només a la gent experta o a la gent que estudia aquests temes sinó a la ciutadania, la 
societat. I, per tant, celebrem la posada en marxa del nou blog, que justament va en 
aquesta direcció, del Twitter i, per tant, l’ús de les xarxes socials, que sens dubte són 
una manera d’arribar, doncs, més directament a tota la societat.

I, per tant, els encoratgem a seguir treballant en aquest repte de com fem que no 
només sigui un institut d’estudis per a la gent experta, que ho ha de ser, òbviament, 
perquè té aquest punt de prestigi, d’experiència i de reconeixement, però en la me-
sura que també puguem trencar i superar aquests límits i arribar a la ciutadania, 
creiem que podrà ser encara més útil i segur que serà millor.

Sobre el pressupost, també volem posar en valor aquest increment per poder fer 
més activitat i encoratjar-los, doncs, que aquest any puguin recuperar tota l’activitat 
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estroncada per la pandèmia els últims anys i que es pugui dur a terme tota l’activitat 
prevista i, per tant, executar al màxim aquest pressupost. 

Acabo apuntant també que considerem molt interessants tots els temes que ens 
ha explicat que tenen previst treballar aquest any, previstos per a aquest 2022. Apun-
tava qüestions vinculades a l’audiovisual, a l’organització territorial de Catalunya, 
també a la llengua catalana o a noves publicacions sobre el poder judicial o les po-
lítiques de gènere. Ha parlat en algun moment vostè també de..., i una taula rodona, 
crec que es va celebrar, vinculada justament a la descentralització del poder judicial. 
No sé si ens en pot fer cinc cèntims, a mode de resum i de titular. No cal molt, però 
si pot ser ens interessa molt aquest tema i si pogués, doncs, afegir-hi alguna infor-
mació li agrairíem.

I acabo com començava, posant en valor la necessitat de l’Institut d’Estudis de 
l’Autogovern en aquest camí, doncs, mentre no arribem a tenir-lo plenament, que és 
la república catalana, a poder fer que la feina de l’institut sigui el màxim d’útil per 
al Govern, per als membres del Govern...

La vicepresidenta 

Senyora Vilalta.

Marta Vilalta i Torres

...–acabo, presidenta–, que voldrà dir que és útil per a la ciutadania.
Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara sí que tindrà un únic torn de quinze minuts per intentar do-
nar resposta a totes les preguntes que li han formulat el conjunt dels portaveus. Quan 
vostè vulgui.

El director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

Gràcies. Si no a totes, espero a la majoria de consideracions i preguntes que 
s’han fet. I abans de re agraeixo el to de les intervencions i també l’interès que hi 
han posat, en la meva exposició inicial, no? 

Al senyor Pedret, efectivament, crec que ho he dit amb totes les paraules: un dels 
requeriments que va fer aquesta nova direcció al Departament de la Presidència i 
al president de la Generalitat va ser efectivament simplificar i racionalitzar totes les 
estructures. Algunes ja havien desaparegut com a conseqüència, diguem-ne, de la 
servitud que va imposar el 155 i quedava en aquest cas un comissionat que col·lidia 
amb bona part de les funcions de l’institut, però aquest és un panorama que es va 
finalment aclarir, no?

Vostè ha demanat aclarir o aprofundir alguns dels àmbits de la nostra activitat. 
Ha parlat de la recerca, la difusió, l’assessorament. Jo, primer de tot, li vull dir que 
l’institut no és un think tank transversal, perquè nosaltres tenim un expertise que és 
l’organització territorial del poder. Per tant, el govern ja disposa, diguem-ne, d’al-
tres organismes que tenen aquesta activitat, diguem-ne, més transversal. Nosaltres 
ens centrem en això: en l’àmbit de recerca, en l’àmbit de la difusió i en l’àmbit de 
l’assessorament.

Aleshores, la recerca és molt important, perquè és el que ens permet estar en 
contacte amb el món acadèmic i, com ja li he dit, el setanta per cent del nostre pres-
supost se’n va en ajuts i estímul a la recerca i a la formació i a l’estudi.

L’àmbit d’assessorament, òbviament, és un àmbit rellevant. L’assessorament es 
fa de vegades verbalment, l’assessorament es fa a vegades amb notes d’urgència i 
l’assessorament es fa de manera més estructural amb aquests informes, dels quals 
donem compte a través de la pàgina web i que, fins i tot, editem i de vegades re-
metem documentalment als nostres, podríem dir, habituals destinataris. I, per tant, 
òbviament, com comprendrà moltes qüestions del dia a dia, altres qüestions no tan 
estructurals, doncs, són objecte de consulta.
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Ara, també li admeto que a poc a poc estem intentant operar un canvi cultural 
dintre del Govern en la mesura que les vicissituds i, per què no dir-ho, les penalitats 
d’aquests últims anys com a conseqüència del 155, com a conseqüència de la suplèn-
cia, la «vacància» de la direcció durant molt temps, després el cessament del doctor 
Viver com a conseqüència de, fins i tot, la pandèmia, etcètera, han fet que alguns de-
partaments o àmbits del Govern, doncs, hagin perdut aquell costum que tradicional-
ment havien tingut de consultar a l’institut o de demanar sobre diferents qüestions. 
És a dir, es tractaria de tornar a, diguem-ne, aquella activitat que havia desenvolupat 
centralment l’Estatut sobretot, per exemple, en la preparació dels treballs prelimi-
nars per al nou Estatut de 2006 o, fins i tot, en els treballs preparatoris o preliminars 
també del Consell de la Transició Nacional. És a dir, tenir un paper en aquest cas 
central en el conjunt del Govern, no?

També li admeto que, efectivament, normativament, i jo ho he dit abans, li cor-
respon d’acord amb l’article 47 del nostre decret d’estructura del departament, exercir 
les funcions no només d’assessorament, sinó, diu: «planificació i impuls». I òbvia-
ment, certament, són paraules molt gruixudes i algú pot pensar que en l’institut està 
residenciat, diguem-ne, l’impuls i la planificació de la política del Govern amb re-
lació al desplegament de l’autogovern. I, efectivament, potser hi ha un element, po-
dríem dir, d’una certa exageració, diguem-ne, des del punt de vista normatiu. Però si 
això ho posem en la praxi o, ho relacionem, per exemple, amb l’activitat de les con-
ferències sectorials, doncs, òbviament n’hi ha moltes i molt diverses a les quals la 
Generalitat hi assisteix i hi participa habitualment, però també en els organismes de 
caràcter bilateral i, per tant, hi ha molts projectes normatius que emanen del Govern 
de l’Estat. És a dir, moltes qüestions sobre les que informem que òbviament no són 
a impuls o a iniciativa de la mateixa institució, sinó que venen donades en definitiva 
per l’activitat, diguem-ne, d’altres institucions.

Per tant, cregui’m que no és que l’institut emana directrius i el Govern ha de fer 
amb relació a l’autogovern el que diu l’institut, sinó que nosaltres coadjuvem d’una o 
altra forma fer efectiva, diguem-ne, aquesta funció que diu la norma, no?

Si vostè no ha trobat entre el 2011 i el 2020 aquests informes, per tant, si no estan 
accessibles és que no hi són, simplement no existeixen. Perquè una de les qüestions 
que jo vaig decidir quan vaig assumir la direcció de l’institut és que tota aquella 
tasca, tota aquella activitat que fa l’institut estigui, diguem-ne, al nostre web i, per 
tant, totes les publicacions i tots els informes, tots, hi han de ser; i els que no hi són 
o si vostè troba alguna omissió durant aquest període és perquè no es van realitzar 
aquests informes i, per tant, en definitiva, no existeixen. 

Em parlava del tema del federalisme. Efectivament, clar, quan parlem de fede-
ralisme, abans ho he dit, és el terme amb què amb caràcter diguem-ne global o in-
ternacional s’entén qualsevol forma de descentralització política, no el federalisme 
stricto sensu. I és per això que nosaltres estem en tots els fòrums i en tots els àmbits 
en què s’estudia el federalisme i, per tant, la millora de la descentralització política. 
Perquè, efectivament, una cosa és que hi hagi una aspiració per una part significati-
va del poble de Catalunya de decidir en el futur un estatus polític diferent de l’actual, 
i una altra és que efectivament Catalunya forma part de l’Estat. Hi ha un estat de les 
autonomies que té uns problemes, que té uns condicionants, que té dificultats i, per 
tant, a nosaltres ens interessa, òbviament, estudiar tots aquells elements del federa-
lisme. I és per això que recentment hem estudiat les millores del federalisme, per 
exemple, en el cas d’Alemanya, en el cas d’Àustria també. I, per tant, des d’aquest 
punt de vista, aquest és un dels elements que ens motiva, no? 

El blog, al que vostè es referia, és una peça petita, com vostè deu haver pogut 
comprovar, molt àgil d’actualitat i això va a càrrec dels recercadors i, per tant, del 
personal intern de l’institut. No ho avaluem i tampoc ho encarreguem externament. 
És un blog i, per tant, no... Una altra cosa és, òbviament, el «PaperClip», que és 
aquesta nova publicació que, efectivament, és més lleugera que un article de la re-
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vista, que és més dens, amb un sistema de notes, amb una bibliografia específica. 
En aquest cas, diguem-ne, ja tenim aquesta altra eina que podia cobrir aquesta in-
quietud o aquesta preocupació que vostè m’expressava, no? L’AGAUR intervé efec-
tivament –si no ho he dit, ho dic ara– en la modalitat número 4, que és aquella que 
té a veure amb els projectes a instància, diguem-ne, de les diferents universitats pú-
bliques catalanes.

I pel que fa al tema de «Clàssics del federalisme», potser té raó, en el sentit... De 
fet, ja ho diu el nom de la col·lecció «Clàssics», per tant, clar, clàssics poden ser més 
o menys contemporanis, no? Però certament les primeres publicacions de clàssics 
van ser autèntics clàssics en el sentit que es refereix el segle XVII, primer terç del 
segle XVIII, etcètera. Però ara, precisament, hem encarat aquesta nova etapa tam-
bé conciliant, diguem-ne, altres obres més modernes. I aquesta que hem planificat 
juntament amb la representació de la Comissió a Barcelona sobre el federalisme 
europeu crec que va en aquesta línia i no només en la línia d’una major modernitat, 
sinó també compensant, perquè això és el que ens permet la modernitat, també, per 
exemple, per raó de gènere. La majoria de..., per no dir tots els títols publicats, estan 
escrits per homes i òbviament també ens sabia greu que no hi hagués, diguem-ne, 
aquest equilibri i, per tant, això es notarà en el pròxim número. 

Al senyor Garriga, li agraeixo les seves paraules i el seu to. Vostè diu... i, de 
fet, és coherent amb una iniciativa legislativa que vaig veure que van presentar, en 
què es demana la supressió, si no ho recordo malament, de l’institut, no? Bé, vos-
tè no creu necessari que hi hagi un institut i creu que ho ha de fer la universitat. Jo 
ja he dit que hi ha diferents institucions homòlogues a l’institut, que existeixen en 
altres comunitats autònomes. I jo, precisament no tant pel dia d’avui, sinó pensant 
en aquella proposició de llei a la que acabo d’al·ludir, pensava que, en el cas d’An-
dalusia, que vostès en formen part i he buscat l’acord, diguem-ne, que vostès van 
subscriure amb el Partit Popular, en què per cert fan referència a eliminar tots els or-
ganismes superflus i suprimir l’Administració paral·lela, doncs, allà hi ha un Centro 
de Estudios Andaluces –poden accedir a través a la xarxa a la seva activitat–, dotat 
amb quaranta persones i amb un pressupost de 930.000 euros, que fa exactament les 
mateixes tasques, mutatis mutandis, que fa l’institut. És a dir, en la seva web trobarà 
informació sobre les investigacions, recerques, els premis que atorguen, la formació, 
l’activitat formativa, seminaris, etcètera. I, hi insisteixo, amb molt més pressupost  
i molt més personal. 

I, per cert, institució amb la qual mantenim una relació cordial per no dir fra-
ternal i, per tant, des d’aquest punt de vista, doncs, bé, en tot cas em sembla que si 
vostè diu que és una despesa estalviable, també és estalviable per a la Junta d’An-
dalusia i estalviable, jo crec que no, eh? I, en qualsevol cas, vostè diu «no estem per 
l’autogovern»; «Espanya està en l’Estat autonòmic». D’acord, ja he dit que de facto 
i de lege això és així. Altres coses... Una altra cosa és que, per exemple, dos terços 
dels estats que hi ha al món en aquests moments presenten fórmules de descentra-
lització política, segons Elazar, que un dels principals teòrics del federalisme. I, per 
tant, escolti’m, aquesta és una realitat, diguem-ne, indiscutible, no? 

I després em formula diverses preguntes sobre si respectem l’ordenament jurídic, 
sobre la unilateralitat, la Constitució. Miri, jo formo part del Govern perquè l’ins-
titut, diguem-ne, és un organisme enquadrat en el Departament de la Presidència 
i, per tant, el meu full de ruta és el pla de Govern i el pla de Govern és, concreta-
ment en l’apartat 1.1.1, fa menció, diguem-ne, a les directrius amb relació a aquestes 
qüestions que vostè em planteja; i, concretament, en el primer dels seus apartats, al 
seu primer incís diu: «Avançar cap a una resolució democràtica del conflicte polític 
amb l’Estat mitjançant l’impuls del procés de negociació, segons els estàndards de-
mocràtics internacionals, i articulat a través d’una mesa de negociació política entre 
ambdós governs.» Per tant, des d’aquest punt de vista, això, òbviament, exclou algun 
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d’aquests plantejaments que vostè feia amb relació a la unilateralitat o a altres plan-
tejaments, diguem-ne, de desconèixer o ignorar l’ordenament jurídic vigent. 

Pel que fa a la senyora Sabater, bé, vostè es mostrava preocupada per la situació, 
diguem-ne, de la mesa del diàleg. Jo no puc fer més que fer-me ressò de les parau-
les del president de la Generalitat ja fa poques setmanes, en una locució, si no ho 
 recordo malament a Madrid, en què efectivament constatava el bloqueig o la man-
ca d’incentius per part del Govern de l’Estat entorn a fer efectiu aquest diàleg i, per 
tant, jo no hi puc afegir massa res més. 

Ara, vostè em demanava concretament sobre el nostre criteri amb relació a l’evo-
lució de l’estat autonòmic. I jo crec que, fixi’s, si es va fer a l’Estatut d’autonomia de 
2006..., partia no només d’un cert consens des del punt de vista polític sobre l’estan-
cament de l’autogovern i el fet de que l’Estatut del 79 era una eina certament  oscada, 
sinó que fins i tot que és això que potser més ens ocupa a nosaltres, des del punt 
de vista acadèmic, diguem-ne, hi havia un cert consens del conjunt de l’acadèmia i 
del conjunt dels experts en el camp del dret públic a Catalunya amb relació, doncs, 
a l’excés de les bases estatals, l’abús de la noció d’interès general, la pèrdua de pes 
específic de la bilateralitat, la manca de projecció de l’acció exterior de la Generali-
tat durant anys, l’excessiva jurisprudencialització de l’autonomia política en funció 
de determinades sentències del tribunal que havien estat regressives en l’autonomia 
política. 

Per tant, tot això forma part d’un balanç, diguem-ne, que va fer possible en aquest 
cas plantejar una reforma de l’Estatut que va tenir, com tots sabem, un desenllaç in-
feliç, una sentència desgraciada i, posteriorment, també, doncs, òbviament, un cert 
fracàs o una periclitació, per dir-ho d’alguna manera, d’un esquema polític centrat 
en exclusivament la reforma de l’Estatut o eventualment la reforma de la Consti-
tució, perquè certament en els últims processos electorals hi ha hagut una majoria 
social i també política que s’expressa en la cambra en la línia de plantejar una aspi-
ració sobiranista i, per tant, la consecució de la plena sobirania al futur per les vies 
democràtiques. I aquest és l’esquema en el que nosaltres treballem, no? 

El senyor Parés em deia que celebrava l’enfocament, diguem-ne, ampli amb re-
lació al plantejament tant federal, de millora de l’autogovern, com de caràcter sobi-
ranista que acabo d’expressar. I posava en valor també la recerca, sobretot aplicada. 
Perquè efectivament nosaltres convoquem aquestes beques, no només perquè els 
recercadors obtinguin uns recursos, sinó després perquè hi hagi una accountability 
o una rendició de comptes. Per això no sé si es deu haver fixat, en l’exposició que 
he fet inicialment i en la presentació que hem projectat, que la majoria de projectes 
de recerca després han tingut traducció en la presència dels recercadors o bé en se-
minaris o bé en conferències o bé en webinars o bé fins i tot en alguna publicació 
concreta. És a dir, aquesta és una cosa que a mi m’ha, podríem dir, obsessionat en 
aquesta nova etapa. És a dir, que els projectes de recerca que s’adjudiquen i, per tant, 
el diner públic, després tingui una aplicació concreta, no? Bé, m’ha parlat de reptes, 
d’anàlisi d’alternatives de futur. (La vicepresidenta intervé sense fer ús del micròfon.) 
Sí, doncs, bé jo crec que amb la resposta que jo li he donat, amb la recerca que jo li 
he donat, amb la resposta que he donat abans a l’anterior portaveu, crec que he donat 
satisfacció, crec que en part, al que vostè em plantejava. 

Revisarem el tema de la UVic. Efectivament, l’estatut de la UOC és singular en 
aquests moments i ve del moment en què era una fundació pública. Per tant, això 
podria fer també canviar el criteri amb relació al tema de la UVic.

Projectes europeus. Ha fet referència a la qüestió de si presentem o participem. 
Efectivament, encara no hi participem de manera activa. Jo crec que això també 
és tributari, diguem-ne, d’aquests últims anys i de les vicissituds per les que hem 
travessat últimament. Però, per exemple, aquest projecte Imagine, que presentem 
d’aquí a poques setmanes al palau de Pedralbes crec que és un bon pas en la bona 
direcció, no? 
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Senyor Martín Blanco, la denominació de l’institut es va canviar el 2016 per har-
monitzar la denominació d’aquest ens a un conjunt d’instruments de què es va dotar 
el Govern. L’oficina de la millora era de l’autogovern, la secretaria de desenvolu-
pament era de l’autogovern i la comissió aquella interdepartamental també era de 
l’autogovern i, escolti’m, «autogovern» és un terme polisèmic; des del punt de vista 
semàntic, que òbviament inclou absolutament tot, fins i tot podria incloure l’autono-
mia política. Jo crec que no hem d’estigmatitzar això. 

I l’últim número de la REAF, «Pobles indígenes», doncs, miri, li haig de dir que 
ha tingut un èxit important i un ressò important, perquè des d’alguns països i ins-
titucions al con sud d’Amèrica ja ens han demanat que presentem aquest informe. 
És un informe que parla de la problemàtica que segurament a vostè també el deu 
interessar del poble maputxe, dels quítxua, dels charagua de Bolívia, etcètera. I, per 
tant, no podem ignorar i desconèixer realitats com les de Llatinoamèrica. I, per tant, 
em semblaria d’un reduccionisme excessiu, que si nosaltres estudiem la problemà-
tica, diguem-ne, de determinats pobles, minories ètniques, desconeguéssim aquesta 
qüestió. Pel que fa a l’aprofundiment de l’autonomia, etcètera que dono per reproduï-
des explicacions que he fet abans. 

I no sé si em permet contestar breument (la vicepresidenta intervé sense fer ús 
del micròfon) la senyora Freixa, que agraïa la transparència, la publicitat, etcètera. 
I em preguntava concretament pels efectes del 155, doncs, miri, un molt concret que 
ara em ve al cap, si vol molt prosaic. Però el 155 ens va impedir a l’institut –no en 
la meva etapa, però jo ho he rebut– diferents estudis, encàrrecs, informes que va fer 
l’institut i molta gent no ha pogut cobrar, perquè simplement pel títol o la rúbrica 
de determinat estudi, doncs, sembla que, doncs, era sospitós no se sap de què i, per 
tant, això ens va afectar. 

En segon lloc, efectivament, el 155 es projecta com una poderosa i allargada 
ombra encara sobre moltes coses. Jo he dit alguna vegada que estic preocupat, per-
què sembla que no passem pàgina de l’excepcionalitat i ja han passat més de quatre 
anys de l’U d’Octubre i a mi em preocupen també, per exemple, aquestes singulars 
relacions entre la justícia constitucional i el Parlament, que fa que permanentment 
estiguem amb problemes amb aquest tipus de coses, no? 

I pel que fa, i ara sí, a l’anàlisi de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, 
efectivament, crec que fa bé de posar-ho en valor i jo he insistit sobre aquest par-
ticular, perquè no hi ha cap unitat orgànica ni crec cap institució en aquests mo-
ments que no només resumeixi la sentència, sinó que faci una anàlisi que després, 
òbviament, ha de ser utilitzada i feta servir pels diferents àmbits departamentals del 
Govern. 

I a la senyora Vilalta, li agraeixo les seves paraules, les reflexions, ella ha dit, 
d’ordre polític, que ha fet i el fet d’haver posat en valor especialment l’executòria de 
l’institut que dirigeixo amb relació al tema comunicatiu, amb relació al fet d’haver 
transparentat molt més la nostra activitat. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies i disculpin pel temps. En tot cas, com saben, si algú tingués algu-
na última intervenció, si no acomiadaríem ja el compareixent. Vostè, senyor Pedret, 
vol fer alguna puntualització?

Ferran Pedret i Santos

Brevíssimament, eh? No, tan sols una cosa. D’entrada, agrair-li la resposta a les 
preguntes i consideracions que li havia fet. Només per desfer un malentès, diguem-ne. 
Jo no li qüestionava que hi hagués informes que, no?, del període 2011-2020 que no 
hagués trobat, sinó que li deia que en el període 2011, a la web, el que trobem és els 
del període 2011-2020, i no en trobem del 21 i el 22, eh? 

Fascicle segon
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El director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

21 i 22 són els que no troba.

Ferran Pedret i Santos

Sí, efectivament, eh? 
I aprofito per desfer un altre malentès, o una fal·làcia de l’home de palla que s’ha 

adreçat cap a mi. Jo no estava retraient que es fessin determinats informes que s’han 
fet, sinó més aviat deia que se’n podien fer d’altres també, eh? Ho dic, perquè a l’ho-
ra d’atacar els arguments, ataquem els arguments i no el que no s’ha dit.

La vicepresidenta 

Gràcies. Senyor Garriga.

Joan Garriga Doménech

Per agrair breument que ens hagin contestat, perquè no estem acostumats que 
en el Parlament es parli a vegades amb nosaltres i amb els dos-cents..., més de dos-
cents mil catalans que representem, o sigui que moltes gràcies. 

L’exemple no li serveix, d’Andalusia, em sap greu, senyor Ridao, perquè no go-
vernem a Andalusia. Governa el PP amb Ciutadans, només hi influïm una mique-
ta, però cada vegada hi influirem més. I ara hem entrat en un govern autonòmic 
i podrem influir encara més fins que aconseguim la majoria absoluta al Govern 
d’Espanya. I després matisar que VOX és molt descentralitzador, però volem l’Ad-
ministració la més propera al ciutadà, que en aquest cas és l’ajuntament. 

Gràcies.

La vicepresidenta 

Entenc que ara sí, es donen per concloses. Té un minut, evident, per tancar vostè.

El director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern

No només per dir-li al senyor Pedret que verificarem això del 21-22; potser hi ha 
un error de caràcter tècnic. 

Senyor Garriga, jo no he dit que formin part del Govern, però sí que hi ha un 
acord pel qual vostès donen suport extern a aquest Govern, que van fer possible la 
investidura, i en el qual, a més a més, hi ha un compromís d’eliminar organismes 
superflus. Doncs, si aquest considera, perquè fa funcions anàlogues a l’Institut d’Es-
tudis Andaluces, que és un institut superflu, per la mateixa raó haurien d’haver estat 
molt més actius en la supressió d’aquest organisme a Andalusia. I, per tant, l’únic 
que he fet és invocar aquesta incoherència, al meu parer. Però, vaja, amb el degut 
respecte i amb tota la consideració cap a vostè. 

La vicepresidenta 

Ara sí, diputats, si ens donen un minut de temps de recés o dos minuts, perquè 
puguem acomiadar el compareixent i seguim la comissió. 

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i deu minuts i es reprèn a les dotze 

i dos minuts.

La vicepresidenta 

(Remor de veus.) Sí, els grups estan tots. La secretària està arribant, però crec 
que si els sembla a tots correcte, començaríem, perquè està arribant en breu i tam-
poc no vull abusar del seu temps. (Remor de veus.) Sí, fes un segon. Sí. Hi ha algun 
portaveu que vulgui comunicar alguna qüestió? 

Marta Vilalta i Torres

Sí, gràcies, presidenta. 

La vicepresidenta 

Quan vulguis.
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Marta Vilalta i Torres

Només per dir que, de forma temporal, en aquesta segona part de la comissió el 
diputat Antoni Flores substituirà el diputat Josep Maria Jové. 

La vicepresidenta 

D’acord. Senyor Parés. 

Marc Parés Franzi

Sí, per En Comú-Podem, Marc Parés substitueixo i he substituït Jéssica Albiach.

La vicepresidenta 

D’acord. Moltíssimes gràcies. 

Proposta de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola 
a les façanes dels ajuntaments 

250-00426/13

Doncs, si els sembla, ara sí, ja prosseguim al següent punt, que és la proposta 
de resolució sobre el restabliment de la bandera espanyola a les façanes dels ajun-
taments. És una proposta presentada pel Grup de VOX. Per tant, té la paraula per 
iniciar el senyor Garriga, quan vostè vulgui.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, presidenta. Bueno, pues, llevamos una proposición a esta comisión, que 
yo creo que no tendríamos que llevar, porque no tendría que ser necesaria, pero 
malauradament, como decimos en catalán, en Cataluña tenemos que llevar cosas 
tan básicas como esta, ¿no? 

VOX defendemos, como todos saben, la legalidad vigente, el estado de derecho 
y, por supuesto, la nación española. Y por eso presentamos esta propuesta de resolu-
ción para instar a los ayuntamientos de Cataluña a colocar la bandera de España en 
las fachadas de sus consistorios, tal y como dispone la normativa vigente, en con-
creto la Ley 39/1981, de 28 de octubre. 

Es sabido que desde hace años las instituciones en manos de los separatistas, las 
asociaciones, los partidos políticos intentan desvincular a los catalanes de su ma-
dre patria, ¿no?, de España, de esa patria que a todos nos une y que a todos nos ha 
creado lazos, incluso rompiendo esos lazos familiares, aquellas personas que tienen 
origen en distintas partes de España, les intentan desvincular sentimentalmente de 
sus primos, de sus familiares. Intentan que no tengamos que ver nada con lo común 
y, por eso, uno de sus grandes instrumentos es retirar los símbolos comunes, como 
la bandera de España, de instituciones públicas, como son los ayuntamientos. Tam-
bién lo vemos en partidos políticos que operan en Cataluña, que muchas veces se ha 
desprestigiado la bandera de España; no aparece en sus sedes políticas, no aparece 
en sus actos. Incluso a veces las han llegado a retirar. 

El artículo 3.1 de la mencionada ley especifica concretamente que «la bandera 
de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de 
todos los edificios o establecimientos de la Administración central, institucional, 
autonómica, provincial, insular y municipal del Estado». Este es el caso de esta pro-
puesta. Queremos que se cumpla esta normativa también en Cataluña y que en todos 
los ayuntamientos ondee nuestra enseña nacional. Evidentemente el argumento legal 
tendría que ser suficiente en un estado de derecho, pero en Cataluña no basta con la 
ley. Hay que dar más argumentos, porque los separatistas están muy acostumbrados 
a saltarse la ley y tomarse la ley por su cuenta. Es verdaderamente la selva jurídica. 

Y quería dar más argumentos. La bandera de España no solo tiene que estar, 
como digo, por un tema legal, sino porque simboliza la nación, la soberanía, la in-
dependencia de España, la historia, la convivencia y, por supuesto, la unidad y la 
integridad de nuestra querida patria, de España. Los únicos que no necesitan patria 
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son los que no tienen patrimonio, los ricos, porque patria es policía, es seguridad, es 
pensiones, es sanidad pública, es infraestructuras. Esto representa la bandera. Todo 
esto es lo que tenemos que ver cuando vemos la enseña nacional ondear al viento, 
ese sentido de pertenencia, de historia, de hermandad de los pueblos que configuran 
nuestra patria. 

Sabemos que los separatistas han menospreciado exactamente esto, ¿no?, este 
sentimiento de hermandad, de pertenencia de lo que supone la bandera de España, 
incluso la han sustituido por otras banderas que representan colectivos, sexuales 
muchas veces, y no, la bandera de España nos representa a todos con independencia 
de nuestro origen, de nuestra condición sexual, de nuestro sexo y de cualquier otra 
circunstancia individualizada o colectivizada. Y por eso ya les anuncio que supongo 
que esta propuesta será rechazada por los grupos de esta cámara, incluso por el Par-
tido Socialista. Pero seguiremos luchando como estamos haciendo, dando la batalla 
judicial frente a aquellos ayuntamientos que incumplen la ley y que, por supuesto, 
como he manifestado en mi exposición, incumplen el espíritu de mantener la bande-
ra en los lugares comunes, que no es otro que respetar nuestra patria, respetar Espa-
ña, para sentir con ella la hermandad con todos los ciudadanos que la componemos. 

Muchas gracias.

La vicepresidenta 

Gràcies, senyor Garriga. Ara li donaria la paraula al representant del Grup dels 
Socialistes i Units per Avançar, el senyor Gimeno.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, presidenta. Veig que el senyor Garriga, el portaveu de VOX, a més a 
més, sap quina és la nostra posició. Doncs, bé, mirin, quan llegeixes i veus la pro-
posta que presenta el Grup de VOX, amb el títol, i veus una mica l’exposició de 
motius i després la proposta, et planteges una mica quin és l’objectiu, quina és la 
finalitat d’aquesta proposta de resolució. I, mirin, els ajuntaments de Catalunya, 
aquests 947 municipis als que fan vostès referència i que configuren els municipis 
de Catalunya, ja han passat diferentes etapes i èpoques en les que aquesta guerra de 
banderes que, en aquest cas, doncs, és conseqüència d’altres posicionaments ideo-
lògics, es va patir. 

I, per tant, mirin, nosaltres, li diré molt clarament, no vam estar d’acord amb 
tota aquella escenificació i plantejament que es va fer de posicionament, doncs, qui 
posava un tipus de bandera o no al balcó de l’ajuntament. I no ho farem ara, perquè 
per nosaltres, és a dir, aquella és una etapa passada. Per sort, estem en una etapa, di-
guéssim, diferent a la que vam viure i no entrarem, ho repeteixo, en una nova guerra 
de banderes i a veure qui la posa i a veure qui no la posa. Per tant, hi insisteixo, el 
mateix que vam demanar al seu moment, deixin tranquils els ajuntaments, els diem 
ara nosaltres també: deixin tranquils els ajuntaments; no aporta res. 

Ara, també els hi volem dir perquè quedi clar aquesta posició a la qual vostè 
ha avançat i que manifesto que la posició del nostre Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar serà votar en contra d’aquesta proposta de resolució. Per 
nosaltres, la bandera d’Espanya també ens representa, no ens incomoda, d’acord? 
Ens representa la bandera de la Unió Europea, la bandera d’Espanya, la senyera i 
a nivell local, evidentment, doncs, també la que representa tots els ajuntaments de 
Catalunya. Per tant, no segueixin per aquesta línia. Nosaltres, en aquesta voluntat 
que creiem que està implícita en aquesta proposta de resolució, de confrontar els 
ajuntaments i de confrontar les posicions, els ajuntaments tenen molt clar quina és 
la legislació i quina és la llei que han de complir. I això és el que fan. I, per tant, 
deixem que els ajuntaments facin la seva feina de donar suport als veïns i veïnes de 
cadascun dels seus municipis.

Gràcies.
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La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Ara per posicionar-se pel Grup de la CUP, té la paraula la se-
nyora Dolors Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres votarem en contra d’aquesta resolució i de 
totes les que comportin imposar simbologia ideològica. I estem parlant, en aquest cas, 
d’imposició de simbologia justament referida a un conflicte no resolt entre la nació 
catalana i l’Estat espanyol. És un conflicte amb moltes víctimes de repressió i que no 
té obertes vies de resolució i que, amb propostes com aquesta, el que es fa és reforçar 
aquest caràcter imperialista, aquest caràcter d’imposició propi, no?, que és el propi de 
les forces d’ocupació que necessiten marcar territori, marcar territori de conquesta, 
que volen imposar sentiments de pertinença i que, d’alguna manera, no respecten les 
voluntats populars. 

Per tant, és evident que nosaltres ens posicionem en contra i, a més a més, des 
d’aquí volem també fer un missatge de suport a totes les víctimes de persecució po-
lítica que pateixen repressió, sigui econòmica, judicial, policial. I que per aquesta 
persecució ideològica referida a l’ús de simbologia pateixen, fins i tot, presó i exili o 
pèrdua dels seus escons de representació política. Ja sé que no és pel cas de la ban-
dera espanyola en aquest cas en concret, però precisament per representació política 
és el cas de la recent pèrdua de l’escó del diputat Pau Juvillà o del president Torra, 
que avui justament és notícia pel seu gest; i que en el seu cas estan desposseïts del 
seu dret de representació política i, per tant, es vulnera el dret de la representació 
política de milers de persones que els van votar per haver penjat, en aquest cas, un 
llaç groc, com aquest que porto jo i que porten tantes persones, o la gravetat dels 
artistes que pateixen exili o presó per haver expressat, per exemple, opinió antimo-
nàrquica, una altra d’aquestes simbologies que preocupa tant a l’Estat. 

Jo en concret..., i parlem aquí dels ajuntaments, molts ajuntaments també, doncs, 
per voluntat majoritària dels seus plens no se senten còmodes tenint penjada la re-
presentació de la monarquia en els seus salons de plens. I aquesta és una altra sim-
bologia que forma part d’un conflicte polític i que no es pot obviar, que el que cal és 
atendre el conflicte polític i no acarnissar-se amb la persecució del tema de la ideo-
logia. Deia que en aquest cas, doncs, tenim rapers empresonats o a l’exili pel tema 
de l’opinió antimonàrquica. I ja no parlem de la repressió de milers de persones, per 
haver tirat endavant d’U d’Octubre i per haver votat i per haver defensat l’indepen-
dentisme. 

I, per tant, és evident que aquí del que es tracta... I m’alegra, no?, que el PSC no 
caigui en aquesta trampa; també dir-li que en tot cas discrepem que sigui un con-
flicte d’aigua passada. És un conflicte que és obert. És un conflicte al que cal donar 
solució. 

No és estrany que un partit, un espai polític que és hereu directe de les idees to-
talitàries de la dictadura, doncs, defensi posicions com aquesta. I nosaltres, doncs, 
estem d’acord que aquesta batalla de la bandera, doncs, és una batalla que no ha 
d’amagar altres problemes molt més greus –i acabo ja–, el que he dit, no?, del con-
flicte propi de l’autodeterminació del poble català. Però ja ens agradaria que tot-
hom es preocupés amb aquesta mateixa intensitat, doncs, pel fet de que la sobirania 
d’aquest Parlament, que aprova lleis que milloren la vida de la gent i que els ajun-
taments les necessiten, aquesta autonomia municipal..., aquests ajuntaments que, 
per exemple, aplicaven la regulació del lloguer gràcies a la llei que havia aprovat 
aquest Parlament i que ara, de cop i volta, no podran seguir-ho fent, no podran se-
guir defensant els drets dels seus veïns i veïnes, perquè el Tribunal Constitucional 
ha tombat aquesta llei. Això sí que és la preocupació que tenen els municipis, el 
municipalisme, els ajuntaments. Això sí que és servir a la ciutadania, preocupar-se 
perquè les lleis que milloren els drets socials i la qualitat de vida no quedin tom-
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bades per aquesta obsessió de l’Estat amb perseguir la sobirania del Parlament de 
Catalunya. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada Sabater. Pel Grup d’En Comú Podem, té la paraula el senyor 
Parés; quan vostè vulgui.

Marc Parés Franzi

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari votarà en contra d’aquesta pro-
posta de resolució. En primer lloc, perquè no compartim la norma que estableix una 
imposició simbòlica als ajuntaments. En segon lloc, perquè defensem l’autonomia 
municipal. I, en tercer lloc, perquè el que realment a nosaltres ens preocupa, i cre-
iem que és el que han de poder fer els ajuntaments des de la màxima proximitat, és 
donar resposta a les problemàtiques de la ciutadania i, sobretot, doncs, transformar 
les seves condicions de vida materials, cosa que no s’aconsegueix amb banderes ni 
més grans ni més petites ni d’un color ni d’un altre. 

Gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, senyor Parés. Pel Grup de Ciutadans, el senyor Martín Blanco, quan 
vostè vulgui.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Nosaltres, d’entrada, deixem clar que votarem a favor 
d’aquesta proposta de resolució, evidentment. Ens sembla que és una cosa de sentit 
comú. Una corporació local el que ha de fer és assumir les seves competències i re-
presentar el conjunt de la ciutadania d’acord amb les competències que té atribuïdes 
en el marc legal aquesta corporació, sigui un ajuntament, sigui una administració 
autonòmica o l’Administració general de l’Estat. I, en tot cas, respectar, diguem-ne, 
el marc jurídic i també els sentiments plurals que hi han en la societat. 

Però, hi insisteixo, és una qüestió que a parer meu és no només jurídica sinó 
també de reconeixement del pluralisme, com un valor superior que precisament 
estableix la nostra Constitució. I, per això, a mi em sembla molt preocupant que a 
Catalunya s’hagi normalitzat aquest menyspreu per la llei, s’hagi normalitzat aquest 
menyspreu per l’ordenament jurídic i, en definitiva, també per la distribució com-
petencial. I per això nosaltres votarem sempre a favor de tot el que sigui respectar 
la llei i, en aquest cas, també pel que fa a l’objecte d’aquest respecte a la llei, que 
és precisament que l’ensenya nacional, la senyera nacional onegi als ajuntaments 
de Catalunya, com ho fa als de la resta d’Espanya. No és normal que a la immensa 
majoria dels ajuntaments de Catalunya no estigui present la bandera d’Espanya en 
el lloc que li correspon, que és precisament el lloc central, el lloc preferent entre les 
banderes que hi ha penjades a l’ajuntament. És una qüestió tan fàcil com respectar 
el marc jurídic i l’ordenament democràtic. Això és tot. 

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Ara és el torn del senyor Fernández, quan vostè vulgui.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies. Simplement per traslladar el nostre vot favorable. 
Gràcies. 

La vicepresidenta 

Moltíssimes gràcies. Ara seria el torn del Grup de Junts per Catalunya, el senyor 
Quim Calatayud, quan vostè vulgui.



DSPC-C 238
17 de març de 2022

Sessió 15 de la CAI  35 

Joaquim Calatayud Casals

Moltes gràcies, presidenta. Si poguéssim fer una enquesta de prioritats als nou-
cents i escaig alcaldes d’aquest país i, els diré més, si poguéssim fer la mateixa 
enquesta a tots els habitants dels diferents municipis i poguessin triar –inclús els dei-
xaria posar a vostès el nombre de prioritats que poguessin triar– estic convençut que 
ni entre les cinc, ni les deu, ni les vint-i-cinc ni les cinquanta primeres prioritats, la 
gent dels pobles i ciutats d’aquest país posarien com a prioritat el tema de la bande-
ra al seu municipi. Crec que la majoria d’alcaldes de municipis grans d’aquest país 
agrairien que aquí discutíssim sobre com intentar abaixar-los els impostos, les pro-
blemàtiques que poden tenir en habitatge, mobilitat i serveis socials; i als pobles pe-
tits, els alcaldes i la gent dels seus pobles agrairien que parléssim de millorar-los el 
finançament, els accessos i carreteres dels seus pobles, l’arribada de la fibra o una llei 
urbanística adequada. 

Si tomben pel país, si van pel país, se n’adonaran que la gran majoria d’ajun-
taments, sobre tots els mitjans i petits, pràcticament no tenim banderes posades a la  
façana de l’ajuntament. I, bàsicament, les posem segurament en dies festius i per  
la festa major i poden estar segurs que per la festa major la gent, els habitants, tin-
guin els pensaments i la ideologia que tinguin, durant aquells dies pensen més a 
«disfrutar» de la festa major i de fer el vermut –i no estic fent broma, estic parlant 
de realitat– que no pas del tema de la bandera, tant si oneja com si no oneja, si fa 
vent, si no fa vent. 

Les banderes representen el que representen, però el dia a dia dels municipis és 
un altre i segurament que judicialment i legalment, segurament ho teniu guanyat 
amb l’«ordeno y mando», però que socialment és un altre cosa. Dediquem-nos, com 
diuen alguns o com moltes vegades se sent a dir, «solucionemos los problemas reales 
y tangibles de nuestros habitantes», doncs, això: mirem de solucionar els problemes 
i no en creem de nous quan la gent en té molts i no pas aquest de la bandera, de po-
der-la tenir a la façana del seu ajuntament. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, diputat. Pel grup d’Esquerra Republicana, té la paraula de la se-
nyora Vilalta, quan vostè vulgui.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, presidenta. I de forma ràpida, des del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana, votarem que no a aquesta proposta de resolució. A diferència 
del grup proposant, des d’Esquerra Republicana tenim responsabilitats a molts dels 
ajuntaments d’aquest país i estem preocupades, doncs, pels problemes, pels reptes, 
per les necessitats del dia a dia de la ciutadania de la gent, no pas pel ball de ban-
deres. Així que deixin els ajuntaments fer la seva feina, que és molta i que la volem 
reconèixer des d’aquí. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Perfecte. Doncs, ara procedirem a la votació d’aquest punt. 
Vots en contra? 
Catorze? Gràcies.
Abstencions? 
Vots a favor? 
Tres. 
Doncs, amb 14 vots en contra i 3 a favor, aquesta proposta de resolució no prospera. 
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13

Passaríem al punt tercer, que és la proposta de resolució sobre la recuperació de 
la caserna de Talarn. Està presentada per la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou 
Cicle per Guanyar i, per tant, per posicionar-se inicialment, té la paraula la senyora 
Dolors Sabater, quan vostè vulgui.

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats. Aquesta resolució és la concre-
ció de que una instal·lació militar es reclama per a ús civil, com apunta en línies 
generals el primer punt de la Moció 55/XI sobre la desmilitarització de Catalunya 
aprovada per àmplia majoria pel Parlament de Catalunya el 14 de juliol de 2016 i 
que també va presentar en aquell moment la CUP - Crida Constituent amb la dipu-
tada Gabriela Serra. Aquest fet, el fet de recuperar instal·lacions militars per a ús 
social, per a ús civil, és un text essencialment que menciona, com diuen els càlculs 
del Centre Delàs, que hi ha milions de metres quadrats de propietats que té l’exèrcit 
a Catalunya en desús. 

En aquest cas, la CUP del territori, de Tremp, ja ho ha fet públic, també, que 
s’exigeix és la retirada de l’exèrcit espanyol dels Països Catalans i, en el cas de Ta-
larn, s’ha denunciat reiteradament la falta d’equipaments al territori, en aquest cas, 
equipaments universitaris, que és una necessitat vital per a la zona, i es reclama que 
aquestes instal·lacions cobreixin aquesta necessitat tan important. 

Fixin-se que aquesta proposta de resolució fa dies, fa setmanes, mesos que es 
va entrar i ha coincidit, doncs, que just toca defensar-la avui, quan l’escalada bèl·li-
ca, aquesta escalada bèl·lica inesperada, aquesta esfereïdora guerra que tenim ben 
a prop i que suma amb els seus horrors als més de seixanta-cinc conflictes armats 
al món, fa que tingui molt més ressò, no?, que ho amplifiqui. La guerra és sempre 
devastació de vides i hàbitats, grans dosis de sofriment i destrucció, la major causa 
mundial d’inseguretat humana, de mort, desplaçaments, fam, pobresa, més de setan-
ta milions de persones refugiades per guerres, 2 milions d’infants morts per conflic-
tes armats a l’any. I podria seguir amb xifres i xifres vergonyoses, com les que ens 
estan dient contínuament les organitzacions de drets humans i contra les guerres.  
La més esfereïdora també, els milions i milions de beneficis de la indústria arma-
mentística. 

No em puc estendre, no?, perquè tenim un temps molt limitat, però és evident 
que aquesta proposta de resolució té un component important antimilitarista, un 
component important d’estar en contra de la presència de l’exèrcit espanyol als Paï-
sos Catalans. Aquesta idea d’ocupació, tenint en compte, a més a més, que és un 
exèrcit que el seu cap va ser directament escollit pel dictador Franco i que, amb el 
seu hereu actual, l’actual cap de les forces armades, estaven disposats a entrar amb 
l’exèrcit sense cap mirament per esclafar la mobilització de l’U d’Octubre, per escla-
far la voluntat majoritària d’autodeterminació del poble català. Per tant, és evident 
que no podem permetre que estigui amb presència al territori. 

Però sobretot aquesta proposta de resolució és una reclamació del Pallars i de 
tot el Pirineu, que és una zona abandonada i maltractada per un model econòmic 
extractiu al servei de les grans conurbacions del país i que és un model gens just 
i equitatiu amb la població que hi viu. Nosaltres volem mostrar tota la solidaritat i 
suport en aquesta lluita territorial per tenir equipaments, per tenir un altre model, 
model d’energia pública pel que estan lluitant al Pallars des de fa molt de temps, per 
combatre el model que es vol impulsar amb els jocs olímpics d’hivern. I sobretot 
perquè es pugui disposar dels equipaments i serveis que manquen a tot el territori  
i que l’exèrcit en gaudeix de forma exclusiva i excloent. 

Les més de..., la zona, el territori que ocupen en aquests moments les instal·la-
cions militars..., estem parlant d’unes instal·lacions que tenen piscina, sales de teatre, 
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que tenen edificis que podrien servir per pal·liar els dèficits d’habitatge públic del 
territori. Són una quantitat d’hectàrees i d’equipaments que el territori veu com cada 
dia estan sent utilitzats per a funcions militars, quan el que estem defensant aquí..., 
aquest és un país amb una tradició molt gran d’aquesta idea de no podem aspirar a 
un món en pau si no fem polítiques de pau. És un país amb una gran cultura de pau, 
que s’ha manifestat ja des de que vam començar-nos a oposar a la lleva, no?, estem 
parlant de les lluites populars antimilitaristes que els Països Catalans van posar... 
Comencen amb l’avalot de les quintes a finals del segle XVII i que no cessa fins que 
després de les revoltes de quintes i de totes les mobilitzacions dels vots anti-OTAN 
i de tota la cultura de pau –vaig acabant. Està clar que el que volem és que marxi 
l’exèrcit de Talarn; que aquestes instal·lacions vagin, siguin per a la societat civil. 
Avui el que presentem aquí, la proposta de resolució que votem, és un primer pas, 
un primer pas que insta a que es comencin les gestions perquè aquestes instal·lacions 
militars passin a ús civil. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies. En benefici de la senyora Sabater, com saben, el reglament marca deu 
minuts i m’havia demanat inicialment i saben que hi ha un acord que siguin cinc. Li 
he dit que seria una mica flexible en el temps i, per tant, disculpin-me perquè he es-
tat jo la que li ha dit que podia fer ús d’una mica més d’aquests cinc minuts, perquè 
s’havia preparat una intervenció de deu. 

Seguidament té la paraula pel grup del PSC, la senyora Romero. Diputada, quan 
vostè vulgui.

Sílvia Romero Galera

Gràcies, presidenta. Compartiran amb mi que sovint les coses no són el que sem-
blen. Mirin, el Pallars Jussà és una comarca agrícola i de serveis i es caracteritza 
per ser una zona d’important tradició educativa. Ja al segle XV, s’hi van instaurar els 
estudis universitaris a l’antic convent dominic de Sant Jaume de Tremp i personatges 
rellevants del món de l’educació, com Josep de Calassanç o Josep Manyanet, tenen 
una vinculació molt estreta amb el Pallars. I actualment treballem per continuar sent 
referent educatiu en diversos àmbits. Però aquesta proposta de resolució de la CUP 
no va d’educació. L’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn és el primer 
i únic centre d’ensenyament militar dedicat a la formació de suboficials. Es va crear 
l’any 1974 i des de llavors ha format vint-i-vuit mil suboficials. 

Però aquesta proposta de resolució de la CUP tampoc va de l’Acadèmia Gene-
ral Bàsica de Suboficials de Talarn. L’acadèmia té una transcendència econòmica i 
social important al Pallars. En les darreres dècades, aquest centre ha viscut grans 
ajustaments a conseqüència de diversos factors, com la supressió del servei militar, 
i sobretot de la reforma dels ensenyaments militars. 

El 2012, institucions, organitzacions empresarials, sindicats, entitats i ciutadania 
vam demanar al Ministeri de Defensa la continuïtat del centre, amb una mobilitza-
ció respectuosa i constant durant més d’un any. No sé a quina lluita del territori es 
refereix la senyora Sabater. 

El Pallars Jussà, com deia, a més d’agrícola, de serveis i educativa, és una comar-
ca allunyada dels centres d’influència i de decisió. Jo mateixa, i disculpin que parli 
de mi, no formo part d’aquesta comissió, però avui faré quatre-cents quilòmetres per 
parlar, doncs, tres minuts; i ho faré i ho faig perquè, des de fora i des de lluny, no ens 
vinguin a dictar una vegada més què hem de fer i què ens convé. Perquè d’això sí 
que va aquesta proposta de resolució de la CUP, de venir-nos a dictar què hem de fer 
i què ens convé. Lamentablement, una altra vegada, com acostuma a passar-nos, de 
propostes reals i viables, perquè continuem vivint i guanyant-nos la vida al Pallars  
i al Pirineu, ni una. Hi votarem en contra. 

Moltes gràcies.
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La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara té la paraula, pel Grup de VOX, el senyor Garriga. Quan 
vostè vulgui, senyor Garriga.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, presidenta. Esta propuesta de resolución pretende iniciar los trámites 
para que la Academia de Suboficiales de Talarn pase a tener usos civiles y podría-
mos estar mucho tiempo argumentando por qué votaríamos en contra, ¿no? Pero lo 
resumiré en tres palabras: es una propuesta sesgada, sectaria y totalitaria. Primero, 
esperemos que sean conscientes que la Generalitat de Cataluña por motu proprio no 
puede decidir dónde va una instalación militar. La jurisprudencia constitucional ha 
sido siempre clara sobre la localización de estas instalaciones militares. Y lo ha di-
cho siempre, o sea, la competencia es únicamente estatal. 

Segundo, nos ofrece una interpretación de la labor del ejército que considera-
mos que es sesgada y sectaria en términos ideológicos. ¿Cómo se atreven a hablar, 
los miembros de la CUP, de cultura de la paz? Los que envían a sus juventudes a 
quemar autocares, a quemar Barcelona cuando una sentencia no les gusta; o sea, es 
tremendo. Cuando nos niegan el saludo por el pasillo, que les dius: «Bona tarda» y 
se giran y son los representantes de la cultura de la paz. Por mucho que se pongan 
camisetas, la paz se genera con sonrisa, con buen trato, defendiendo las ideas pací-
ficamente y no quemando los containers. 

Señores de la CUP, no se olviden que justamente es el ejército quien tiene que 
mantener esta paz y este orden que ustedes niegan y ustedes no comparten. Uste-
des dicen que el ejército transmite valores de obediencia, perpetuación del siste-
ma patriarcal, androcentrismo y uso de la violencia para resolver conflictos. No. 
El ejército español es un orgullo, orgullo de historia, de reconquista, de valentía y 
de victoria, es orgullo de amor a España, a su tierra, sus gentes y a su unidad, or-
gullo de garantía de paz y de convivencia. Y, para los catalanes, el ejército español 
es nuestro ejército. Y, por eso, damos la bienvenida al Juan Sebastián Elcano, que 
está atracado en el puerto de Barcelona y muchísimos catalanes van a disfrutar de 
su presencia porque, como repito, el ejército español es nuestro ejército. Votaremos 
en contra. 

Muchas gracias.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. Ara pel Grup d’En Comú Podem, té la paraula el senyor Parés, 
quan vostè vulgui.

Marc Parés Franzi

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari votarem a favor d’aquesta pro-
posta de resolució, perquè entenem que és una proposta que va en la línia del pa-
cifisme, perquè és obvi que els exèrcits utilitzen la violència, perquè entenem que 
la violència no és la forma de solucionar cap tipus de conflicte i, per tant, també, 
doncs, convidaríem tots aquells grups que reclamen sempre proclames en contra de 
la violència, doncs, que també s’ho apliquin quan es parla de militarisme o quan es 
parla de l’exèrcit. 

Som conscients també de la importància que té aquest equipament al territori. 
Creiem que la proposta de resolució justament el que diu és plantejar alternatives i 
donar usos alternatius, doncs, que òbviament dinamitzin les dinàmiques territorials 
i ofereixin serveis que el territori realment necessita. I és en aquest sentit, doncs, 
que hi donarem suport. 

Gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, senyor Parés. Pel grup de Ciutadans, el senyor Martín Blanco. Quan 
vostè vulgui.
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Ignacio Martín Blanco

Gracias, presidenta. La verdad es que, con todo el respeto, la diputada de la CUP, 
la señora Sabater, pues, ha hecho un ejercicio..., digamos, ha desplegado aquí todos 
sus argumentos supuestamente pacifistas que, de alguna manera, a su parecer, jus-
tificarían la expulsión directamente del ejército de nuestra tierra, de Cataluña. A mí 
me sorprende precisamente que traiga a colación lo que está ocurriendo en Ucrania, 
con la invasión de Rusia, precisamente para tratar de desmerecer al ejército. 

Yo creo que ya va siendo hora de que salgamos del mundo de Alicia en el país de 
las maravillas en el que algunos pretenden vivir, asumamos cuál es la realidad del 
mundo, asumamos que precisamente los ejércitos son garantía de paz, que precisa-
mente la existencia de ejércitos lo que hace es disuadir a los tiranos y a los totalita-
rios de más invasiones como la que está llevando a cabo, la que está perpetrando, el 
señor Putin en Ucrania. Y creo que es imprescindible que empecemos a ser realis-
tas con relación a nuestras circunstancias, a las circunstancias del mundo en el que 
vivimos porque es el que es. A mí me gustaría que fuera otro, seguramente, pero el 
mundo en el que vivimos es el que es. 

Y lo que está claro es que el ejército español y otros ejércitos del mundo, su fun-
ción es fundamentalmente de garantizar la paz, de garantizar los derechos y liberta-
des de los ciudadanos a los que sirven y, en este sentido, me parece, pues, muy poco 
maduro, muy poco razonable, el pretender señalar el ejército como un elemento de 
violencia, como un elemento de confrontación, cuando, insisto, sus funciones son 
esencialmente al contrario. 

Yo ayer tuve la oportunidad de estar en el Salón de la Enseñanza, en el Saló de 
l’Ensenyament, hablando con un comandante del ejército. Y le agradecí, como ciu-
dadano de Cataluña, su labor, su papel, su servicio al país, su servicio a la ciudada-
nía, su vocación de servicio público. Hay que poner de manifiesto la importancia de 
que nuestros militares, igual que el poder civil, tengan esa voluntad, esa vocación 
de servicio. Y creo que en nuestro debate público convendría empezar a desterrar 
ese tipo de ideas que pretenden imponer una visión del ejército tremendista. Yo, 
sinceramente, creo que invertir en defensa es invertir en paz. Invertir en defensa es 
perfectamente compatible con invertir en otras cuestiones esenciales para la vida de 
los ciudadanos, como la educación o la sanidad. 

Muchas veces aquí se pone como ejemplo Suecia; un ejemplo en términos edu-
cativos, en términos sanitarios, en definitiva, en términos de estado de bienestar. 
Y, efectivamente, ¿saben que un ciudadano sueco paga el doble en defensa que un 
ciudadano español? Pues, bien, yo creo que eso es la constatación empírica de que 
efectivamente se puede invertir en defensa sin perjuicio de la educación, la sanidad 
y otras políticas importantes.

Por eso nosotros vamos a seguir combatiendo siempre ese discurso naif, ese dis-
curso infantil de presentar al ejército, pues eso, como lo que decía la señora Sabater, 
directamente como una fuerza de ocupación. Me parece que con lo que está ocu-
rriendo en Rusia, con la invasión u ocupación, si se quiere, de Ucrania por Rusia, 
hombre, tildar lo que ocurre en Cataluña de ocupación es cuando menos ofensivo 
para la ciudadanía de Cataluña. Es ofensivo a la realidad, a la inteligencia y, en de-
finitiva, a la dignidad de los ciudadanos de Cataluña. De verdad, paseemos por las 
calles de Barcelona, paseemos por las calles de Girona, de Tarragona, de Lleida, 
paseemos por Talarn, por el Pallars, y veamos si realmente es razonable, es sensato 
que alguien nos venga aquí a decir que vivimos en un estado de ocupación, que vi-
vimos bajo ocupación militar. Vaya, yo creo que, viendo lo que estamos viendo estos 
días, es cuando menos irresponsable establecer ese tipo de paralelismos o decir esas 
cosas sobre la realidad que vivimos los catalanes. 

Por desgracia, ese discurso se ha normalizado en los últimos años y nosotros se-
guiremos lógicamente defendiendo la razón, el sentido común, frente a ese tipo de 
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discursos fanáticos y tremendistas. Obviamente, no hace falta que diga que votare-
mos en contra de esta propuesta de resolución. 

Gracias, presidenta.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Ara és el torn del grup del Partit Popular, el senyor Fernández, 
quan vostè vulgui.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; moltíssimes gràcies, presidenta. Per traslladar, evidentment, el nostre vot con-
trari a aquesta proposta. La invasió il·legal d’Ucraïna per part del règim autoritari de 
Vladímir Putin, doncs, ha comportat una sobredosi de realitat, de realisme davant 
precisament dels discursos maniqueus, plens de prejudicis, sobre les forces armades 
i que normalment estan ubicats en l’àmbit de la ideologia d’esquerres. I que aquesta 
sobredosi de realisme, de realitat, ha comportat, per exemple, que Alemanya, ara 
mateix governada pels socialdemòcrates, hagi anunciat un increment substancial i 
històric del seu pressupost de defensa; o que fins i tot el senyor Pedro Sánchez, que, 
abans de ser president del Govern d’Espanya, deia sense cap tipus de vergonya que 
suprimiria el Ministeri de Defensa, també hagi anunciat un increment necessari en 
el pressupost de Defensa. 

Per què? Doncs per una raó molt evident. I és que si les democràcies occidentals 
no garantim la nostra defensa, els sistemes totalitaris ens envaeixen. Ha sigut tota la 
vida així. I aquí hi ha el rerefons de la qüestió. I hi ha el desig ocult, o no tan ocult, 
de formacions polítiques com la CUP, que es mostren antimilitaristes quan es par-
la de l’exèrcit de les democràcies i sorprenentment comprensius quan es parla dels 
exèrcits dels seus règims totalitaris afins. Clar, Dios dijo hermanos, pero no primos. 
El que no acceptarem, senyors de la CUP, és que mentre els seus règims afins to-
talitaris cada vegada tenen més exèrcit, nosaltres ens desarmem perquè ens puguin 
envair sense cap tipus de problema. Ho sento, però no. És evident que ens hem de 
defensar davant d’aquest tipus de règims totalitaris.

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup de Junts per Catalunya, senyor 
Vergés, sí? Quan vostè vulgui.

Salvador Vergés i Tejero

Moltes gràcies, presidenta. La CUP ens presenteu una proposta de resolució per 
tancar l’Acadèmia Militar de Talarn i retornar-la a usos civils. Des de Junts per Ca-
talunya estem d’acord amb fer fora, amb expulsar, l’ejército español de Catalunya, 
que és la màxima expressió, i tant!, de l’ocupació espanyola al nostre país. Home, 
i tant! Del Pallars, de Talarn i de qualsevol dels tretze destins que hi ha en aquest 
moment a Catalunya, sigui Sant Climent Sescebes, el Bruc, Sant Boi, on faci falta. 

Ara bé, igual com dic això, doncs, el nostre «sí», perquè votarem «sí», doncs, no 
pot ser un «sí» ni infantil ni inconscient. És evident, doncs, i s’ha dit, que la presèn-
cia d’aquesta acadèmia representa uns ingressos econòmics a la comarca del Pallars 
i estic parlant de restauració, d’hostaleria, de llocs de treball, igual com, doncs, té un 
pes demogràfic en segons quins municipis com, per exemple, a Talarn mateix, on re-
presenta més o menys la meitat de les cinc-centes persones empadronades. I, per tant, 
la qüestió del tancament de l’acadèmia no pot ser una qüestió del Pallars, sinó que ha 
de ser, doncs, una qüestió del país i no pot ser, per tant, que sigui des d’aquí que nos-
altres decidim el que ha de passar allà sense atendre les conseqüències que comporta 
per més que la raó de fons sigui inapel·lable, no? 

Tenim unes instal·lacions d’unes sis-centes hectàrees, la propietat de les quals 
no hauríem d’esperar a negociar quan siguem independents, sinó que hauríem d’es-
tar-ne parlant ja d’aquesta propietat, que en aquest moment és del Ministerio de 
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Defensa. Una propietat, també s’ha dit per part del grup proposant, doncs, que in-
clou habitatges, un heliport, inclou aules, oficines, pavellons, pista poliesportiva, una 
piscina coberta climatitzada, que és l’única piscina coberta dels Pallars. I, per tant, 
totes aquestes instal·lacions ens fan pensar en que tenim al davant, doncs, una gran 
oportunitat de reconvertir-ho, doncs, per què no?, en un campus universitari o un 
campus de formació professional amb el seu centre de recerca. I, per tant, per això 
hem de treballar. 

Així, doncs, el nostre «sí» és un «sí» ferm per tot el que representa, però que 
va de la mà d’una manera indissociable d’assegurar que quan marxi l’últim militar 
de l’acadèmia de Talarn, doncs, tinguem ja clar des de Catalunya quin és l’ús futur 
d’aquesta instal·lació. I això no tingueu cap dubte que Junts per Catalunya, doncs, 
ho vetllarem. 

I m’hi vaig acostar i us diria que tant de bo ben aviat puguem enderrocar el mo-
nòlit que hi ha a l’entrada d’aquesta instal·lació de l’acadèmia. Em poso la pinça al 
nas i us ho llegeixo. Hi ha unes lletres immenses que posen: «A España servir hasta 
morir.» La nostra il·lusió seria que ben aviat puguem substituir aquest monòlit per 
un altre amb un lema com, per exemple, el de la Universitat de Stanford, que el que 
diu és «bufen aires de llibertat». 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies, diputat. Per acabar, té la paraula el diputat d’Esquerra Republi-
cana, el senyor Antoni Flores. Quan vostè vulgui.

Antoni Flores i Ardiaca

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tots, diputats i diputades. Esquerra sempre 
hem estat compromesos amb la pau i, per tant, no ens sembla malament demanar 
que aquest equipament militar tingui uns usos educatius i culturals, cívics. Com 
ja s’ha dit aquí, no és la primera vegada que el tema de l’acadèmia militar aquesta 
apareix aquí al Parlament. El 2012, el Ministeri de Defensa va anunciar el seu tan-
cament i sí que en aquell moment hi va haver un moviment social i d’això a favor 
de l’acadèmia, però també hi va haver una part de la ciutadania que no hi estava tan 
a favor. 

En aquell moment l’impacte econòmic hagués sigut, si hagués tancat i sense te-
nir alternativa, important, perquè era una de les empreses que més llocs de treball 
tant directes com indirectes donava a la comarca. Però també amb aquella PR que 
es va portar aquí al Parlament i d’això ja es va parlar de la necessitat de crear una 
taula de treball per mirar alternatives a l’opció d’equipament militar i destinar-lo, po-
der-lo destinar, a activitats formatives, per exemple, relacionades amb protecció civil 
i emergències. I aquesta taula que treballés per buscar fórmules de reactivació econò-
mica de la comarca, buscar alternatives per diversificar econòmicament.

En aquell temps, fa deu anys, hagués tingut un impacte. Ara també tindria 
impacte, però menor. Vull dir, l’acadèmia aquesta ha anat disminuint el nombre 
d’alumnes, ha anat disminuint el nombre de temps que té l’activitat formativa dels 
alumnes. Ha passat de ser de nou mesos, com un curs escolar de setembre a juny, a 
quatre mesos de setembre a desembre i amb una reducció significativa del nombre 
d’alumnes. Aquesta disminució de l’activitat acadèmica també ha fet que el recin-
te de l’acadèmia ells mateixos l’hagin anat reduint, amb el que ha comportat una 
 reducció de llocs de treball i també d’ocupació de l’espai i quedant edificis i ele-
ments obsolets, en desús i que es van deteriorant dia a dia. 

Per tant, ens sembla correcte de que es demani al Govern que impulsi el traspàs 
d’aquest ús. Lo que no podem fer és deixar l’equipament sense res. Vull dir, si mar-
xa l’exèrcit, hi hem de posar uns altres usos. És tot crec que necessari; és coherent 
amb les necessitats de la comarca i també amb els valors de la pau, que en el context 
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actual crec que són més vigents que mai. Per això, el nostre grup donarà suport a la 
proposta d’aquesta proposició.

La vicepresidenta 

Doncs si els sembla, ara ja procedirem a la votació. 
Vots a favor?
Vots en contra? 
Per tant, aquesta proposta de resolució prospera amb 10 vots favorables i 7 vots 

contraris. 

Proposta de resolució sobre la unitat d’Espanya 
250-00452/13 

Passaríem al quart punt, que és la proposta de resolució sobre la unitat d’Espa-
nya, presentada pel Grup Parlamentari de VOX. Té la paraula el diputat Joan Gar-
riga, quan vostè vulgui.

Joan Garriga Doménech

Gràcies, presidenta. Pues, miren, desde VOX hemos presentado una propuesta 
de resolución en defensa de la unidad de España, que creemos muy necesaria en este 
Parlamento y porque creemos fundamental que el Gobierno de la Generalitat, mien-
tras tenga competencias, pues, cese cualquier actividad política que atente contra la 
cultura propia de nuestra región, despojándose de sus rasgos genuinamente españo-
les, esa tradición histórica de la catalanidad hispánica.

Segundo, creemos que tiene que cejar en su estrategia separatista, cuyo único 
fin es la ruptura de la unidad nacional, la división de los catalanes y la quiebra de 
nuestra convivencia. 

Tercero, acabar con cualquier tentación de crear o fomentar falsas identidades 
que atenten contra una de las distintas maneras de ser español, que yo creo que es la 
mejor, que es la de ser catalán. 

Cuarto, que cierren todas estas oficinas que hacen acción exterior al servicio del 
proyecto rupturista. 

Quinto, suprimir cualquier tipo de financiación pública a entidades u organiza-
ciones que quieran quebrar esta convivencia entre catalanes y atentar contra nuestra 
unidad histórica.

Sexto, manifestar su firme compromiso con la unidad de España y, por supues-
to, séptimo, reconocer la riqueza que en VOX defendemos cultural y lingüística de 
nuestra España, pero sin hacerlo incompatible con el amor al conjunto de la nación. 

Y esta propuesta tiene sentido porque sufrimos actualmente una doble amenaza: 
la amenaza del separatismo interior disgregador y la amenaza del globalismo uni-
formador. Y, por eso, pues, como hoy hemos tenido mucha literatura, déjenme aca-
bar diciendo que España no es entelequia, España es poesía. España somos todos y 
el lugar que nos ampara, la tumba de nuestros padres y el jardín de nuestras casas. 
España es el cielo azul que amanece en nuestras ventanas y las montañas agrestes 
que nos velan y nos guardan. España es el limpio orgullo de la historia que nos une 
y el incierto futuro donde ponemos nuestra esperanza. Y es la voluntad de ser espa-
ñol cada mañana. 

Y como soy consciente que hay diputados que cuando oyen algo en español ya 
desconectan e incluso, pues, han manifestado públicamente que no votarían nada a 
favor, por mucho que sea defender a su madre, si viene en español, acabaré amb una 
poesia en català, també al respecte per donar una miqueta de literatura. 

«Catalunya, Catalunya, / Catalunya, què t’han fet? / T’han trasmudat la figura, / 
t’han esquinçat els vestits. / Sense Espanya, Catalunya / és un país inventat / i Espa-
nya, sens Catalunya, / no és res més que un fals estat.» Aribau i Balaguer, mossèn 
Cinto Verdaguer, Jaume Balmes, Josep Pla i el rei Martí l’Humà, Claret i Duran  
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i Bas i Raimon de Penyafort, Elisenda de Montcada, Oliba i Eugeni d’Ors, monse-
nyor Josep Caixal, i Gomà, el gran cardenal, mestre Milà i Fontanals, i Gaudí. El 
llistó, com veuen, és molt alt.» Això sí que és Catalunya i això sí que als de VOX 
ens fa cridar: visca, visca Catalunya. Visca nostra Espanya. Visca el seny català. 

Gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula, pel Grup dels Socialistes i Units per Avançar, el 
senyor Gimeno, quan vostè vulgui.

Cristòfol Gimeno Iglesias

Gràcies, presidenta. Bé, després d’aquest to (rialles), doncs, «especial», deixin- 
m’ho dir així, del diputat de VOX..., crec que en certa manera també l’hi agraeixo, no? 
Però, mirin, per fixar la posició del nostre grup parlamentari, que ja avanço, doncs, 
que serà contrària a aquesta proposta de resolució que plantegen. Perquè sí, ha volgut 
donar-li aquest to, si em permet, poètic, però bé la seva proposta de resolució està, evi-
dentment, doncs, esbiaixada amb tota la seva vessant ideològica i el que vostès repre-
senten. I més enllà d’això, doncs, només fan que parlar «de enemigos de España, de 
enemigos de la pluralidad y la cultura, de dividirnos y enfrentarnos», de totes aquestes 
coses. I crec que en certa manera és una mica el que vostès pretenen amb la seva acció 
política, doncs, aquí al Parlament de Catalunya i amb totes o la majoria, si més no, de 
totes les seves propostes de resolució. 

Per tant, nosaltres som defensors de l’autogovern, d’aquest autogovern que com 
avui en aquesta comissió hem parlat, l’hem de millorar, que hem d’avançar i que 
hem d’aprofundir doncs més amb les competències i amb les possibilitats que té 
el Govern de la Generalitat de Catalunya. I no, evidentment, compartim, doncs, el 
plantejament que vostès plantegen en aquest decàleg, no? Podien haver estat deu ma-
naments; no, són vuit en el seu cas i, per tant, doncs no. No estem d’acord amb tot el 
que vostès plantegen aquí. Per tant, hi votarem absolutament en contra.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula pel grup de la CUP la senyora Sabater, quan vos-
tè vulgui.

Maria Dolors Sabater i Puig

Sí, per posicionar el vot en contra d’aquesta proposta de resolució i, en tot cas, 
reafirmar la defensa i la reclamació del dret d’autodeterminació dels pobles i el po-
der popular de decidir a quina pàtria un es vol adscriure i quin sentiment té respecte 
al territori on viu, que ho decideixi cadascú i que no vingui imposat per cap propos-
ta de resolució ni cap altre autoritarisme. 

Gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. Té la paraula, en nom del Grup d’En Comú Podem, el senyor 
Parés. Quan vostè vulgui.

Marc Parés Franzi

Gràcies, presidenta. El nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta de resolu-
ció. En primer lloc, perquè creiem que, si es vol defensar Espanya o la unitat d’Espa-
nya, potser el que caldria és reconèixer-la com el que és i, per tant, com un país de 
països, des de la seva diversitat i, per tant, com un estat plurinacional. I potser així 
podríem avançar i no pas imposant el que volem que sigui. I, en segon lloc, per un ele-
ment molt bàsic que és vostès ens volen dir què hem de sentir, què hem de ser, quina 
ha de ser la nostra identitat i ens parlen d’una cultura, homogènia òbviament, «propia 
de nuestra región y de sus rasgos genuinamente españoles».

Escolti, miri, jo em sento com em sento, tinc la identitat que tinc i igual que jo, la 
resta de catalans i catalanes. Per tant, no perquè vostès ens diguin el que hem de ser, 
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el que hem de sentir, quina ha de ser la nostra identitat nacional, de gènere, d’orien-
tació sexual, del que sigui, doncs, ho haurem de fer. Per tant, hi votarem en contra.

Gràcies. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula, en nom del grup de Ciutadans, el senyor Martín 
Blanco, quan vostè vulgui.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Bé; realment el fet que s’hagi de presentar una proposta de 
resolució d’aquestes característiques, que crec que és molt atendible i a més molt 
raonable, és una anomalia. L’anomalia, òbviament, no és la que representa el grup 
que la presenta, sinó tota la retòrica que intenta presentar la defensa de la unitat del 
país amb l’extrema dreta, el feixisme i amb posicions, en tot cas, reaccionàries. La 
unitat del país, la unitat de la nació, la unitat de l’Estat és una cosa que presideix 
totes les constitucions democràtiques del món, llevat d’alguna experiència cons-
titucional com la..., crec que la d’Eritrea o algunes experiències constitucionals, 
diguem-ne, de dubtosa democraticitat, com la de la Unió Soviètica o la Iugoslàvia 
de Tito. 

Per tant, aquesta crítica a la unitat dels països a garantir-la, a consagrar-la cons-
titucionalment, em sembla una cosa realment impròpia d’una democràcia. Jo no sé 
què pensen realment la resta de diputats si la constitució alemanya, italiana, por-
tuguesa, francesa, nord-americana, si no contemplen la unitat dels seus respectius 
països, la qual cosa no és casualitat. Precisament, aquesta unitat garanteix igualtat, 
garanteix llibertat, garanteix un marc de seguretat jurídica. Per tant, quan un estat 
es vol..., vol continuar, vol preservar-se en el temps precisament per garantir aques-
tes polítiques d’igualtat, llibertat i de seguretat jurídica, el més lògic, el més raona-
ble és que s’estableixi per llei aquesta unitat i aquesta unitat es defensi lògicament 
amb tots els instruments de l’estat democràtic.

Per tant, nosaltres votarem a favor, amb tota la convicció, d’aquesta proposta de 
resolució i senzillament constatem, diguem-ne, l’anomalia que alguns hi votin en 
contra, fins i tot alguns estant en el Govern d’Espanya. Jo crec que, hi insisteixo, 
més enllà de les fílies i fòbies de cadascú, els dos partits que estan al Govern d’Es-
panya, tant el PSC com els comuns, bé, no té cap sentit que votin en contra d’una 
resolució que el que defensa és precisament la unitat d’Espanya. És una cosa anò-
mala, insòlita en democràcies comparables, homologables a la nostra el fet que hi 
hagi partits al govern d’una nació que ni tan sols siguin capaços de votar a favor de 
la unitat d’aquesta mateixa nació. Jo crec que és..., vaja, això no té precedents enlloc 
del món. 

I això, a mi realment em resulta preocupant, perquè crec que hem de tenir la 
capacitat de superar les fílies i fòbies partidistes i sectàries per reconèixer la quali-
tat d’una proposta de resolució sigui del partit que sigui, provingui d’on provingui o, 
fins i tot, ara comentàvem sobre l’estil peculiar i, a parer meu, simpàtic del senyor 
Garriga a l’hora de presentar la seva proposta de resolució. Però, en tot cas, hi insis-
teixo, anant al contingut, més enllà de les formes, crec que és incomprensible que 
els partits que governen a Espanya no donin suport a aquesta proposta de resolució. 

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula, pel Grup Mixt, el senyor Fernández, quan vostè 
vulgui.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, presidenta. Nosaltres també donarem suport a la proposta. 
I el primer que volíem traslladar és que nosaltres som un partit que creu en l’Estat 
de les autonomies, que creu en la transició i que considera que els darrers quaran-
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ta anys de la nostra història, a Catalunya i a la resta d’Espanya, són els millors amb 
diferència, sobretot en allò que és rellevant i que és important, que és el progrés i la 
qualitat de vida de les persones. Hi ha gent que dona més importància a les glòries 
patriòtiques i identitàries respecte a la qualitat de vida de les persones. Nosaltres, 
no. Nosaltres considerem que, a Catalunya i a la resta d’Espanya, mai s’havia viscut 
tan bé com en els darrers quaranta anys i alguna cosa hi tindrà a veure la transició, 
l’acord que en va sortir i l’Estat de les autonomies. 

Ara bé, l’Estat de les autonomies té una condició sine qua non per poder desen-
volupar-se, que és la lleialtat. És a dir, les comunitats autònomes poden desenvolu-
par un marc competencial, que és extraordinàriament ampli en el cas de Catalunya, 
però ha de ser des del punt de vista de la lleialtat i de la confiança, sinó és completa-
ment impossible i l’estat de dret s’ha de defensar. Ho dic perquè fins i tot en aquells 
punts d’aquesta moció que parlen de determinades competències, com és l’acció ex-
terior, l’acció exterior de Catalunya o de qualsevol altra comunitat autònoma es pot 
desenvolupar, sí, sempre que es faci des de la lleialtat i no com s’ha fet a Catalunya i 
encara es fa. És a dir, no és que només s’hagin comès il·legalitats, és que fins i tot es 
vanten de fer-ho. I, en aquest sentit, quan es produeix una situació així, el que ha de 
fer l’estat de dret i el que ha de fer la democràcia espanyola és defensar-se amb els 
instruments de la llei, que és el que pertoca. I, per tant, fins i tot en aquests punts, 
nosaltres votarem favorablement a la moció. 

Gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Té la paraula, en nom del Grup de Junts el diputat Saldoni, quan 
vostè vulgui.

David Saldoni i de Tena

Moltes gràcies, presidenta. Miri, nosaltres volem que vostès puguin defensar la 
unitat d’Espanya i el que volem també és de que ens puguin permetre de que els que 
no hi creiem puguem defensar i tinguem la llibertat per poder votar i per poder deci-
dir justament el que sentim, el que volem, el que estimem, el que considerem oportú. 
Per tant, que tinguem aquesta llibertat per poder-ho fer. 

I, quan et mires una moció com aquesta, on tots els verbs que hi surten són 
«cesar, cejar, acabar, cerrar, suprimir, oponerse»; tot és en negatiu. Tot és en nega-
tiu per anar en contra d’algú a privar llibertats, a frenar coses. 

Nosaltres el que volem és poder defensar la nostra cultura i la nostra llengua, a 
favor de la nostra cultura i de la nostra llengua, la catalana; no en contra de ningú. 
Volem la independència de Catalunya i ho hem de poder defensar aquí i arreu i ho 
volem fer d’una forma democràtica. Estem a favor de la nostra identitat i respectem 
les altres, però també defensem la identitat catalana i creiem que s’ha de poder de-
fensar en tota la seva força.

Volem un país ric que sigui pròsper, obert al món, interrelacionat econòmicament 
i culturalment. Volem que hi puguin haver realment oficines de representació comer-
cials i tot tipus d’organismes anàlegs arreu del món. Volem que hi hagi el suport tam-
bé en el món associatiu a tota la gent que fomenta el català, la cultura, les tradicions, 
però també volem un reconeixement ferm a tot el suport i organitzacions privades, 
amb suport i finançament privat, que defensen la independència, que defensen l’auto-
determinació de Catalunya. Perquè defensem el nostre dret a l’autodeterminació, sen-
se negar el de ningú. 

I, per això, per tot això i perquè nosaltres el que volem fer és justament defen-
sar la nostra independència, defensem, òbviament, el vot en contra d’aquesta moció. 
I ens sap realment greu que qualsevol cosa que surt en aquest sentit hi hagi tota la 
gent que ho faci amb una vehemència en contra, en comptes de defensar els drets  
i les llibertats de cada una de les cultures i dels pobles del país.

Gràcies.
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La vicepresidenta 

Gràcies, diputat. Per acabar, té la paraula el senyor El Homrani; quan vostè vul-
gui, diputat.

Chakir el Homrani Lesfar

Gràcies, presidenta. Suposo que he fet l’esforç que ha fet tothom de llegir-se la 
proposta de resolució, de llegir-se l’exposició de motius i de llegir-se la part resolu-
tiva. I ho dic des del màxim respecte, és un poti-poti que acabes amb el cap una mi-
queta marejat. I ho dic des del màxim respecte. És un poti-poti, perquè puc entendre 
les mirades molt diferents políticament; em costa amb la ultradreta i el feixisme, ja 
l’hi dic. Però el poti-poti en el que introduïm idees de simplificació de les identitats 
individuals i col·lectives crec que és perillós. Les identitats individuals i col·lectives 
són múltiples, són complexes, no es poden reduir a certs tòpics i a certes idees con-
traposades amb les altres. I aquesta és, no em sobta, perquè sabent de la força políti-
ca d’on ve, crec que hem de saber quina intencionalitat política té, però és d’un perill 
molt i molt important –molt i molt important. I crec que és la part més perillosa del 
text que porten a votació. 

I crec que també forma part de la nostra responsabilitat com a diputats i diputa-
des en el marc de l’acord antifeixista explicar i situar quins són els objectius que es 
persegueixen en cada proposta parlamentària que es fa des d’aquest àmbit ideològic. 
I fer la lectura i veure com simplifiquen les identitats i veure com acaben parlant 
d’identitats falses. I veure com l’exercici mínim d’empatia, d’interrelació, no amb les  
identitats col·lectives, sinó també amb les individuals, també ho pateixen amb les indi-
viduals. Quan parlem d’identitat de gènere, es posen dels nervis. És aquesta la mirada 
per la qual es perd l’element clau de l’ésser humà, que és l’empatia. I crec que també 
forma part de defensar el «no» a aquesta proposta de resolució denunciar aquestes 
mirades que van molt en línia, i li recomano..., van molt en línia... A mi m’han re-
cordat una lectura de joventut, que és Les identitats que maten, de l’Amin Maalouf. 
M’ho ha recordat molt, m’ha vingut al cap aquesta lectura, que els recomano que  
llegeixin. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Moltes gràcies. 
Si els sembla, passaríem a votació. 
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució? 
Tres. 
Vots en contra? 
D’acord, doncs, amb 14 vots contraris i 3 a favor no prospera. 
Ara si els sembla, començaríem amb les sol·licituds de compareixences, que sa-

ben que n’hi ha fins a vint-i-quatre. 

Sol·licitud de compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, 
expresident de la Generalitat perquè informi sobre la seva relació 
amb els serveis secrets russos (retirada)

356-00179/13

Informar-los –i, en tot cas, demanaré que els portaveus m’ho confirmin– que 
el punt 11 ha estat retirat. Senyor Martín Blanco, això és correcte? (Veus de fons.) 
D’acord, doncs, el punt 11 no es sotmetrà a votació. 
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Sol·licituds de compareixença (posposades)
356-00462/13, 356-00463/13, 356-00464/13 i 356-00465/13

Dels punts 17 al 20, que estaven proposats per Esquerra Republicana, estan pos-
posats. Senyora Vilalta, ho confirma?

Sol·licitud de compareixença (posposades)
356-00479/13, 356-00480/13, 356-00481/13 i 356-00482/13

I del 21 al 24 han estat també posposats pel grup del PSC. 
Doncs, si els sembla no en faríem intervencions i procediríem directament a la vota-

ció, o sigui, per l’hora que és. Sí que les faríem una a una, i són aquestes onze votacions, 
que intentarem anar al més ràpid possible, però les faríem una a una, si els sembla bé, eh? 
(Remor de veus.)

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Recerca 
i Universitats sobre la informació dels fets ocorreguts el 6 d’octubre 
del 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona i l’assetjament 
i els atacs rebuts pels membres de S’Ha Acabat

354-00057/13

El punt cinquè que és la sol·licitud de compareixença de la consellera de Recerca 
i Universitats. 

Vots a favor? 
Tres. 
Vots contraris? 
Deu, no? No, 9. 
Abstencions? 
Cinc. Per tant, no prospera amb 9 vots contraris, 3 a favor i 5 abstencions. 

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Interior sobre 
la informació dels fets ocorreguts el 6 d’octubre del 2021 a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i l’assetjament i els atacs rebuts pels membres 
de S’Ha Acabat 

354-00058/13

El punt sisè és la compareixença del conseller d’Interior. 
Vots a favor? 
Tres. 
Vots contraris? 
Nou. 
Abstencions? 
Cinc. 
Tampoc prospera amb 3 vots a favor, 9 contraris i 5 abstencions. 

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre el requeriment de l’Audiència Nacional a la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb relació al cas del tres per cent

354-00063/13

El punt setè, que és la sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència.
Vots a favor? 
Quatre, 5, 6, 7.
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Vots en contra? 
Nou. 
Abstencions. 
Una. 
D’acord, doncs, tampoc prospera amb 7 vots favorables, 9 vots contraris i 1 abs-

tenció. 

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre l’enquesta de percepció de la possible celebració dels Jocs 
Olímpics d’Hivern a Catalunya l’any 2030 i les implicacions 
en transparència i garantia de la consulta 

354-00089/13

El punt vuitè també és la compareixença de la consellera de Presidència, en 
aquest cas, pel tema dels jocs olímpics. 

Vots a favor? 
Catorze, no? 
Vots contraris? 
Un. 
Abstencions? 
Una. 
Aquesta sí que prospera amb 14 vots favorables, 1 abstenció i 1 vot contrari. 

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre el projecte dels Jocs Olímpics 
d’Hivern 

354-00091/13

El punt novè, que també és la sol·licitud de compareixença de la consellera de 
Presidència. 

Vots a favor? 
Tots; unanimitat, d’acord. 

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de la Presidència 
sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 

354-00092/13

El punt desè, que també és la sol·licitud de compareixença de la consellera de 
Presidència. 

Vots a favor? 
Tres. 
Vots contraris? 
Catorze. 
En aquest cas, no... Són, ah, sí, disculpin. 
Abstencions. 
No, no, ja està bé, no? Amb 14 vots contraris i 3 vots favorables. 
El punt onzè, com saben, queda retirat. 
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Sol·licitud de compareixença de Josep Lluís Alay i Rodríguez, 
cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, perquè informi 
sobre la seva relació amb els serveis secrets russos 

356-00180/13

El punt dotzè, que és la sol·licitud de compareixença del senyor Josep Lluís Alay 
i Rodríguez. 

Vots a favor? 
Unanimitat, d’acord. 

Sol·licitud de compareixença de Gonzalo Boye Tuset, advocat, perquè 
informi sobre la defensa i els intents de destruir l’entorn de l’expresident 
Carles Puigdemont 

356-00192/13

El punt tretzè, que és la sol·licitud compareixença del senyor Gonzalo Boye Tuset. 
Vots a favor? 
Vots contraris? 
Dos. Aquest prospera amb 15 vots favorables i 2 vots contraris. 

Sol·licitud de compareixença de Francisco Javier Lafuente Sancho, 
rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè informi dels fets 
del 6 d’octubre de 2021 a la Universitat Autònoma de Barcelona 
amb relació als atacs rebuts per l’associació d’estudiants S’Ha Acabat 

356-00251/13

El punt catorzè, que és la sol·licitud de compareixença del senyor Francisco Ja-
vier Lafuente Sancho. 

Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
En aquest cas, no prospera amb 3 vots favorables, 10 vots contraris i 4 absten-

cions. 

Sol·licitud de compareixença de l’exdirector del Gabinet de la Presidència 
del Govern espanyol perquè informi sobre els contactes que va tenir 
amb representants catalans amb relació als fons Pròxima Generació 
de la Unió Europea

356-00428/13

El punt quinzè, que és la sol·licitud de compareixença de l’exdirector del Gabinet 
de la Presidència del Govern. 

Vots a favor? 
Tres. 
Vots contraris?
Tretze, no? 13.
Abstencions? 
Una. 
Doncs, no prospera, amb 3 vots favorables, 13 vots contraris i 1 abstenció.
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Sol·licitud de compareixença de David Madí i Cendrós, ex-alt càrrec 
de la Generalitat, perquè informi sobre els contactes que va tenir 
amb representants catalans amb relació als fons Pròxima Generació 
de la Unió Europea

356-00429/13

I per últim, el punt setzè, que és la sol·licitud de compareixença del senyor David 
Madí i Cendrós.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Una, una només? Sí. Doncs, aquesta tampoc prospera, amb 4 vots favorables, 12 vots 

contraris i 1 abstenció.
I la resta, com saben, queda posposada. 
Moltes gràcies. 
(Ignacio Martín Blanco demana per parlar.) Senyor Martín Blanco, té alguna 

cosa a dir, disculpi?

Ignacio Martín Blanco

Perdoni, només perquè consti en acta, quan hem votat la sol·licitud de compa-
reixença 13, jo pensava que estàvem votant la catorze i he votat, per error, a favor. 
Que consti en acta. 

La vicepresidenta 

Constarà en acta la seva esmena oral, d’acord?

Maria Dolors Sabater i Puig

Presidenta, jo a la 15 m’he abstingut i no sé si ho ha comptabilitzat, perquè ha dit 
una abstenció i m’ha semblat que eren dues. En el 15.

La vicepresidenta 

En el quinze, vostè s’ha abstingut? Sí, sí, és correcte. D’acord, doncs, moltíssi-
mes gràcies. 

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a la una del migdia i deu minuts.
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