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Sessió 3 de la CIAA

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre les Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 

2017 (CIAA) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Jordi Munell i Garcia. Assis-

teix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz i Jean Castel Sucarrat, pel G. P. de Ciu-

tadans; Aurora Madaula i Giménez i Teresa Pallarès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Montserrat Fornells i Solé i Òscar Peris i Ròdenas, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Ro-

sique i Ramon Espadaler i Parcerisas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Joan Josep 

Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del 

Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amo-

rós i March; el secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta i Vicente; 

el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó i Montfort i l’ex-director general 

d’Afers Religiosos, Enric Vendrell i Aubach.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant la Comissió 

d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00001/12). Co-

missió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

2. Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la 

Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-

00003/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. 

Compareixença.

3. Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris davant la Comissió d’In-

vestigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00005/12). Co-

missió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

4. Compareixença d’Enric Vendrell i Aubach, ex-director general d’Afers Religiosos, da-

vant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 

357-00004/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. 

Compareixença.

El president

Sí; bona tarda. Gràcies.
I benvinguts. Especialment, donem la benvinguda als compareixents que han 

acceptat la invitació d’aquesta Comissió d’Investigació dels Atemptats de l’Agost 
del 2017 al nostre país. Donem la benvinguda, per tant, al senyor Amorós, secretari 
general d’Igualtat, Migracions i Ciutadania; el senyor Ginesta, secretari general de 
Treball, Afers Socials i Famílies; el senyor Calderó, director general de Serveis Pe-
nitenciaris, i el senyor Vendrell, en aquest cas, ex-director general d’Afers Religio-
sos. Gràcies a tots vosaltres per assistir a aquesta compareixença, a aquesta comissió 
que, de fet, és la primera sessió que fem, doncs, amb compareixents. 

D’acord amb el que vàrem quedar amb la taula de portaveus, vam proposar de 
fer una primera intervenció, seguida dels compareixents, de deu minuts, aproxima-
dament cada un, amb la seva..., amb el seu límit, si no els volen utilitzar els podrà 
utilitzar algun altre dels compareixents. I després una intervenció dels grups parla-
mentaris, de major a menor representativitat, per uns tres minuts, havíem acordat. 
En tot cas, tenint en compte que hi ha quatre compareixents, serem flexibles en 
aquest temps, eh?, per tant, tres, quatre, cinc minuts, si els sembla bé. I hi haurà un 
torn de resposta, per part dels compareixents, també, lliure, però, aproximadament, 
del voltant dels cinc, sis, set minuts, també, amb una certa flexibilitat en aquest sen-
tit, per donar resposta a aquelles inquietuds o preguntes o precisions que, des dels 
grups parlamentaris, se’ls vulgui adreçar, eh?
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Per tant, si els sembla, ho organitzaríem d’aquesta forma i també..., bé, comen-
tar, ja als portaveus ja els vaig informar. En aquest cas, al senyor Baulenas, que en 
aquest cas és ex-secretari general del Departament d’Ensenyament, va excusar la in-
vitació en aquesta comissió, delegant en qui, en aquests moments, ostenta el càrrec 
al Departament d’Ensenyament. I, per tant, des dels serveis d’assessorament de la 
comissió iniciem la invitació per a les següents sessions, en aquest sentit, eh?

Per tant, donem començament, i seguiríem, doncs, aquest ordre que consta a l’or-
dre del dia i tindria, per tant, la primera intervenció el senyor Oriol Amorós.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (Oriol Amorós i March)

Disculpi, president... (Pausa.) Tal com ho teníem pensat, intervenia primer el se-
cretari general i...

Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies
357-00003/12

Com se’ns havia comunicat, si no hi tenen inconvenient...

El president

No hi ha cap inconvenient.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies (Josep Ginesta i 
Vicente)

Bé, doncs... Senyor president, senyores i senyors diputats, en primer lloc, gràcies 
per donar-nos l’oportunitat de comparèixer avui en aquesta comissió. Jo faré una ex-
posició més general de com va participar el nostre departament i, per tant, crec que 
no exhauriré tot el temps, tot i que després em sotmeto a les preguntes que vostès 
vulguin formular i cediré part del meu temps a l’exposició que farà el secretari de 
migracions..., ciutadania, eh?, Igualtat, Migracions i Ciutadania, que, en tot cas, ell 
podrà fer una aproximació més al detall.

Bé, el 17 d’agost, tot just uns minuts després dels fatals atemptats, el nostre de-
partament participa inicialment en les tasques d’investigació i informació a petició 
dels Mossos, del Cos dels Mossos, per diverses vies, eh? Per una banda, les primeres 
informacions que apareixen al voltant dels espais pels quals circulen, en la seva fu-
gida, els presumptes autors dels atemptats, en alguns casos, formen part d’espais en 
els quals hi ha dispositius, o, en tot cas, seus del nostre departament i per tant, se’ns 
demana, des d’un primer moment, imatges de les gravacions per contrastar per on 
hi ha hagut la fugida, etcètera, eh? I per tant, una participació molt instrumental, eh?

També, des de les primeres hores, participem en les tasques de facilitació d’in-
formació al voltant de –també hi insisteixo– els presumptes autors, per la informa-
ció de què disposem nosaltres, com a departament, en els nostres arxius, tant en 
expedients vinculats a polítiques socials, més concretament, a serveis socials; com 
en expedients vinculats a l’àmbit laboral, eh? I per tant, facilitem, amb aquella in-
formació que se’ns demana per part del Cos dels Mossos d’Esquadra, per aclarir el 
perfil d’alguns dels presumptes autors dels atemptats.

Per tant, una participació molt instrumental, com de ben segur, també, moltes 
administracions i altres departaments, en aquells moments, en aquells primers mo-
ments, en aquelles primeres hores; primers dies, doncs..., vam participar en la me-
sura que vam ser requerits per fer-ho, eh? A partir d’aquesta part més instrumental i 
més de dada, el nostre departament activa aquells espais que ens corresponen per les 
polítiques que tenim assignades en el nostre decret d’àmbits i, concretament, ja des 
del primer moment, participem en la primera convocatòria de la Taula de Ciutadania 
i Immigració, a la qual després es referirà molt més el secretari Amorós. I fem la 
primera convocatòria, com a mínim, plantegem aquesta primera convocatòria, com 
saben..., la taula és aquest espai de participació institucional, aquest espai de parti-
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cipació i d’organitzacions, associacions, entitats, món local, és a dir, tots els agents, 
eh?, al voltant de qüestions de ciutadania i migracions.

També, en paral·lel, nosaltres teníem, en aquells moments, en els primers..., de 
fet, en aquells moments estava previst que passés..., fos tramitat, a aprovació del Go-
vern, un instrument que per a nosaltres és molt important, al nostre departament, 
molt important per a la secretaria que lidera el secretari Amorós, que és el Pla de 
ciutadania i de les migracions 2017-2020, eh? Aquest instrument d’articulació de les 
polítiques públiques estava en aquells moments just acabant-se de redactar. I, per 
tant, a la convocatòria de la Taula de Ciutadania i Immigració ja detectem que, al-
guns dels elements que havíem inclòs en aquest pla haurien de ser necessàriament 
revisats i el que fem és, de seguida, adaptar el contingut, adaptar el text fent algunes 
concrecions a les qüestions que estaven succeint al nostre país aquells dies. I algunes 
de les conclusions a les que s’arribava amb alguns dels espais de participació en els 
que estàvem intervenint nosaltres, com a departament, eh?

Finalment, el pla és aprovat al setembre, en tot cas amb alguna revisió feta. En 
paral·lel, i concretament en el cas del Ripollès, fem una revisió urgent del Pla de 
ciutadania del Ripollès, revisant part dels tècnics assignats, part dels continguts del 
pla que en aquells moments ja hi havia, i una revisió orientada a una major dotació 
de professionals que acabessin fent una millor diagnosi, fent una millor anàlisi de 
la problemàtica vinculada als presumptes autors dels atemptats que poguessin, en 
aquells moments, estar vivint al Ripollès, eh? En tot cas, són..., això, instruments i 
elements en els que es referirà molt millor el secretari Amorós. Sí que m’aturo en 
una qüestió que, com a departament, a més a més, ens preocupa especialment i que, 
des d’un primer moment, des de les primeres portades de mitjans de comunicació 
que apareixen les primeres hores, i a alguns dels diaris escrits que publiquen les 
seves portades just la mateixa nit, plantegem una demanda inicial a la Fiscalia de 

Menors per la utilització de les imatges de menors que s’està fent pels mitjans  
de comunicació.

Vostès recordaran portades, recordaran fotografies en les que apareixen menors, 
no anonimitzades; apareixen menors, diríem, sense cossos, sense vida a terra, per 
entendre’ns..., imatges de menors, apareixen dades vinculades a menors dels quals 
es pot perfectament, de les locucions, identificar qui són, aquests menors. I com vos-
tès saben, tenim una llei que regula els drets de la infància al nostre país, una llei del 
2010, aprovada amb molt de consens, que posa l’interès especial del menor sempre, 
per sobre de qualsevol altre interès, eh? Per tant, nosaltres, el que fem és posar en 
coneixement de la fiscalia, immediatament, aquesta qüestió, perquè preservi l’honor 
i els drets dels infants ràpidament.

En paral·lel, el dia 24, apareixen unes imatges de sa majestat el rei en un cen-
tre hospitalari, visitant menors, eh? Arran d’aquesta situació, que també, diríem...,  
arrosseguem, justament, en la queixa que havíem fet anteriorment, considerem que 
hem de fer dues coses, ampliar l’escrit que havíem tramès a fiscalia, al voltant de la 
necessària preservació dels drets dels infants i de la imatge de la intimitat, etcète-
ra..., i a més a més, traslladem una queixa a la casa del rei, fent-li saber que conside-
rem que s’han vulnerat els drets dels infants.

Addicionalment, traslladem el nostre..., un escrit, més la informació de la que 
disposem, i algunes de les imatges que disposem, tant el CAC, el Consell de l’Audio-
visual de Catalunya, com la Fundació CIC, eh?, la Fundació CIC, del Col·legi de Pe-
riodistes, que és aquella, diríem, fundació que vetlla pel codi deontològic professio-
nal, eh? Bé, en tot cas, el CAC i el CIC fan la seva tasca, elaboren els seus informes, 
en aquests moments ja estan publicats en els dos informes, que ens són retornats. 
I, posteriorment, després de reiterades demandes a la fiscalia, la fiscalia ens tras-
llada que les diligències prejudicials que s’havien obert han estat arxivades, perquè 
considera que no s’ha vulnerat la intimitat de cap infant. I, alhora, considera que el 
fet de que hi hagi, en algun cas, l’autorització per part dels pares en la utilització de 
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les imatges, específicament en el cas de les imatges del centre hospitalari i sa majes-
tat el rei, doncs, que això és suficient com perquè no s’hagi vulnerat cap dels drets.

Nosaltres aquí tenim la nostra visió, hi insisteixo, en la idea de l’interès superior 
de l’infant, sempre, malgrat que un pare hagi pogut autoritzar que es facilitin les 
imatges. En tot cas, jo em remeto a un paràgraf d’un dels informes que hem rebut, 
concretament el del CIC, eh? I, a més a més, els posem en relleu, perquè succeeix 
altres vegades que s’utilitza la imatge dels menors, i especialment, en aquest cas, és 
significatiu el que diu el CIC. Diu: «Una de les qüestions fonamentals sobre les que 
cal aturar-se és l’incompliment de manera generalitzada del principi 11 del Codi de-
ontològic del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que fa referència a la protecció 
dels drets dels menors. En aquest apartat s’especifica de forma clara que cal evitar 
la difusió de la identitat dels menors quan apareixen com a inculpats en causes cri-
minals, o, com a norma general, quan han estat entrevistats, fotografiats o filmats.»

Tot això, s’ha localitzat en un gran nombre de notícies que inclouen la identifi-
cació d’un dels implicats, menor d’edat, i de la mateixa manera, s’han publicat di-
verses imatges dels menors, desallotjant la zona afectada de l’atemptat i, per tant, 
òbviament, sense ni tan sols cap mena d’autorització. I aquest és el paràgraf al que 
els volia fer especial referència: «La immediatesa que ofereix el periodisme digital 
i la necessitat d’informar l’audiència en temps real són una arma perillosa per als 
periodistes, ja que la informació de qualitat pot quedar condicionada a l’espectacu-
larització del contingut en el qual la presència de menors d’edat pot contribuir a dra-
matitzar els fets.» Sobre aquesta qüestió, també s’ha fet ressò l’informe del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. En tot cas, posar sobre la taula aquest element. No-
saltres, com a departament, vàrem intentar actuar en aquells òrgans que considerà-
vem que hi tenien competències. Insisteixo en l’arxiu per part de la fiscalia, i en tot 
cas, l’informe del CAC i del CIC, que vostès poden consultar, i que fa especial refe-
rència a aquesta qüestió. En tot cas, considera també que hi ha hagut una utilització 
i l’informe del CAC és molt extens i molt exhaustiu, una utilització indeguda de les 
imatges dels menors, justament per aquest interès, potser, de dramatitzar la situació.

Bé, jo deixo aquí la meva intervenció i, en tot cas, el secretari Amorós farà una 
altra referència i em presto a les preguntes que vostès considerin amb relació a la 
participació del nostre departament.

El president

Bé.

Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
357-00001/12

Senyor Amorós, si us plau.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, agrair-los en primer lloc, 
primer, que hagin fet aquesta comissió i, segon, que hagin tingut l’amabilitat de con-
vidar-nos. Deixi’m fer una consideració prèvia respecte a la intervenció que els faré 
a partir d’ara. No serà una intervenció centrada en els aspectes de seguretat, sinó 
que creiem que el que ens correspon són més aviat els aspectes de prevenció des 
d’una perspectiva de la intervenció social, i no només es centrarà, la nostra activitat 
i el nostre pensament, amb relació a l’extremisme violent que utilitza l’islam com a 
excusa, sinó també des d’una perspectiva integral que aborda tots els fenòmens d’ex-
tremisme violent a casa nostra.

Potser algú es preguntarà: «I què hi fa aquí, el d’immigració, en aquesta matè-
ria?», no? I m’agradaria contextualitzar aquesta intervenció amb una de les reacci-
ons que hi ha hagut, molt freqüentment, amb relació a l’anàlisi dels atemptats, que 



DSPC-C 41
10 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CIAA  7 

sovint s’ha dit: «Com és que uns joves que havien anat al sistema educatiu, que 
tenien bones feines, que parlaven català, estan com a presumptes autors d’aquests 
atemptats?» 

I jo els faig una altra pregunta: «Com és que ens sorprèn que un jove de Ripoll 
parli català?» I, per tant, probablement aquí el que ens fallen són els instruments de 
mesura; és a dir, potser no només és treball, estudis, llengua, sinó també és –i so-
bretot és– si se sentien o no se sentien membres d’aquesta societat. Algú que fa uns 
actes tan horribles contra altres membres d’aquesta societat, és evident que no se’n 
sent part, que no en forma part, que no n’és solidari. I, per tant, el que hem d’analit-
zar és una mica més complex.

Estructuraré la intervenció en tres blocs: un, d’anàlisi de context social, que, per 
aquesta introducció que els he fet, és el que ens sembla més rellevant..., un que ha-
víem fet abans dels atemptats i dos que hem fet després dels atemptats.

Respecte al context social, mirin, venim d’un gran canvi. Catalunya ha tingut 
una transformació a l’inici del segle xxi com ningú més a Europa en aquest segle 
xxi, com ningú més. I hem fet aquest canvi, bé, amb un resultat que podríem dir 
que de moment les coses van raonablement bé, sense desconèixer, evidentment, ni 
deixar de reconèixer que tenim problemes socials, per descomptat, i ara en farem 
menció; però sí que és cert que en termes comparats amb d’altres països el nivell de 
percepció pública o d’opinió pública respecte a la immigració és sensiblement més 
bo al nostre país que a molts altres llocs de la Unió Europea.

Què hem fet bé, per tant? Hi ha alguns enfocaments, compartits àmpliament per 
tots els grups polítics, que han estat positius; per exemple, l’enfocament de les nos-
tres polítiques és la ciutadania, el nostre objectiu en polítiques d’immigració és fer 
ciutadans. I això ha estat compartit per tots.

Ha estat bo, per exemple, el principi d’accés normalitzat als serveis públics, els 
mateixos serveis públics per tothom. Això ha estat un encert. I ha estat un encert, 
també, un model de convivència flexible entre demanar a la gent que comparteixi 
algunes coses i respectar al mateix temps que en unes altres som diferents. Aquest 
equilibri entre diversitat i cohesió, molt propi de Catalunya, no s’ha produït en d’al-
tres països d’Europa i creiem que ha estat un encert, eh?

Fruit d’aquests encerts, s’ha de destacar que la resposta catalana en aquest 
atemptat va ser clarament diferent a la resposta que s’ha donat en altres llocs des-
prés d’atemptats similars. Aquí no van predominar ni discursos a favor d’una guerra  
exterior ni discursos a favor d’una guerra interior que suposés limitació de drets. 
Aquí, el que va haver-hi, des del minut zero, va ser una compareixença conjunta del 
president de la Generalitat, el vicepresident i l’alcaldessa de Barcelona, per exemple, 
dient: «Els terroristes no ens canviaran»; dient: «Els terroristes no faran que deixem 
de ser un país d’acollida»; dient que la diversitat és un dels nostres tresors.

Això ha estat una resposta radicalment diferent a la que s’ha produït en altres 
països. I crec que ve d’aquestes coses. Ara, tot no ho hem fet bé; hi han coses que 
clarament hem de millorar, també. El nostre procés migratori ha estat, quant a ges-
tió de fluxos, bastant desastrós: gairebé més de la mitat dels nostres migrants, se-
gons diferents estudis, han passat per amplis períodes d’irregularitat..., i, per tant, de 
l’exclusió que això suposa i de la marginalitat que això suposa.

Quant a mobilitat social, ens queden molts reptes per complir: hi ha desigualtat 
en inserció laboral, hi ha desigualtat en ingressos i hi ha desigualtat en èxit escolar 
en funció de l’origen. I, per tant, són elements que hem de tenir en compte.

I després, un dèficit. Potser estem, a vegades, molt cofois del nostre discurs i 
potser a vegades no l’apliquem del tot. El nostre discurs, deia, és un equilibri entre 
allò que compartim i allò en que som diferents; en allò que compartim ens posem 
d’acord molt de pressa, en respectar allò que som diferents ens costa una miqueta 
més. I, per tant, hi han alguns no membres de la societat majoritària, podríem dir, 
que a vegades se senten..., que poden tenir aquesta sensació d’exclusió.
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I clarament: falta interacció a la nostra societat. Sense coneixement de les llen-
gües oficials per part de tots els ciutadans de Catalunya, la interacció és impossible. 
O hi ha poca interacció, per exemple, en àmbits de visibilitat pública, com aquest 
Parlament, com els presentadors de televisió, com professions de prestigi, com pro-
fessors universitaris, com alumnat universitari. Clarament, hi ha molts àmbits on 
falta interacció.

Aventurem la resposta a la pregunta difícil: per què uns nois de Ripoll deci-
deixen cometre aquests atemptats? I ja els hi dic, no tenim la resposta, però fruit 
d’aquesta comissió l’hem d’anar construint, la resposta. I hi ha un element de res-
posta que s’ha de deixar molt clar, sempre: quan un decideix cometre això, hi ha una 
part de responsabilitat individual, que és inalienable, que correspon a la persona, i 
això no és discutible, però hi han elements de risc que hi poden ajudar a no sentir-se 
membre d’aquesta societat. Els podem mesurar en termes, com hem fet sempre, de 
treball, d’estudis, de relació en l’àmbit formal, de coneixement de les llengües, però 
fins i tot si tinguéssim això resolt –que tots aquests factors de risc existeixen i són 
factors que risc que existeixen–, si els tinguéssim tots resolts, en quedaria un darrer: 
se’n senten membres?, hi pertanyen? I encara un altre: si se’n sentissin membres, la 
resta els reconeixem com a tal? Perquè aleshores els pregunto, senyors diputats: per 
què ens sorprèn que uns joves de Ripoll parlin català si és el més normal del món?

Un altre risc que hauríem d’evitar: és un tema intern o és un tema extern? El risc 
d’externalitzar-lo; el risc de pensar: «No, no; això és una qüestió que va de salafisme, 
que és una cosa externa, que no té a veure amb el nostre islam, a Catalunya, o amb 
les nostres comunitats o amb els nostres migrants a Catalunya»; el risc de reduir-ho 
a una qüestió teològica per exorcitzar-ho, per no veure el que pot passar, o el risc de 
pensar que és excepcional. No; el risc hi és, i ho hem de reconèixer i s’ha d’encarar.

Segon element de context: hem entrat en una nova fase. El 80 per cent de les per-
sones estrangeres que viuen a Catalunya fa més de cinc anys que hi viuen, ja tenen 
un permís de residència de llarga durada –el 85 per cent dels estrangers a Catalunya 
tenen un permís de residència de llarga durada–, i ja el 50 per cent dels estrangers, 
a Catalunya, fa més de deu anys que hi viuen. En els últims deu anys, 400.000 per-
sones han adquirit la nacionalitat.

Per tant, ja no parlem tant d’immigració, que continua existint i continuem sent 
una societat oberta; hem de parlar de com construïm un sol poble amb gent que ve 
de tot arreu; hem de parlar de com construïm una sola societat feta de gent molt di-
versa. Aquest és el repte i aquest és el que hem d’encarar de futur.

Què vàrem fer sobre aquesta matèria –des del nostre àmbit, eh?, des del nostre 
àmbit; el Govern té molts més àmbits, òbviament, eh?– abans dels atemptats? Tre-
ballar sota tres principis. Primer, que la resposta de seguretat a l’amenaça dels ex-
tremismes violents és necessària però no suficient, que cal desenvolupar una política 
efectiva de prevenció, detecció i intervenció des d’una perspectiva social. Segon, que 
parlem d’extremismes violents en plural, no només hi ha una forma de sentir-se ex-
clòs d’aquesta societat, n’hi ha diverses. I tercer, aprofitant..., a resultes del principi 
que acabo d’enunciar, tractarem de la mateixa manera tant l’extremisme violent que 
utilitza l’islam com a excusa com aquell extremisme violent que pretén expulsar els 
musulmans de les nostres societats. I amb aquestes perspectives.

Accions dutes a terme abans dels atemptats: anàlisi d’experiències internacio-
nals, coordinació en un grup de treball tècnic intern no formalitzat, on els membres 
d’aquest grup estem en aquesta taula pràcticament tots, eh?, que hi havia Justícia, hi 
havia Afers Religiosos, hi havia Ensenyament, hi havia Mossos, érem nosaltres, i 
que ens reuníem per analitzar i compartir experiències i impressions d’aquesta ma-
tèria.

Vàrem fer també una jornada de treball amb experts internacionals, aquest grup 
que els estic dient, el 18 de novembre de 2016, i arran d’aquí vàrem començar a ela-
borar documents per prevenir..., un possible pla d’actuació intern del Govern. Hi ha 
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un primer esborrany d’aquest document que es va fer. I també, a nivell local, dife-
rents experiències de diàleg intercultural com a instrument d’elaboració de contra-
narratives i també com a instrument de prevenció dels extremismes. El diàleg, la 
interacció a nivell local és molt útil per la prevenció.

Què hem fet, després dels atemptats? Mirin, els diré una cosa, els atemptats no 
ens han canviat, com va dir el president, com va dir l’alcaldessa de Barcelona, com 
va dir el vicepresident, no ens han canviat els atemptats. Ara, després d’una cosa tan 
grossa, és obligatori revisar el que has fet, revisar el que has programat. Com ha ex-
plicat el secretari Ginesta, en aquell moment estàvem elaborant el Pla de ciutadania 
i de les migracions, i per tant era obligatori fer-li una revisió. No ens han canviat els 
principis, però sí que li havíem de fer una revisió.

Respostes immediates. El primer crèiem que era construir un marc d’anàlisi, una 
conceptualització del que ens havia passat, un discurs públic que acompanyés els 
ciutadans a entendre el que ens estava passant quan els ciutadans estàvem sota es-
tat de xoc, i quina havia de ser la primera resposta, i quina havia de ser la primera 
prevenció: no dividir-nos com a societat. Això és precisament el que buscaven els 
terroristes. I crec, perdonin, que, mèrit de tots, no del Govern per descomptat, mèrit 
de tots –de tots: Govern, oposició, societat civil, etcètera–, vàrem fer una resposta 
unitària –i jo crec que això s’ha de...– i una resposta que va, en termes generals, unir 
més la gent que no pas separar-la. Això no treu que existeixin impulsors d’ideolo-
gies d’odi variades, islamòfobs, extremistes, que aprofitessin aquells dies per, a les 
xarxes socials, dir barbaritats. Però la resposta global del conjunt de la política cata-
lana, del conjunt de la societat catalana, crec que va avançar en aquest sentit positiu.

En la revisió que vàrem fer del Pla de ciutadania i de les migracions, evident-
ment, vàrem aprofundir en aspectes de la inclusió per reduir bretxa d’origen, espe-
cialment de la població d’origen marroquí en àmbits com el treball o l’educació; và-
rem aprofundir en mesures d’interacció; vàrem aprofundir en la necessitat d’elaborar 
un discurs que abordés aspectes ideològics i que elabori una narrativa contra les 
ideologies de l’odi. Deixin-me que ho tradueixi, el que diu el Pla de ciutadania, que 
té els tres eixos que demanen més inclusió a la nostra societat: tothom a dins i ningú 
fora; més interacció, més intercanvi, més contacte entre tothom, i més coneixement 
i reconeixement de la diversitat.

Deixin-me que els expliqui aquests eixos, que poden semblar abstractes, gene-
rals, al cas concret. Quan parlem d’inclusió, hem de valorar la inclusió laboral però 
també la social de les famílies. Treballant amb l’Ajuntament de Ripoll, l’alcalde del 
qual presideix aquesta comissió, treballant amb el consorci de serveis socials en 
el nou Pla de convivència que ha impulsat l’ajuntament amb el consorci, hi ha una 
dada que repica sempre al meu cervell: com vostè saben, els presumptes autors de 
l’atemptat eren germans de cinc famílies; d’aquestes cinc famílies, dels deu proge-
nitors, nou són analfabets, nou de deu, i el desè, el seu nivell d’estudis tampoc és 
gaire alt.

Llavors la pregunta és: com han estat inclosos en aquesta societat?, des de quan 
han crescut sols, aquests nois?, quina relació tenien amb la identitat d’origen?, com 
era valorada la identitat familiar? La interacció existia, certament, a l’escola, en el 
lloc de treball, fins i tot en llocs de lleure, però sempre formalitzats. Hi havia inte-
racció informal? Eren percebuts com dels nostres?, eren percebuts membres de la 
nostra societat?, quan ens sorprèn, hi insisteixo, que parlin català o castellà, joves 
de Ripoll.

La valoració de l’aportació de les seves famílies o del seu bagatge cultural és 
coneguda per la nostra societat? És reconeguda, la seva aportació? L’aportació 
d’unes famílies excloses socialment, analfabetes, és valorada, la seva aportació?, és 
reconeguda? Si ells superen tots els elements indicadors de –deixin-me posar-hi co-
metes– «integració social», si els superen tots, després són reconeguts per la socie-
tat majoritària com a membres? Crec que són preguntes que no justifiquen res, per 
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descomptat, no hi ha res que justifiqui que es cometi un assassinat, per descomptat, 
són preguntes només per posar damunt de la taula el que és la nostra feina: treballar 
sobre prevenció, treballar sobre factors de risc. Aquesta és la nostra feina. Òbvia-
ment, no justifiquen res de res.

Actuacions iniciades. No els puc amagar que el Pla de ciutadania va ser aprovat 
el 19 de setembre de 2017, que després hi ha hagut la intervenció de la Generalitat 
i que aquesta intervenció ha impedit iniciar línies de treball noves, sobretot si com-
portaven despesa pressupostària. Per tant, el 155 ens ha afectat, aquí. I això és un fet 
objectiu, eh?; no, no, no hi afegeixo cap mena de valoració subjectiva, és objectiu.

Ara bé, algunes coses sí que s’han iniciat. Hem iniciat un disseny de formació 
inicial per professionals públics de serveis socials, de serveis d’immigració, de ser-
veis de mediació, de serveis d’acollida. I ja n’hem fet diverses sessions a Manresa, 
al Consell Comarcal d’Osona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a Manlleu, en 
diferents municipis. Aquesta formació és per compartir un marc d’anàlisi amb el 
màxim número de tècnics socials, que estan en contacte amb la població i que, per 
tant, detecten coses, troben coses, es fan preguntes i volen saber a on poden traslla-
dar aquestes preguntes per obtenir respostes.

Segona qüestió, seguint l’encàrrec del Pla de ciutadania. Creiem que hem de re-
plantejar algunes coses del model de convivència de la nostra societat. I per això 
els convidem a tots –i des del Govern ho tenim aprovat en el Pla de ciutadania– a 
iniciar els treballs d’un pacte nacional per la interculturalitat –per la interculturali-
tat–, per parlar de com ens hem de relacionar, com hem de fer que tothom se senti 
membre de la nostra societat, com hem de fer que tothom s’hi senti inclòs; com hem 
de fer que tots interactuem; com hem de fer que la nostra societat conegui i recone-
gui la diversitat; per aconseguir, a partir d’aquestes tres coses –inclusió, interacció, 
diversitat– construir sentit de pertinença, que no hi hagi ningú que es senti tan lluny 
d’aquesta societat com perquè vulgui assassinar membres d’aquesta societat. Aquest 
és el nostre objectiu, que tothom s’hi senti que hi pertany, amb una opció política o 
amb una altra, amb uns objectius o amb uns altres, però membre d’aquesta societat, 
d’una societat.

I tot això es desplega en el Pla de ciutadania que vostès tenen disponible a inter-
net, a les pàgines 33 i 34, en les que veuran fins a disset accions, que no sé, presi-
dent, si tinc temps de detallar...

El president

El temps s’esgota. En tot cas, és molt interessant el que aporta... Si li sembla, la 
seva següent intervenció la hi deixarem també una mica dilatada perquè pugui res-
pondre...

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Molt bé.

El president

...i ampliar-la.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Doncs a les pàgines 33 i 34, punt 1.3.3, del Pla de ciutadania i de les migraci-
ons, vostès tenen disset actuacions que proposem que es duguin a terme al voltant 
d’aquesta matèria.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Amorós. 
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Compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
357-00005/12

És el torn del senyor Armand Calderó.

El director general de Serveis Penitenciaris (Amand Calderó i Montfort)

Disculpeu, és Amand Calderó, sense la erra. Bé, bona tarda a tothom, senyor 
president, senyores i senyors diputats. D’entrada també, agraïment d’haver-nos con-
vidat a participar en aquesta comissió d’investigació, perquè, òbviament, vam parti-
cipar, doncs, en la gestió de l’atemptat i creiem que podem aportar també informació 
important al respecte, no?

És evident que la reiteració d’atemptats des del 2004 a les ciutats europees, i 
també les múltiples operacions realitzades per desarticular també cèl·lules que pre-
paraven atemptats o es dedicaven a reclutament, finançament i propaganda de l’Es-
tat Islàmic, és evident que això ens va portar a una constatació, i és que alguns dels 
membres que havien participat en aquest seguit d’atemptats, doncs, eren, evident-
ment, membres que havien passat per les presons. No va ser el cas de l’atemptat de 
l’any passat a les Rambles, on es va constatar, doncs, que cap de les persones que hi 
havia participat s’havia radicalitzat en el si de les presons a Catalunya. Però, tanma-
teix, l’obligació nostra com a govern també, juntament amb la Comissaria General 
d’Informació dels Mossos d’Esquadra, era posar en marxa, doncs, tots els mecanis-
mes que ens aportessin informació respecte a les persones que havien participat en 
aquest atemptat.

Per tant, això vol dir que inicialment, doncs, vàrem dedicar-nos, Mossos d’Es-
quadra i la Direcció General de Serveis Penitenciaris, a contrastar tota la informació 
que teníem, per veure si alguns dels participants en aquest atemptat s’havien radica-
litzat a la presó i si, a més a més, podíem obtenir informació que, evidentment, ens 
portés a la detenció d’aquestes persones i a la resolució del cas.

Aquí, deixar ben clar que nosaltres el que vam fer és posar en marxa els meca-
nismes que tenim ja articulats des de fa temps, juntament amb la Policia - Mossos 
d’Esquadra –per tant, Departament d’Interior i Departament de Justícia–, i és que 
la Direcció General de Serveis Penitenciaris compta amb una unitat, amb un servei 
d’intel·ligència, que és l’àrea d’informació i seguretat. Aquesta àrea d’informació i 
seguretat té una missió molt concreta, que és gestionar tota la informació, gestio-
nar i analitzar tota la informació que obtenim dels centres penitenciaris, no només, 
doncs, en l’àmbit gihadista i en l’àmbit de terrorisme extrem, sinó, evidentment, 
també en l’àmbit de la delinqüència que es pugui produir en el si dels serveis peni-
tenciaris, en el sí de les presons de Catalunya, i també relacionades amb l’exterior. 
Aquesta àrea d’informació i seguretat, a més a més, compta també amb una unitat 
específica que es dedica precisament a la investigació en l’àmbit del terrorisme ex-
tremista. Aquesta unitat es va crear ja l’any 2015 i és una unitat que es dedica exclu-
sivament, doncs, a analitzar tota aquesta informació.

Com vostè saben també, en l’àmbit de la Comissaria d’Informació dels Mossos 
d’Esquadra es van crear els Proderai. Els Proderai són els procediments de detec-
ció de radicalització islamista. Actualment hi ha tres Proderais: un, de la comunitat 
educativa; l’altre és de les comissaries de policia, atenció a la víctima i policies lo-
cals, i el tercer Proderai és el d’execució penal, no?

Quins són, d’alguna manera, els objectius del Proderai? El Proderai és un pro-
grama que ja ve funcionant i que vam posar evidentment, doncs, en marxa també en 
el moment de la perpetració de l’atemptat, no? Els objectius del Proderai d’execució 
penal són bàsicament detectar les radicalitzacions islamistes que es produeixen als 
centres penitenciaris de Catalunya –o que es poden produir– i realitzar un segui-
ment de la seva evolució durant la privació de llibertat. Un altre objectiu important 
és establir també els canals de supervisió de cada cas en el moment just de l’excar-
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ceració, és a dir, en el trànsit a la vida en llibertat, que és un moment, evidentment, 
on ens hi juguem molt en matèria de seguretat, i també de reinserció.

En aquest projecte Proderai es van desenvolupar també plans de formació, i 
aquests plans de formació per al personal penitenciari. Quina formació rep el per-
sonal penitenciari en l’àmbit de la detecció de casos de radicalització? Doncs bé, és 
una formació molt bàsica de detecció a través d’un protocol d’indicadors que seguim 
d’una manera..., molt fil per randa, per valorar si realment hi han indicis de radica-
lització en la conducta dels interns.

A banda d’això, es va establir un programa d’anàlisi de sistema de casos. Cada 
mes hi ha una reunió de la taula d’anàlisi conjunta, que es reuneix entre Mossos 
d’Esquadra i la Direcció General de Serveis Penitenciaris, i aquesta taula, evident-
ment, en l’ocasió de l’atemptat, doncs, va tenir un valor molt important d’aportació 
d’informació pel que fa a la policia, a la investigació policial que es duu a terme.

Dir que la inclusió d’interns de seguiment en el protocol es produeix pels se-
güents criteris. En primer lloc, interns en presó provisional o condemnats per delic-
tes tipificats de terrorisme, en qualsevol de les seves modalitats; interns que des dels 
diferents cossos policials de l’Estat es comunica a l’àrea d’informació i seguretat la 
necessitat que siguin supervisats durant el compliment de la seva condemna –per 
tant, hi ha interns que, quan ingressen a presó, nosaltres tenim ja una llum vermella 
de supervisió que hem d’activar–, i aquells interns, també, en què el personal peni-
tenciari observi conductes que siguin indicadors de processos de radicalització, és a 
dir, interns que no tenim cap mena de notícia però que quan veiem la seva evolució 
en l’àmbit penitenciari, doncs, observem que fan un cert proselitisme d’una determi-
nada ideologia, que fan que una certa conducta d’extorsió envers altres interns, és a 
dir, que posen, d’alguna manera, alguna llum vermella també d’indicadors que ens 
fan pensar que hi pot haver una radicalització en marxa.

Sobre els interns que s’inclouen en el protocol, es realitza una anàlisi de risc, i 
aquesta anàlisi de risc nosaltres la posem en tres nivells de supervisió: un nivell 1, 
que són interns dels que es disposa d’alguna informació genèrica que podria indi- 
car que es troben immersos en processos de radicalització; un nivell 2, que són in-
terns que mostren la presència d’algun indicador de radicalització, i un nivell 3, 
d’interns condemnats per delictes de terrorisme o que presenten diversos indicadors  
de radicalització. La inclusió dels interns en aquests nivells de seguiment no com-
porta cap restricció en la seva vida penitenciària, però sí que comporta, d’alguna 
manera, una llum d’alerta pel que fa a la necessitat de seguiment. 

Dir que en aquests moments a Catalunya no hi ha pràcticament interns condem-
nats per delictes de terrorisme, perquè, com vostès saben, la competència en l’àm-
bit de terrorisme és de l’Audiència Nacional, i, per tant, moltes de les persones que 
han estat detingudes en virtut d’operacions que s’han realitzat, doncs, a Catalunya, 
evidentment, passen a disposició de l’Audiència Nacional i després no forçosament 
han de tornar aquí, malgrat que hi tinguin vinculació familiar. Molts d’ells conti-
nuen dispersos per diferents presons de l’entorn de l’Estat espanyol i, per tant, no 
venen a complir la condemna aquí. Malgrat tot, algun dels casos sí que ha ingressat 
a complir condemna.

Però, malgrat això, nosaltres hem de seguir amatents en l’àmbit d’aquests tres 
nivells de seguiment, per si realment observem que es puguin produir indicadors de 
radicalització.

Per nosaltres és molt important el Pla de formació bàsica que reben els funciona-
ris. Des d’aquest punt de vista, els funcionaris, a través del Centre d’Estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada, s’ha incorporat en la seva formació aquesta formació 
com a obligatòria, i, evidentment, doncs, anem fent un pla molt estructurat de for-
mació dels diferents professionals de l’àmbit penitenciari.

També destacar que participem en programes europeus, com per exemple Local 
Institutions Against Violent Extremism, en prevenció comunitària de radicalització, 
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que comporta formació de treballadors socials i treballadores socials nostres, en 
l’àmbit de contrastar diferents programes que es realitzen en l’àmbit europeu.

També hi han programes d’intervenció en els centres penitenciaris... I explico tot 
això no tant perquè tingui relació amb la investigació que es va fer de l’atemptat, 
com sí perquè a través d’aquestes intervencions que fem en l’àmbit penitenciari obte-
nim molta informació que, evidentment, posem a disposició i compartim, com hem 
dit abans, a través de l’àrea d’informació i seguretat amb els Mossos d’Esquadra, 
i, per tant, compartim els diferents protocols que emmarca el Proderai. Però deia 
que, a més a més, hi han programes de prevenció i intervenció, com per exemple 
el Programa d’educació intercultural als centres penitenciaris, que és un programa  
de convivència en la diversitat; aquest programa és important des d’un punt de vista de  
prevenir, doncs, diferents possibilitats de radicalització, i el que es tracta és de supe-
rar prejudicis i desenvolupar actituds favorables al diàleg i a l’empatia i el respecte 
a les diferents cultures.

Tenim també un programa, que és el programa Arrel, on també treballem la 
prevenció de la radicalització violenta amb tres grans objectius: crear un entorn que 
eviti la radicalització. És molt important, abans el secretari Amorós parlava tam-
bé del sentit de pertinença, és molt important treballar, per tant, amb l’entorn que 
eviti..., amb el reforç de la vinculació amb l’entorn que eviti la radicalització. Iden-
tificar també perfils vulnerables, sobretot en població jove, és a dir persones que 
quan ingressen a la presó t’adones que poden ser objecte d’extorsió per part d’altres 
persones i que, evidentment, poden ser objecte també de caure en xarxes de radica-
lització i, per tant, hem d’identificar els perfils més vulnerables, protegir-los d’una 
hipotètica captació. I desvincular els presos captats pels grups extremistes; algun 
cas hem tingut d’interns que ingressen a la presó i que ja han estat objecte d’alguna 
temptació, per dir-ho d’alguna manera, a través de xarxes extremistes i, per tant, és 
important també poder treballar amb aquestes persones els processos de desvin-
culació d’aquests grups i d’aferrament amb un altre entorn, evidentment, molt més 
prosocial.

També participem en el programa Prepare de la Unió Europea, que es tracta de 
treballar justament el pas de la presó a la comunitat, és a dir, justament quan els in-
terns comencen ja a gaudir de permisos i comencen també a tenir els seus primers 
contactes amb la comunitat. És important, aquest moment, és molt important. I, per 
tant participem en projectes europeus que ens donen la possibilitat de compartir ex-
periències i que, per tant, ens donen la possibilitat d’enriquir també els nostres pro-
pis programes a l’hora de desenvolupar-los.

És important també destacar que ara ens trobem en un moment, com deia també el  
secretari Amorós, on hem de fer revisió també del que hem fet i admetre també que 
en alguns aspectes, doncs, podem millorar, i molt, i, per tant, ens interessa molt po-
tenciar també –i en això també col·laborem amb la Unió Europea– programes de 
formació molt més especialitzada, amb psicòlegs de la nostra organització i amb 
educadors de la nostra organització. És important formar aquest tipus de professio-
nal, aquesta tipologia de professionals, per tal de que quan desenvolupin la seva fei-
na, doncs, tinguin formació en aquesta àrea.

És important també el que desenvolupem amb els mediadors interculturals en 
els centres penitenciaris, i és important tenir present també –encara que en aquests 
moments no els hem posat en marxa, perquè no hi ha interns condemnats per terro-
risme a les presons de Catalunya, però quan hi siguin, que probablement hi seran, 
malauradament–, doncs, desenvolupar també programes d’intervenció per als in-
terns condemnats pels delictes de terrorisme gihadista, per exemple, com els que es 
desenvolupen a països com Dinamarca i la Gran Bretanya.

I, bàsicament, una mica, això és el que els volia explicar. Nosaltres pensem, quan 
fem una mica d’avaluació de quin va ser el mecanisme que vam posar en marxa ar-
ran de l’atemptat, que vàrem poder aportar molta informació, Mossos d’Esquadra i 
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nosaltres, a la investigació, i vàrem poder-la aportar gràcies a que hi ha estructurat 
un sistema d’informació important, molt sòlid, a través de l’àrea d’informació i se-
guretat. Aquesta àrea d’informació i seguretat, que té la seva seu a la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris, està composta no només de professionals de l’àmbit 
penitenciari, sinó que treballem ja d’una manera mixta amb Mossos d’Esquadra, 
amb presència en la mateixa unitat. Això ens garanteix, doncs, que puguem fer un 
seguiment mensual de casos i que, per tant, el flux d’informació sigui un flux d’in-
formació que circula d’una manera constant i que ens permet estar al dia del segui-
ment que fem dels interns que observem que puguin ser interns amb un perill de 
radicalització.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Amand Calderó.

Compareixença d’Enric Vendrell i Aubach, ex-director general d’Afers 
Religiosos

357-00004/12

Ara seria el torn del senyor Enric Vendrell.

Enric Vendrell i Aubach (ex-director general d’Afers Religiosos)

Moltes gràcies, president. Diputades, diputats, m’han de permetre una prèvia, i 
és que, potser pel fet que ja no soc el director general d’Afers Religiosos, hi ha hagut 
una manca d’informació i, en arribar avui aquí, he sabut que havia d’intervenir per 
un temps de deu minuts. Jo havia entès que venia a respondre preguntes dels grups. 
Per tant, donat que he tingut aquest temps, si les meves idees no són prou estructu-
rades, els demano per endavant disculpes.

Bé, se’m demanen els mecanismes..., concretament, l’escrit que se m’ha lliurat 
diu, en qualitat d’expert, doncs, que «parli dels mecanismes institucionals de res-
posta als atemptats del passat mes d’agost». Aquesta resposta l’estructuro en tres 
apartats: el primer mes –per tant, des del mateix 17 d’agost fins al dia 21 de setem-
bre–; de llavors ençà, i una tercera part, sobre aquells temes que jo crec que el país 
té pendents.

Sobre el primer mes... –brevíssimament, però perquè entenguin que la Direcció 
General d’Afers Religiosos es va bolcar des del minut zero a donar resposta justa-
ment als atemptats–, doncs el mateix dia, com deia el secretari d’immigració o el 
secretari general del departament, el mateix dia dels atemptats, vam estar en con-
tacte amb la policia i Mossos d’Esquadra, contacte que mantenim habitualment en-
tre la policia i la Direcció General d’Afers Religiosos; hi ha intercanvi d’informació 
constant. Doncs, bé, aquell dia, immediatament, vam compartir informació. Se’ns 
demanaven dades d’algunes comunitats, concretament del Raval, perquè, doncs, re-
cordaran que s’amagaven o corrien o marxaven pels carrers del Raval, per si eren 
comunitats del Raval les que podien estar donant aixopluc, etcètera, no? I també el 
mateix dia dels atemptats contactem amb les diferents federacions de comunitats 
islàmiques catalanes per mirar de traslladar-los la serenitat que ens semblava abso-
lutament necessària des del Govern.

L’endemà, el dia 18, deixeu-me destacar dos coses. Vam considerar, juntament 
amb la consellera Meritxell Borràs, enviar un correu electrònic al conjunt de totes 
les entitats religioses del nostre país fent una crida a la calma i posant de manifest la 
importància que les diferents entitats religioses tenien en aquell moment per justa-
ment mirar de traslladar aquesta serenitat al conjunt de la ciutadania. I també aquell 
dia vam entrar en contacte i vam parlar llargament amb la comunitat islàmica An-
nur, de Ripoll, la comunitat l’imam de la qual estava implicat.

Com a dada també a tenir en compte, aquell mateix diumenge, ja, dia 20, hi va 
haver una missa a la Sagrada Família, i hi vam assistir, i llavors el dilluns 21 d’agost, 
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per un costat, amb la consellera de Governació ens vam desplaçar a Ripoll, ens vam 
reunir amb l’alcalde de Ripoll, també hi havia el secretari de Ciutadania i immigra-
ció, per definir unes primeres mesures a prendre i per tal de donar resposta de ma-
nera global o col·lectiva a aquella situació, no?

El mateix dia 21 hi va haver una important concentració, que després va anar 
seguida de manifestació, convocada pel conjunt de les comunitats islàmiques cata-
lanes, aquí a Barcelona. I a l’acabar aquella manifestació el president de la Gene-
ralitat va tenir interès de reunir-se, de trobar-se, de parlar amb diferents persones 
implicades en l’organització d’aquella manifestació. I tant la consellera Borràs com 
jo mateix vam assistir a aquella trobada.

El dia 24 d’agost vaig assistir a una reunió amb l’alcaldessa i amb l’Ajuntament de  
Sant Sadurní d’Anoia, perquè vostès recordaran, ho suposo, que va ser a tocar  
de Sant Sadurní precisament on va ser abatut el darrer dels terroristes, i, per tant, 
hi havia a la població, hi havia a Sant Sadurní un neguit molt important. I vaig des-
plaçar-me a Sant Sadurní; vaig tenir, deia, una reunió amb l’alcaldessa i amb l’ajun-
tament, i després, junts, ens vam desplaçar i ens vam reunir amb els membres de la 
mesquita de Sant Sadurní.

El dia 29, encara d’agost, hi va haver una primera reunió tècnica –s’hi ha referit, 
crec, el secretari de Ciutadania i immigració–, una reunió tècnica que vam consti-
tuir amb alcaldia, amb consell comarcal, amb Ensenyament, amb Afers Religiosos, 
etcètera, i que, de fet, no ha parat de treballar i que segueix treballant. Això es cons-
titueix, dic, ja el 29 d’agost.

El dia 30 hi va haver reunions transcendents, importants, amb la principal fede-
ració de comunitats islàmiques de Catalunya, que és la Unió de Comunitats Islàmi-
ques de Catalunya. A aquesta federació pertany la comunitat musulmana de Ripoll 
afectada per aquests fets. I el 6 de setembre –és un repàs molt ràpid–, el 6 de setem-
bre, hi ha una segona reunió d’aquest òrgan tècnic que els deia, creat a Ripoll, una 
reunió també aquell dia 6 amb aquesta comunitat islàmica Annur, de Ripoll. El dia 
15 vam voler reunir-nos amb l’altre oratori present, l’altra comunitat islàmica de la 
ciutat de Ripoll. I el 21, els deia, i amb aquesta data tanco aquest primer apartat, el 
21, vam celebrar una reunió amb diferents representants de les comunitats islàmi-
ques catalanes i la consellera Meritxell Borràs; reunió que m’hi referiré en l’últim 
apartat de la meva exposició, perquè d’aquella reunió n’havien de sortir o la voluntat 
era que en sortissin una sèrie de línies d’actuació que els fets, que el calendari polític 
del país va deixar una mica en via morta.

Més enllà d’aquest primer mes, què fem o què ha estat fent la Direcció General 
d’Afers Religiosos per donar resposta a la situació creada pels atemptats del mes 
d’agost? A mi m’agrada parlar de continuïtat, senzillament de continuïtat. Crec que 
el que hem estat fent com a govern de la Generalitat en relació amb els drets de lli-
bertat religiosa, globalment, jo penso que s’està o s’ha estat fent bé, tot i que, com 
deia el secretari d’immigració, això no vol dir que no hi hagi coses que no estem 
fent, potser. I aquesta és la darrera part de la meva intervenció. 

Però continuïtat, els dic. Què vol dir això? Ràpidament i a grans trets. A mi 
sempre m’agradava explicar la feina de la Direcció General d’Afers Religiosos en 
quatre grans línies de treball. La primera era que fèiem un gran esforç per conèixer 
la diversitat religiosa del país. El primer que ens semblava que ens feia falta com a 
govern és conèixer. Això s’ha concretat aquests anys en actualitzacions periòdiques 
del mapa religiós del nostre país; un mapa que vostès poden consultar, que està a la 
plana web de la direcció general; un mapa que es va començar a confeccionar ja a 
l’any 2000, quan es crea llavors la Secretaria d’Afers Religiosos; un mapa que ens 
està dient quines són les diferents comunitats religioses que hi ha en aquest país, 
quins centres de culte tenen, a on els tenen, etcètera.

Aquesta informació que ens aporta el mapa..., l’any 2014, vam decidir ampliar 
aquesta informació amb un altre instrument que vam crear que vam anomenar el 
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Baròmetre sobre la religiositat i la gestió de la seva diversitat. Això és un treball que 
vam encomanar al Centre d’Estudis d’Opinió, que vam poder repetir l’any 2016 i 
que et dona una informació molt preuada sobre què pensen en matèria religiosa els 
ciutadans d’aquest país. Més enllà de si es posicionen com a creients o no i de quina 
religió, si és que es manifesten creients, més enllà, dic, d’això, hi ha un munt d’in-
formació, hi ha moltíssimes preguntes que ajuden a copsar fins a quin punt aquest 
gran canvi que deia el secretari d’immigració que ha sofert el nostre país en aquests 
darrers anys, fins a quin punt aquest gran canvi viscut en la nostra societat es viu 
de manera serena o com un conflicte, no? Aquests, dic, són els instruments que hem 
mirat d’impulsar per conèixer la diversitat religiosa.

La segona línia de treball, i que jo penso que caldria continuar, és precisament 
tot el que té a veure amb difondre precisament entre la ciutadania aquesta diversitat 
religiosa. Això és una dada, per exemple, que ens va sortir reiterada en el Baròmetre 
sobre la religiositat. I és que la ciutadania d’aquest país es manifesta, més enllà de 
creient o no, es manifesta interessada per la temàtica religiosa però alhora es mani-
festa amb un alt grau de desconeixement sobre les religions presents al país. Com a 
direcció general, sempre vàrem creure que aquest desconeixement podia ser en un 
moment donat una font de conflictes pel país, no? I, per tant, dic, la segona línia que 
teníem de treball era tot un seguit d’accions de cara a difondre aquesta diversitat re-
ligiosa entre la ciutadania.

Una tercera línia d’actuació és tot el que hem anat fent per estar al costat, per 
assessorar, per donar suport, per donar escalf a les entitats religioses d’aquest país. 
A ningú se li escapa que, més enllà de la religió catòlica, les altres –fins a dotze– re-
ligions presents al nostre país reben el qualificatiu de «religions minoritàries» –i no 
és perquè sí que reben aquest qualificatiu, no?–, i són molt presents alguna d’elles, 
però és evident que encara a dia d’avui el seu grau d’organització i de consolidació, 
doncs, és bastant precari. I, per tant, hi insisteixo, calia, cal, crec, actuar al costat 
d’aquestes entitats, donant-los suport, donant-los assessorament sempre que ho han 
necessitat.

Aquesta línia de treball no s’entendria si alhora no parléssim del suport i l’asses-
sorament a l’Administració local del país. Perquè segur que no se’ls escapa, diputats 
i diputades, que les entitats religioses allà on desenvolupen la seva activitat és en els 
municipis del nostre país. I, com que tenim tants i tants petits municipis, moltíssi-
mes vegades la qüestió de la diversitat religiosa o la qüestió dels drets de llibertat 
religiosa és una matèria desconeguda encara avui per molts tècnics o també molts 
regidors del país. Per tant, hi insisteixo, més enllà d’assessorar a les mateixes en-
titats religioses, s’ha hagut de fer un treball d’acompanyament i d’assessorament a 
l’Administració local del país.

I l’última, la quarta línia d’actuació que hem dut a terme, i que emmarco en 
aquest capítol de continuïtat que crec necessària per donar resposta als atemptats, 
és el suport que s’ha anat prestant als serveis públics del nostre país perquè siguin 
capaços d’atendre des de la perspectiva de la diversitat religiosa. Això vol dir que 
hem treballat amb els professionals de la sanitat, això vol dir que hem treballat amb 
els professionals dels serveis penitenciaris, per exemple, que hem treballat amb els 
professionals de l’àmbit educatiu, etcètera, també amb els professionals dels mitjans 
de comunicació, etcètera. 

És a dir, hi ha un seguit de professionals en aquest país que, per desconeixement, 
no tenen interioritzats aquesta diversitat religiosa, aquest dret a la llibertat religiosa; 
de manera interioritzada, no tenen consciència del que suposa reconèixer el dret, 
amb tota la seva amplitud, a la llibertat religiosa. Per tant, hi insisteixo, havíem estat 
treballant al costat d’aquests professionals del nostre país per tal que poguessin ple-
nament donar resposta al que aquestes diferents comunitats religioses ens plantegen 
en el seu dia a dia.
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Tercera part de la meva exposició. Crec que, més enllà de la continuïtat, cal 
afrontar una sèrie de temes pendents. I aquests temes que, com a país, com a govern, 
tenim pendents, escoltin, els tenim pendents d’acord amb el marc legal actual; no 
parlo de fer noves lleis ni de canviar grans coses, d’acord amb el marc legal actual 
–Constitució, Estatut, Llei orgànica de llibertat religiosa i l’Acord de cooperació de 
l’Estat espanyol amb la Comissió Islàmica d’Espanya, que és llei, llei aprovada l’any 
92. D’acord amb aquest marc legal i d’acord amb les mateixes federacions islàmi-
ques d’aquest país, perquè s’havia ja treballat amb elles i perquè hi havia un amplís-
sim consens, què caldria afrontar des del meu punt de vista?

Precisament, i no estava ni previst així, però jo vaig citant el secretari d’immi-
gració, segurament perquè ens hem entès molt bé tots aquests anys que hem treballat 
plegats, però ell deia que hi havia un tema important sobre construcció d’identitat. 
I aquests temes que jo els plantejo o que jo crec que estan pendents de que el país 
afronti tenen a veure, justament, en bona mesura, amb aquesta qüestió d’aquesta 
creació d’identitat, no?

Per mi hi ha un..., si després volen fer preguntes, però, concisament, per mi hi ha 
la necessitat de garantir que els imams d’aquest país reuneixin uns requisits mínims 
per dur a terme la seva tasca. Insisteixo, hi ha consens amb les federacions islàmi-
ques catalanes per treballar plegats, no per imposar, per treballar plegats amb elles 
aquesta qüestió.

Caldria també garantir que els formadors que treballen en les mesquites d’aquest 
país... Tema, perdó, obro un parèntesi, tema del que es parla molt poc, es parla molt 
dels imams però no es parla gens –i els convido a investigar una mica i a conèixer–, 
no es parla gens dels formadors que setmanalment estan amb centenars i centenars 
i centenars de nens i nenes, els caps de setmana, amb els centenars, dic, de nois i 
noies musulmans catalans, que fan tasques, ja sigui de l’ensenyament de la llengua 
àrab o de la religió musulmana. Caldria també aquí garantir uns requisits mínims 
per treballar amb aquests nens i nenes. Tasca, insisteixo, que no fan els imams, eh? 

Caldria, des del meu punt de vista, fomentar de manera decidida el contacte en-
tre les entitats islàmiques del país i l’administració local. Això s’ha de dir sabent que 
hi ha una sèrie de municipis del país que ho fan. Però si parlem amb una mirada de 
tot el nostre territori, hem de ser conscients que encara avui hi ha massa municipis 
on l’ajuntament no coneix ningú de la seva comunitat islàmica –tampoc de les altres 
comunitats, eh?– i les comunitats no coneixen els seus representants polítics o els 
seus tècnics de referència a l’ajuntament.

I l’última cosa, i amb això acabaria. Lligat, precisament, a aquest acord de co-
operació que els deia jo entre la Comissió Islàmica d’Espanya i l’Estat, que és llei 
aprovada l’any 92, des del meu punt de vista, caldria implantar l’assignatura de re-
ligió islàmica a l’escola.

Jo sé que això que dic és un tema controvertit, però si em deixa el president dos 
minuts, mínimament per justificar el que acabo de dir, els ho agrairé.

L’Enric Vendrell que els parla, de fet, no és partidari de l’assignatura de religió 
confessional a l’escola. L’Enric Vendrell que els parla més aviat és partidari de ga-
rantir que tots els nens i nenes a l’acabar la seva escolaritat coneguin bé les diferents 
religions, en plural, del nostre país i del nostre món. Això és el que l’Enric Vendrell 
desitja per a aquest país, acabar amb la incultura religiosa, amb la que s’estan gra-
duant els nois i noies d’aquest país.

Destacades personalitats del món..., és igual, de la universitat o de diferents àm-
bits els podrien donar detalls i anècdotes que fan riure, però que, si ho pensen una 
mica, fan plorar. Per tant, de debò, el que jo desitjaria per als nostres nois i noies és 
que acabin la seva escolaritat amb uns coneixements sobre les diferents religions. 

Ara bé, mentre el marc legal sigui el que és, no oferir aquesta classe de religió 
islàmica a l’escola, a diferència del que passa en la majoria, a hores d’ara ja, la ma-
joria de les autonomies del nostre Estat Espanyol, dic, a diferència del que passa a la 
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resta d’autonomies, en no oferir aquesta classe de religió islàmica, des del meu punt 
de vista, cometem dos errors. Per un costat, victimitzem la societat catalana musul-
mana. Ells saben que hi tenen dret. En l’imprès de preinscripció a l’escola se’ls pre-
gunta si volen classe de religió, i si volen religió, quina, i ells ho marquen, any rere 
any, però no tenen resposta. Per tant, insisteixo, els donem arguments per a allò que 
deia el secretari d’immigració, perquè no s’acabin de sentir que són d’aquí. Perquè si 
és un dret que tenen i que la llei els reconeix i que el Govern d’aquest país, any rere 
any, no dona resposta, no ho viuen, deixeu-m’ho dir així, no ho viuen, de cap de les 
maneres, de manera positiva.

Però, més enllà que sigui un dret reconegut a la llei de l’any 92, per acabar, la 
meva reflexió és que en no garantir aquesta classe de religió a l’aula, d’acord amb 
un currículum aprovat per l’autoritat competent, amb uns professionals que han de 
ser supervisats pel Departament d’Ensenyament, etcètera, en no fer això en un espai 
com és el de les nostres escoles, en condicions, en no fer-ho estem abocant els nens 
i nenes catalans i musulmans a fer-ho en uns espais que jo no sé si coneixen gaire 
les mesquites d’aquest país, però la majoria encara de les mesquites d’aquest país no 
tenen les condicions ni el personal adequat perquè es dugui a terme aquest ensenya-
ment de la religió. I, a més a més, de quina religió? Quina religió... I el nostre país el 
que fa davant de tot això que els dic és com els estruços, posar el cap sota l’ala. No 
complim la llei, per tant estem victimitzant aquest col·lectiu, però, alhora –alhora–, 
estem encarrilant o donant com a única sortida per conèixer la religió musulmana 
la religió que s’ofereix a les mesquites, en condicions inadequades i per part de per-
sones també inadequades.

I el que dic, perdonin, el que acabo de dir ho comparteixen les pròpies federa-
cions d’entitats islàmiques catalanes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Vendrell. Bé, i seria el torn ara dels grups parlamentaris, com 
hem dit, un torn de tres minuts flexibles, també, fins als cinc, per part de cada grup. 
I faríem, segons preveu la comissió, de major a menor, eh? Per tant seria, en primer 
lloc, el Grup de Ciutadans, senyor Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair als quatre compareixents la seva 
presència en aquesta comissió i l’aportació que hi acaben de fer i la que faran tot 
seguit. Dir que, efectivament, estic molt d’acord amb el senyor Amorós respecte a 
la necessitat de que els migrants arribin a ser ciutadans amb plenitud de drets i, per 
tant, és una obligació que tenim com a societat, articular les eines que permetin 
aconseguir-ho, buscant aquest equilibri entre diversitat i cohesió.

Només tinc, potser, una mica de neguit en això de: «Hem de construir la resposta 
perquè no sabem les causes d’aquest atemptat.» Jo voldria trobar la resposta, que sé 
que serà molt difícil. En cap cas estic disposat a construir-ne un a mida, no? Però, 
en tot cas, no deixa de ser senzillament anecdòtic. 

Com considero també anecdòtic el fet de que hagi repetit dos, tres cops el que 
ens estranyés o a algú li hagi pogut estranyar el que aquests nois de Ripoll parlessin 
català o parlessin castellà o parlessin àrab, no? Realment, a nosaltres, o a mi, en par-
ticular, no m’ha estranyat gens. Però ens hem de preguntar, potser, què és realment 
el que els ha estranyat a la pròpia comunitat de Ripoll, a la pròpia comunitat musul-
mana de Ripoll i als propis amics que tenien en el seu entorn, fins i tot formadors 
que treballaven amb ells, que hem vist que, efectivament, hi havia moltes coses que 
no els acabaven de quadrar, no?

Estem davant d’un fenomen molt complex –molt complex–, i el senyor Vendrell 
també ens ha fet doncs vàries pinzellades de la realitat d’aquest fenomen, amb una 
estructura de la religió musulmana –que jo estic totalment d’acord, eh?– amb la ne-
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cessitat d’aportar aquesta formació religiosa, no deixar-la només en mans de l’es-
tructura actual, sinó que es pugui donar dins de l’escola pública. Això permet, a més 
a més, garantir que no hi ha cap mena de focus de radicalització, almenys en aquest 
àmbit, i que hi pot haver un coneixement neutral. Però jo crec que podem coincidir 
amb el senyor Vendrell en el fet de que, efectivament, tenim una llei antiga, una llei 
del 92, que parla de la relació que ha de tenir l’Estat espanyol amb la religió, amb 
la religió musulmana en aquest cas. Però històricament també hi ha hagut una difi-
cultat d’interlocució. No sé si pensa o està d’acord amb el que li estic dient, no? De 
vegades, costa trobar l’interlocutor vàlid. 

Jo estic molt d’acord amb el que ha dit de la necessitat d’implicar molt a les en-
titats locals, als ajuntaments, sobretot, no? I a totes les entitats. Miri, un mes abans, 
poc més d’un mes abans dels atemptats, en aquest Parlament es va debatre una mo-
ció de la CUP, que parlava sobre la suposada islamofòbia que jo no acabo de veure 
on pot estar. Jo crec que sí que hi ha focus islamòfobs, hi pot haver persones con-
cretes que tinguin aquest sentiment d’islamofòbia, però crec que la societat catalana 
molt abans dels atemptats, durant aquells dies i a posteriori ha demostrat sobrada-
ment que no hi ha reducte d’islamofòbia, no?

Però sí que és veritat que em va..., i jo ho vaig fer constar al debat d’aquella mo-
ció, em va sobtar un fet de que en aquells dies, poc abans, el mes de juny, a principis 
de juny, el Cidob va organitzar una jornada, precisament, sobre radicalització extre-
mista i va venir una persona que jo crec que és un referent, almenys a Europa, sobre 
aquesta qüestió, que és l’alcalde de Mechelen, l’alcalde de Malinas, el senyor Bart 
Somers, que va fer aquesta conferència sobre la seva política per desradicalitzar o 
per evitar la radicalització en el seu municipi, per cert, amb molt èxit. És una feina 
molt ben feta al llarg de diversos anys. I el que em va sobtar en aquell cas és que no 
hi havia cap representant de cap institució, ni de la Generalitat, ni de l’Ajuntament 
de Barcelona, només hi havíem alguns interessats, entre els quals estava jo, que era, 
precisament, l’únic polític, no hi havia ni cap regidor ni ningú més. Però sí que hi 
havia personal del món acadèmic, no?

Bé, jo crec que aquesta és una qüestió també acadèmica, com no?, però és una 
qüestió sobretot social i que ens l’hem de prendre seriosament, no?

I els vull posar també un exemple, que jo he vist en els darrers anys, de com una 
bona feina feta en l’àmbit local, en l’àmbit municipal, pot donar fruits. I els vull posar  
com a exemple, en aquest cas, l’Ajuntament del Vendrell, que no fa gaire anys podia 
ser un referent de radicalisme islàmic a Catalunya, i que ens els darrers anys aquesta 
sensació ha desaparegut paulatinament i ha estat, precisament, gràcies a la bona ac-
ció que s’ha fet d’interacció amb els representants de la comunitat islàmica en aquest 
municipi per part del propi ajuntament i els tècnics municipals.

Per tant, crec que és molt el que hem de fer, moltíssim. Malauradament, ja no hi 
som a temps, amb el que va passar. El que va passar no té l’opció de rebobinar-se. 

Ens ha parlat el director general de presons del fet de que no hi havia cap cas 
de radicalització a les presons entre els implicats. Hi ha un fet concret que té a veu-
re amb l’imam Es Satty, no?; el fet que ell sí que va passar per la presó, però no en 
qüestions que tinguessin a veure amb aquest radicalisme islàmic, i tampoc està del 
tot documentat si es va poder radicalitzar o no a la presó de Castelló, on va entrar 
penat per tràfic de drogues, no? Però, en tot cas, sí que crida l’atenció el fet de que 
una persona, diguem-ne, amb aquest currículum i amb el que hem anat sabent amb 
el pas del temps, amb la seva capacitat de prèdica i de dirigir l’oració d’una religió 
tan complexa i tan extensa com és la religió islàmica..., doncs, tenir aquest imam i 
la seva influència sobre aquests joves, no?

Hi ha molt a revisar. Jo crec que el principal problema..., i el senyor Vendrell ens 
deia que hi ha voluntat d’entesa, però el principal problema segueix sent tenir una 
bona interlocució amb entitats veritablement representatives de les comunitats mu-
sulmanes a Catalunya i arreu d’Espanya i buscar les fórmules que permetin, doncs, 
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que els directors de l’oració, els que fan la prèdica a les mesquites, siguin gent amb 
valors no només religiosos, sinó també valors de ciutadania. Perquè, al final, els va-
lors de ciutadania és el que permet impregnar-se, arribar a fer-se amb aquests valors 
íntimament, doncs, és el que permet aquesta integració social que fa que un s’iden-
tifiqui com el que ha de ser: com un ciutadà en igualtat i amb plenitud de drets amb 
la resta dels ciutadans de la seva comunitat.

I, bé, nosaltres estem decidits a seguir treballant en aquesta línia.
Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Alonso. Ara seria el torn del Grup de Junts per Catalunya. La 
senyora Aurora Madaula.

Aurora Madaula i Giménez

Bé, bona tarda. En primer lloc, donar les gràcies a la lletrada, al gestor, a la res-
ta de treballadores del Parlament. Diputades, membres del Govern i exmembres del 
Govern..., gràcies per la vostra explicació i gràcies per l’esforç d’haver fet un com-
pendi de tota la situació i intentar analitzar un cop més, tots junts, el que va donar 
peu a aquests atemptats i intentar millorar..., que per això estem aquí, en aquesta 
comissió, per intentar sobretot millorar una cosa que, desgraciadament, no vam po-
der evitar.

A mi, en primer lloc, el que m’agradaria destacar..., i crec que al llarg d’aques-
tes sessions que tindrem en aquesta comissió d’investigació caldrà recordar-ho més 
d’un cop, però crec que s’ha començar dient-ho: «islam» no és igual a «terrorisme» 
i «immigració» no és igual a «terrorisme». Això crec que ens ha de quedar a tots 
molt clar, perquè no podem estigmatitzar tota una societat ni tota una religió pel fet 
del seu origen o per la seva..., tota una comunitat per la seva religió. Per tant, crec 
que ens ha de quedar a tots prou clar i no caure en aquestes connexions, que són 
totalment falses.

També, per altra banda, hi ha una altra correlació que de vegades fem massa 
sovint, que és que el no arrelament comporta terrorisme. L’arrelament o la «inte-
gració» –una paraula que a mi no m’agrada, personalment, però...–, l’arrelament a 
una societat deixa en mans..., bé, allunya el terrorisme. Això sí que podria ser, jo 
crec que sí que podria ser una afirmació. De fet, el terrorisme i el que ha passat amb 
aquests nois és una total excepció. Jo sempre crec que no es pot fer de l’excepció 
norma; per tant, és una desgraciada excepció, el que va passar amb aquests joves. 
Però sí que s’ha d’analitzar, perquè, pel que han explicat, l’Administració estava pre-
parada, va complir amb els programes, tant el Proderai com tots els altres progra-
mes d’ajuda i d’anàlisi i de tot el..., del fet nou de la nova immigració, del fet nou de 
la religió que ens havia arribat a Catalunya i que ara forma part de la nostra societat, 
perquè jo crec que no podem dividir a la gent ni per origen ni per religió; per tant, 
formen part de la nostra societat. Crec que l’Administració va fer una bona feina, 
però això no vam poder-ho evitar. I és que el terrorisme és molt difícil de gestionar, 
i aquest terrorisme que ens va xocar a les Rambles el 17 d’agost a Barcelona i 18 a 
Reus..., ai, perdona, a Cambrils –perdó–, era, és un terrorisme de baix pressupost, 
que és molt difícil d’evitar.

Però sí que, escoltant-vos i veient les reflexions que feu, doncs, crec que ens hem 
d’anar situant i poder analitzar i poder fer incís en alguns problemes que sí que te-
nim. El senyor Amorós ha parlat de la gestió de fluxos, i de fet, és veritat, la gestió 
de fluxos d’entrada i de sortida de la gent és un dels problemes que trobem, que el 
trobem sobretot perquè som una comunitat autònoma, perquè no tenim competèn-
cies, plenes competències en immigració. Hi ha una situació ben comuna dels que 
hem treballat en immigració i a ensenyament, que és que hi ha molta gent que es 
queda en situació irregular. I en situació irregular dels immigrants, al no tenir pa-
pers, és molt difícil d’incorporar-los, de que aquesta gent s’incorpori a la nostra so-
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cietat: no poden treballar, no poden accedir a serveis socials... Afortunadament, grà-
cies a la Llei de sanitat universal, que alguns d’aquí van votar en contra o s’hi van 
abstenir, afortunadament la Llei catalana de sanitat universal dona ajuda i cobertu-
ra sanitària a tots aquells que..., tinguin o no tinguin regularitzada la seva situació. 
Però sí que és difícil, quan hi ha una situació d’irregularitat, en aquests immigrants, 
i, per tant, alguns demanem aquestes competències, o directament demanem la re-
pública, que per això alguns de nosaltres seguim defensant que no en tenim prou, 
amb ser una comunitat autònoma d’Espanya.

Crec que amb aquesta gestió de fluxos ens trobarem un altre problema –i crec 
que això sí que s’hauria d’analitzar–, amb aquests nous joves que ens arriben  
no acompanyats. Perquè jo crec que aquests nous joves que ens arriben que no estan 
acompanyats, aquests sí que poden ser un objecte de radicalització més fàcil, al no 
estar acompanyats i poder caure en aquest perill que és la radicalització, jo diria, 
m’atreviria a dir, per contacte amb les comunitats islàmiques amb les que treballem 
i hem estat en contacte per preparar la comissió, m’atreviria a dir que actuen com 
una secta. És a dir que no és..., no es radicalitzen els joves moltes vegades a les mes-
quites, sinó que es fa en altres llocs, com va passar amb els joves de Ripoll: de fet, 
no es van radicalitzar de tot a les mesquites, sinó que ells no anaven a la mesquita. 
Per tant, tenim un altre problema amb aquesta radicalització de joves que acaben 
cometent atemptats terroristes.

I és veritat, en el cas del tema dels afers religiosos, com ens ha explicat el senyor 
Vendrell..., tenim un problema a les aules, perquè, és veritat, no es compleix la Llei 
26/92 del Govern espanyol, que diu que tothom hauria de tenir possibilitat de rebre 
classes de religió, ja sigui de religió catòlica, que sí que es dona a molts centres, o 
classes de religió islàmica. Jo també optaria per aquesta postura, com a país acon-
fessional que som, per una postura de coneixement de totes les religions que hi ha o 
de la majoria de religions que formen part de la ciutadania a Catalunya, perquè crec 
que el coneixement és font de respecte i el desconeixement és font de por i de divi-
sió. I això és el que no volem a la societat catalana.

I, per tant, bé, per últim, els agraeixo un cop més la seva disposició a ajudar-nos 
en aquesta Comissió d’Investigació dels Atemptats de l’Agost, per tal d’evitar possi-
bles nous escenaris semblants i, per tant, sobretot, d’ajudar les víctimes i ajudar-nos 
a tota la societat a treballar millor i formar una societat molt més respectuosa amb 
tothom.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Madaula. El Grup Republicà, la senyora Montserrat Fornells...

Montserrat Fornells i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair als quatre compareixents que 
hagin acceptat la invitació d’aquesta comissió per a debatre i parlar sobre els atemp-
tats terribles que van succeir al nostre país els passats 17 i 18 d’agost. Agrair les 
compareixences que hem fet, els comentaris que ens han fet arribar... De fet, aques-
ta comissió es va crear per analitzar el que va passar, el que s’havia fet prèviament 
a l’atemptat, com s’havien gestionat els atemptats, i també..., com s’havien gestionat 
els dies posteriors, i també per debatre el que cal fer a partir d’ara, com ho hem de 
fer, quines són les mesures, quines són les coses que hem de canviar, quines coses 
hem de seguir fent –perquè hi ha moltes coses, com bé s’ha explicat, que sí que s’es-
tan fent bé i s’han fet bé.

Creiem, des del nostre grup, que és molt important aquest treball transversal 
dels diferents departaments del Govern del nostre país, ja sigui el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, d’Ensenyament, de Jus-
tícia..., és molt important aquesta coordinació entre tots els departaments, com tam-
bé és molt important fer-la, aquesta coordinació, amb tot el món local, amb tots els 
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ajuntaments i serveis socials del món local, i també amb totes les comunitats religio-
ses. És important fer aquest treball transversal, per tal de posar les eines i mecanis-
mes necessaris per a afrontar la prevenció, la inclusió, la interacció i la convivència 
entre tots els membres de la nostra societat. Creiem que aquest treball coordinat és 
la clau que hi hagi un èxit en la convivència i en evitar futurs nous escenaris.

Pel que fa a la intervenció del senyor Amorós i el senyor Ginesta, des del nostre 
grup..., sí que és veritat que els nois de Ripoll estaven plenament integrats a la societat 
ripollesa, no pel fet de que parlessin català, com bé ha explicat el senyor Amorós, sinó 
pel fet, com s’ha explicat i s’ha sabut, de que estaven plenament integrats en el tema 
de la relació que tenien amb els seus companys de classe, de participar en les activi-
tats que es feien a la ciutat de Ripoll, de participar jugant a futbol a les escoles o als  
equips d’allà..., hi havia una plena integració en aquest sentit. Però, malgrat això, 
malgrat que hi hagués aquesta integració per part d’aquests joves, d’aquests nois, 
aquests van entrar a formar part de la cèl·lula de l’imam Es Satty de Ripoll i van co-
metre aquests terribles atemptats.

I nosaltres voldríem preguntar-los: què creieu que...? Ja ens han dit, ja ens heu 
comentat que no teníeu resposta, però què creieu que és el que va passar perquè 
aquests nois canviessin la seva actitud i poguessin cometre aquests atemptats? I tam-
bé els voldríem preguntar quines mesures creieu que s’haurien d’aplicar per a evi-
tar futures noves situacions similars i què caldria fer, també, per a acompanyar les 
famílies dels nois que van cometre aquests atemptats, i també què caldria fer per a 
reintegrar els nois que van participar de l’atemptat però que no van morir.

Al senyor Amand Calderó li voldríem preguntar..., que és públic i, de fet, ho ha 
comentat ell mateix, que entre molts dels diferents atemptats que hi ha hagut a Eu-
ropa, al cor d’Europa, hi han participat persones, en aquests atemptats, que sí que 
s’han radicalitzat dins de les presons on estaven, als països de França o Alemanya, 
per exemple, que van atemptar... I voldríem preguntar-li si hi ha hagut algun de-
tingut o algun condemnat que s’hagi radicalitzat a les presons catalanes. També li 
voldríem preguntar quin és el nivell de coordinació que mantenen amb els Mossos 
d’Esquadra per a afrontar aquestes situacions. Sí que ha fet..., ja ho ha explicat una 
mica, però si pot concretar alguna cosa més... I també si hi ha previst un increment 
de recursos per a l’àrea de prevenció i seguretat a les presons?

I, finalment, al senyor Vendrell li voldríem preguntar, ja que no hi ha aquesta 
regulació específica sobre el control de la formació i la regulació dels imams als 
centres de culte islàmic, quines mesures creu que caldria aplicar, des de la direcció 
general o des del departament, per a regular aquesta formació, per a regular la for-
mació que han de rebre els imams per a poder exercir com a tals, o què s’ha fet en 
aquest sentit des de la direcció general que vostè ha dirigit fins fa uns mesos.

I, per acabar, agrair-los de nou a tots vostès la vostra participació, les vostres 
aportacions, que han fet en aquesta comissió, esperant que donin uns fruits i pu-
guem aconseguir unes mesures per a aplicar perquè no hi hagi futures noves situa-
cions com la que vam viure el passat mes d’agost.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Fornells. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, el senyor Castillo...

Carles Castillo Rosique

Bona tarda a tothom. En primer lloc, donar-los les gràcies per la seva assistència, 
però permetin-me que no els doni només les gràcies, sinó que agraeixi..., crec que 
han estat valents, crec que han estat francs a l’hora de plantejar els temes, i penso 
que això també és molt d’agrair, no? Sobretot felicitar el senyor Amorós, si m’ho 
permeten (l’orador riu) –tots m’han semblat molt bé, però sobretot el senyor Amo-
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rós–, pel plantejament, per l’enfocament que ha fet de la qüestió. Jo crec que ha estat 
un enfocament absolutament adequat al tema que estem tractant.

I per començar, una qüestió prèvia, no?, i és que jo crec que avui va tot molt rà-
pid, és veritat que estem en una societat que diem de vegades que és líquida, que tot 
canvia molt ràpidament, però jo crec que hem de reflexionar una mica tots i totes... 
Jo crec que hem passat pàgina o ha semblat que passàvem pàgina d’un tema molt 
important i molt «frapant» que ha passat en aquesta societat massa ràpidament. I és 
veritat que la reflexió de trobar-nos avui, quasi un any després dels atemptats, co-
mençant aquesta comissió d’investigació, jo crec que ens ha de fer reflexionar a tot-
hom. Penso que és molt important que traguem una sèrie de conclusions d’allò que 
va passar, de si es podia haver fet alguna cosa més per evitar-ho i, sobretot, en fi, 
treure aquestes conclusions perquè no torni a passar. I, finalment, algunes preguntes 
que m’han sorgit arran de les seves intervencions. 

Al senyor Ginesta, que comentava, entre altres coses, el tema dels implicats me-
nors. Bé, quan la situació és tan clara com la que vostè ha plantejat, ja entenc el que 
vostè diu, però m’imagino que també es donaran situacions en què es demana la col-
laboració ciutadana i en les que hi ha una implicació d’un menor que pot compor-
tar, diguem-ne, un risc per a la ciutadania. En aquests casos, jo entenc que s’ha de 
prioritzar aquesta col·laboració ciutadana. Què en pensa vostè d’aquestes situacions?

El senyor Amand Calderó comentava els indicadors de les presons. I jo li volia 
preguntar, relacionar-se amb altres persones radicals és un indicador més en sí ma-
teix? I després les relacions que hi ha entre els seguiments penitenciaris que es po-
den donar amb altres presons d’Espanya. És a dir, es comparteix aquesta informa-
ció? Hi ha algun tipus de base de dades que es comparteixi entre Catalunya i la resta 
d’Espanya? O amb el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil..., existeix algun ti-
pus de relació directa? Es fa a través dels Mossos d’Esquadra? Una mica per aquí... 

I el senyor Enric Vendrell ha marcat també el tema de la relació amb el món lo-
cal, crec que és un tema molt important. Jo li volia preguntar quina relació hi ha 
oficialitzada entre Afers Religiosos i els ajuntaments? Quina informació també es 
comparteix amb els ajuntaments? Com identifiquen comunitats, grupuscles o perso-
nes radicals a les diferents entitats religioses, és a dir, concretament, com s’identifi-
ca? Si només es fa amb Mossos d’Esquadra, si Mossos d’Esquadra els passa a vostès 
la informació i vostès la traslladen d’alguna manera? Si alguna vegada s’ha donat 
aquesta situació, que s’hagi identificat des d’Afers Religiosos algun grupuscle, algu-
nes persones radicals. Com s’ha actuat? Si ha passat alguna vegada allà?

Tenen cap informació sistematitzada dels salafisme radical? Tenen mecanis-
mes..., cada vegada que parlem del món local, és clar, els diferents ajuntaments, 
diferents colors polítics, cadascú reacciona o enfoca el tema d’una manera deter-
minada.

Com..., o si tenen vostès algun mecanisme per garantir la no discriminació de 
cap confessió religiosa, per garantir la llibertat de culte. Aquestes diferents reacci-
ons o diferents colors polítics que poden tenir els diferents ajuntaments.

I després, ja s’ha comentat, però dels interlocutors. Tenim referents oficials en el 
món islàmic? Vostè parlava de la Comissió Islàmica espanyola, de federacions islà-
miques, però hi ha interlocutors oficialitzats i clars, o interlocutores?

I, en general, vostè ha passat molta part del temps parlant de religiositat, però, és 
clar, parlar d’una religiositat, per dir-ho d’alguna manera, normalitzada. Com afron-
ten els fenòmens de la radicalització també? I ja està. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Castillo. És el torn del Grup de Podem, el senyor Joan Josep 
Nuet.
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Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Sí, jo també, en nom del nostre grup parlamentari, agrair als 
quatre ponents que ens hagin pogut acompanyar. Saben que aquesta és una comissió 
que té molta feina per endavant. De fet, acabem de començar, cent cinquanta perso-
nes haurien de passar per aquesta comissió –no sé si totes hi passaran–, però, real-
ment, l’ambició de la comissió crec que destaca en la història parlamentària d’aquest 
propi Parlament. Per tant, l’ambició és molt important i, per tant, avui, vostès co-
mencen. A més, crec que és un debat que escapa molt el debat govern-oposició. Evi-
dentment, sempre al mig de qualsevol debat polític hi ha la dinàmica govern-opo-
sició, però per sort crec que anem molt més lluny d’això i que això no hauria de ser 
el factor que determinés les conclusions a les quals hem d’arribar, que, en definitiva, 
són unes conclusions per a tots i per a totes.

Jo també vull saludar l’enfocament que ha fet el senyor Oriol Amorós. A mi 
m’interessa aquest debat sobre la pertinença, a més des d’un concepte d’anada i de 
tornada, com molt bé s’explicava; no només té un enfocament des del punt de vista 
de com se senten aquestes persones, sinó com els veiem i com el conjunt de la so-
cietat, i per tant també les seves estructures institucionals i socials, ajuden a aquesta 
idea de pertinença: com podem fer compatibles aquests anhels particulars amb els 
anhels col·lectius que tenim com a país, i que realment aquest és un tema interessan-
tíssim. I, per tant, crec que és una forma de criticar-nos en positiu, una forma de fer 
autocrítica, però fer-ho en positiu, fer-ho per eixamplar, per incorporar i per millorar 
el nostre funcionament.

Dir també que m’ha interessat, perquè crec que és una proposta valenta, la pro-
posta del senyor Vendrell, sobre la possibilitat que la religió islàmica estigui a les 
escoles. Evidentment, jo soc historiador professionalment i estic convençut que la 
història de les religions és un factor cultural imprescindible per entendre d’on ve-
nim, què som i potser, en part, també, cap on anem. I, a més, això no s’ha de fer in-
compatible amb els principis de laïcitat o de confessionalitat, que també presideixen 
l’acció pública. Això és perfectament compatible. Evidentment, té les seves contra-
diccions, però què no hi ha que sigui contradictori?

Per tant, jo crec que és un debat que sí que l’hauríem d’estar fent, que s’hauria 
d’estendre a altres religions, possiblement, no només a l’Islam, i crec que estic se-
gur que si trobéssim aquí els punts d’equilibri seria un factor també de pertinença, 
d’incorporació i de riquesa multicultural d’una societat que, com bé es deia des del 
principi, ja no pot ser la del passat, és la del futur; i la del futur és on el paper de les 
migracions és un paper creixent, és un paper que va més enllà i, per tant, que hau-
rem d’abordar obligatòriament les contradiccions que ens generen.

Per tant, els puc assegurar que ha sigut interessantíssim, que n’hem pres bona 
nota i que, bé, anirem treballant i estic segur que avui ja han posat un gra de sorra 
en el que seran el conjunt de conclusions i que al final podrem emetre.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. És el torn del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent. Senyora Natàlia.

Natàlia Sànchez Dipp

Molt bé. Bona tarda, igualment em sumo als agraïments per la seva comparei-
xença. Són els primers i també és adequat penso que l’àmbit de les seves responsa-
bilitats polítiques sigui tractat en primera instància en aquesta comissió, que, com 
bé ha dit el senyor Nuet, és important i genera un gran interès en aquest Parlament 
i, evidentment, en el país.

Algunes qüestions que ja vam dir en el seu moment quan es va crear aquesta co-
missió. Des de la CUP pensem que una de les pitjors coses que ens podria passar 
com a societat seria pensar que els atemptats del 17 d’agost produïts a Barcelona i 
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a Cambrils són una mena de catàstrofe natural vinguda del cel i que no entrem a 
parlar sobre els contextos i les causes que porten fins aquí, i avui entrem a tractar 
algunes d’aquelles. I nosaltres, durant aquestes compareixences, també volem trac-
tar no només la geopolítica, sinó també algunes altres qüestions amb relació als 
contextos que poden portar a uns joves a cometre una barbaritat injustificable com 
la que analitzem.

En aquest sentit, avui nosaltres ens volem centrar i fer alguna reflexió, precisa-
ment amb relació..., avui es feia referència a una moció presentada per la CUP - Cri-
da Constituent sobre la lluita contra la islamofòbia i ens volem centrar, en aquest 
sentit i en algunes preguntes que els farem.

Per a nosaltres parlar d’islamofòbia també és parlar del discurs i de l’imaginari 
que es pot impulsar des dels estaments públics i, concretament, també des de les 
polítiques que vostès impulsen.

Nosaltres creiem que alguns aspectes vinculats a la segregació escolar i a la se-
gregació dels nostres barris són determinants per entendre quina és aquesta exclu-
sió, amb relació a la intervenció del senyor Oriol Amorós, quina és la sensació de 
pertinença o no pertinença a una comunitat concreta? 

Nosaltres plantegem la islamofòbia com una acumulació d’un conjunt de clixés 
amb prejudici negatiu contra els musulmans o contra les persones musulmanes. En 
principi, una forma d’intolerància religiosa que s’expressa des d’una senzilla actitud 
mental o emocional fins a l’aplicació d’estereotipus que sostenen discriminacions 
i que pot arribar a expressar-se també en formes d’assetjament i violència verbal i 
física.

Es comentava que la islamofòbia no existeix. Per posar algunes dades, la Pla-
taforma ciutadana contra la islamofòbia, només aquesta plataforma ciutadana, va 
detectar més de tres-cents casos d’incidents islamòfobs en el conjunt de l’Estat. En 
aquest sentit, els voldríem preguntar si tenen constància i quines dades tenen des 
dels seus departaments, si és que les tenen ara mateix aquí, sinó els ho demanem per 
via escrita, a posteriori, de quants incidents de delicte d’odi per qüestió de religió els 
consten i, concretament, per qüestió d’islamofòbia, en els darrers anys.

Nosaltres entenem que és un error alimentar la idea de l’altre, del musulmà o la 
persona de creença..., que creu en l’Islam com a l’altre i que, des de la concepció 
occidental de posar en valor els grans valors europeus, occidentals, el que fem és 
participar de la construcció d’aquesta alteritat i trencar la idea d’un país cohesiona-
dor i un país de tots i totes. Nosaltres entenem que la construcció orientalista i de la 
història d’Europa i de la colonització ha fomentat també... i forma part de la realitat 
també que avui dia vivim.

I entrarem en algunes preguntes concretes que creiem que són importants: quines 
són les polítiques que fa el Govern per lluitar contra la islamofòbia? Creuen que el 
Govern ha desenvolupat o en el passat polítiques que es podrien titllar com a ex-
cloents amb les persones que practiquen l’Islam? Comparteixen la breu anàlisi que 
he fet, amb el temps que he tingut, sobre la lluita o la necessitat de la lluita contra 
la islamofòbia? Què passa amb els centres de culte, per exemple? Què passa amb 
les mesquites i els centres de culte a casa nostra? De veritat pensem que és integra-
dor que totes les mesquites estiguin a tocar de l’AP-7 o en un polígon industrial? És 
aquest el concepte que s’impulsa des del Govern, la transmissió que nosaltres volem 
donar a la idea de l’Islam és aquesta..., que vol dir que sempre queda als marges de 
la societat? Què en pensem també de tots aquests col·lectius, partits polítics o altres 
que impulsen i lluiten contra la creació de mesquites i, concretament, també pre-
guntar al senyor Enric Vendrell quin és el procediment per l’obertura d’un centre 
religiós, sigui de quina sigui d’aquestes dotze confessions que es practiquen al país?

I finalment també, des d’una perspectiva de classe, si ens poden donar algunes 
dades concretes del context socioeconòmic en què vivien o viuen les famílies dels 
nanos, dels nois que estem parlant, que van dur a terme aquests fets?
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I finalment també, al senyor Amand Calderó, des de la perspectiva de la presó 
s’ha dit avui que a nivell europeu el pas per les presons o pels centres penitenciaris, 
o hi ha algunes coincidències en què persones que han fet o han dut atacs violents en 
nom de l’Islam venen de presons. Consideren que el sistema penitenciari actual, que 
tendeix a tenir dificultats per a la reinserció amb qualsevol pres comú, pot arribar a 
potenciar o pot ser un fil conductor que no es treballi o que no s’hagi treballar prou 
en termes generals, no només aquí a Catalunya?

I per acabar també, sobre alguns dels conceptes que parlem –i ja acabo, presi-
dent–, s’han fet servir avui paraules com «els nois que van morir» o «els nois que 
van ser abatuts». Simplement, m’agradaria, per aclarir-ho, fer un apunt de l’Obser-
vatori del discurs discriminatori als mitjans, un informe que va fer en el context 
dels atemptats del 17 d’agost, en què afirma, entre moltes altres coses, que «l’ús pa-
radigmàtic i recorrent del mot «abatre» en totes les categories i formes gramaticals 
possibles fa que es presenti la mort en mans de la policia com una acció inevitable 
i que, alhora, fa justícia». Per tant, nosaltres també creiem que cal ser curosos amb 
el llenguatge i, de fet, un dels nostres objectius en el pla de treball d’aquesta investi-
gació també és l’anàlisi dels mecanismes institucionals a la resposta dels atemptats 
i, per tant, també de les morts extrajudicials que van tenir lloc en la detenció o en 
la voluntat de detenir els presumptes terroristes que finalment van ser morts a mans 
dels Mossos d’Esquadra.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyora Sànchez. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, del senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Agrair també les exposicions que ens heu fet. Jo no vinc a 
convèncer-vos de res ni a exposar la meva filosofia; vinc a escoltar-vos i escoltar les 
exposicions que heu fet i a plantejar algun dubte; algun judici de valor faré, però 
més aviat escàs.

En primer lloc, el secretari general de Treball i Afers Socials, una de les tasques 
que ens ha comentat que va fer immediatament després dels atemptats és la recer-
ca dels perfils de les persones que estaven sent investigades en aquell moment. I la 
pregunta és: si se’n va extraure..., en van poder extraure alguna conclusió, d’aques-
ta anàlisi dels perfils? Si els tenien, d’alguna manera, reconeguts? Si hi havia algun 
element que pogués servir per pensar que podia tenir algun element de risc o no? 
I si, fruit d’aquesta recerca, després s’ha dut a terme alguna acció o s’ha fet algun 
protocol per tal de mantenir, d’alguna manera, l’alerta sobre perfils que poguessin 
tenir algun element de radicalització en el futur?

Amb relació a l’exposició del senyor Amorós, hi ha una coincidència, jo l’he 
d’esmentar necessàriament, hi ha un punt de coincidència, eh?, un punt de coinci-
dència i, segurament, si entrem a fons en aquest punt de coincidència, tampoc no 
ens posarem d’acord, però sí que poso en valor el fet que hi hagi, com a mínim, un 
punt de coincidència, que és aquell en el que ha dit: «S’ha fet una gestió dels fluxos 
migratoris desastrosa.» Hi estem absolutament d’acord, eh? Segurament vostès ho 
haguessin fet d’una manera, nosaltres ho haguéssim fet d’una altra manera, però en 
el que sí que estem d’acord és que la gestió dels fluxos migratoris, efectivament, ha 
estat un desastre. Però, allò que em genera una reflexió més profunda és en el sentit 
de l’afirmació, crec que bastant transversal, de que la radicalització d’aquestes per-
sones, o la radicalització de joves que, en un moment determinat, no sabem ben bé 
per quins motius, perquè no ho acabem d’entendre, decideixen cometre una barba-
ritat d’aquestes característiques com la que va passar l’any passat, és perquè no se 
senten arrelats a la societat.
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Aquestes persones formaven part, totes elles, pràcticament totes elles, d’un en-
torn familiar, que estaven exactament en les mateixes condicions, i formaven part, 
també, d’un entorn familiar que han repetit i reiterat, contínuament i constantment, 
que no havien detectat cap element que els fes pensar que podien actuar duent a ter-
me una barbaritat d’aquestes característiques. També jo crec, tinc la sensació que, 
en principi, pels perfils de persones que podem pensar que no se senten arrelades, 
o no se senten integrades en aquesta societat, en aquesta comunitat, n’hi ha moltes 
més, moltes més, i, en canvi, les que cometen aquestes actuacions, i arriben a aquest 
nivell de radicalització, són poques, molt poques, afortunadament molt poques, no?

Per tant, jo crec que l’element comú, el denominador comú pot ser un element que  
influeixi, però no és ni pot ser el determinant, ni és, molt menys, l’únic element  
que interfereix, hi ha d’haver altres elements més determinants a l’hora que hi hagi 
persones que assoleixin aquest nivell de radicalització i aquesta capacitat de come-
tre aquestes barbaritats, no? 

Per tant, no és posar en crisi, sinó dir crec que no és aquest l’element determi-
nant, hi ha d’haver altres elements, segurament, encara bastant més determinants, 
no? Transversal..., em sorgeix en la intervenció del senyor Calderó, però també més 
des d’un punt de vista transversal. Jo no crec que..., o sigui, en primer lloc, per des-
comptat que, en tot cas, la islamofòbia és una conseqüència de que hi hagin aquests 
actes d’aquestes característiques, no la causa de que hi hagin aquests actes i aques-
tes activitats.

Però veig totes les àrees de treball molt enfocades a detectar..., que ja és un àm-
bit de treball i segurament és un àmbit de treball correcte, no sé si és complert, i per 
això faig la pregunta: determinats a detectar persones vulnerables; persones suscep-
tibles de ser radicalitzades; persones que, en uns determinats entorns, poden tenir 
determinades febleses; i per què no treballem més intensament en detectar aquells 
que es dediquen a explotar aquestes febleses? Aquells que es dediquen a buscar per-
sones vulnerables? Aquells que es dediquen a exaltar la radicalitat oculta d’aquestes 
persones, que són mereixedores, evidentment, de totes les atencions? Però que són 
aquells que indueixen aquestes persones a dur a terme aquestes activitats? Això és 
tot. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Ara seria el torn de resposta per part dels 
compareixents. Si els sembla, mantenim el mateix ordre inicial i això per un temps, 
aproximadament, de cinc minuts. 

Gràcies.

El secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies

Molt bé, gràcies president. Bé, gràcies per les aportacions que han fet, amb 
aquest esperit constructiu. Certament, senyor Nuet, estic molt d’acord amb vostè 
que segurament és una de les comissions en les que no trobarem aquella confronta-
ció clàssica de Govern-oposició, eh?, com a mínim, fins i tot per la brillant exposició 
que ha fet el meu company de Departament, secretari Amorós, que jo crec que es-
tan tots, majoritàriament, d’acord. També hauran vist que, òbviament, la postura no 
és la d’un govern clàssic, no?, sinó d’un govern que comparteix amb tots vostès que 
tenim un problema que l’hem d’afrontar des de molts prismes, no?

Bé, segurament no tenim resposta, però..., i arran d’algunes de les coses que han 
explicat vostès, eh?, justament, que hi hagi col·lectius vulnerables i col·lectius espe-
cialment vulnerables és un risc. I quan parlem de persones estrangeres i persones no 
estrangeres, això és un risc important, eh? Si vostès revisen les dades de pobresa, 
les dades de pobresa extrema, les dades d’atur, d’ocupació, sempre trobem que els 
indicadors al voltant de la població estrangera, gairebé doblen, no? Taxa d’atur, no? 
La taxa d’atur sempre està al doble, no?: 10,5 els nacionals, i 22 per cent població 
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estrangera. Taxa d’ocupació: 70,2 per cent, població nacional, indicadors per sobre 
de molts països europeus, i, en canvi, 57 per cent, població estrangera. Però si els 
dic indicadors com, per exemple, el de la taxa de pobresa, la taxa de risc de pobresa, 
eh?, els nacionals tenen una taxa de risc de pobresa del 15,7 i, en canvi, els de la res-
ta del món, del 41,6 per cent.

Si això ho traslladem, per exemple, a indicadors de privació material, que sa-
ben que és un dels indicadors que utilitzem sovint per avaluar amb quins elements 
ens hem de focalitzar més, en les polítiques públiques, doncs, per exemple..., l’1,6 
per cent de la població nacional no es pot permetre menjar carn, pollastre o peix, 
almenys, cada dos dies, no? És un indicador dels que tenim. En canvi, en població 
estrangera, és el 2,9 per cent de la població, eh? I així els podria anar dient tot un se-
guit d’indicadors, i un d’important, renda mitjana anual. Població espanyola, 13.700 
euros; població de la resta del món, 9.000. I un indicador que certament hem millo-
rat els últims anys, eh?, perquè fa uns anys era encara molt més extrema la desigual-
tat, no? Clar, fixin-se, el que estem dient és que hi ha certa població que, en tant que 
té uns indicadors més llunyans del que serien indicadors del benestar que té la resta 
de la població, és una part de la població que és més vulnerable.

I per tant, és més vulnerable..., hi estic d’acord, els focus de radicalització són els que  
són, però també estem dient que són més vulnerables els focus de radicalització 
que hi han. I per tant, són un caldo de cultiu més fàcil per a aquells que busquen la 
radicalització i buscar el proselitisme en –i aquí discrepo amb alguna de les coses 
de les que hem dit, eh?– jo crec que l’espai no és important, és a dir, l’espai de ra-
dicalització no és l’important, és l’entorn que afavoreix la radicalització, que és una 
altra cosa. L’entorn social, l’entorn de vulnerabilitat, l’entorn de la trajectòria vital; 
l’entorn –i ho explicava molt bé el secretari Amorós, eh?– a més, aquests dies ho 
estem vivint; aquests dies, amb les crisi migratòries, eh?, la quantitat de temps que 
passaran, moltes de les persones que arriben, alguns dels quals han arribat els dar-
rers dies o bé per la frontera sud, o bé els que són refugiats ho tenen millor, perquè 
poden accedir al programa Refugiats i per tant, tenen.., el pas a la situació regular 
és molt més fàcil; però el temps que passaran tota aquesta gent, en situació irregu-
lar fins a..., abans de guanyar, ja no la identitat, eh?, sinó els drets de ciutadania més 
elementals, no?

Que això genera fluxos molt..., de molta vulnerabilitat i per tant, de riscos impor-
tantíssims. Els ho dic d’una altra forma, en la mesura que el nostre país sigui capaç 
de seguir apostant per l’ascensor social, i especialment, per l’ascensor social dels 
col·lectius més vulnerables, tenim menys factors de risc. I és així, és una realitat, 
eh? I que sapiguem identificar-los adequadament, un d’importantíssim: els menors 
no acompanyats, focus importantíssim. Són gent que venen en un moment de la seva 
vida que busquen construir la seva identitat, i busquen pa, sostre i futur, perquè en 
els seus països d’origen no en tenen. Si aquesta gent els col·loquem en els mateixos 
trànsits d’arribar a la regularitat molt lluny, aquesta gent..., és un focus importantís-
sim de radicalització, és evident. Perquè, a més a més, estan en una part de la seva 
trajectòria vital en què són encara molt més vulnerables. I per tant, és un col·lectiu 
amb el que hem de ser especialment..., hem de vetllar especialment per ells i sobre-
tot, modificar la normativa que fa que puguin accedir, per exemple, al mercat de 
treball amb massa demora, no? Quan són gent que ja estan..., molts d’ells són ma-
jors de setze anys, eh?, i..., l’alcalde segur que..., en tens algun pel teu municipi, no?

Vull dir que..., són gent de més de setze anys, que tenen ganes de treballar, que 
tenen ganes d’aterrar al mercat de treball, de tenir oportunitats i, per tant, predispo-
sats, eh? I, en tot cas, la demora a donar resposta a això ens genera, també, òbvia-
ment, riscos. Parlava, senyor del Castillo: què en pensàvem, de..., quan jo em referia 
a la utilització de les imatges? Òbviament, un dels presumptes autors, doncs, segu-
rament la necessitat de la col·laboració ciutadana amb la identificació de les persones 
presumptament culpables d’un delicte tan greu, aquí no ens referim a això, no. Jo  
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em refereixo a la portada d’un mitjà en la que es veu el cos sense vida d’un nen. 
Jo em refereixo a imatges en situacions desesperades d’infants, que s’utilitzen per 
vendre clics, per vendre connexions. Em refereixo a això, que és el que diu justa-
ment el CIC, l’informe del CIC, eh? Aquesta utilització desmesurada de la imatge 
del menor, perquè això significa que hi haurà més públic disposat a fer clics, a veure 
imatges, i que, a més a més, pot condicionar la resta de la vida d’aquelles persones.

Estem parlant de persones a les que s’identifica qui és aquella persona, està en 
una situació extraordinàriament vulnerable perquè acaba de veure patir..., els podria 
passar imatges, eh?, de canalla plorant al terra, canalla circulant pels carrers... És a 
dir, em refereixo a això, que són imatges que atempten la identitat, a la intimitat i 
a la futura identitat d’aquesta persona. I en això, diputats, els demano que ens facin 
un especial suport, en aquesta part. A poc d’arribar a ser secretari general del meu 
departament, vaig rebre una carta d’un noi, d’un noi ja major d’edat, ja adult, que 
havia estat víctima d’abusos sexuals quan era petit. D’un cas molt conegut a Catalu-
nya, un cas que tots recordaran. El seu escrit, la seva demanda, anava en la línia de 
dir: «Jo, fa molts anys, vaig patir abusos sexuals, ja gairebé no me’n recordava, i ara 
em trobo que un periodista ha escrit un llibre al voltant del nostre cas i em torna a 
recordar, malgrat que he canviat de poble, que jo vaig ser una de les víctimes, i uti-
litzen el meu nom de pila i per tant, m’estan revictimitzant en allò que jo vaig patir 
en un moment determinat de la meva vida.»

Si jo els explico casos com el de la Nerea, com el..., segurament els vindria 
molt..., molts casos al cap en els que una excessiva utilització de la informació per 
part dels mitjans, sense tenir en compte l’anonimització, i la no revictimització 
constant d’allò..., i més ara, que tant costa esborrar de la memòria de les noves tec-
nologies tota la informació, doncs, això és un focus a futur de més victimització de 
tota aquesta gent. Per això vam insistir, vam ser molt incisius en aquest tema, en la 
utilització dels mitjans i amb la fiscalia, i per aquells que estaven intentant utilitzar 
tot això, eh? Em referia, justament, a aquesta part.

Ja per acabar, referent als perfils, no hi figuraven llevat d’un cas que, si en féssim 
una anàlisi ràpida, podríem dir, una família nombrosa, dona víctima de violència 
de gènere, divorci, etcètera; una família que podia estar desestructurada, eh?, i una 
família, doncs, que eren titulars d’una renda mínima, no?, que segueixen essent ti-
tulars de la renda mínima; hi ha un beneficiari menys, que és un dels xicots que va 
morir, no? Però, bé, és l’únic expedient que vam trobar. Sí que identificaves un per-
fil, però que no era tant de la vinculació amb els serveis socials com per la trajectò-
ria vital que havia viscut el xicot, no?, en aquell cas.

El president

Molt bé. (Pausa.) Lliurement, sí.

El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair-los a tots els grups el to de les in-
tervencions, clarament constructiu, i crec que assenta bons auguris pels treballs 
d’aquesta comissió, que, pel que sembla, seran llargs. Per tant, també donar-los 
molts ànims a tots vostès per la feina que tenen per davant. 

Jo crec que el senyor Vendrell contestarà millor que jo, però sí que vull fer un 
comentari respecte la qüestió de la interlocució. Les lleis del 92, tant pel que fa a  
la comunitat islàmica..., i a la comunitat musulmana, i també podríem dir-ho pels 
protestants, clar, fan una certa translació de l’esquema que tenim d’organització re-
ligiosa catòlica a les altres religions, no?, i demanen a les altres religions que tinguin 
una jerarquia i unes veus i unes cares visibles com té la religió catòlica. 

Bé, la religió islàmica és assembleària i qui tria l’imam a cadascuna de les mes-
quites és la mateixa comunitat d’aquella mesquita, no? I, per tant, inferir construcci-
ons superiors és una necessitat nostra a l’hora de dir: «Vull un ull que parli en nom 
de», però resulta que cada comunitat islàmica tria el seu mossèn, per dir-ho així, eh?, 
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i que quan no els agrada el canvien. És una forma de funcionar diferent. I que el rol 
de l’imam en cadascuna de les comunitats islàmiques és un rol molt diferent del del 
sacerdot catòlic; la seva funció..., és un senyor que treballa per la comunitat, no?, i, 
per tant, a vegades necessitem això.

Ara, dit això –dit això–, sí que tenim interlocució i sí que s’han organitzat en di-
ferents federacions, que totes juntes –i l’expert en això és l’Enric, eh?, i la Direcció 
General d’Afers Religiosos i els seus tècnics– sí que hi ha una capacitat. Per tant, 
sí que pot existir un diàleg i sí que es poden trobar unes veus representatives, però 
insisteixo que ell això ho explicarà molt millor que jo.

És veritat, senyor Alonso, no anem a tots els seminaris interessants que fa el Ci-
dob, l’hi puc assegurar, però sí que anem a molts i sí que, recollint la seva preocu-
pació, li he de dir que estem en relació amb experts europeus de diferents àmbits..., 
i no només europeus, també americans. De fet, el consolat americà és molt actiu i 
proactiu en convidar-nos a conèixer experts del seu àmbit. Però hem estat en contac-
te amb el Homeland Security Department dels Estats Units, hem estat en contacte 
amb la ciutat d’Aarhus, de Dinamarca. La ciutat d’Aarhus, de Dinamarca, com vos-
tè sap, és d’on han partit el major nombre de gihadistes cap a Síria, d’Europa i, per 
tant, hem estat en contacte amb la Universitat d’Aarhus, amb l’Ajuntament d’Aarhus 
i conèixer els seus programes de radicalització; amb la West London Initiative, amb 
l’European Network of Deradicalisation, que té seu a Alemanya.

I, si m’ho permeten felicitar-los per la tria d’alguns experts que sé que compa-
reixeran en aquesta comissió, molt singularment, perquè d’experts n’hi ha moltís-
sims, d’articles n’hi ha moltíssims..., i jo crec que és molt interessant o que és molt 
útil per la nostra realitat conèixer el que ha escrit el Joseba Achotegui, que és un 
expert bascocatalà, diguéssim, perquè és un home que està aquí, a la fundació Sant 
Pere Claver, i que crec que el que ha escrit sobre aquest tema és molt interessant, i 
l’Olivier Roy, que és possiblement l’expert que ha estudiat més nombre de casos a 
França i que el que diu sobre els processos de caure en extremisme violent crec que 
és molt interessant. 

La senyora Madaula ens parla de que, certament, estar arrelat, pertànyer allunya 
el risc, evidentment, però no estar arrelat i no pertànyer no implica efectivament... 
Per tant, és una relació de condició necessària, però no suficient. I, evidentment, no 
estar arrelat o no sentir que pertanys no implica... Amb això estem molt d’acord.

Un apunt sobre la qüestió dels menors estrangers no acompanyats. Certament, 
aquells menors sense referències familiars de cap tipus tenen més risc de captació 
sectària, de qualsevol forma de captació sectària. Però també hem de dir que els 
menors estrangers no acompanyats, quan els coneixes una mica, et descobreixen 
una..., et canvien una mica la visió que en tenim, eh? En quin sentit? En el sentit de 
que els infants que estan sota el sistema de protecció a Catalunya són infants de fa-
mílies molt desestructurades; en canvi, els menors estrangers que han fet un procés 
migratori tenen família –hi ha una gran diferència–, el que passa és que la família 
és pobre i que la família està al Marroc. I el que per nosaltres és el procés migratori 
d’un menor, per ells és la migració d’un adult: quan una família decideix que envia 
a migrar un noi de setze anys, no envien un menor, envien un noi que ja és prou gran 
com per buscar-se la vida. 

Si em permeten la nota autobiogràfica, jo tinc una besàvia que amb tretze anys 
va migrar de Garcia a Reus, a guanyar-se la vida, i un cosí seu també ho va fer, amb 
catorze anys. Bé, eren famílies pobres que enviaven un fill a guanyar-se la vida a 
servir a casa d’algú amb diners a Reus. I aquella migració de tretze, catorze anys 
era una migració adulta. 

Òbviament, hem avançat, considerem que hem de protegir tots els menors de 
divuit anys, i nosaltres hem de veure aquests processos migratoris com processos 
migratoris de menors que han de ser protegits, per descomptat, eh?, no estic dient...
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Però la seva visió és una altra, eh? I, per tant, és cert que els menors sense refe-
rents familiars poden ser objecte de risc de processos de captació sectària, però vull 
dir també que la majoria dels menors estrangers que emigren no ho fan des d’una 
perspectiva subjectiva de menors sinó des d’una perspectiva de processos migratoris 
d’adults, eh?, com passava aquí fa cent anys –com passava aquí fa cent anys–, entre 
Garcia i Reus, per posar un exemple.

I em sembla molt interessant l’apunt que fa la senyora Madaula també de l’anàlisi 
del fenomen com a fenomen de captació sectària. Tampoc ho explicaria tot, aquesta 
visió, però és una visió que complementa, eh? I aquí hi han hagut alguns experts que 
han dit: «Escoltin, és un dels elements que han de tenir.»

La senyora Fornells ens demana... Bé, primer una reflexió sobre la qüestió de 
l’estar integrats i què va canviar-los, no? La paraula «integració» és una paraula 
que porta a equívocs. És una bona paraula en un context internacional i acadèmic, 
a vegades, si tenim ben definit què estem dient per «integració». A nivell popular és 
una mala paraula, perquè a vegades la paraula «integració» ens fa pensar en l’assi-
milació; a nivell popular, la percepció, eh? Vull dir, quan la utilitzem en un context 
polític, en un context internacional o en un context acadèmic, pot ser una bona pa-
raula, perquè pot voler dir «formar membre», però a nivell popular és una paraula 
que moltes vegades és percebuda com «assimilació»: deixar de ser qui eres i ser una 
altra cosa. I, per tant, no ens serveix si som conscients de que serem una societat 
diversa. I, per tant, quan vol dir «assimilació» no ens serveix.

Què va canviar-los? Home, va canviar-los que certament en alguns instruments 
de mesura eren membres de la nostra societat, però ni ells se’n sentien –perquè algú 
que decideix assassinar veïns..., perdonin, per mi, no és sentir-se membre d’aquesta 
societat, ni molt menys–, ni probablement n’eren vistos, des del punt de vista que 
ens sorprèn que complissin elements bàsics de ser membre d’una societat, eh? I no 
és que em sorprengués a mi, senyor Alonso, sinó que crec que s’ha subratllat en els 
mitjans moltes vegades; no jo, molta gent ho ha fet, eh?, de dir: «Ostres, parlaven 
català», «ostres, parlaven castellà», «ostres, havien anat a escola», «ostres, jugaven a  
futbol». Bé, i què ens sorprèn? Aquesta és la meva pregunta, eh? Celebro que als 
diputats no els sorprengui, però és evident que als mitjans de comunicació ha sortit 
repetit moltes vegades com això.

I en què no estaven integrats o en què no eren membres? En adhesió subjecti-
va, en dir: «Jo soc..., pertanyo» –algú que decideix assassinar conciutadans no per-
tany–, i en apreciació dels altres, en la mirada dels altres.

A mi moltes vegades moltes persones migrades em pregunten: «Escolti, secreta-
ri, jo quan deixaré de ser immigrant?» M’ho pregunten moltíssimes vegades. Aques-
ta pregunta me la fan moltes vegades, no? I la resposta, que és difícil, però així, sen-
zilla, jo diria: «Bé, quan deixis de ser vist com a immigrant.» I et diuen: «Ostres, 
doncs quina putada, no?, perquè no només depèn de mi!» I dic: «Sí, efectivament; 
no només depèn de vostè, depèn de la mirada dels altres» –depèn de la mirada dels 
altres. I, per tant, hi ha feina per tothom: hi ha feina pels que s’han incorporat a la 
nostra societat i hi ha feina pel conjunt de la societat.

I és per això que els proposem, diputats i diputades, que pensem en un acord na-
cional sobre la interculturalitat, sobre com viure junts, com fer una societat aquells 
que venim de cent vuitanta estats diferents del món. I al món n’hi ha cent noran-
ta-tres, eh? Vull dir que hi som tots a Catalunya, eh?; en falten tretze que són molt 
petitons i són illes del Pacífic. Hi som tots a Catalunya.

Mesures per evitar que es repeteixi? No tinc gaire temps –per tant, els torno a in-
dicar el Pla de ciutadania i de les migracions–, però aquí parlem: u, potser faria falta 
un estudi independent internacional sobre què ha passat a Ripoll. És una cosa que, 
si la comissió ho creu oportú, doncs, no ho sé, pot estar a les conclusions i pot ser 
una cosa que ens manin de fer al Govern; per això està el Parlament, per manar-nos 
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fer coses al Govern, eh? Però potser faria falta una mirada internacional, de prestigi, 
d’algú que..., que no ens ho fem nosaltres sols, que anés molt a fons, no?

Crec que cal –segur, eh?– un programa específic del Govern per estudiar quines 
actuacions socials específiques cal fer contra l’extremisme violent i les ideologies 
de l’odi; probablement, cal un programa específic sobre això. Cal generar un marc 
general d’anàlisi compartit dels fenòmens de radicalització, que el compartim, que 
aquest marc general el tinguem. Que tinguem un discurs públic, que elaborem con-
tranarratives; a més de detectar, després, calen contranarratives, sabent que això té 
determinats riscos, eh?, però que possiblement cal treballar en aquest àmbit en les 
xarxes socials, probablement. Que calen actuacions de prevenció, detecció i inter-
venció; no sé si en forma de protocol en tots els àmbits. Probablement, els treballa-
dors dels àmbits socials, dels àmbits de l’acollida, dels àmbits de la interculturalitat 
no volen sentir que formen part d’una xarxa de detecció, però sí que volen formació 
i sí que volen poder adreçar dubtes. Potser ells no es volen veure com a elements 
d’una xarxa de detecció, cosa que també ha generat a vegades als professionals de 
l’educació..., que són una mica diferents dels professionals de la seguretat o dels 
professionals dels serveis penitenciaris; no volen sentir-se membres d’una xarxa de 
detecció, però sí que volen dir: «Escolti, jo quan tinc un dubte a on m’adreço?», «jo, 
quan jo veig una cosa que m’estranya, a qui l’hi pregunto?», això sí. Jo crec que això 
sí que ho hem de tenir en l’àmbit dels serveis socials, en l’àmbit dels serveis d’im-
migració, dels serveis d’acollida, de joventut, en l’àmbit educatiu, en aquests àmbits, 
no?; fins i tot –fins i tot– en l’àmbit associatiu i d’entitats i de proximitat. Hi ha enti-
tats que ens demanen: «Escolti, jo veig coses que em preocupen, a qui l’hi pregunto? 
A on ho faig?» I possiblement no ho preguntaran en l’àmbit de seguretat.

Una pregunta: les mares dels nois de Ripoll van veure alguna cosa que no els 
agradava? Home, jo el que sí que els puc dir és que de qui més he rebut preguntes 
sobre la qüestió de l’extremisme violent és de persones migrades i de persones mi-
grades d’origen de països musulmans. Són els que més pregunten, són els que més 
els preocupa, són els que més tenen por, de dir: «Ostres, doncs potser he vist una 
cosa que no m’ha agradat i no sabia a qui preguntar-ho.» I també els diré una cosa 
molt francament: no ho preguntaran a l’àmbit de la seguretat, no ho preguntaran; a 
qui primer faran la pregunta no serà a l’àmbit de la seguretat. Per tant, hem de pre-
parar els nostres professionals, sens dubte. 

Una cosa que ha dit la senyora Sànchez i que contradeia el senyor Alonso –i ja 
em perdonarà, però estic d’acord amb la senyora Sànchez–, sí que existeix islamofò-
bia al nostre país, i tant que n’existeix, i tant! No tinc les dades aquí del nombre de 
delictes, però de víctimes de delicte d’odi és la número u; és la número u de perso-
nes que s’han sentit insultades.

Una reflexió que els vull traslladar, diputades i diputats. Quants nens i nenes a 
Catalunya passegen pel súper i veuen que algú vigila si la seva mare roba, perquè la 
seva mare porta hijab? O veuen que l’agent de seguretat segueix la seva mare. Que 
t’ho facin a tu t’emprenya, però que ho facin a la teva mare! Quants nens i nenes a 
Catalunya passegen amb un transport públic i senten que algú fa un comentari des-
pectiu envers la seva mare? A quants passa, això? Això ajuda a sentir que pertanys 
a aquesta societat? Fins i tot quan has fet l’esforç, quan has passat totes les proves 
que t’han posat, les proves implícites i les explícites, eh? –que les explícites, senyor 
Rodríguez, com per exemple el desastre del nostre flux migratori, on tanta gent ha 
passat per la irregularitat, les explícites, ja són dures, eh?, però a més hi han les 
implícites–, quan has passat totes aquestes proves i dius: «Bé, jo malgrat totes les 
proves, malgrat els anys d’irregularitat dels meus pares, malgrat que a l’escola mai 
m’he sentit representat en el currículum escolar perquè mai ningú ha parlat del que 
viuen a casa meva i del que senten a casa meva, malgrat que els meus pares tenen 
un nivell educatiu més baix i per tant són percebuts d’una determinada manera, mal-
grat que les meves festes religioses no han format part de l’imaginari col·lectiu» –tot 
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i que l’Enric Vendrell s’ho ha «currat» moltíssim, us ho puc assegurar, perquè en 
soc testimoni, eh?–, «malgrat tot això, jo decideixo pertànyer. I aleshores envio el 
meu currículum a una feina, i com que em dic Mohamed no em contracten. O truco 
per telèfon i parlo un català perfectíssim o un castellà perfectíssim, i aleshores tru-
co a una agència immobiliària i em diuen: “Sí, sí; tenim dos o tres pisos.” I arribo 
a l’agència immobiliària i ensenyo que em dic Mohamed, o que porto un hijab i em 
dic Fàtima, i: “Bé, no; miri, escolti, resulta que els acabem de llogar.”» Aleshores 
sents que pertanys o et fan sentir que pertanys? Jo crec que és evident, no?, el que 
passa. I això està passant a casa nostra, no ho podem negar, que això passa. I, per 
tant, hem de fer coses al respecte.

La senyora Sànchez ens preguntava quines, no?, i el senyor Nuet també. Doncs 
moltes –doncs moltes. Doncs, miri, tenim el programa 1.3.1, veurà vostè un seguit 
d’una quinzena d’actuacions referides a formació de professionals públics en dife-
rents departaments, en prevenció de racisme. I al programa 1.3.2, del Pla de ciutada-
nia que li mencionava, veurà explícitament «lluita contra el racisme», dins del qual 
la islamofòbia és la forma més estesa, i, per tant, òbviament, tenim un programa de 
lluita contra el racisme, d’acord? I ens agradaria crear una oficina de no discrimi-
nació, que està en mans seves, senyors diputats, perquè tenien vostès en l’anterior 
legislatura..., no sé si..., en aquesta els tornarem a enviar una llei d’igualtat i no dis-
criminació, en la qual parlaven d’una oficina. Però mentre vostès..., o mentre no hi 
hagi aquesta llei ni la creació d’aquesta oficina de no-discriminació..., jo els hi dic: 
des de la nostra secretaria ho fem, ho fem des del 012, en la qual hem posat un servei 
específic d’atenció a les persones, de no discriminació, i al qual acudeixen 44.000 
persones/any, eh?, no poques, la majoria de les quals venen amb consultes d’estran-
geria; però és una tendència creixent, clarament, consultes de no discriminació, con-
sultes jurídiques, clarament, de situacions de no discriminació.

I, òbviament, tenim programes en col·laboració, també, amb els ajuntaments, 
molt estesos, i en aquest moment, s’acaba de fer públic un concurs públic per a la 
creació de xarxes antirumors als diferents municipis de Catalunya i per a la creació 
d’una xarxa d’entitats lliures de racisme. I, per tant, les dues coses, per fer-ho con-
juntament amb els ajuntaments. I després també amb les entitats, amb moltes d’elles, 
eh?: amb entitats que fomenten el diàleg interreligiós o intercultural, com Audir, o 
entitats que fan front, directament, al racisme i la islamofòbia, com SOS Racisme o 
com Safi, amb totes aquestes.

Centres de culte, que no els volem a l’AP-7, com diu el nostre conseller, eh? Els 
centres de culte, les mesquites, no són teixit productiu, no hi fan res als polígons; en 
això estem totalment a la una. I dir i subratllar que aquest Parlament va aprovar una 
llei de centres de culte valenta, eh? –valenta–, i, per tant, una llei que diu: «Escol-
ti...», una llei que diu una cosa tan senzilla..., és valenta en el nostre context, però en  
el fons diu una cosa molt senzilla, diu: «Escolti, quan vostès planifiquin, tinguin 
en compte també que existeix una necessitat de nous centres de culte, de noves re-
ligions»; ja està, només diu això. I això, que és tan senzill i tant de sentit comú, és 
veritat que a vegades té conflicte a nivell local. Però també vull denunciar-ho, eh?: 
té conflictes, a vegades, interessats pels defensors de l’odi. Molt concretament, hi ha 
un partit, que es diu Democracia Nacional, especialitzat en el foment de l’odi contra 
els centres de culte. I, certament, la societat, majoritària ha de ser molt clara i molt 
contundent en la defensa del pluralisme religiós, com un element bàsic d’aquesta 
societat. A vegades, diem als migrants: «És que vostès han de complir elements bà-
sics d’aquesta societat.» No, no, no: tots tenim un element bàsic a defensar, que és la 
defensa del pluralisme religiós. És un compromís de tots, forma part dels elements 
centrals. El pluralisme és un element definitori d’aquesta societat, el qual hem de 
complir tots, nouvinguts i no nouvinguts, tots, eh?

No sé si m’he deixat la pregunta d’algú... Perdonin... Ah, això, el senyor Castillo 
deia una cosa en què estic molt d’acord: hem passat pàgina molt ràpidament. Té raó 
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–té raó–, el debat ha passat pàgina molt ràpidament. És veritat que hem tingut al-
tres debats que han ocupat molt espai del 17 d’agost cap aquí, això és una evidència 
també, eh?, en els quals possiblement el consens és més difícil que en aquest. Però, 
si aquí tenim una oportunitat de consens, aprofitem-la; de veritat els ho dic, eh? I les 
seves intervencions em fan ser molt optimista a aquest respecte, eh?

I és veritat que hem passat molt ràpidament aquest debat i, en canvi, el país està 
en un moment històric en què té decisions per davant per emprendre molt impor-
tants. O sigui, aquest país va fer una acollida impressionant en dotze anys, que van 
del 97 al 2010; incrementem un 20 per cent la població en aquest país, eh?, compte. 
Ve gent de cent vuitanta països, parlem tres-centes llengües i professem les tretze 
grans religions del món o els tretze grans sistemes de creences religioses del món, 
eh? Això no ho fa ningú tan ràpid. I, si m’ho permeten, i amb una veu molt petita, 
molt prudent, ningú ho fa tan ràpid ni ningú ho fa tan bé, amb trenta mil prudències 
i amb trenta mil problemes.

La senyora Natàlia Sànchez ens demanava dades, el secretari Ginesta n’hi ha do-
nat unes quantes per dir: «Ep!, que tot no ha anat tan bé.» I això és així, eh? Hi han 
elements socials que hem de ficar damunt de la taula. Jo hi afegeixo que la no gra-
duació al quart d’ESO –i em sembla una dada molt rellevant–, un estudi del Centre 
d’Estudis Demogràfics, eh? –per tant, el departament d’educació ho hauria de com-
plementar, això–, ens diu que els nens i nenes, els nois i noies amb nacionalitat es-
panyola no graduen el quart d’ESO en un 11,3 per cent. Són massa, perquè voldríem 
que fos cap, però no és una xifra especialment alta. Nens i nenes amb nacionalitat 
marroquina, 26,1; Pakistan, 39,9; Gàmbia, 60,6. Compte. Compte, eh? Perquè són 
xifres que han millorat en els darrers anys, perquè una part d’aquest fracàs esco-
lar és degut al reagrupament familiar tardà, però són xifres molt altes. I aquí és on 
realment es troba el país.

Hem fet aquesta fase de l’acollida, ara ve la fase de la construcció. I la fase de la 
construcció serà un èxit si els nostres fills i filles tenen igualtat d’oportunitats. I això 
ha passat a molts altres països abans. I com els ha anat, a d’altres països? Doncs mi-
rin, quan hi ha hagut mobilitat social, les coses han anat bé, i quan no n’hi ha hagut, 
han anat malament. I, si nosaltres tenim igualtat d’oportunitats, serem el millor país 
del món, i si no en tenim, serem com els altres –serem com els altres, eh?

I acabo. És cert que no pertànyer potser no és l’element determinant, com deia 
el senyor Rodríguez, és cert, perquè hi han altres casos que no ha estat així, i no 
per això s’han convertit en terroristes; és obvi. Afortunadament. I és obvi, hi estem 
d’acord. Per tant, hi ha més elements, sí. Hi han elements de captació sectària; les 
tècniques de l’imam Es Satty s’hi assemblen molt: hi ha un element d’aïllament, per 
exemple, de separació, de posar-los en contra de les famílies, de ser despectius amb 
les famílies... És increïble, això, eh? Hi han processos d’evolució, de construcció 
d’una identitat imaginària, més idealitzada o que respon més a clixés que a realitats, 
que es basen a vegades en la crítica i el rebuig de l’islam familiar, de dir-li a la mare: 
«Ets una mala musulmana.» És increïble, però és així, eh? Per tant, hi ha elements 
de captació sectària que ho expliquen i hi ha marcs ideològics globals, evidentment: 
hi ha un odi global, hi ha una ideologia de l’odi global, hi han elements ideològics 
globals, certament, que es traslladen en el territori.

Però això no treu que hi hagin factors de risc socials, que són la meva feina. Hi 
han altres feines que pertanyen als Mossos i que pertanyen a altres, no?; però la nos-
tra feina, la del nostre departament, és factors de risc socials. I existeixen? Existei-
xen. Hi ha factors de risc que fan que més gent digui: «Jo no pertanyo»? Sí. Hi ha 
factors de com entenem la nostra societat, tots plegats –i per això els demanem un 
pacte nacional–, que diuen: «Tu no pertanys?» Sí, això passa. I, per tant, ho hem de 
combatre.

Moltes gràcies.
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El director general de Serveis Penitenciaris

Bé, moltes gràcies, president. Quan la senyora Madaula parlava dels MENA, jo 
pensava que, efectivament, darrere dels MENA –i comparteixo també les reflexions 
del company Oriol Amorós– hi ha vulnerabilitat personal, absència de factors so-
cials protectors, influenciabilitat... I tot això són factors precursors de radicalització. 
Però hi són, en els MENA, i hi són en molt bona part també d’interns i internes que 
ingressen als centres penitenciaris. I, per tant, això vol dir que cal intensificar, no 
com deia el senyor Rodríguez, no només la detecció, sinó que cal prevenció, cal in-
formació i cal intervenció. Cal desenvolupar programes d’intervenció; això és molt 
important. És a dir, de res ens servirà compartir molta informació, que la compar-
tim, si no som capaços de processar-la, d’analitzar-la, de compartir-la i d’interve-
nir-hi. Això per nosaltres és fonamental, no?

La senyora Fornells parlava del treball transversal i de coordinació. A mi em 
sembla que, efectivament, vostè ha parlat de que això és la clau i, efectivament, és 
la clau. Nosaltres ens sentim contents del treball que estem fent de coordinació, no 
només amb Mossos d’Esquadra. El senyor Castillo parlava si ens relacionem amb 
altres: ens relacionem amb l’àmbit europeu, ens relacionem també amb l’àmbit de 
forces de seguretat, i compartim reunions també de treball amb els meus homònims 
de la direcció general, de la Secretaria d’Institucions Penitenciàries. Tanmateix, no 
hem d’amagar que el període, doncs, que acabem de passar és un període que ha 
generat conflictivitat i problemes i que, per tant, hem de ser capaços, com algú deia 
ara, de generar consensos en temes que ens han de fer avançar, no?, i que també és 
el motiu d’aquesta comissió.

Afortunadament, en aquests moments podem constatar que no hi ha hagut cap 
cas de radicalització a les presons de Catalunya. Tanmateix, no podem abaixar mai 
la guàrdia, i el que hem de fer és seguir treballant, sobretot, hi insisteixo, en progra-
mes d’intervenció. Tenim molta informació; en aquests darrers anys hem treballat 
molt en l’increment d’aquesta informació i en compartir-la i en crear espais de co-
ordinació amb els Mossos d’Esquadra. Però cal, evidentment, intervenció per poder 
seguir dient, doncs, que no hem tingut cap cas de radicalització. Evidentment, quan 
es va esdevenir l’atemptat, doncs, ràpidament la primera sensació que teníem és que 
algunes d’aquestes persones podia haver passat per les presons. No va ser així, la 
qual cosa, doncs, vol dir que hem de seguir treballant perquè no sigui així i hem de 
combatre i treballar amb els diferents àmbits per evitar la radicalització.

Quan es parlava també de l’increment de recursos de l’AIS... Per nosaltres, l’àrea 
d’informació i seguretat és un instrument d’intel·ligència de la direcció general molt 
important, és un instrument d’intel·ligència del Govern de Catalunya molt important, 
que compartim amb les policies, però, evidentment, cal seguir-lo potenciant. Nosal-
tres, aquest darrer any hem crescut amb l’AIS a Lleida i a Girona, i la idea que te-
nim és anar descentralitzant també aquesta organització, per tenir més nivell d’efec-
tivitat. Per tant, sí que hi ha una voluntat clara per part del Govern de desenvolupar 
aquest servei d’intel·ligència que tenim a la mateixa Direcció General de Serveis 
Penitenciaris i que, hi insisteixo, és un servei d’intel·ligència de govern.

La participació en fòrums europeus, com els deia abans, és fonamental tam-
bé, perquè la manera de compartir polítiques i experiències i bones pràctiques, 
doncs, també ens farà créixer, i això per nosaltres també és un element fonamental.  
Com també ho és potenciar recerques i investigacions en l’àmbit del radicalisme. 
Des del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, no ho he comentat 
abans, però tenim molt interès en potenciar recerques en aquest camp, perquè, evi-
dentment, doncs, és important que es pugui avançar. Darrerament, la setmana pas-
sada, hi ha hagut una reunió internacional en el centre d’estudis, on han participat 
diferents països europeus, i també diferents països de la resta de continents, precisa-
ment per compartir experiències i bones pràctiques amb relació al treball per com-
batre, doncs, el radicalisme.
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Ens parlava, la diputada de la CUP, d’incidents per delicte d’odi en l’àmbit del 
nostre país i als centres penitenciaris. Sense que li pugui donar dades, però evident-
ment també és un tema en què hem d’estar molt amatents, no?

I algú parlava de si és un..., el senyor Castillo parlava de si el fet de relacionar-se 
amb altres persones radicals és o no un indicador. És un indicador, evidentment; 
el que no és una constatació de re. Però, evidentment, és un element que ens posa, 
doncs, en l’alarma de que hi pot haver un procés de radicalització que cal treballar, 
no?

Els incidents per delicte d’odi, jo crec que a nosaltres ens preocupa el fet de de-
tectar-los, però sobretot el que ens preocupa també és el fet de prevenir-los, no? 
Quan jo els parlava abans de polítiques per combatre la islamofòbia, parlava del 
programa Arrel i parlava del Programa d’educació intercultural als centres peniten-
ciaris. El Programa d’educació intercultural als centres penitenciaris és un programa 
de convivència en la diversitat, i, per tant, nosaltres entenem que això és fer preven-
ció perquè no hi hagi delictes d’odi, també. I, per tant, hem de seguir treballant en 
aquesta línia, no? Enfortir també el suport a aquelles persones que se senten vul-
nerables i enfortir, doncs, el suport social també en aquestes persones i ajudar-los, 
d’alguna manera, al seu desenvolupament personal i social. Per nosaltres, un model 
d’intervenció a la presó que ofereix oportunitats de desenvolupament personal i so-
cial és fonamental, i això és un camí per anar, doncs, a prevenir que no hi hagi pràc-
tiques d’islamofòbia i de delictes d’odi, eh?

Vostè mateixa parlava de si el sistema penitenciari actual pot ser un factor con-
ductor per a la radicalització, no? Nosaltres, evidentment, amb la nostra política pen-
sem que no. La nostra missió, evidentment, és treballar per la reinserció, és acompa-
nyar els processos de reinserció de les persones, i fer-ho des d’una perspectiva que 
ofereixi oportunitats d’aprenentatge als interns i les internes, no?

Jo sempre dic que hem de tenir l’anhel de convertir els centres penitenciaris en 
que siguin una organització ambiental que afavoreixi oportunitats d’aprenentatge. 
Evidentment, hi ha un mandat d’execució penal, però la nostra missió és treballar 
per la reinserció, i per tant oferir oportunitats d’aprenentatge és prevenir moltes de 
les qüestions de les que estem parlant aquí, no? Tant de bo siguem capaços d’oferir 
un ventall de programes d’intervenció que ofereixin oportunitats d’aprenentatge en 
els centres penitenciaris per millorar les capacitats dels interns i de les internes i, 
d’alguna manera, doncs, per intervenir també en hàbits i valors prosocials que d’al-
guna manera els siguin útils de cara a la seva tasca de reinserció, no? Això per nos-
altres és molt important, no?

Quan parlàvem també... Jo em sembla que ho he contestat bàsicament tot, però 
sí que dir-los que nosaltres, des del món de les presons, tenim molt clar que hem de 
detectar, com dèiem abans, però sobretot el que hem de fer és intervenir. I interve-
nir vol dir precisament estructurar programes de tractament, estructurar programes 
d’intervenció que serveixin, com deia abans, per la millora de les capacitats. Això és 
el que és fonamental en el nostre àmbit. Per treballar per la reinserció, però també per  
treballar..., i treballar per la reinserció vol dir també treballar perquè aquestes 
persones que estan complint un mandat d’execució penal, doncs, aprofitin aquest  
espai i aquesta oportunitat per millorar les seves capacitats, com deia abans, i sobre-
tot per desenvolupar-se com a persones. 

Nosaltres trobem en moltes ocasions –i el programa Arrel d’alguna manera vol 
treballar això–, doncs, no només persones vulnerables, sinó persones que realment 
necessiten oportunitats per desenvolupar-se com a persona, per desenvolupar el seu 
creixement personal. I això, per tant, des de l’àmbit dels serveis penitenciaris, és 
quelcom que hi donem molt valor.

Gràcies.
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El president 

Moltes gràcies. Senyor Vendrell.

Enric Vendrell i Aubach 

Moltes gràcies, president. Aviam, del que he anat apuntant, el primer, s’hi referia 
el senyor Matías Alonso, també el senyor Castillo, sobre el tema de la interlocució. 
Bé, de fet, el secretari Amorós ja hi ha fet referència, però insistir en que sí que te-
nim interlocutors. Jo no voldria de cap de les maneres que aquelles coses que no 
s’acaben de fer en aquest país les atribuíssim a una manca o a una dificultat d’in-
terlocutors. Per tant, per favor, jo vull ser molt clar: sí que el Govern de Catalunya 
té interlocutors. Hi ha les federacions de comunitats musulmanes, que, per la seva 
importància, hem de citar. Jo crec que..., he mirat la llista de compareixents, i penso 
que representants d’aquestes tres federacions han estat citats. Avui la més important 
en aquest país és la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya, la Ucidcat; la Fe-
deració Islàmica Catalana i el Consell Islàmic de Catalunya. Aquestes tres són les 
més importants.

Home, n’hi ha d’altres. A les comarques de Girona es va crear una federació de 
comunitats musulmanes de les comarques de Girona. I, en relació amb la població 
paquistanesa musulmana, doncs, també tenen una mica la seva pròpia organització. 
Però, ho torno a repetir, els interlocutors hi són. La Direcció General d’Afers Reli-
giosos..., tots els anys que jo hi he estat al capdavant, he tingut una interlocució amb 
totes aquestes federacions i amb un grau de relació jo m’atreveixo a dir que molt bo. 
Per tant, havia dit en la meva intervenció d’abans, i potser hi insistiré encara ara, 
coses que havíem anat parlant i, entre cometes, si vostès volen, «planificant», ho ha-
víem fet amb aquests interlocutors. 

Més enllà d’aquests interlocutors també..., això potser vostès no ho saben, però la 
Comisión Islámica de España, que ha travessat unes dificultats enormes en la línia 
del que deia el secretari Amorós, perquè, quan es crea, doncs segurament es traslla-
da a la comunitat o a les comunitats musulmanes uns esquemes d’unes altres con-
fessions... Ha costat molt que això funcionés, però a poc a poc va funcionant. I a dia 
d’avui la Comisión Islámica de España té un representant nomenat per Catalunya, 
que és alhora el màxim responsable, i vostès el tindran aquí, de la Unió de Comuni-
tats Islàmiques de Catalunya, el senyor Ghaidouni. Per tant, el senyor Ghaidouni té 
una doble representativitat, si parlem de representativitat o si parlem d’interlocució: 
és el màxim responsable de la més important federació de comunitats islàmiques 
catalana però és alhora el representant de la Comisión Islámica de España.

Un altre aspecte que parlava o que comentava el senyor Matías Alonso i que per 
mi és molt important, i per tant m’agrada que ell l’esmenti, i vull insistir que és im-
portantíssim: tota la feina que es pugui fer a nivell local, dèieu, i posàveu el cas del 
Vendrell. Jo podria posar-li, com segur que s’imagina, per la feina que he fet durant 
cinc anys, molts altres exemples; no vull posar noms de municipis damunt de la 
taula perquè me’n deixaria i perquè seria injust que jo parlés d’un municipi i no par- 
lés d’un altre; no voldria que algú es pensés que parlo d’un color polític i que no 
parlo d’un altre, per tant... Però totalment d’acord amb vostè: hi ha molts municipis 
que han treballat aquests anys molt bé, interactuant amb les seves pròpies comuni-
tats religioses.

Ara bé, aquí hi ha un gran camp a recórrer, per què?, perquè hi ha molts munici-
pis en el país i, per tant, encara que uns quants hagin treballat bé, els asseguro que 
en queden molts a on no acaben de fer els deures, no? 

Jo, si parlem de municipis, sempre he dit que n’hi ha, en relació amb la matèria 
que a mi m’afectava, que era la defensa del dret a la llibertat religiosa..., doncs que hi 
ha municipis que treballen de manera proactiva aquesta temàtica, però són pocs. Di-
guem-ho, eh? Són pocs. La majoria d’ajuntaments d’aquest país han anat treballant 
aquesta matèria de manera reactiva; han anat reaccionant a aquesta matèria, doncs, 
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quan han tingut una comunitat d’una religió o d’una altra religió que els ha plantejat 
l’obertura d’un centre de culte, i això ha qüestionat..., i, per tant, els ha suposat reu-
nions i pensar-hi, etcètera, no?

Per tant, molt important –molt important– perquè, després m’hi tornaré a referir, 
tenim una llei de centres de culte, però, en bona mesura, en molt bona mesura, la 
qüestió de la que parlem és una qüestió municipal.

A la senyora Madaula, només un comentari, perquè em reconeix la importància 
de la llei que hauria de garantir la classe de religió, reconeix que no es compleix, 
però, és clar, se m’escapa per la tangent, perdoni’m, perquè jo avui no soc director 
general i per tant jo els he dit: «A l’Enric Vendrell el que li agradaria és que tots 
els nois i noies d’aquest país acabin la seva escolaritat coneixent totes les religions 
del món.» Però és l’Enric Vendrell. Com a director general d’Afers Religiosos, els 
asseguro que vaig fer moltes gestions amb les diverses conselleres d’Ensenyament 
i amb diversos directors generals del Departament d’Ensenyament per tal de que 
l’assignatura de religió musulmana s’impartís en el nostre país. Per tant, de debò, no 
esperin que allò que a mi m’agradaria sigui realitat, perquè estem perdent un temps 
molt important. Ho torno a dir, estem abocant un gran nombre de nois i noies, de 
nens i nenes a conèixer un islam de la mà d’unes persones determinades, amb unes 
condicions determinades, etcètera.

La senyora Fornells. Jo volia entretindre-m’hi una mica, però és que el secretari 
Amorós ho ha explicat molt bé. Aviam, la senyora Fornells parlava de que els nois 
de Ripoll estaven plenament integrats, no? I jo penso que això dona per una refle-
xió molt serena; en bona mesura, hi insisteixo, l’ha fet el secretari Amorós, amb qui  
ja he dit que coincidim moltíssim. Tota la reflexió que ell ha fet sobre la pertinença 
em penso que té a veure amb si estan integrats o no estan integrats o què vol dir o  
a què ens referim tots plegats quan parlem de si estan o no estan integrats. De debò, 
la intervenció del secretari Amorós sobre el sentiment de pertinença rellegim-la i 
meditem-la, no?

I, sobre això encara, he vist la llista dels compareixents, que el senyor Nuet deia 
que és llarguíssima. Jo no sé si encara podeu afegir-hi més gent. Perquè jo us vull 
demanar a tots els diputats i diputades..., perquè he repassat la llista i per això, per-
què he repassat la llista, i perquè podria ser interessant en la línia del que parlem de 
pertinença o d’integració, els diputats i diputades d’aquesta cambra hauríeu d’apro-
fitar aquesta comissió per citar nois i noies de divuit o de disset..., no sé si els me-
nors poden venir o no, però, doncs, de divuit, de dinou, vint, vint-i-dos anys, que 
han nascut aquí, això que en diem que estan integrats, d’això –d’això–, d’aquests que 
diem que estan integrats, que parlen català i castellà i anglès, plenament, amb tota 
correcció, a més a més potser parlen àrab, però que tenen aquestes dificultats de les 
que ens parlava el secretari Amorós, no?

Jo ho he fet –jo ho he fet. Jo, després de voltar per moltes mesquites, que n’he 
visitat moltes en aquests anys, i de parlar amb les juntes de cadascuna d’aquestes 
mesquites, vaig dir: «Bé, i on són els joves musulmans, no? On són els joves mu-
sulmans?» I vaig voler trobar-los i m’hi vaig reunir diverses vegades en una taula, 
així, potser un nombre de gent com els que estem avui, nois i noies, hi insisteixo, 
de divuit, dinou, vint, alguns estaven acabant el batxillerat, altres estaven cursant 
estudis universitaris, alguns havien acabat la carrera universitària. Citin joves, nois 
i noies, i que puguin expressar si estan integrats, si no ho estan... Tot això del que 
parlava el secretari Amorós, escoltin, per favor, com ho expliquen nois i noies cata-
lans musulmans. 

Bé, la senyor Fornells també em parlava sobre la regulació dels imams, què cal-
dria fer des del departament. Ja entendrà que jo no m’hi fico amb què ha de fer el 
departament en aquests moments. 

Em pregunta què s’ha fet. Home, sí, sí que havíem fet. El que passa, que, doncs 
bé, algun altre dels compareixents ja ho ha dit, el que ha passat al país en aquests 



DSPC-C 41
10 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CIAA  39 

darrers mesos ens va trastocar una mica els plans que teníem, no? Però amb aquests 
interlocutors de les federacions islàmiques havíem treballat en la línia d’un registre 
d’imams, havíem treballat en la línia de la formació d’aquests imams, etcètera. Sí 
que s’havien fet coses que segur que es poden reprendre, no?

El senyor Castillo, d’alguna manera, també parla o pregunta sobre els ajunta-
ments. Hem tingut moltíssima relació amb els ajuntaments, aquests anys, la direcció 
general, moltíssima; en part ja ho he dit, perquè quan un d’aquests municipis que 
dic que no té una actuació proactiva en aquesta matèria s’ha trobat tot d’una que una 
comunitat s’hi vol establir, vol instal·lar-hi, vol obrir-hi un centre de culte, doncs s’ha 
trobat amb una qüestió que no domina i, per tant, hem parlat, hem atès, hem asses-
sorat moltíssims ajuntaments, moltíssims.

Però, a més a més, jo els deia fa un moment que, al llarg dels anys que he estat 
director general, he fet un esforç i he visitat moltíssimes comunitats religioses, de to-
tes les confessions, moltíssimes comunitats musulmanes, i en aquests desplaçaments 
he fet també un esforç per reunir-me i contactar amb els ajuntaments –a vegades ha 
sigut amb els alcaldes o alcaldesses, a vegades ha sigut amb regidors, no?–, per fer-
los precisament conscients de la importància d’això que fa un moment dèiem, de la 
interacció entre els equips de govern municipals i les comunitats religioses.

Hi ha llocs en què, després d’aquests anys de director general, jo tinc la satisfac-
ció que, d’una interlocució zero, hem passat a una situació francament de mútua co-
neixença i inclús d’amistat. I me’n sento molt satisfet, perquè moltíssimes vegades, 
doncs, fruit d’aquestes visites que els deia jo, de suggerir, d’animar, doncs s’han vist 
passos concrets posteriorment, no?

Em preguntava també el senyor Castillo sobre informació sistematitzada sobre 
salafisme radical, radicalització en general... No, a veure, sistematitzada..., jo crec 
que la resposta és que la direcció general no té una informació sistematitzada. Tam-
bé li he de dir que potser la tindrà demà passat, ara que hi ha hagut un canvi de di-
rector. Què vull dir? Vull dir que jo no he tingut un interès manifest en aquest tipus 
d’informació, l’hi dic amb tota franquesa. Potser m’he equivocat, no ho sé.

Recordo perfectament un diumenge de Pasqua de farà no sé si quatre o cinc 
anys, en aquell moment el ministre de l’Interior del Govern d’Espanya va fer unes 
declaracions que eren portada, hi insisteixo, a la premsa d’un diumenge de Pasqua, 
i ens assenyalava quines mesquites de quins municipis eren les més dolentes, les 
més radicals, les més salafistes, les més de les més, no? Això està publicat, no? Jo 
penso que això no ens ajuda, en absolut –això penso que no ens ajuda, en absolut. 
Una cosa és que els serveis policials i els serveis d’informació –el company Amand 
Calderó s’hi referia–, també, d’alguna manera, en la justa mesura que la direcció 
general pot..., però també la Direcció General d’Afers Religiosos també té els seus 
canals d’informació. Però mai hem sistematitzat ni hem volgut parlar especialment 
de comunitats salafistes o radicalitzades.

I sense donar noms de municipis, perquè de debò que em penso que no ho he 
de fer, però en aquesta qüestió tenim més possibilitats de prendre mal que de gua-
nyar-hi. Perquè jo podria parlar d’un municipi la comunitat musulmana del qual ha-
via estat molt i molt i molt assenyalada durant molts anys com a tan perillosa, com 
a tan salafista, i amb feina de l’ajuntament i amb feina de la direcció general hem 
fet tot un procés i aquesta comunitat avui és una comunitat absolutament oberta a 
la ciutadania, amb unes relacions normalitzades amb l’ajuntament, amb les associa-
cions de veïns, amb la resta de partits polítics del municipi... I tot això no existia: ni 
es coneixien amb l’ajuntament, ni amb les federacions de veïns, ni amb els..., ningú 
havia entrat en aquella comunitat, ningú havia trepitjat la mesquita...

Per tant, bé, jo el que he defensat tots aquests anys és conèixer aquestes comu-
nitats, entrar-hi, seure-hi, parlar-hi, visitar-les, i això, hi insisteixo, és el que jo vaig 
prioritzar. Evidentment que sí que –crec que ho he dit en la meva intervenció ini-
cial– la Direcció General d’Afers Religiosos té una relació constant i amb els ca-
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nals molt ben establerts amb la Policia de Catalunya Mossos d’Esquadra, i, per tant, 
compartim totes les informacions en una via bidireccional; és a dir que la policia 
comparteix amb nosaltres el que li arriba, el que sap, i la Direcció General d’Afers 
Religiosos comparteix..., però d’una manera absolutament confidencial, si m’ho per-
meten, no?

Bé, al senyor Nuet li agraeixo, de debò, que trobi valenta la meva posició sobre 
la religió islàmica a l’escola. Fa temps que ho he defensat; ho he dit parlant o contes-
tant a la senyora Madaula. Penso que aquest país està perdent un temps valuosíssim, 
però potser ho arribarem a fer. Confio que ho arribarem a fer, no?

I la representant de la CUP ha començat parlant d’islamofòbia, sobre si sabem o 
no sabem quants delictes ens consten... Bé, jo ara les dades no les porto, però dei-
xi’m..., aprofito..., he dit en la meva compareixença unes quantes vegades que coin-
cideixo molt amb el senyor Amorós; doncs, que serveixi ara per una vegada per dir 
que hi ha un tema en el que a vegades no hem coincidit del tot, no?, que és el tema 
de la islamofòbia.

Jo soc conscient –jo soc conscient–, per això els he dit «convidin nois i noies», 
perquè soc conscient i crec que conec, després de cinc anys, bastant bé el món de 
l’islam a Catalunya. I, per tant, els deia convidin nois i noies, i que parlin ells de com  
se senten, eh? Però, tot i jo conèixer bé, doncs, i haver escoltat aquests nois i noies, 
també aquests interlocutors als que ens referíem, aquestes federacions de les co-
munitats islàmiques, també m’han dit i m’han reiterat moltes vegades que tampoc 
creuen que a la mateixa població catalana musulmana, que enarborem tots plegats 
gaire o massa la islamofòbia, no creuen que els sigui d’utilitat. I torno a dir: això no 
vol dir que jo no sàpiga quina és la situació al país, i, per tant, de cap manera estic 
dient que no cal atendre la islamofòbia, no? Però segurament, tot i que és important, 
tampoc té la dimensió que a vegades, per parlar-ne gaire, de la islamofòbia, acabem 
magnificant-la més del que realment és; que, ho torno a dir, hi és, evidentment que 
sí, que ningú, si us plau, em malinterpreti.

Poso un exemple. Arran dels atemptats del mes d’agost hi va haver alguns, és 
veritat, alguns municipis on es van produir reaccions islamòfobes; però van ser molt 
pocs –van ser molt pocs. I l’Enric Vendrell, llavors director general, el que va fer 
és telefonar a cadascun dels alcaldes o alcaldesses d’aquests municipis dels que ens 
arribava que hi havia hagut o unes pintades a la mesquita o alguna actuació isla-
mòfoba –cartells, papers...–, a cadascun d’aquests alcaldes o alcaldesses li vaig te-
lefonar. I la nota, el denominador comú d’aquelles converses d’aquells dies va ser: 
«–Director, tranquil. Segur que tens coses més importants. Tranquil, és un fenomen 
absolutament aïllat, és una bretolada, estigues tranquil, ho hem tapat, la brigada hi 
ha anat, i no passa res més. –De debò? –Sí, sí, de debò. –Si hi ha res, per favor, m’ho 
diràs? –Sí, sí, t’ho diré.» I ja està.

Torno a dir: no vull donar ni transmetre el missatge de que no tenim un subs-
trat d’islamofòbia, no vull transmetre aquesta sensació. Soc el primer que conec i 
he parlat, us deia, amb joves, que us convido que hi parleu. Però –però– jo el que 
dic és: alerta –perquè les mateixes federacions musulmanes a mi també m’ho tras-
lladen–, alerta, perquè, parlant massa de la islamofòbia d’aquest país, les mateixes 
comunitats musulmanes em diuen que les posem en un focus que tampoc elles ma-
teixes no voldrien ser-hi.

Bé, sobre centres de culte, també em preguntava, en els polígons... Jo això ho 
tinc escrit, vull dir que ho he dit públicament aquests anys que he estat director ge-
neral. Evidentment que, si la pregunta se’m feia: «El lloc ideal dels centres de cul-
te és el polígon?», la resposta meva sempre ha sigut: «No.» Però, si se’m pregunta: 
«Sota cap concepte posaria un centre de culte al polígon?», no puc dir sota..., no ho 
puc afirmar tampoc, això.

Cada municipi és diferent –cada municipi és diferent. Un centre de culte..., per 
exemple, la comunitat musulmana de Ripoll on hi havia l’imam en qüestió, que co-



DSPC-C 41
10 de juliol de 2018

Sessió 3 de la CIAA  41 

neixem bé, que coneixem bé amb l’alcalde de Ripoll, no està en cap polígon, està in-
serida en la trama urbana del municipi. Ara bé, jo li he preguntat a l’alcalde abans de 
començar si segueixen o no segueixen les converses de les dos comunitats musulma-
nes del municipi de Ripoll per agafar juntes un nou local. Si això progressa, clar, és 
possible..., i jo no conec bé Ripoll, alcalde, però és possible que el local que aques-
tes dues comunitats juntes vulguin trobar..., és que, per començar, és possible que  
no hi sigui, a la trama urbana de segons quin municipi –no vull parlar només de Ri-
poll. M’enteneu, què vull dir? 

És a dir, jo no he dit categòricament que se n’hagin d’anar als polígons, però de 
vegades anar a segons quins polígons o segons quines parcel·les de segons quins 
polígons, doncs, ha estat una bona solució –de vegades ha estat una bona solució.

S’ha esmentat la Llei de centres de culte. El secretari Amorós..., bé, deia que és 
un referent i que és únic en el nostre entorn. Tot això és veritat. Potser –i estem al 
Parlament de Catalunya–, potser cal o potser ha arribat l’hora..., fa nou anys que es 
va aprovar; doncs, potser s’ha de repensar o s’ha de rellegir, perquè –el secretari 
Amorós n’ha fet un resum esplèndid, no?– en el fons la llei diu: «Els ajuntaments, 
penseu a reservar espai» i, com crec que he dit en començar aquesta segona inter-
venció meva, estem parlant, per tant, d’una actuació dels nostres municipis, són els 
municipis els que estan dedicant segons quins espais a l’hora de fer la seva plani-
ficació urbanística, són els diferents ajuntaments els que estan assenyalant segons 
quines àrees del municipi compatibles amb l’ús religiós, i compleixen la llei. Per 
això dic: potser cal agafar la llei i rellegir-la, perquè estan complint la llei. Però són 
els mateixos municipis.

Escoltin, jo no els donaré el nom, tampoc, d’aquest altre municipi, però a mi em 
va vindre a veure una vegada una tinenta d’alcalde d’un municipi mitjà d’aquest país 
–diguem-ho així–, em va venir a veure i em va dir: «Director, és que volia veure si 
ens podrà ajudar»; dic: «–Bé, sí, suposo que sí. –Miri, és que hem de trobar la ma-
nera perquè no s’instal·li cap altra comunitat religiosa en el nostre municipi.» Dic: 
«Home, doncs s’ha equivocat de direcció general, perquè aquí en tot cas el que fem 
és ajudar les comunitats.» Tenim –no és per riure que els ho explico– ajuntaments 
que no voldrien..., i segurament aquesta tinenta d’alcalde el que de fet –de fet, de 
fet– m’estava dient és que no volia musulmans en el seu municipi. Per tant, això de 
la islamofòbia, ho torno a dir, jo ho conec, eh? La senyora ho vestia i ho posava dis-
simulat, no?

Per tant, torno a dir: estem davant d’un terreny on, per més que hàgim treballat, 
doncs, queda molt camí per recórrer en el món municipal. Precisament, senyor Cas-
tillo, vull dir..., preguntant-me vostè, penso que feia diana, no? Aquí, en bona mesu-
ra, estem davant d’un tema que s’acaba concretant en el planejament urbanístic que 
aproven els ajuntaments; per tant, estem davant d’una qüestió a treballar de bracet, 
per seguir treballant de bracet amb el món municipal. 

I al senyor Rodríguez, perquè segurament m’he allargat massa, només una cosa. 
Ell deia –encertadament, eh?– o es preguntava com és que l’entorn familiar d’aquests 
nois de Ripoll, doncs, no ho havia detectat, no? Segurament..., vostè mateix ho deia: 
«Hi ha moltes coses a tenir en compte, moltes.» Deixi’m, segurament, afegir-ne una 
més, no?: potser perquè traslladem a aquestes famílies unes categories, si em perme-
ten, familiars que no són ben bé les d’aquestes famílies. I d’això el secretari Amorós 
en sap molt més que jo, no? És a dir, el paper d’una mare que està pendent de si el 
seu fill ha fet els deures o no ha fet els deures..., segurament encara hi ha moltes ma-
res d’origen, doncs, marroquí que no acaben d’interioritzar aquest paper que moltes 
altres... –pares i mares, eh?, perdoneu, pares i mares–, el seguiment dels fills no és 
tan..., o no és igual en famílies que provenen de segons quins entorns, no?

I, per tant, ja l’hi he dit, només... Vostè mateix deia: «Hi ha moltes coses a tenir 
en compte»; bé, doncs en llenço una altra, no?: no totes les famílies que avui vivim 
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en aquest país funcionen sota els mateixos clixés o no sé quina és la paraula més... 
Suposo que m’entén el que intentava dir.

Penso que he anat responent més o menys a tot, president.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Si hagués alguna última intervenció –trenta segons– per 
part d’algú... No? (Pausa.) Per tant, agraïm una vegada més la seva presència en 
aquesta comissió i, per tant, doncs, prenem bona nota de la seva aportació, i de ben 
segur que serà molt constructiva per al treball final que intentarem fer, i, de ben se-
gur, en sortiran conclusions i millores per al nostre país.

Als diputats i diputades només dir-los que ja tenim tancada la següent comissió; 
per tant es confirma per al dia 24 de juliol, dimarts, a la tarda. I tindríem un tri-
ple bloc: el primer, amb el senyor síndic de greuges; després un segon bloc, amb el 
Moussa Bourekba i la Lourdes Vidal, i un tercer bloc, ja confirmat, amb la Dolors 
Bramon i en Joan Anton Mellón, eh? Per tant faríem a les tres, a les quatre i a les 
cinc, eh?, triple compareixença, primer el síndic, després dues compareixents i des-
prés dos compareixents. Això el dia 24. 

I també estem ja tancant les invitacions per a la següent sessió, que seria ja al 
setembre, i havíem acordat que..., havíem parlat que fos, no acordat, sinó parlat que 
fos –tinguin en compte que el dia 11 és dimarts i, per tant, és festiu–, de fer-la el 
dia 18, dimarts dia 18, eh? Per tant, en la mesura que puguin, també guardin-se la 
data en aquest sentit, i ja iniciem, doncs, els tràmits per convidar els següents com-
pareixents. 

Moltes gràcies i bona tarda.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i onze minuts.
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