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Sessió 4 de la CIAA

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

2017 (CIAA) s’obre a les tres de la tarda i tres 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 

Ciutadans; Teresa Pallarès Piqué, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos i 

Montserrat Fornells i Solé, pel G. P. Republicà; Carles Castillo Rosique 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, i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el síndic de greuges, Rafael Ribó i Massó, acompanyat de 

l’adjunt general, Jaume Saura i Estapà, i del col·laborador Jaume Bosch i Mestres; l’inves-

tigador del Cidob Moussa Bourekba; la directora de l’Àrea del Món Àrab i Mediterrani de 

l’Institut Europeu de la Mediterrània, Lourdes Vidal Bertran; la professora emèrita d’estudis 

àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona, Dolors Bramon i Planas, i el catedràtic de 

Ciències Polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, Joan Anton Mellón.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre els 

Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00006/12). Comissió d’Investigació so-

bre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

2. Compareixença de Moussa Bourekba, investigador i coordinador d’afers islàmics del 

Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i expert en les regions de 

la Mediterrània i l’Orient Mitjà, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 

i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00007/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 

del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

3. Compareixença de Lourdes Vidal Bertran, directora de l’Àrea del Món Àrab i Medi-

terrani de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Investigació sobre els 

Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00008/12). Comissió d’Investigació so-

bre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. Compareixença.

4. Compareixença de Dolors Bramon i Planas, doctora en filologia semítica i professora 

emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’In-

vestigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017 (tram. 357-00009/12). Co-

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

5. Compareixença de Joan Anton Mellón, catedràtic de ciències polítiques i de l’Ad-

ministració de la Universitat de Barcelona i especialista en radicalització terrorista, davant 

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

00011/12). Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017. 

Compareixença.

El president

Bé, bona tarda. Doncs iniciem aquesta nova sessió de la Comissió d’Investigació 
dels Atemptats del 17 d’Agost.

Compareixença del síndic de greuges
357-00006/12

Avui, en primer terme tenim la compareixença del senyor síndic de greuges i el 
seu equip. Agraïm, doncs, al senyor Ribó, al senyor Saura, al senyor Bosch, que ens 
acompanyin, i a les persones del seu equip.

I, tal com ja havíem establert, hi ha una primera intervenció per part del ponent 
de quinze minuts, després una ronda per als grups de tres minuts i després una res-
posta també per part del ponent de quinze minuts. I després, en tot cas, faríem..., si 
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hi hagués alguna última intervenció d’un minut, també, doncs, intentaríem ser flexi-
bles, amb el compromís d’intentar complir al màxim els horaris, eh?

Per tant, sense més dilació, agraïm, ho repetim, doncs, la presència del síndic i 
el seu equip i passaríem la paraula directament.

Gràcies.

El síndic de greuges (Rafael Ribó i Massó)

Gràcies, president. Un aclariment inicial, perquè en el text que vàrem rebre per 
convocar-nos a aquesta sessió se’ns deia: «Se us convoca en qualitat d’expert.» Ser-
vidor, amb molta tranquil·litat, ha de dir que d’expert no n’és, en aquestes matèries. 
Sí que és, per elecció de vostès i amb molt d’honor, el síndic de greuges i, per tant, 
l’encarregat de defensar drets i llibertats. I el que faré, acompanyat del meu adjunt 
general, el senyor Saura, i del senyor Jaume Bosch, com a expert –en aquest cas 
sí, expert– en la matèria, és explicar-los a grans fets un informe que vam entrar en 
aquest Parlament el novembre de 2017 –per tant, fa ja uns quants mesos–, informe 
basat i que analitza l’afectació de drets i llibertats que es poden veure a l’entorn de 
l’atemptat o dels atemptats del 17 d’agost passat.

Té un apartat, l’informe –que el deuen conèixer tots vostès, perquè està en aques-
ta casa fa temps–, sobre la prevenció del que significaria la política contra l’odi i 
contra la discriminació, contra tot allò que pugui ser camp adobat per al fenomen 
terrorista, per dir-ho molt esquemàticament, totes les polítiques i mesures que s’hau-
rien de dur a terme a les escoles, als serveis socials, als centres de privació de lli-
bertat, amb especial referència a la protecció de la infància i l’adolescència, també 
amb algunes crítiques que vàrem recollir a l’entorn, i té una segona part dedicada a 
la necessària coordinació entre cossos policials.

Molt telegràficament, i m’ho permetran, perquè l’informe el tenen a la seva dis-
posició, nosaltres partim de l’anàlisi de l’anomenat «Proderai», del Protocol de pre-
venció, detecció i intervenció de processos de radicalització islamista, de com s’ha 
de prevenir, de detectar i intervenir, especialment als centres educatius, i de les 
orientacions i recursos que es posen per complir amb aquest objectiu, a partir del 
respecte a principis i valors del sistema educatiu que poguessin ser amenaçats preci-
sament per ideologies radicals, com la que significaria la del terrorisme.

Analitzem com totes les persones que hi entenen ens diuen que la radicalització 
és el resultat d’un procés complex, de caràcter multifactorial; i voldria subratllar 
ambdós termes, «complex» i «multifactorial». Que hi han molts factors de risc, des 
del desenvolupament personal, el context de l’escola, l’àmbit familiar, el context so-
cial, i com s’interrelacionen. L’escola hauria de ser i ha de ser un espai de socialitza-
ció, proper i segur, reconeixent totes les cultures, amb uns valors compartits, i, per 
tant, això ho hauríem de «mimar».

Hem vist ja, amb un any de perspectiva, segons ens facilita les dades l’Adminis-
tració, com es pot avaluar aquest programa i quins són els seus resultats; hi ha una 
memòria al respecte, que segur que coneixen. I, més enllà de la memòria, se’ns diu 
que ha estat molt ben acollit i amb bons resultats als centres educatius i que es van 
ajustant als objectius marcats.

També hem recollit crítiques. La primera, que sembla com si es volgués encarre-
gar als professionals de l’educació una funció parapolicial, de detecció, que no és la 
que els correspon; se’ns ha dit des d’algunes institucions molt serioses, d’anàlisis de 
les polítiques educatives. O també se’ns indica que la societat –i ho compartim nos-
altres, això, també– atorga moltes responsabilitats a l’escola que no pertanyen, totes 
elles, a l’escola, sinó que pertanyen també, en part, a la mateixa societat.

Se’ns diu, com una segona font de crítiques, que hi ha una manca de formació 
específica dels professionals en molts camps, com, per exemple, en el tractament de 
la diversitat religiosa, una escassa formació.
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O se’ns diu, com un tercer apartat de crítiques, que correm un risc d’estigmatitza-
ció i de segregació i que valdria la pena dotar la comunitat educativa d’un referent, 
com per exemple podria ser en el cas musulmà, per contrastar els neguits i valorar 
els límits de les intervencions. «Cal valorar amb naturalitat l’expressió i la mani-
festació d’alguns dels senyals identificatius» –ens deien experts al respecte de l’is-
lamisme– «i evitar el perill de caure en racisme o en la caça de bruixes o convertir 
els mestres en una mena de confidents de la policia.»

Quan analitzem la dimensió policial del tema, partim del marc legal. Hi ha unes 
lleis, anteriors a l’Estatut, que serveixen per establir el marc policial a Catalunya, 
que té com a objectiu la seguretat ciutadana i l’ordre públic; té també, la policia de 
Catalunya, la funció de policia administrativa, i la funció de policia judicial. El Cos 
de Mossos d’Esquadra és i era –no és que ho sigui ara: és i era– la policia integral 
i bàsica en el territori de Catalunya, en tot el territori de Catalunya. I la Generalitat 
havia i ha de participar, per mitjà d’una junta de seguretat, presidida pel president 
de la Generalitat, en la coordinació a Catalunya, però també en el bescanvi d’infor-
mació en l’àmbit internacional, en col·laboració, i la Generalitat, d’acord amb l’Es-
tat, ha de ser present en els grups de treball de col·laboració amb les policies d’altres 
països en els quals participi també l’Estat. Hi ha una lectura possible en l’Estatut del 
79, però n’hi ha una de molt més potent en el del 2006, que és inequívoca en aquests 
extrems que els acabo de resumir. I detectem un conjunt de deficiències.

La Junta de Seguretat pràcticament no s’havia reunit des de que es va aprovar 
l’Estatut; per tant, s’havia passat anys sense reunió de la junta, per negativa del Go-
vern de l’Estat, i el mateix Govern que es negava a facilitar la participació de la Po-
licia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en organismes internacionals. Li és molt 
difícil, en aquest síndic que els parla, avaluar l’abast d’aquesta obstaculització; pot 
ser camp de múltiples hipòtesis, però l’obstaculització va existir, objectivament va 
existir. No volem entrar ni en les voluntats, ni en les intencionalitats; parlem del fet 
concret respecte al que es definia, al que s’hauria d’haver fet i al que es va fer. És 
injustificable la paràlisi de la Junta de Seguretat. Abans d’això, s’havia reunit pràc-
ticament de forma anual, i és d’una gravetat extrema –i voldria que no es prengués 
cap alarmisme amb el que dic– que la Junta de Seguretat, quan Espanya estava a 
un nivell 4 sobre 5 d’alerta terrorista, no es reunís. El Govern espanyol podia haver 
contret algun tipus de responsabilitat jurídica per haver mantingut paralitzat un or-
ganisme definit i reforçat en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, amb els objectius 
que he citat.

El 10 de juliol del 17, la Junta de Seguretat, que es va reunir, va acordar l’entra-
da del Cos de Mossos al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Or-
ganitzat, CITCO, i la creació d’una comissió per estudiar l’accés a la Interpol. La 
junta va ser convocada novament el 28 de setembre, per analitzar els dispositius de 
seguretat de cara a la jornada del primer d’octubre. El CITCO és el màxim organis-
me de coordinació a nivell d’estat; depèn de la Secretaria d’Estat de Seguretat. El 
CITCO s’ha d’encarregar de rebre, integrar, analitzar informacions, establir criteris 
de coordinació, elaborar informes anuals, elaborar i difondre estadístiques, desen-
volupar competències específiques. I el CITCO està bàsicament estructurat en dos 
grans apartats: l’antiterrorisme i el crim organitzat, a banda de l’Oficina Nacional 
d’Informació de Passatgers o la Unitat de Policia Judicial.

El Cos de Mossos d’Esquadra havia estat convidat escadusserament a participar 
en el CITCO, però no n’era membre. El conseller Jané va sol·licitar per escrit que 
–això, el novembre de 2015– els Mossos formessin part del CITCO. L’aleshores mi-
nistre d’Interior, Jorge Fernández Díaz, va respondre que buscaria la forma més efi-
caç per fer-ho possible, però que hi hauria d’haver les condicions pertinents.

El juliol del 2017 s’acorda la incorporació permanent del Cos de Mossos, sota el 
ministre Juan Ignacio Zoido, però no és fins després dels atemptats del mes d’agost 
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del 17 que el jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu, que en dirigeix les in-
vestigacions, decideix que el Cos de Mossos d’Esquadra s’integri al CITCO.

Pel que fa a l’Europol, des de fa molt de temps, vostès –Parlament de Catalunya– 
i el Govern de la Generalitat reivindiquen la participació del Cos de Mossos en fò-
rums i reunions de caràcter internacional, sigui la Interpol, l’Europol, Sirene... I el 
Govern espanyol s’hi va anar negant reiteradament. Cal tenir en compte que estem 
parlant de l’Oficina Europea de Policia, la que gestiona la informació criminal i de 
seguretat. Cal tenir en compte el que han dit molts experts –a l’informe en citem 
alguns– quan defensen que els Mossos havien de tenir un accés directe a l’Europol.

Es tracta, doncs, d’un cas flagrant, donat que determinades concepcions de polí-
tica, de política pública –no estic parlant d’opinions polítiques ni de ideologies–, han 
impedit la presència de la Policia de la Generalitat a l’Europol i, per tant, han provo-
cat un dèficit d’informació per part del Cos de Mossos d’Esquadra. És quelcom que 
caldria solucionar amb la màxima profunditat.

De fet, molt pocs dies després dels atemptats, el portaveu d’Europol, el senyor 
Hollevoet –perdó per la pronúncia, no sé si es diu així–, va desmentir la vicepresi-
denta del Govern espanyol, que havia al·legat que eren les normes de l’Europol les 
que dificultaven la incorporació dels Mossos. Hollevoet va recordar que la decisió 
l’havia adoptada l’Estat espanyol. El sindicat europeu de policies, l’Eurocop, va dir 
tres quarts del mateix, i que ho advertia de fa temps, pel que fa als Mossos, i adver-
tia que la seva no presència podia comprometre la seguretat a tot Europa.

Ens podríem entretenir –només ho citaré– en la diferencial respecte al que deci-
deix el Govern espanyol per al País Basc, fruit d’uns acords, d’uns acords partida-
ris, legítims, però partidaris, com els que es prenen quan el PP i el PNB al Congrés 
dels Diputats pacten tirar endavant uns pressupostos, dins del qual paquet posen una 
sèrie d’elements com els que estem parlant, com és la possibilitat que l’Ertzaintza 
s’incorpori..., pugui practicar el que s’anomena «persecució en calent», s’incorpori 
al CITCO, tingui protocols pertinents en l’intercanvi de dades, etcètera. És més, hi 
han sindicatos de policía española que critiquen aquesta decisió, i aquesta decisió 
no fruit d’un model de seguretat, sinó d’un acord partidari. És un cas..., rectifico, 
perdó: sembla un cas de discriminació injustificada, i caldria analitzar, si fos així, 
qui té responsabilitats polítiques al respecte.

A l’informe entrem en un dels temes més controvertits que, ho suposo, els ocu-
parà estona en aquesta comissió: l’imam de Ripoll, com un exemple clar de falta de 
coordinació. Recordin vostès –aquest síndic ho recorda, com a simple ciutadà que 
veia la televisió– com l’encarregat, el responsable de la mesquita de Ripoll surt als 
mitjans, dient: «¿Por qué el Estado no nos ha informado?» Són les primeres declara-
cions que fa, i les fa a les poques hores dels atemptats. Jo, primer, no entenia el que 
estava dient! Ara ho entenc: «¿Por qué el Estado no nos ha informado?» Ho entenc, 
perquè aquest senyor és responsable de la contractació de l’imam.

S’ha sabut que aquest senyor tenia una relació clara amb grups terroristes; s’ha 
sabut que va ser sota un ordre d’expulsió d’Espanya que no es va arribar a aplicar; 
que va ser investigat per relacions amb operacions antigihadistes. S’ha sabut, dic, 
després, eh? Com a mínim, s’ha sabut per part dels que eren responsables de segu-
retat a Catalunya. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’in-
tervenció.) Els Mossos d’Esquadra han sabut, per boca de l’Associació Unificada de 
la Guàrdia Civil o el Sindicat Unificat de la Policia, que s’evidencia una vegada més 
la vulneració flagrant dels acords de cooperació.

Podria continuar donant exemples al respecte. I, fins i tot –vaig molt ràpid perquè 
he sentit una alerta que m’imagino que vol dir que se m’ha acabat el temps; intentaré 
acabar en dos minuts–, que, en les compareixences a porta tancada al Congrés dels 
Diputats, s’hagi dit el que s’hagi dit, s’ha demostrat que hi havia relació entre el Cen-
tre Nacional d’Intel·ligència i l’imam de Ripoll, hagués passat o no hagués passat les 
proves, perquè per poder dir que no va passar les proves –cito l’última declaració– 
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és que hi havia proves i que s’hi presentava l’imam de Ripoll; no és que anés en un 
núvol que de sobte aparegués, per situació, no?

Fa falta subratllar –i els felicito– que no hi ha hagut fins ara cap debat en seu 
parlamentària sobre aquest tema. S’imaginen en Macron o la Theresa May no envi-
ant cap ministre a explicar-se a l’Assemblea Nacional o a Westminster? Aviat farà 
un any, d’aquí a poc celebrem un any. Sabem les demandes que hi ha hagut al Con-
grés dels Diputats –primer, la que fa Ciutadans, al Congrés dels Diputats, i després 
les que fan altres grups–, però fins avui, per les raons que vostès vulguin, i cadascú 
s’explicarà, no hi ha hagut cap debat parlamentari al respecte. I alguns dels que s’in-
tentaven, com el que va intentar el Govern de Catalunya i després, en aquest Par-
lament, a petició del conseller d’Interior i del mateix Parlament, es van estroncar.

Cal un marc jurídic molt més clar. Cal una llei sobre la policia integral a Cata-
lunya. M’alegro que entre els presents hi hagi el senyor Espadaler, amb qui jo havia 
parlat –ell com a conseller d’Interior– d’aquesta matèria, i n’era ferm partidari, com 
ho han estat diversos consellers d’Interior. Urgeix una llei. Els parla un síndic que 
està anant pel territori totes les setmanes a analitzar comissaries de policia, de Mos-
sos i de policia local, i a analitzar factors que ajudarien a millorar el nostre sistema 
de seguretat, com per exemple anar tancant espais de custòdia que no reuneixen les 
condicions suficients per traslladar cap a la policia integral –Mossos– aquesta capa-
citat i per evitar la doble atenció.

És una de les recomanacions fortes que els fem, a l’informe, i de les quals els 
demanaríem que, si fos possible, en traguessin una bona conclusió en aquesta co-
missió. Hem d’arribar a tenir una policia plenament integral, òbviament coordinada 
amb les policies locals, amb un sistema de policia de Catalunya, i coordinada, òb-
viament, amb les forces de seguretat de l’Estat, i participant de tots els organismes 
internacionals que es dediquen a aquestes tasques.

Lamento haver trossejat la part final de la meva intervenció, però amb això em 
deixo..., els demano que em perdonin pel que m’he estès, de l’estona que m’ha donat 
al principi.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Ribó; moltes gràcies. Passaríem, ara, doncs, a aquesta interven-
ció dels grups, de tres minuts, i després hi haurà un altre torn de quinze minuts per 
continuar les respostes o per continuar les explicacions. De major a menor, com fem 
sempre, seria el Grup de Ciutadans, el senyor Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Primer de tot, donar la benvinguda al síndic i al seu 
equip i agrair-li la seva presència en aquesta comissió. Dir-li que, bé, en algunes de 
les coses que ha exposat podem estar força d’acord; hi han matisos, respecte a aquest 
sentiment que tenen els professionals de l’escola pública catalana, els professionals 
del nostre sistema d’ensenyament, respecte a si han de ser o no han de ser confidents 
de la policia. Jo crec que hi han, doncs, possibilitats de poder detectar el radicalisme 
i posar-lo en coneixement d’altres instàncies sense necessitat de sentir-se en aquesta 
situació de confident, però de ben segur que s’ha de millorar, no?

Ara bé, hi ha hagut una part del seu discurs que sí que m’ha deixat força sobtat, 
no? Perquè... Primer de tot, dir-li que jo en la darrera legislatura era el president de 
la Comissió d’Interior, com ho soc en aquesta, però en tot cas, pocs dies després de 
l’atemptat, vaig rebre la trucada del conseller d’Interior, del senyor Forn, aleshores 
conseller d’Interior, que volia venir a la comissió per explicar què és el que estava 
passant respecte als atemptats. També li he de dir que des del primer moment vam 
tenir una relació molt fluida amb els responsables del Departament d’Interior, en tot 
moment, els portaveus d’Interior de tots els grups, i estàvem puntualment informats.
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Però, en tot cas, aquesta compareixença finalment no es va produir, i no es va 
produir, no per manca de voluntat de la comissió, sinó per manca de voluntat del 
Govern. Això s’ha de dir ben clar. És a dir, va ser el mateix Govern de la Generalitat 
el que, després de tenir una primera urgència –semblava vital–, després se’n va des-
dir i va desaparèixer i mai més en vam saber. Això s’ha de tenir molt clar.

I dir-li que en tot moment els responsables policials, també els del Cos de Mos-
sos d’Esquadra, estaven satisfets del nivell de coordinació i de cooperació que hi 
havia entre els cossos policials. És ben cert –el senyor Bosch se’n deu recordar– que 
hem treballat de valent, tots els grups parlamentaris, perquè la Junta de Seguretat 
de Catalunya, que després de l’últim Govern del senyor Montilla tenia moltíssimes 
dificultats de reunir-se, doncs, es pogués reunir. Però també li he de dir que la con-
vocatòria és per part del president de la Generalitat, que és el qui la presideix, i, en 
tot cas, si hi ha responsabilitat dels governs, jo crec que l’hauríem de fer una mica 
fifty-fifty, no?, perquè no hi havia aquesta capacitat de tenir, doncs, un mínim acord 
per poder seure a taula, i en tot cas sempre primàvem aspectes, en aquest sentit, 
que podríem dir-ne més administratius, més d’ordre econòmic i administratiu que 
no pas d’ordre estrictament policial. En tot cas, la Junta de Seguretat de Catalunya 
és una figura estatutària, una figura que ha d’estar amb un funcionament molt més 
fluid. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Respecte a la relació –i ja per tancar, eh?– de l’imam de Ripoll amb el CNI, que 
n’ha fet esment, dir-li que bé, que tots els cossos policials tenen la figura dels con-
fidents –d’això en sabem prou–, però també dir-li, respecte a la necessitat de la co-
ordinació, que la coordinació, des del nostre punt de vista almenys, ha de fugir si és 
possible de tricefàlies i fins i tot de bicefàlies. És a dir, el que és, per exemple, l’Eu-
ropol... A l’Europol, doncs, dins d’Europol hi han una sèrie d’oficials d’enllaç –de 
les policies espanyoles, en concret, només hi ha Policia Nacional i Guàrdia Civil, a 
hores d’ara–, no sé si són set, vuit oficials d’enllaç, però que en tot cas la queixa que 
tenen molts experts en seguretat europeus és el fet de que hi ha massa cap pensant 
alhora, amb compartiments diversos, quan hi ha d’haver, doncs, una coordinació 
que estigui més cenyida a un òrgan de coordinació que sigui més clar. I posaven 
alguns d’aquests experts com a exemple, doncs, el cas dels serveis d’intel·ligència 
alemanys, que estan dividits, en tenen pràcticament un per Land, eh? O sigui, cada 
Land té el seu propi servei d’intel·ligència, i això, al final, el que està restant és efi-
càcia.

Tenim molt a aprendre. Jo crec que en el moment que arribin els experts... –vostè 
ha dit que no és un expert–, en el moment que arribin els experts podrem aprofundir, 
doncs, en què cal proposar de cara a que aquests mecanismes de coordinació siguin 
molt més fluids. I, en tot cas, doncs, estarem treballant de valent per aconseguir-ho. 

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Alonso. És el torn de Junts per Catalunya; la senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies. Senyor síndic, jo crec que ha sigut una presentació, també, acura-
da, sobre aquest informe, però també dir-li que amb una mica de preocupació, no?, 
perquè entenem que en un moment en el qual els que en aquell moment estàvem, di-
guem-ne, a l’exterior del que és l’activitat parlamentària, que estàvem al carrer i vam 
viure de prop el que va estar passant tant a Barcelona com –per la meva proximitat– 
a Cambrils..., doncs la veritat és que en aquell moment vam viure que l’actuació de 
Mossos d’Esquadra va ser molt ràpida, molt eficient i que, d’alguna forma, a nivell 
de l’entorn i a nivell de l’entorn territorial, vam sentir, diguem-ne, que hi havia hagut 
una coordinació entre les seves accions, no?

Després veiem i al cap del temps tenim aquesta preocupació per veure la falta de 
coordinació amb altres organismes, que precisament és el que d’alguna forma ens 
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deixa com una mica orfes de tindre aquest accés a una informació completa, per tal 
de poder aconseguir algun dia tenir aquesta policia integral, que crec que és la que 
hauria de tenir Catalunya i la que es mereix Catalunya, si més no en la línia del que 
heu comentat d’altres policies definides com a autonòmiques, no?

Jo el que voldria..., i a la vista del que vostè ha explicat jo crec que aquí tenim 
tots molta feina per continuar demanant de formar part i de tindre accessos a les ofi-
cines, com pot ser, per exemple, a nivell europeu, com pot ser tot el tema d’Europol, 
però crec que aquí necessitem l’ajuda de tots, no?

I jo volia preguntar-li si vostè, per exemple, arran també d’aquest informe i se-
guint una sèrie de recomanacions que va fer dintre del mateix departament, si vostè 
ha tingut l’oportunitat de preguntar a organismes de l’Estat amb relació al confident 
del CNI. I si també ha tingut l’oportunitat de saber o coneix l’estat dels acords que es 
van establir en aquesta Junta de Seguretat del 10 d’agost per afavorir aquesta coordi-
nació. Si des del seu suport, des de la seva tasca, no?, a veure si hi ha hagut algunes 
accions o algunes respostes de com la seva actuació, també, pot afavorir aquestes 
tasques de coordinació.

Ho reitero: moltes gràcies, per la seva exposició.

El president

Molt bé, gràcies. Continuem. El Grup Parlamentari Republicà, la senyora Jenn? 
(Pausa.) Ai, Eva Baró, perdó.

Eva Baró Ramos

Hola, bona tarda a tothom. Benvingut, síndic. Miri, vostè ha començat dient, 
abans de res, doncs, que en principi no es considera un expert en la matèria, però 
tenint en compte la falta de debat en seu parlamentària i la falta d’abordatge ins-
titucional i aprofundida respecte a tots els condicionants que hi ha al voltant dels 
atemptats que vam patir el passat mes d’agost, jo crec que segurament és una de les 
persones que segurament deu concentrar i aglutinar probablement més informació o 
informació més de valor. Per tant, que quedi dit d’entrada, perquè potser així enten-
drà per què li faig la pregunta que li faré a continuació.

Miri, a mi, sobretot, el que em preocupa és saber què va passar. Crec que és molt 
important saber què va passar i, en la mesura del possible, donar la resposta més 
exhaustiva al respecte, perquè, si no sabem què va passar, quines coses van fallar, 
què s’hagués pogut fer millor, doncs difícilment podrem evitar situacions similars 
de cara al futur.

I per tant a mi m’agradaria preguntar-li o saber el seu parer, saber el seu punt 
de vista respecte a fins a quin punt vostè creu que, si no s’haguessin acumulat tots 
aquests greuges en l’àmbit dels cossos de seguretat... Aquests greuges que vostè, en 
positiu, tradueix en recomanacions, però que no deixen de ser greuges, no?: el fet 
que hi hagi hagut una paràlisi, si més no aparent, en la convocatòria de la Junta de 
Seguretat, perquè, probablement no hi ha manera de posar-se d’acord amb els res-
ponsables que l’han de coconvocar per part, doncs, de l’Estat espanyol; l’absència 
insalvable, perquè no hi ha manera de poder-ho resoldre i d’encarrilar, l’absència 
dels Mossos al CITCO o en altres àmbits de coordinació o àmbits d’intercanvi d’in-
formació tant a l’Europol com en altres àmbits d’escala internacional; aquesta, tam-
bé, limitació permanent, aquests obstacles per poder ampliar i dotar de suficients 
efectius el Cos dels Mossos d’Esquadra, etcètera, i, sobretot, aquesta falta de conei-
xement de les relacions que Es Satty tenia amb el terrorisme islàmic i que presump-
tament també era confident de la policia.

És a dir, si tots aquests greuges no s’haguessin concentrat, no s’haguessin donat, 
vostè, vostès creuen que el risc d’haver patit aquests atemptats hauria estat diferent, 
hauria disminuït o fins i tot hauria desaparegut?

I aquí ho deixo.
Gràcies.
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El president

Molt bé, gràcies. Ara és el torn del Grup Socialista i Units per Avançar; el se-
nyor Castillo.

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. M’agradaria repartir-me un minut amb el company Ramon 
Espadaler. (Pausa.) Doncs, en dos minuts, molt ràpidament. Senyor síndic, en pri-
mer lloc, moltíssimes gràcies, com sempre, per la seva claredat, també, que jo crec 
que és molt d’agrair i només algun comentari.

Jo estic molt d’acord amb el que vostè comentava, que jo crec que hem de fer 
una reflexió, tots plegats, i no entro en responsabilitats ni en cap altre raonament, 
però jo crec que no és de rebut que triguem un any en parlar en seu parlamentària 
d’un atemptat com aquest, no? Sembla que hàgim passat pàgina, com si hagués es-
tat un accident, i no ha estat un accident, ha estat un atemptat; l’atemptat més greu 
que ha patit Catalunya, no?, en la seva història. Jo crec que és molt de rebut que ens 
plantegem per què hem trigat un any, tots plegats, en fer aquest debat en seu parla-
mentària.

En segon lloc, estic molt d’acord i estem molt d’acord, el Grup Parlamentari 
Socialista i Units per Avançar, amb les consideracions que vostè ha fet respecte 
de l’Europol i el CITCO. Nosaltres pensem i defensem, i defensarem, doncs, que 
hi hagi una presència directa i un accés directe a la informació per part de Mos-
sos d’Esquadra a tots aquests organismes. Però permetin també la reflexió de que 
aquesta sensació de vegades de deixadesa també..., i no dic que les policies locals 
hagin de tenir assistència a l’Europol i al CITCO, però que, de vegades, les policies 
locals també se senten una mica deixades quant a la informació que es trasllada per 
part de Mossos d’Esquadra. I jo crec que també és un tema que hem de posar da-
munt de la taula.

Quant a les juntes de seguretat, vostè feia..., tirava, diguem-ne, apuntava directa-
ment com a responsabilitat única de la no convocatòria a l’Estat. I jo em pregunto..., 
jo, des que estic de parlamentari, que no fa massa temps..., crec recordar que des 
d’aquí, des del Parlament, es va instar el Govern de la Generalitat a que instés, tam-
bé, aquesta convocatòria de la Junta de Seguretat. I jo crec que quan es va començar 
a moure per part del Govern de la Generalitat també va ser molt més tard d’aquestes 
sol·licituds parlamentàries. En tot cas, si vostè sap si s’han produït aquestes deman-
des oficials. I res més.

Li passaria la paraula al senyor Espadaler.
Gràcies.

Ramon Espadaler i Parcerisas

Per reprendre una mica el fil amb relació –primer, agrair la compareixença del 
síndic, com no podia ser d’altra manera– a tot el tema de l’Europol, que és impor-
tant. Jo crec que hi ha un canvi, com assenyalava molt bé el síndic, a partir de l’Esta-
tut del 2006, en el que el concepte de policia integral pren volada de veritat, i aquest 
comporta també la lluita antiterrorista, matèria en la que el Cos de Mossos d’Esqua-
dra jo crec que ha excel·lit, i a les evidències em remeto.

És cert que hi ha hagut una dificultat objectiva, reiterada, de coordinació entre 
els diferents cossos policials. Jo voldria aportar una perspectiva diferent, perquè va 
ser fruit..., i a més a més, com que ho he escrit en algun article, no, no revelo cap se-
cret, però va ser fruit d’una conversa òbviament informal, perquè no podia ser d’al-
tra manera, de servidor en qualitat de membre del Govern i la responsable, la comis-
sària, aleshores, de matèria d’interior de la Comissió Europea, que va tenir un viatge 
a Barcelona i la deferència d’informalment, doncs, permetre parlar. Jo crec que és 
evidentment d’interès del Cos de Mossos d’Esquadra estar a l’Europol i gaudir de 
primera mà d’informació de qualitat, però és que també és d’interès de les policies 
europees. I jo crec que hem d’invertir la perspectiva respecte a això. A qualsevol po-
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licia europea li interessa tenir una relació fluida amb un cos de policia que té disset 
mil agents, arrodonint una mica a l’alça, estesos per la totalitat del territori, amb la 
totalitat de les competències, amb expertesa sobre la matèria de lluita antiterrorista, 
per bé i per mal, particularment en l’àmbit gihadista, i per un territori que, a més a 
més de tenir 7 milions i mig d’habitants, hi circulen gairebé 18 milions de turistes 
al llarg de l’any, i que, quan han vist episodis d’atemptats terroristes arreu del plane-
ta, d’una o altra manera, alguns dels seus autors han tingut relació o han passat per 
Tarragona, han passat per Barcelona. Per tant, és un interès compartit.

I, per tant, deixar sobre la taula també aquesta reflexió: l’interès legítim, per des-
comptat, del Cos de Mossos d’Esquadra de ser presents en aquests fòrums per gua-
nyar eficiència –i això es fa des de la lleialtat entre cossos policials–, i amb capaci-
tat, doncs, d’intercanviar informació, però també subratllar una perspectiva que a 
vegades es perd, que és l’interès que tenen la resta de països o la resta de policies de 
tenir, de compartir, de saber també quina és la perspectiva del Cos de Mossos d’Es-
quadra al respecte. Ho dic perquè és una perspectiva que sovint es perd.

El president

Molt bé, moltes gràcies. És el torn de Catalunya en Comú Podem; senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Senyor Ribó, de nou el saludem en aquesta comissió d’inves-
tigació; també vull saludar, naturalment, l’adjunt del síndic, el senyor Saura, i també 
el senyor Bosch, que ens coneixem ja de fa molt de temps i que avui està aquí com a 
col·laborador, que també coneixem la seva expertesa en temes de seguretat.

Bé, jo crec que coincidim en un dels... Vostè ha tocat diversos temes, jo ara no 
m’hi puc estendre; ha parlat del programa Proderai, del paper de l’escola –una re-
flexió interessant; crec que en podrem parlar aquí, en aquesta comissió, de forma..., 
a bastament per poder valorar també aquest programa i la seva incidència. Però jo 
també vull parlar del tema de la coordinació policial. Vull dir, jo crec que és evident 
que en el món globalitzat que vivim la coordinació policial i la gestió de la infor-
mació, que hauria de derivar d’aquesta coordinació policial, són fonamentals; són 
fonamentals en la lluita contra el terrorisme gihadista i perquè, si això no es fes bé, 
si no es fa bé, els factors de vulnerabilitat augmenten en la nostra societat.

Per tant, em preocupa aquest dèficit polític. No és vostè el primer que l’esmenta, 
eh? És un fet conegut per tots, que tenim un dèficit polític a l’hora d’abordar els te-
mes de coordinació policial. Aquest dèficit polític s’ha de superar, eh? Esperem que 
se superi també, d’alguna forma, amb una relació nova entre el Govern de l’Estat i 
el Govern de Catalunya, però és un dèficit que ens fa mal, que ens preocupa i que 
ens fa mal, i que no ens ajuda, tant en la coordinació dins l’Estat espanyol com en 
aquells organismes internacionals on els Mossos haurien de poder participar i col·la-
borar d’una forma absolutament normalitzada.

I, com molt bé deia el diputat Espadaler, és un tema d’anada i de tornada; no no-
més rebem informació, sinó que facilitem informació, en un territori, en definitiva, 
que és justament un territori de pas entre el continent africà i els fluxos migrants que 
venen del sud i l’Europa del Nord. Per tant, estem en un lloc que és imprescindible 
que puguem col·laborar en les xarxes d’informació. Per tant, crec que aquest és un 
tema clau.

Jo espero que aquesta comissió..., vostè sap que per aquí passaran 148 comparei-
xents, eh? Jo ho he dit més d’una vegada, crec que devem ser la comissió que té el 
rècord de les compareixences, però possiblement bona part dels millors experts en 
temes de terrorisme tant en l’àmbit policial com en l’àmbit acadèmic passaran per 
aquesta comissió. Per tant, les seves conclusions poden ser importants i espero que 
siguin influents. I espero que concretament en aquest tema, el de la coordinació i el 
de la gestió d’informació, posem una mica de llum i una mica de racionalitat, en un 
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tema que sempre s’hauria d’abordar amb racionalitat, però que, per desgràcia, en els 
darrers anys això no ha estat així.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Nuet. I ara és el torn del Subgrup de la CUP - Crida Cons-
tituent; senyora Sànchez.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bona tarda. Bona tarda, síndic. Moltes gràcies per la seva compareixença i 
també per l’informe que fonamenta la seva intervenció d’avui, que considerem que 
és molt útil, i molt útil per aquesta comissió, que ara també comentava el diputat 
Nuet sobre..., que ja avança algunes de les línies, algunes de les conclusions interes-
sants a què aquesta mateixa comissió podria arribar.

D’una banda, també, recordar, com fa el mateix informe, no?, la moció que es 
va aprovar precisament uns dies, unes setmanes abans, la Moció 151/XI, que es va 
aprovar aquí al Parlament de Catalunya, que en aquest cas parlava sobre una de les 
parts que, des del nostre grup parlamentari, també vol centrar o vol parlar en aques-
ta comissió, que és sobre la islamofòbia, no?, i com instava aquesta moció del Par-
lament a un seguit de mesures que s’incorporen també en el seu..., o que hi fa refe-
rència en el seu informe, sobre la lluita contra la islamofòbia.

Ateses les darreres compareixences que van tenir lloc en aquesta comissió, en 
vam tenir l’oportunitat de parlar amb les diferents persones que van venir, i sí que 
m’agradaria conèixer una mica la seva opinió amb relació a quina..., o a entrar una 
mica més en profunditat en aquestes causes de radicalització que podem trobar de 
forma que no són homogènies i que podem trobar de forma particular en el cas dels 
presumptes terroristes de Ripoll, doncs si hi ha qüestions de classe i de discrimina-
ció per qüestió material, de vida, que puguin influir en una radicalització, així tam-
bé com altres qüestions vinculades a com gestionar la diversitat religiosa, no?, com 
pot ser la ubicació de les mesquites, la col·laboració entre diferents creences, la mi-
rada que des d’Occident tenim cap a l’altre, per dir-ho perquè ens entenguem ràpid. 
Una mica, si ens pot donar la seva opinió.

Així mateix com entrar en una qüestió concreta sobre l’adjectivació que fem 
servir i que ens pugui recomanar en aquesta comissió. De fet, en el seu informe fa 
referència a quins són els termes que es farà servir o es parlarà del que a vegades 
se’n diu «terrorisme gihadista», o d’altres, i fa unes observacions interessants en què 
diu que el terme que es farà servir és «radicalització islamista», perquè és el que 
l’Administració fa servir; però sí que hi ha diferents experts, i durant la tarda segu-
rament hi podem entrar amb més profunditat, que no ho recomanen. De fet tot l’in-
forme..., hi ha moltes vegades que parla sobre terrorisme gihadista. Nosaltres ente-
nem que cal que fem una reflexió també sobre els termes que fem servir en aquesta 
comissió, i així també ens agradaria conèixer la seva visió, atès que estigmatitzar el 
gihad en aquests termes pot ser contraproduent també amb els objectius compartits 
que tenim.

I una última referència i acabo, que és que compartim també la preocupació so-
bre que ni al Congrés dels Diputats ni concretament aquí al Parlament s’hagi pogut 
tenir un debat ampli ni hagin pogut comparèixer els responsables polítics. Concre-
tament la CUP - Crida Constituent va demanar les compareixences concretament 
a la CAI, presidida per Ciutadans, i, segons em consta, no es va fer possible i es va 
fer un bloqueig que en diria polític. Així mateix, la creació d’aquesta comissió no 
ha tingut el suport de tots els grups parlamentaris. I, per tant, ens sumem a aquesta 
preocupació amb relació a la no voluntat d’alguns grups parlamentaris de debatre 
amb profunditat amb un objectiu d’entendre i perquè no es pugui repetir. I llavors, 
amb això, seria tot.
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El president

Molt bé, moltes gràcies. En aquest cas, no hi ha grup del PP. Per tant, passaríem 
la paraula al senyor Ribó.

El síndic de greuges

Moltes gràcies. I molt agraït per totes les intervencions. I torno a felicitar-vos per 
la iniciativa d’aquesta comissió i pel treball que esteu fent i fareu.

Totalment d’acord que hi han moltes explicacions; no és unilateral explicar per 
què no es va comparèixer en el Parlament. Totalment d’acord, eh?; ho reitero i sub-
ratllo: totalment. A mi em sembla un raonament absolutament correcte el que ha fet 
vostè, senyor Alonso. 

També, i permeti’m, que no és que els sembli que escombro cap a casa..., la meva 
«sorpresa», entre cometes, de per què hi ha un informe que el síndic lliura al novem-
bre del 2017 i encara no ha estat oficialment debatut en aquest Parlament. El puc de-
batre amb vostès, perquè m’han donat l’ocasió de venir aquí, però estem a juliol de 
2018 i aquest informe està aparcat, sense ser debatut. I no és un informe, diguem-ne, 
d’un esdeveniment que ja sabem que...; són unes coses de caràcter excepcional, no?

Nosaltres considerem, en el nostre informe, que es produeixen unes disfuncions 
molt clares davant d’un risc que és impossible dir que és risc zero. Qui digui, en una 
societat moderna, que hi ha risc zero sobre un atemptat està mentint i enganyant 
la gent, i més en societats com les que nosaltres volem viure. Els recordo –i ho dic 
amb orgull i amb una certa crítica– que el 2016 i el 1017 ens vam reunir a Barcelo-
na, una de les dues vegades en aquest Parlament, amb els defensors més importants 
d’Europa i part del món, i amb els comissaris de drets i llibertats més importants, 
per debatre el dilema llibertat/seguretat, a partir de fets com els que passaven a París 
o van passar després a Londres, etcètera. I allà totes les aportacions i les reflexions 
anaven en aquest sentit. I podien..., i puc ser molt barroer en la conclusió, podríem 
concloure i dir: «Per més que vostès vulguin limitar les llibertats, no aconseguiran 
risc zero en seguretat.» A França hi va haver lleis excepcionals, fins i tot possible-
ment inconstitucionals, i així i tot –i amb emergència– s’anaven produint atemptats. 
O sigui que no... Per tant, això, suposo que tots ho podem tenir clar i sobretot per 
no caure en el risc de tirar-se els plats pel cap amb aproximacions partidistes que no 
porten enlloc, no?

Va ser espectacular veure, el 17 d’agost, a la nit, el presidente del Gobierno de 
España arribant a Barcelona, reunint-se amb dos cossos de seguretat, policia i Guar-
dia Civil, sense pràcticament informació. Això és un fet com ara és la tarda; no s’ho 
està inventant el síndic. I valdria la pena que analitzéssim què és el que significa 
això i quines conclusions en podem treure, no?

La Policia de Catalunya, en aquests fets concrets, no va comptar amb tots els 
instruments que hauria d’haver comptat. Això ho diu el síndic en el seu informe, i 
no ho diu perquè s’ho inventi, ho treu de tot el que hem anat acumulant, investigant 
i elaborant, no? I, aquí s’ha dit, la no presència de la policia a l’Europol –i ho situem 
d’acord amb l’exconseller Espadaler– no és que faci només minva de competències 
a la Policia de Catalunya, fa minva de competències a la concepció de seguretat de 
tot l’ordenament europeu, que el volem democràtic, ho torno a dir, de llibertats, però 
sense cap il·lusió de bonisme, de que la seguretat ja estarà totalment garantida. Fa 
falta una informació de que no es disposava i fa falta una coordinació que no es va 
donar. 

Hi han fets flagrants, al respecte. Nosaltres vam demanar..., per exemple, quan 
se m’ha preguntat sobre el confident: a qui ho vam demanar? A qui ho podíem de-
manar nosaltres: al Defensor del Pueblo. Li ho vam demanar. Sé que el Defensor 
del Pueblo també ho va demanar. Nosaltres no tenim resposta. I els asseguro que a 
l’instant que en disposi la tindran vostès, els ho asseguro, eh? Es va seguir el pro-
cediment democràtic i transparent a seguir, ho vam demanar i estem pendents de 
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resposta. I no estic culpant al Defensor del Pueblo, amb qui, ho torno a dir i m’ho 
han sentit dir diverses vegades, tinc una excel·lent relació de coordinació en el trans-
vasament d’informacions.

En aquest dilema de seguretat i llibertat, i que no hi ha risc zero, torno al principi 
de la meva intervenció: estem davant d’un fenomen complex i multifactorial; fa falta 
coordinació, fa falta informació –fa falta informació– i formació. Nosaltres, ara els 
semblarà que salto molt lluny, els insistirem tant com calgui que Catalunya ha de 
combatre qualsevol brot de segregació. I avui el problema número 1 que tenim a les 
escoles de Catalunya se’n diu «segregació». I el problema número 1, social, que po-
dem tenir, se’n diu «segregació». Aquest síndic no vol banlieues a Catalunya. Hem 
d’evitar per tots els mitjans de polítiques progressistes, avançades, d’equitat, que es 
creïn banlieues a Catalunya –dic «banlieue» per utilitzar un terme descriptiu–; que 
es creïn fonts materials de discriminació, de disgregació i, per tant, terreny ado-
bat pel que també he citat al principi, i pel que es cita en el mateix informe fent ús 
d’estudis com el de la mateixa Dolors Bramon, que celebro que estigui aquí, escol-
tant-me; com de Pierre Conesa, com de tots aquells que hem anat a buscar il·lustra-
ció i assessorament per la seva llarga experiència sobre els termes que cal utilitzar, 
sobre la no- estigmatització, etcètera.

I en tot allò que creguin vostès que el Síndic està fallant, per col·laborar en el 
combat contra aquesta discriminació, si us plau, ens ho fan saber, perquè per això 
depenem només que de vostès.

Gràcies, president.

El president

Molt bé, gràcies. Ara faríem un torn ràpid, si algun grup volguessin tornar a in-
tervenir? (Pausa.) No? (Pausa.) Per tant, doncs, agraïm molt, la seva participació i 
aixequem dos minuts la sessió per fer el comiat i canvi de compareixents.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i sis minuts i es reprèn a tres quarts 

de quatre i onze minuts.

El president

Molt bé, doncs, reprenem la sessió amb aquest segon bloc de compareixences.

Compareixença de Moussa Bourekba, investigador i coordinador d’afers 
islàmics del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a 
Barcelona i expert en les regions de la Mediterrània i l’Orient Mitjà

357-00007/12

Agraïm, doncs, que hagin acceptat la invitació, també com a experts, en aquesta 
comissió, el senyor Moussa Bourekba, investigador del Cidob, i la senyora Lourdes 
Vidal, directora de l’Àrea del Món Àrab i Mediterrani de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània. 

La sessió, com anem fent amb els diferents compareixents..., donarem quinze 
minuts a cadascun de vosaltres; després hi ha un torn de tres minuts, flexibles, per 
cada grup, i un torn de rèplica, que tornarà a ser de quinze minuts, per respondre, 
que podeu esgotar o no. I, a partir d’aquí, doncs, deixem també un torn de cortesia 
d’un minut, per si hi ha alguna rèplica en aquest sentit. D’acord? (Pausa.) Per tant, 
engegaríem aquesta compareixença, quinze minuts, que us podeu..., cada un, que us 
podeu repartir, doncs, el començar en l’ordre que vulgueu.

En principi, està previst, primer, el senyor Moussa; doncs ja pot començar. (Veus 
de fons.)
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Moussa Bourekba (Investigador i coordinador d’afers islàmics del Centre 
d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona)

Bona tarda a tothom. Tot i que ja fa cinc anys que visc a Barcelona, no tinc la 
capacitat per fer aquesta ponència en català..., pero me podéis consultar en castella-
no o en catalán, no hay ningún problema. Ante todo, me gustaría agradeceros haber 
creado esta comisión, sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Desde Cidob 
publicamos un informe, en el mes de febrero, para analizar un poco lo que había 
ocurrido, y el informe lo tenéis aquí. De hecho, una de las conclusiones principales 
era el hecho de que no hubo un debate en profundidad después de los atentados de 
Barcelona. Y nos parecía algo preocupante, porque uno tenía un poco la sensación 
de que lo del 17 y 18 de agosto sólo había sido un simple accidente, cuando revela 
algo mucho más grave, ¿no?

Y, en este sentido, creo que se trata..., o sea, lo que ha sucedido es más bien un 
recordatorio o una alerta acerca de tres realidades sobre las cuales tenemos que re-
flexionar. La primera de estas realidades tiene que ver con la existencia de redes te-
rroristas en el territorio catalán y en el territorio español. Y, en este sentido, esta es 
una realidad que afecta a varios países europeos. Hemos visto, en los últimos años, 
decenas de atentados en Europa, y aquí cabe subrayar el hecho de que, en lo que se 
refiere a España, más del tercio de los yihadistas condenados desde el 2013 hasta el 
2018 tienen como lugar de residencia Cataluña. Hubo varias operaciones para des-
mantelar redes terroristas, con lo cual es una amenaza y creo que el gran peligro que 
existe, a día de hoy, es pensar que gracias a las victorias militares en Siria e Irak y 
al desmantelamiento del territorio de Estado Islámico, básicamente gracias a todo 
esto la amenaza se está reduciendo, ¿no?, y casi no nos afecta.

Y, en este sentido, a diferencia de una organización como Al-Qaida, Estado Islá-
mico, aparte de haber sido un protoestado también es un movimiento transnacional. 
Es un movimiento transnacional al que cualquier individuo que jura lealtad se puede 
afiliar. Y no es sorpresa..., o sea, una manera de entender lo que ha pasado el 17 de 
agosto tiene que ver con la llamada hecha por algunos líderes de esta organización, 
ya desde septiembre del 2014, cuando llamaban a sus fieles alrededor del mundo, les 
aconsejaban no tratar de emigrar hacia Siria e Irak, sino perpetrar atentados donde 
se encontraban.

Podemos entender, entonces, lo que ha pasado..., podemos decir que se trata, en-
tonces, de una amenaza a largo plazo. Varios expertos hablan de una década o dos 
para acabar con este fenómeno, el fenómeno del terrorismo autóctono, de los proce-
sos de radicalización, y, evidentemente, este escenario tendrá que ver con posibles 
conflictos en Oriente Medio y en el Norte de África.

La segunda realidad tiene que ver con la reacción de la sociedad y de los líderes 
políticos en Cataluña. Como lo subraya en este informe mi compañera Blanca Gar-
cés Mascareñas, la reacción de Barcelona ha sido diferente y positiva, comparado 
con otros contextos europeos. Ha sido positiva porque no ha dado lugar a un discur-
so dicotómico del «ellos versus nosotros», y tampoco ha dado lugar a declaraciones 
de guerra contra un enemigo interior. En este sentido, podemos hablar de una re-
acción ciudadana que consistió en un triple no: el no al terrorismo, el no a la xeno-
fobia y el no al miedo. Este tipo de reacción es imprescindible tras un atentado, si 
pretendemos ser una sociedad inclusiva. Ahora bien, más allá del discurso, se trata 
de promover una sociedad inclusiva con actos concretos.

Y aquí, yo me quedo, personalmente, con una duda, y lo que me pregunto es: 
¿Hasta qué punto entendemos que los autores de los atentados del 17 y 18 de agos-
to son nuestros, o que forman parte de nuestra sociedad? Y del mismo modo, me 
pregunto: ¿Hasta qué punto entendemos que los terroristas del 17 y 18 de agosto, no 
actuaron como actuaron sólo por ser de origen marroquí o sólo por ser musulmán? 
Creo que estas preguntas son fundamentales. Dicho de otra manera, no hubo una 
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reflexión en profundidad en cuanto al modelo de integración en Cataluña y a sus 
posibles fallos.

El fenómeno que nos ocupa es el llamado fenómeno de radicalización. Se trata 
de un proceso en el que intervienen varios factores y varias dimensiones, de índole 
personal, de índole psicológica, de índole religiosa, y tienen que ver, también, con el 
entorno socioeconómico. En este sentido, si entendemos realmente que los autores 
de estos atentados forman parte de la sociedad, la reflexión que tendríamos que te-
ner es cómo, individuos que han nacido o se han criado aquí, han acabado matando 
a sus propios conciudadanos. Y yo creo que esta tendría que ser una cuestión crucial 
para entender bien lo que ha sucedido.

Y justamente se comentó que no se entendía bien lo que había pasado porque, 
aparentemente, estos..., los que llamamos los chavales de Ripoll, estaban plenamen-
te integrados. Se subrayó el hecho de que hablaban catalán, se dijo que practicaban 
deporte, que iban a la escuela o que tenían trabajo.

Quizás, si no entendemos cómo estos individuos, al ser integrados, han actuado 
de esta manera, quizás es porque nuestra propia percepción de lo que es ser integra-
do es erróneo. Y, en este sentido, cuando hablamos de integración, hay un aspecto 
legal, es decir, tener residencia; hay un aspecto socioeconómico, el tener un trabajo, 
el ir a la escuela, etcétera, pero se olvidó, en el debate que se observó en las semanas 
consecutivas a los atentados, una dimensión crucial, que tiene que ver con las per-
cepciones, y, particularmente, con el sentimiento de pertenencia. Una cosa es que 
yo, como actor exterior, considere que tal individuo esté integrado, pero ¿qué es lo 
que pasa en su mente? Y aunque a mí me parezca integrado, él, además de sentirse 
como miembro de la sociedad, la pregunta es si la sociedad le da la sensación de 
que forma parte de ella.

Tenemos, entonces, que reflexionar en profundidad no sólo sobre este aspec-
to de las percepciones, sino sobre todos aquellos factores que pueden alimentar la 
predisposición a la radicalización. Y esto incluye factores como la exclusión social, 
la discriminación, experiencias de humillación, el discurso del odio, el sentimiento 
de marginalización, etcétera.

Finalmente –y es mi último punto–, se trata, para la sociedad, para sus líderes 
políticos, así como las administraciones públicas, de actuar para impedir que esto se 
reproduzca. Y esta actuación tiene que llevar dos componentes: por una parte, hay 
la tradicional lucha antiterrorista, que pertenece esencialmente a los cuerpos de se-
guridad y a las fuerzas de seguridad y, por otra parte, la prevención del extremismo 
violento. Y en este sentido, en línea con el cambio de paradigma que estamos viendo 
en Europa, se trata –en el caso de Cataluña– de diseñar y de implementar una polí-
tica de prevención del extremismo violento.

¿Cuáles serían los objetivos de dicha política? Serian dos objetivos: por una par-
te, se trataría de abordar los factores de riesgo, lo que llamamos «los factores de 
riesgo», es decir, lo que puede alimentar la predisposición a juntarse con un grupo 
extremista y violento, y aquellos factores, como le decía antes, que tienen que ver 
con la exclusión social: la discriminación, el racismo o la falta de sentimiento de 
pertenencia, etcétera.

Por otra parte, se trata de consolidar los elementos que dificultan la aparición de 
ideologías dicotómicas, de ideologías violentas. Y se trata justamente de construir 
una narrativa inclusiva; se trata de reforzar, por ejemplo, el tejido asociativo y de 
acercar la ciudadanía a sus instituciones. Y en este ámbito, desde Cidob estamos tra-
bajando sobre un informe que tiene que ver con las políticas de prevención del extre-
mismo violento en Europa. Lo que estamos haciendo ahora se trata, por una parte, 
de explorar aquellas políticas de prevención que se han ido desarrollando desde hace 
más de una década en otros contextos europeos, y, por otra parte, a partir de este 
análisis, se trata de proporcionar una serie de recomendaciones para implementar 
una política de prevención del extremismo violento en Cataluña. Porque el proble-
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ma con el que nos encontramos, es que, a pesar de los atentados del año pasado, no 
existe, a día de hoy, como tal, una política de prevención del extremismo violento en 
Cataluña, no la hay. Hay varios actores, varias instituciones, que trabajan o toman 
medidas que tienen que ver con el extremismo violento, pero estas medidas no están 
coordinadas y no forman parte de un conjunto coherente.

Y el resultado de esta dispersión de esfuerzos y energía es que cuando se tra-
ta de prevención del extremismo violento y de este tipo de extremismo violento, lo 
que llamamos el salafismo yihadista, los únicos actores que más esfuerzos dedican 
a esta tarea, son los Mossos de Esquadra, con el famoso Proderai, los protocolos 
de detección de la radicalización, que se desarrollan en el ámbito de las cárceles 
y desde hace dos o tres años, en el ámbito de las escuelas. Estos protocolos se han 
criticado de manera extensiva por parte de la sociedad civil, por parte de profesores, 
etcétera. Pero más allá de la crítica, yo tendría que hacer dos..., me hago dos pregun-
tas que me gustaría compartir, en el marco de esta comisión. Por una parte, a nivel 
institucional, ¿quién más, aparte de los Mossos d’Esquadra, quien más se dedica a 
la prevención del extremismo violento en Cataluña?

Y por otra parte, al mirar lo que está pasando o lo que se ha hecho en otros paí-
ses europeos, donde administraciones públicas, instituciones públicas, que no son 
necesariamente de las fuerzas de seguridad..., me estoy refiriendo a ayuntamientos, 
me estoy refiriendo a escuelas, me estoy refiriendo a sectores de la sociedad civil, 
la pregunta que me hago es si es normal que en Cataluña el actor quien se encarga 
de implementar la prevención del extremismo violento sea la policía o las fuerzas de 
seguridad.

Es decir que, por una parte, se les critica, porque evidentemente, son cuerpos de 
seguridad, entonces, tienen su propia aproximación al fenómeno y lo que más les 
interesa es la detección antes de la prevención. Pero, en términos de prevención, a 
nivel global y holístico, a día de hoy, no hay una institución o no hay una política 
transversal, a varias instituciones, implementada.

Entonces, en el ámbito de la prevención, quizás no se trata de crear una política 
que se llame «política de prevención del extremismo violento», sino que se trata, 
primero, de capitalizar sobre algunos tipos de políticas públicas y de instituciones 
existentes, aquellas que mencionaba antes, que se dedican en parte a abordar este 
fenómeno, y, sobre todo, se trata de crear mesas de coordinación entre varios depar-
tamentos que tienen que abordar este fenómeno. Y esto engloba, tanto la educación 
como la sanidad, como el profesorado, como otros tipos de instituciones. Entonces, 
no me voy a alargar, para dejar más espacio, quizás, para las preguntas. Pero diría 
que, a modo de conclusión, estos atentados del 17 de agosto demuestran que la res-
puesta «securitària», aunque necesaria, no es suficiente. Hablamos aquí de un terro-
rismo autóctono, es decir, de individuos que son de aquí y que acaban juntándose 
con grupos terroristas. Por tanto, urge diseñar políticas públicas que se dediquen a 
prevenir, a impedir que más individuos en Cataluña se junten a este tipo de grupos.

Y para esto creo que hay dos elementos fundamentales: primero, necesitamos 
compartir el mismo diagnóstico de lo que ocurrió, y espero que sea uno de los 
resultados, entre otros, de esta comisión; y, por otra parte, se trata de reflexionar 
conjuntamente sobre una política de prevención holística y que no dependa de una 
sola institución. Si no, el riesgo que tenemos, es la situación actual en la que nos en-
contramos: que haya una sola institución, con su propia perspectiva, que desarrolle 
esto. Para ambos objetivos estoy convencido de que, por algunas experiencias que 
hemos tenido en Cidob, hemos organizado un seminario en el que juntamos a va-
rios actores públicos de distintas administraciones públicas en un seminario en el 
que hemos reflexionado sobre la relevancia de tener una política de prevención del 
extremismo violento. Y en esta Mesa teníamos actores de la sociedad civil, tenía-
mos actores que procedían del ayuntamiento, actores que procedían de los Mossos 
d’Esquadra, etcétera. La idea era fomentar un debate y tener un espacio de confian-
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za en el que puedan compartir sus aproximaciones al fenómeno, sus preocupaciones 
y, sobre todo, que cada uno pueda decir cuál es o cuáles serían las soluciones para 
abordar este fenómeno.

Y en este sentido, yo creo que, como se está observando en varios países euro-
peos, es necesario que se creen más puentes entre el mundo académico, entre aque-
llos expertos que pueden proporcionar una aproximación crítica al extremismo vio-
lento y a los decisores políticos y las administraciones públicas.

Gracias.
(Pausa.)

Compareixença de Lourdes Vidal Bertran, directora de l’Àrea del Món 
Àrab i Mediterrani de l’Institut Europeu de la Mediterrània

357-00008/12

Lourdes Vidal Bertran (directora de l’Àrea del Món Àrab i Mediterrani de 
l’Institut Europeu de la Mediterrània)

Bé, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per la invitació, per considerar-me, di-
guem-ne, una veu a escoltar en aquesta comissió. Coincideixo amb el 99 cent per 
cent de les coses que ha dit el meu company, el Moussa, amb el qual, diguem-ne, 
realment, nosaltres sí que treballem en institucions diferents; però, des de fa molt de 
temps, gràcies a la complicitat personal que existeix, treballem molt conjuntament, 
intercanviem informació, i crec que això és una manera d’enriquir la feina que estem 
fent i treballar, diguem-ne, pel país, d’alguna manera.

Jo..., des de l’IEMed, diguem-ne, nosaltres hem estat treballant aquest tema de 
manera gairebé forçada, perquè és un tema que probablement no ens hagués agradat 
tocar-lo. Jo, personalment, sí que fa molts anys que em dedico a estudiar temes d’is-
lamisme, des d’abans dels anys..., des del 1999, que jo estudio temes d’Islam polític 
i d’islamisme, i, de fet, bé, doncs, és un fenomen que he anat seguint, sobretot des 
de la dimensió més internacional. El que passa és que, el dia a dia, també ens obliga, 
diguem-ne, a centrar-nos i a fixar-nos en el que passa a casa nostra.

De fet, jo aquí crec que ajunto dues de les meues vessants d’experiència, no? 
Que és l’experiència, diguem-ne, de coneixement sobre els fenòmens de l’Islam po-
lític i la geopolítica de l’Orient Mitjà però alhora, també, el coneixement sobre la 
nostra realitat. Una realitat que conec professionalment per uns anys de treball amb 
comunitats, sobretot marroquines a Catalunya; però també, diguem-ne, des de la 
meva pròpia experiència com a persona que ve d’un poble petit, on aquest tipus de 
fenòmens es veuen i es viuen. És a dir, jo quan veig Ripoll, moltes de les coses que 
he vist a Ripoll, doncs..., m’ha servit més la meva pròpia experiència personal, com 
una persona que ve d’un poble petit, on les interaccions entre les persones són molt 
identificables, que potser, fins i tot, el meu treball acadèmic, no? Per tant, jo crec que 
aquí, el sentit comú, amb el coneixement és una cosa que cal combinar.

Per poder aportar algunes de les coses..., jo volia centrar una mica amb el què 
sabem, el què no sabem, quins són els riscos i quines són les oportunitats que te-
nim davant, no? Sobretot, què no sabem, en el fenomen de l’extremisme violent, de 
l’anomenada radicalització, no? De fet, el que estem parlant, segurament potser ja ho 
han començat a detectar, que utilitzem una sèrie de termes, d’una manera una mica 
fluïda, intercanviant, no?, amb unes definicions una mica vagues, difuses i que, de 
fet, això tot va molt vinculat a..., i, de fet, aquests discursos sobre radicalització, que 
al final, parlem de radicalització i el que estan tots pensant és en aquells joves mu-
sulmans que es converteixen en terroristes, no? I, per tant, diguem-ne, assimilem el 
terme radicalització a una connotació negativa i a un atribut que es situa, concreta-
ment en els musulmans, no? I, en canvi, tot això, en realitat, bé, doncs..., la radicali-
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tat no sempre ha de ser negativa i no sempre ha de ser, diguem-ne, dels musulmans, 
tots podem ser radicals en un moment o altre de la nostra vida, no?

El que passa és que tot això és un procés de configuració d’aquesta idea, no? Que 
va molt unida a les narratives de seguretat i, sobretot, a tot allò que passa a partir 
dels anys noranta i, una mica, després de la caiguda de la Unió Soviètica i la neces-
sitat de trobar un nou enemic, no?

En aquestes narratives de seguretat, de recerca d’un nou enemic internacional, es 
recullen moltes de les idees de l’orientalisme antic, en el qual es veia aquest Islam 
com una civilització compartimentada, monolítica, estàtica, incompatible amb uns 
determinats valors, suposadament exclusius de l’Europa o del món occidental, no?, 
ni tan sols universal, sinó exclusius d’aquest món occidental, que serien la demo-
cràcia i la modernitat, no? Aquestes idees que venen de l’orientalisme, és a dir, de 
la tradició de l’estudi sobre l’Orient Mitjà, sobretot, no?, es van recollint i, a partir 
d’aquí, tenim la idea del xoc de civilitzacions, no? I tenim aquesta manera de veure 
la seguretat en un nosaltres i ells, no? En que confegim un enemic, no?, que és aquest 
enemic musulmà. A partir dels atemptats de l’11 de setembre, això, diguem-ne, es 
torna en una política, no?, en una política d’estat, que és la guerra contra el terror, és 
la resposta a aquesta idea, aquesta visibilització de l’altre com l’enemic, no? Aquesta 
construcció de l’enemic, que d’una part hi és, però la gran diferència és que l’enemic 
poden ser unes determinades persones o no tota una comunitat de creients.

I aquí està la gran transferència, no?, com la culpabilitat d’un individu passa a 
ser la culpabilitat d’un col·lectiu, per assimilació. És a dir, ja no és un individu, el 
que comet un acte terrorista, sinó són culpables, també, aquells altres individus que 
comparteixen un atribut amb aquell culpable, que és la fe o una religió, no? Per tant, 
diguem-ne, aquesta assimilació i aquesta identificació és una identificació molt per-
versa, però que va molt unida a les dinàmiques de seguretat que hi ha en l’àmbit 
internacional, no?

Aleshores, també hi ha un canvi de paradigma, no? Si abans, per exemple, el 
terrorisme estava molt basat, no només en la ideologia, sinó també en el context, 
en l’oportunitat, ara, tota la noció de terrorisme està molt basada en el factor ideolò-
gic o fins i tot de creences, no? I tota la part de context es va oblidar. De fet, estem 
en un paradigma en el qual importa el text, però no el context. I això és, una mica, 
el que també ens està passant a nosaltres, a l’hora de diagnosticar i interpretar el que 
va passar el passat mes d’agost, no?

Tenim una confusió entre Islam, entre musulmans, entre islamistes, entre salafis-
tes, entre gihadistes, i segur que, si els hi pregunto, no em sabrien dir la diferència. 
És normal, però sí que és veritat que estem acostumant-nos a utilitzar uns termes 
que, majoritàriament, desconeixem. També, la confusió entre «prevenció» i «detec-
ció», i això és una de les coses que crec que és molt important, perquè a partir del 
que el Moussa ha dit, crec que és molt important tenir clar que, una cosa és la pre-
venció i l’altra cosa és la detecció. La detecció seria més pròpia, diguem, d’aquests 
cossos de seguretat, que el que han de fer és identificar riscos i detectar possibles 
riscos, i una altra cosa és la prevenció. És a dir, en construir societats resistents i 
resilients a aquells factors, diguem-ne, distorsionadors, aquells fenòmens que pu-
guin venir a trencar aquestes societats. I, per tant, això és important.

L’altra qüestió és el que deia Moussa, també; falten estudis empírics, falta molt 
coneixement. És a dir, hem construït un mercat, senyors; hem construït un mercat 
de la radicalització o la desradicalització, i és una indústria emergent i molt potent. 
És a dir, hi ha molts diners, hi ha molts diners sobre la taula. Per tant, una de les 
coses, i un dels missatges que jo sí que m’agradaria traslladar-los és vigilar molt en 
qui confiem, en aquestes coses, perquè ens arrisquem a fer més mal que bé. És a dir, 
a que sigui pitjor el remei que la malaltia, perquè de vegades, a l’hora de fer, volem 
fer i no estem fent bé i acabem empitjorant les coses. És a dir, ara mateix, si ens 
anem a fixar en els fons europeus, en què hi ha a fons europeus per fer investigació 
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o recerca, bàsicament és en prevenció i contra violència extremista. És a dir, és en 
la prevenció de l’extremisme violent, en el que hi ha diners.

I per això hi ha tot un àmbit d’oportunisme, de moltíssima gent, que s’ha posat, 
diguem, a treballar aquests temes sense el necessari bagatge acadèmic i de recerca. 
I, per tant, jo els volia alertar d’això, perquè sí que és veritat que..., ho estem veient 
aquí i no és una cosa exclusiva d’aquí, és una cosa..., és un fenomen global i hi ha 
una competència de recursos. I està clar, per tant, jo voldria fer una caució sobre els 
desradicalitzadors pel món, perquè ara mateix, jo, el que em trobo són desradica-
litzadors de musulmans que s’ofereixen per les cantonades. Vigilem, perquè podem 
acabar fent més mal que bé. I el que sí que cal és un bon coneixement del fenomen, 
d’un fenomen que és transnacional, que té una història llarga, que no ve de dos dies, 
i que a més a més, continuarà. És a dir, malauradament, he de dir que el fenomen els 
transcendeix a vostès, i transcendeix el seu mandat polític. I, per tant, el que han de 
pensar és que..., deixin una llavor, perquè això pugui continuar-se treballant, a llarg 
termini, perquè no tindrem una resposta.

És a dir, no és una qüestió que es resolgui amb una sola mesura, amb una sola 
política, és una qüestió que es resol amb molta feina i amb molta inversió, a llarg 
termini. I aquest és un dels grans dilemes que també hi ha, en el tema de la preven-
ció, sobretot, no? La prevenció és a molt llarg termini. És a dir, si volem treballar en 
prevenció, hem de treballar amb el sistema educatiu, no en intervencions de detec-
ció; sinó en prevenció, amb currículums educatius reforçats que expliquin la igual-
tat, que no hi hagi divergència entre allò que expliquin i allò que s’exerceix al dia a 
dia al carrer. I això és un horitzó llunyà i probablement molt ambiciós, però crec que 
és el que hem d’anar a treballar. És un fenomen canviant, és a dir que el que avui ens 
pugui donar una resposta, no vol dir que sigui la resposta que ens pugui funcionar 
demà, perquè el fenomen de l’extremisme violent, en la seva faceta del gihadisme, és 
un fenomen que canvia i que evoluciona i que és viu. I que, com deia abans, és a dir, 
si quan va sortir Daeix vam intentar combatre’l, o llegir-lo amb les mateixes ulleres 
que llegíem Al-Qaida, vam caure en l’error. Per què? Perquè era una organització 
amb una tipologia diferent, amb unes estratègies diferents.

Per tant, hem de tindre aquesta capacitat d’adaptació per veure que és un feno-
men que és viu i que també, una de les coses que ens passarà sempre és que cons-
truirem coneixement a posteriori, és a dir que, després d’un atemptat, les coses són 
més fàcils d’explicar, però preveure’l és molt més difícil. I llavors, crec que hem de 
lluitar contra una sèrie d’obsessions, no? La primera obsessió que hem tingut, en tot 
aquest tema, és la religió, és l’Islam, és saber si l’Islam és la mare dels ous, és l’ar-
rel del problema, no? Això, a més a més, els que estudiem aquest tema, sabem que 
ens dona molt poques respostes. Que és un fenomen molt complex, que té moltes 
arestes, i que la religió només és una més d’aquestes arestes. De fet, sabem, normal-
ment, que sí que és veritat que hi ha, doncs, un passatge ideològic entre una teologia 
radical, que podria ser el salafisme, a una acció violenta, però no és una causa, no és 
una relació causal directa i permanent.

És a dir, pot ser que un salafista, per una sèrie de factors, contextuals, etcètera, 
acabi passant a l’acció violenta, però pot ser que milers i milions de salafistes mai 
es plantegin passar a l’acció violenta; això d’una banda. Evidentment, no hi ha res 
inherent a l’Islam que el distingeixi com a més violent o més procliu al terrorisme. 
D’això, diguem, aquesta idea és la que ja s’han encarregat, aquests antics orienta-
listes, de fer-nos arribar. Però, en realitat, diguem, probablement, totes les religions 
tenen un potencial violent, com un potencial de pau, no? Hem intentat, diguem-ne, 
defugir aquesta idea, i llavors, s’han aportat altres explicacions: la qüestió de la mar-
ginació socioeconòmica, l’efecte del que a França en deien l’efecte de les banlieues... 
Hem tingut..., però és veritat, sabem que la marginació, fins i tot sabem que aquest 
salafisme, que és molt present a casa nostra, si l’excloem, si el deixem al marge de 
la societat, probablement, també serà més fàcil que assumeixi accions, diguem-ne, 
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de rebuig a la societat en la qual s’enquadra, que no pas si intentem recentrar-lo en 
aquesta societat. És a dir, és una teologia que per a nosaltres pot resultar radical, 
però que no té perquè ser violenta.

I el que hem de fer és, segurament, pensar com treure-la de la marginalitat social 
en la qual està, no? I de l’exclusió social, forçar una interacció, probablement. Hem, 
també, treballat i hem diagnosticat el passat delictiu, és a dir, la influència dels pas-
sats delictius en els perfils. Les qüestions de psicologia, la pulsió de mort, la recer-
ca d’adrenalina, la recerca d’aventura. Els efectes de la pèrdua d’autoritat, sobretot 
també, els efectes de famílies trencades, de poca autoritat parental, de poca autoritat 
comunitària, no? Tenim, per exemple, aquí, joves que no és que vinguin molt fanatit-
zats religiosament i per això passin a l’acció violenta, no, són joves que estan desvin-
culats del context religiós, que assumeixen aquesta religiositat com un element nou. 
I de manera individualitzada, no de manera comunitària, no de manera natural, com 
es faria d’una manera normal, no? Com a part, diguem, del teu bagatge cultural, re-
ligiós, com qualsevol es pot socialitzar en la religió com a format cultural, també.

Doncs, tenim aquestes pèrdues d’autoritat. I, per exemple, segurament, el senyor 
Amorós, quan va comparèixer aquí, va fer èmfasi en això. Quina autoritat poden 
tenir uns pares amb uns xavals que han estat educats, que han estat formats, que te-
nen accés a la informació, que tenen accés a la comunicació global, que tenen idees, 
expectatives i aspiracions, amb uns pares que no saben ni llegir ni escriure? És a 
dir, quina autoritat parental poden exercir? Per tant, aquestes pèrdues d’autoritat pa-
rental són importants. La necessitat de rellevància, de ser algú, d’encaixar, o de ser 
rellevant, o de dir alguna cosa; deixar alguna cosa. La pertinença, la fraternitat, l’en-
caix, això són coses que, quan no les trobes en el context on vius, és fàcil poder-les 
anar a buscar en algun altre lloc.

Evidentment, no volia descuidar una cosa, és a dir, en aquest fenomen..., i és un 
dels fenòmens en els quals jo diria que les polítiques interiors i exteriors es connec-
ten més. És a dir, on la geopolítica i la dimensió domèstica tenen més tangenciali-
tats, no? Per tant, hi ha moltes connexions, que són locals i globals. I això és una 
cosa..., és a dir, hem d’entendre per què uns nois de Ripoll van connectar, van em-
patitzar més amb unes persones a Ar-Raqqà, per dir-ho d’alguna manera, no?, a l’est 
de Síria, a la frontera amb l’Iraq, que no pas amb els seus veïns immediats, amb les 
persones que viatjaven o que vivien a Barcelona, no? Aquesta connexió local, glo-
bal, és la que hem d’entendre, aquesta connexió local global passa per una sèrie de 
dinàmiques internes, però també externes, no?

Aquesta..., diguem-ne, aquest procés de conversió a l’acció violenta, passa tam-
bé per..., com un producte d’interacció, d’interacció negativa i d’interacció positiva, 
no? D’interacció positiva en un grup que et fa encaixar, que et fa sentir important, i 
d’interacció negativa en una societat que et rebutja. I això, jo és una de les coses que 
vaig veure del primer dia, podien ser nois molt integrats, perquè havien estat esco-
laritzats, perquè havien tingut oportunitat, o perquè tenien una feina de soldador i 
per això podíem considerar que són persones molt integrades. Però jo em pregunto: 
quina família de Ripoll estava encantada de la vida de veure que la seva filla feste-
java amb un d’aquests nois? Estic segura que això no passava. Vull dir, al meu po-
ble no passa, això; al meu poble, «el moro és el moro». I, segurament, a Ripoll, «el 
moro és el moro». I això és una cosa que..., ens pesa, però és així. És a dir, l’escola 
sabem que és un gran espai de socialització, d’interacció, però també ens hem de 
preguntar: quins són els dèficits que té aquest sistema escolar? I sobretot: què passa 
després d’aquesta escola? Quan s’acaba aquest sistema escolar obligatori? Quins són 
els espais d’interacció que ens queden quan l’escola obligatòria s’acaba?

La ideologia religiosa, per acabar el tema de la religió, dona una coherència, 
dona una legitimitat, però no és un factor d’incitació, purament. Els factors d’inci-
tació passen molt més per aquestes dinàmiques internes, de la nostra societat, que 
són d’exclusió i de rebuig. L’altra de les obsessions que hem tingut és estandarditzar, 
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és a dir, a trobar un model que ens permeti, és a dir..., és com quan estem malalts, 
o quan es mor un veí i volem saber: de què s’ha mort aquest veí? Què ha fet mala-
ment, aquest veí, per haver mort d’aquella malaltia? Per tant, si ha tingut un atac de 
cor, doncs, diré: mira, jo no tinc colesterol, per tant, jo tinc menys risc. No..., són 
diferents elements, no? No només una cura, diguem-ne, em salvarà de tot. I el que 
no podem pretendre és que puguem trobar un perfil i en aquell perfil, ens permeti, si 
tenim: jove, de tants anys, d’aquest origen, d’això, i això, i això i altre, els detectem, 
els fitxem i ja ho tenim, ja tenim la seguretat garantida; això és un engany.

I un dels grans errors que hem comès des de l’any 2000 fins ara és intentar crear 
perfils estàndards per detectar violents i terroristes. Això és un error. També, aques-
tes pautes, aquestes pautes exactes, no? Que volem: a, més be, condueixen a ce, a 
violència; doncs, no, no? Les geografies de la radicalització han canviat; és a dir, 
abans apuntàvem a les mesquites i ara ens trobem que les mesquites tampoc són 
l’espai. Els nois de Ripoll no es van radicalitzar a la mesquita, es van radicalitzar 
en un apartament, fora, no? Sí que era un imam, però no era..., no era el discurs de 
la mesquita el que els radicalitzava. Vull dir, tenim sota vigilància les presons, ara, 
tenim sota vigilància les xarxes socials; però sabem que aquests espais aniran can-
viant, perquè el fenomen va adaptant-se, no? Hem de pensar, també, que hem de 
donar uns missatges que siguin coherents amb el que fem, és a dir, predicar amb 
l’exemple.

És a dir, el discurs ha d’anar acompanyat de l’acció, i això és, també, en la lí-
nia del que deia el Moussa, no? El que no podem dir és: «Estem fent moltes coses, 
la nostra societat és estupenda i és súperintegradora», i, a l’hora de la veritat, tro-
bar-nos que en les nostres accions les coses no funcionen tan bé, no? Perquè això 
genera una desconnexió, això genera una bretxa, això genera una fractura, i jo crec 
que, precisament, per tal d’explicar-nos què va passar amb aquests nois, no? Hem de 
buscar aquestes fractures. I aquestes fractures..., és per on, un determinat missatge, 
pot arribar a entrar, no? Jo crec que hi ha aquesta fractura d’identitat, de pertinen-
ça i d’encaix, no? Hi ha una bretxa generacional important, una bretxa generacio-
nal, que ens passa a tots, als nostre joves, que la tenim als nostres joves de manera 
bastant generalitzada, i en aquests joves encara més. I sobretot, amb aquests pares 
que, segurament, a més a més, jo crec que hi ha d’haver una cosa d’expectatives. De 
fet, fins a dia d’avui, no hi ha un treball de camp que ens pugui ajudar a entendre 
tots aquests contextos. És a dir, jo el que voldria saber és si Younes Abouyaaqoub, 
que em sembla que ell era el soldador..., si ell, als dotze anys volia ser soldador, 
perquè no ho sé, potser volia ser metge o advocat. Clar, per al seu pare, segura-
ment, que ell fos soldador era un gran èxit, una persona que ha vingut d’un altre 
país, que ho ha hagut de treballar tot, que no ha tingut oportunitats, que treballa..., 
doncs, de sol a sol, per poder pujar la família, que el seu fill tingui una feina digna i 
es guanyi bé la vida és un èxit social. Però no potser per a ell mateix.

Jo crec que hem de treballar, les respostes van més enllà de l’àmbit religiós i de 
la teologia, no? Van en l’àmbit social, en educació, però en educació a molt llarg 
termini, no en plans de detecció; no es tracte de convertir els nostres actors socials 
en detectors, perquè això seria confondre el seu rol, i el seu paper. No es tracta 
de conver tir els nostres professors en identificadors de radicals. És a dir, es trac-
ta de convertir els nostres professors en professors, mestres excel·lents, que tinguin 
capacitat de dur a terme converses suficientment complexes com per respondre als 
desafiaments que té la nostra societat avui dia. I això va molt més enllà d’un pla de 
detecció –va molt més enllà. Currículums educatius que expliquen als nostres alum-
nes que el nostre context, diguem-ne, secular, que la gestió de la diversitat està feta 
amb un sentit de cohesió social: evitar el fracàs escolar, evitar el rebuig social, tre-
ballar en els temes d’islamofòbia.

Una de les grans preguntes que em feia avui, amb un company que està, preci-
sament, a Ripoll, no?, em deia: «Què passarà, quan el secret de sumari s’aixequi?, 
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què passarà a Ripoll?, què passarà a la nostra societat?» No vull ni imaginar-ne els 
discursos. Tenim cada dia als mitjans de comunicació, discursos que ens estan tras-
lladant la idea exacta que hi ha a Europa milions de musulmans potencialment ter-
roristes. I això ens ho estan traslladant els mitjans de comunicació dia a dia. El 70 
per cent de les notícies que es publiquen en els sis principals mitjans espanyols són 
islamòfobes, més del 70 per cent. Per tant, estem creant un enemic, i aquest enemic, 
l’estem reforçant. Per tant, tot això són feines que cal fer en l’àmbit de la comunitat, 
sobretot. Parlem de la comunitat... (veus de fons) sí? Parlem de la comunitat com 
si fos una comunitat molt estructurada i com si hi hagués representants que fossin 
representants de tots. Hem de vigilar molt, perquè podem caure en instrumentalit-
zacions. 

Posats..., bé, em saltaré moltes altres coses, però jo crec que... –per reforçar el 
que havia dit el Moussa abans, no?–, crec que hem de treballar molt amb la coope-
ració a diversos nivells de l’Administració, diversos departaments dins de la matei-
xa Administració; generar grups de treball conjunts, permanents, interdisciplinaris, 
que puguin veure un fenomen tan polièdric com aquest des de diferents perspec-
tives. I ja no crec que siguin mecanismes de coordinació puntuals, crec que hi ha 
d’haver equips de treball conjunts permanents, que puguin fer front a aquest repte, 
no? Establir mecanismes d’avaluació de resultats; sobretot, tot allò que apliquem, ha 
d’anar avaluat i saber quins resultats tenim i si funcionen o no funcionen.

Crec que la feina que estan fent ara, al Cidob, d’avaluar els diferents programes 
que s’han establert en altres països europeus és molt útil. Perquè, de fet, no hi ha 
aquesta feina d’avaluació, no? I, sobretot, tindre molt present el focus local, no? I el 
focus de, sobretot, no instrumentalitzar políticament aquest tema. Perquè l’únic que 
fem és generar més distorsions i generar més polarització social, que és bàsicament 
el que va en contra d’una dinàmica de cohesió, que serà molt més propicia per gene-
rar societats resistents al fenomen de l’extremisme violent.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. No l’he interrompuda, perquè..., amb tanta passió que hi 
posava i en un tema tan interessant m’ha semblat que no era pertinent interrompre.

Bé. Anem a fer, doncs, el torn d’intervenció dels grups. Comencem pel Grup de 
Ciutadans, senyor Alonso?

Matías Alonso Ruiz

Bé. Primer de tot, moltes gràcies al senyor Bourekba i a la senyora Vidal, per la 
seva presència en aquesta comissió.

Bé, jo crec que l’exposició del senyor Bourekba estava molt ben estructurada. 
Respecte a la reacció social de la societat i del lideratge polític, jo no entro ja en la 
repercussió que hagin tingut determinades qüestions de determinats mitjans de co-
municació que, de vegades, han de vendre i van una mica de sensacionalisme, no? 
Però, en general, jo crec que la societat li ha dit que no, també, a la xenofòbia i a la 
islamofòbia, a Catalunya, llevat que hi ha casos concrets i determinats..., casos pun-
tuales donde esa islamofobia, pues, pueda aparecer, pero yo creo que en términos 
generales no es así, ¿no?

Los autores son nuestros –son nuestros– o... –con interrogante, ¿no?–, ¿realmente 
eran nuestros, los autores? Estaban aquí, nacieron aquí, viven aquí, están interac-
tuando con nuestra sociedad, pero ¿son nuestros? ¿Los sentíamos como nuestros? 
Integración al final –integración. ¿Cuáles son las claves de esa integración? El senti-
do de pertenencia, quizás, ¿no? O sea..., el que se puedan identificar con la sociedad 
de su entorno. Entonces, ¿cuáles son las claves? ¿Estamos trabajando suficiente en 
educación en valores, en educación en valores democráticos? Tenemos otros mode-
los, en Europa, que han estado funcionando. No sé si el señor Bourekba, supongo 
que sí, conoce, pues, el caso de Malinas o el caso de Diegem, Machelen, o el caso 
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de Vilvoorde, por ejemplo, ¿no? El imam de Ripoll quiso trabajar en Vilvoorde, no 
pudo hacerlo allí..., quizás porque las asociaciones musulmanas en Bélgica..., no sé 
si están curadas en salud por el radicalismo y tienen una sensibilidad mayor y una 
capacidad mayor de autodefensa, de autolocalizar esos focos de radicalismo. La rea-
lidad es que, en pocos meses de diferencia, esta persona no pudo ejercer en Bélgica, 
que quería hacerlo, y pudo venir a Ripoll y lo tuvo más fácil, ¿no?

Estamos de acuerdo en que es una política global transversal, interinstitucional, tie-
nen que estar implicadas todas las instituciones. Yo creo que se están notando diferen-
cias en muchos ayuntamientos..., hay ayuntamientos que han conseguido cambiarlo.

Bueno..., respecto a lo que decía la señora Vidal..., el que deia del salafisme, bé, 
és veritat. És veritat que és una teologia radical i que pot ser respectable, com a tal 
teologia, com a tal creença, ¿no?, però jo li faria una pregunta retòrica, no?, d’aquest 
cas: què en pensaríem, de bisbes ultracatòlics que estiguessin, doncs, per dir-ho així, 
menyspreant o soscavant els valors essencials de la nostra democràcia, no?

És una cosa que s’ha de posar una mica en equilibri. Sé que s’ha de conviure, 
però no sé si el senyor Bourekba està o no d’acord amb el que estic dient, el salafis-
me pot ser un corrent respectable, però no sé fins a quin punt, respecte..., des d’a-
quest punt de vista, des d’aquesta òptica de que ataca directament alguns dels nos-
tres valors essencials, que els hem fet nostres i que serien part –des del meu punt de 
vista, també– d’aquesta concepció de que són realment nostres, no? Aquest sentit de 
pertinença, al final, l’hem d’aconseguir per la via de l’educació, a llarg termini, es-
tem totalment d’acord, però..., amb aquesta pertinença, doncs, dins d’aquests valors 
que són essencials per tots nosaltres, no?

I res més, perquè se m’acaba el temps.

El president

Moltes gràcies. Senyora Pallarès, Grup de Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als dos ponents. Al senyor Moussa 
Bourekba vaig tindre l’oportunitat d’escoltar-lo en unes jornades que va fer a Cam-
brils i bé..., el felicito, també, per la seva exposició. De la mateixa manera, a la se-
nyora Lourdes Vidal, que també m’ha agradat molt la seva exposició. I també m’ha 
donat algunes preocupacions, que ara us exposaré, no? 

Suposo que és normal que, en la situació en la que ens trobem..., vull dir, en 
aquesta comissió, que penso que és un encert, tal com l’hem programada i aportar 
totes les exposicions que sentirem, totes les compareixences, no? Però, vull dir, que 
tenim un repte important, no? Què ens ha passat? –què ens ha passat? Serà molt 
important identificar, a nivell policial, a nivell de tots els temes de..., més vinculats 
o com vam fer front a l’atemptat, en aquell moment, quins són els protocols, com 
s’han de millorar... Evidentment, això és una part importantíssima, però, és clar: 
què ens ha passat? Com és, no?, que hem..., com hem de treballar? Com han de ser 
aquests professionals que vosaltres ens heu de proposar, no?

Perquè això vol dir que hem de fer un treball intens amb els diferents col·lectius, 
però també un treball intens amb nosaltres mateixos, perquè també és un canvi d’ac-
titud, a com hem de fer front..., amb aquest canvi que estem demanant, amb aquesta 
gent que eren nostres, com deien..., com deien anteriorment, no? I que han atemptat 
contra els seus propis companys, diguem-ne, no? Per tant, com podem fer front a 
això? Què és el que hem de fer a partir d’ara? Perquè jo crec que..., en tots els grups 
polítics, jo crec que hi ha d’haver un acord, no? Sobretot, amb aquestes conclusions 
que trauran del treball, de quines són les aportacions que vosaltres ens podreu fer i 
crec que això ens ha de donar una mica de llum.

I, per últim, i per acabar, m’ha deixat una mica preocupada el comentari de que 
hi ha molta gent que fa estudis, d’acord? I, per tant, hem de vetllar perquè, real-
ment, aquí no ens la podem jugar. No és un tema que diguis: «Mira, si surt mala-
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ment, doncs, jo què sé, com a molt, doncs, a la casa potser hi haurà escletxes, no?, 
o hi haurà esquerdes.» Però és que en aquest cas, no, si fallem de base, la casa s’en-
fonsa i possiblement tot el barri s’enfonsa, no? Per tant, com podem prevenir, també, 
des de la rigorositat que podem demanar des d’aquesta comissió, que hi ha hagut un 
esforç per part de tots els grups parlamentaris de que les informacions que tinguem 
siguin fidedignes, siguin serioses, siguin rigoroses, perquè crec que això ha de com-
portar molts treballs interdisciplinaris, i moltes coordinacions que s’han de fer..., 
vaja, jo crec que des del més gran rigor científic.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Seguim amb el Grup Republicà, senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Primer de tot, des del nostre grup voldríem agrair l’as-
sistència del senyor Moussa Bourekba i la senyora Lourdes Vidal, de participar en 
aquesta comissió i de totes les reflexions i aportacions que ens han fet, que són molt 
enriquidores i segur que ens serviran de gran utilitat per les conclusions que haurem 
de dur a terme tots els grups parlamentaris.

Pel que fa al senyor Moussa, li diria que és..., bé, l’anàlisi, com molt bé ha co-
mentat, dels fenòmens de radicalització, no pot prescindir d’un enfocament pluri-
disciplinari que englobi les quatre dimensions que vostè ha comentat, no?: la perso-
nal, la socioeconòmica, la política i la religiosa. I voldríem preguntar-li: ¿què falla 
actualment, d’aquestes quatre dimensions, quina és la que falla més, i on hem de 
posar més atenció en totes les polítiques que s’han de dur a terme, en quina dimen-
sió hem de centrar més atenció per poder evitar possibles noves accions o per tal de 
prevenir noves accions?

També és molt interessant la percepció d’integració versus pertinença, que ens 
ha fet. I li voldríem preguntar: què es podria fer?, què caldria fer per reforçar aquest 
sentiment de pertinença per part de les persones nouvingudes o per part de les per-
sones que els seus pares o avis han sigut persones que han vingut de fora, que és 
una..., el sentiment de pertinença en una societat és clau, i li voldríem preguntar què 
és lo que caldria fer per reforçar aquest sentiment de pertinença?

I, finalment, pel que fa a vostè, ens ha dit que considera que el paper de les po-
lítiques d’acció exterior dels estats influeix en la construcció del discurs gihadista, 
no? I, en aquest aspecte, voldríem preguntar-li: quines polítiques o accions ha dut a 
terme l’Estat espanyol, que han pogut influir en aquest augment de construir aquest 
discurs, no?, gihadista? Què s’ha fet malament en aquest sentit? Per exemple..., un 
exemple pot ser el trio de Les Açores, no?, que va desencadenar la guerra de l’Iraq. 
Quins exemples més o quines coses s’han dut a terme, des de l’Estat espanyol, que 
hagin pogut influir en aquest sentit?

Pel que fa a la senyora Lourdes Vidal, dir que..., bé, primer, ens coneixem perso-
nalment i m’alegro molt de retrobar-la aquí, en seu parlamentària, parlant d’un tema 
que vostè domina molt. Estem..., ens ha agradat molt la concepció que ha fet entre 
prevenció i detecció. Creiem que és clau diferenciar aquestes dos coses i diferenciar 
els actors que han de treballar amb aquests dos aspectes, de detenció i prevenció.

Pel que fa a les preguntes que li volíem traslladar, és: quines accions i polítiques 
creu que s’haurien de dur a terme, per posar a terme aquesta multiculturalitat? Per 
fer front a aquesta marginalització que pot facilitar la radicalització contra la nostra 
societat i que puguin acabar amb accions violentes?

Després, en algunes entrevistes, he llegit que... –de vostè, que li han fet a vostè–, 
he llegit que els experts com vostè alertaven que calia implicar la comunitat musul-
mana en la prevenció dels processos de radicalització. I nosaltres li voldríem pre-
guntar: com podem implicar-los més? O què caldria fer per implicar la comunitat 
musulmana en la nostra societat?
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Considerem que la responsabilitat és de tothom, tant els que han vingut de fora 
com els que som d’aquí. Per tant, què podem fer nosaltres? I què hauríem de fer ells, 
per implicar-nos mútuament en aquesta convivència entre totes les comunitats?

I, per acabar, en una jornada a Cambrils, que ho comentava la companya Palla-
rès, vostè, senyor Moussa, va fer un comentari que..., bé, el poso sobre la taula, si el 
poden respondre entre els dos, que: «Si volem evitar que es reprodueixi, ens hem de 
mirar al mirall i preguntar-nos què no hem fet bé i on hem fallat, i en què hem fa-
llat.» I la meva pregunta és aquesta, no?: què no hem fet bé, des de tots els departa-
ments, des de totes les institucions, des de tots els partits polítics, què no hem fet bé 
i en què hem fallat? I fins aquí la intervenció del nostre grup.

Moltes gràcies, de nou, a tots dos per les vostres intervencions i aportacions.

El president

Moltes gràcies. El Grup Socialista i Units per Avançar, senyor Castillo?

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Si no li importa, faríem el mateix que abans, també. Molt rà-
pidament, en primer lloc, moltíssimes gràcies als dos per les vostres reflexions, que 
jo crec que haurem de tornar-les a escoltar més pausadament, per pair-les una mi-
queta, no? Jo crec que heu fet reflexions amb una profunditat bastant bona, no? Deia 
el senyor Bourekba: «¿Hasta qué punto entendemos que los autores de los atentados 
son nuestros?» Jo crec que aquesta segurament sigui la pregunta més essencial, no? 
Perquè aquí, precisament, comentava, no?, i destacava que es considerava que..., os-
tres!, que estaven integrats, perquè parlaven català. Collons!, si és que eren nois ca-
talans. Podíem dir que eren d’origen magribí, però, en tot cas, eren nois catalans, i, 
per tant, és absolutament normal que parlessin català, que fessin esport... I és això, 
no?, el que ens ha de fer veure fins a quin punt el sentiment de pertinença, no? –que 
en parlava vostè–, realment és equiparable a això que dèiem d’integració, no? Jo 
crec que, actualment, per descomptat, no és equiparable. És a dir, estan integrats si 
aquestes persones se senten com a part de la nostra societat, i si la societat els sent, 
també, com a part. 

Vostè comenta, també, que la radicalització comporta tres ruptures, no?: la so-
cietat, la família, la comunitat musulmana... I la senyora Lourdes Vidal, jo sé que 
té, també..., també ho comentava, altres fractures essencials: la identitària, la ge-
neracional i la política. Vostè té, també algun llibre, sobre mares musulmanes, eh? 
M’agradaria preguntar-los: amb aquestes tres ruptures que vostès parlen, home..., la 
societat, la comunitat musulmana, potser és difícil que s’adonin, d’un procés de ra-
dicalització, però la família?, la mare? No acabo d’entendre que no vegi res estrany; 
no, no..., no acabo de veure això. Vostès, com a experts, com analitzarien això?

I, després, bé..., algun comentari: en el tema del salafisme, que ha dit, jo no acabo 
d’entendre que una ideologia radical intolerant pugui ser respectable, senyora Lour-
des. No ho entenc. Necessito una..., que m’ho expliqui una mica millor. 

I, després, comentant algun dels riscos de reacció, de mala reacció, diguem-ne, 
de la societat davant d’atemptats, jo crec que la millor manera de saber com no 
hem de reaccionar, jo crec que seria coneixent els objectius dels terroristes. Quins 
objectius tenen els terroristes? Jo crec que sabent els objectius que tenen podrem 
driblar-los, diguem-ne, per no caure en el que ells volen que caiguem.

I res més, moltíssimes gràcies. I passo...
(El president dona la paraula a Ramon Espadaler i Parcerisas.)

Ramon Espadaler i Parcerisas

Sí, no..., amb molta brevetat. Ja s’ha apuntat abans, en la intervenció..., no la pre-
cedent, sinó la precedent de la precedent, la diferència, que em sembla molt subs-
tancial, entre el que és detecció i prevenció. 
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La pregunta és molt concreta: jo crec que són dos àmbits molt, molt, molt di-
ferents. De fet, la detecció és que ha fallat una mica la prevenció –ja estaríem en 
aquest capítol. Estaríem d’acord en l’esquema que..., així com el que és la detecció, 
potser sí que podria tenir un lideratge, un colideratge, però un lideratge més policial: 
qui ha de liderar els temes de la prevenció, en opinió seva, tant de l’un com de l’altre?

Senzillament, aquesta pregunta.

El president

Moltes gràcies. El Grup de Catalunya en Comú Podem, senyor Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Sí, gràcies president. Sí, jo també volia agrair la compareixença dels dos. M’ha 
agradat força, els ho he de dir. Crec que han sigut valents, des del punt de vista de 
ser trencadors de prejudicis, eh? O sigui, aquesta comissió el que no hauria de fer, 
aquí han de comparèixer 148 persones i, en teoria, l’informe que finalment fem 
hauria de ser el suficientment ponderat, podríem dir-ne, perquè hi ha una certa con-
centració d’expertesa en aquests 148 compareixents, per poder, sobretot, no caure 
en prejudicis que repeteix o que repeteixen a la nostra societat, i que més que acos-
tar-nos a les solucions, ens n’allunyen, i el que fan és encara afegir més dificultats a 
l’anàlisi d’un fenomen complex.

Per tant, aquest discurs que trenca prejudicis, crec que és fonamental i és molt 
interessant. A més, vostès crec que són experts, que ens poden ajudar i que en saben 
molt més que nosaltres, a que nosaltres no repetim aquests errors. Errors o, a vega-
des, com molt bé deia la senyora Vidal, opinions construïdes, eh? Hi ha gent que in-
verteix en desfer el camí de les solucions, eh? Perquè, com molt bé també vostè deia, 
s’està creant la figura de..., o s’està enfortint la creació de la figura de l’enemic ex-
terior. O sigui, una part de la nostra societat crea l’enemic exterior per poder seguir 
mantenint el control, eh? O sigui..., ho explicava molt bé, vull dir..., abans teníem la 
Unió Soviètica, el bloc comunista, i ens hem d’inventar uns dolents, d’alguna forma, 
per crear estructures de control i de lluita contra aquests dolents, que es fan servir 
contra aquests dolents, però que també es fan servir contra nosaltres, contra la nos-
tra societat, per poder-la controlar en millors condicions. Crec que això és un tema 
molt important, molt important perquè, ho torno a repetir, aquí està, en part, la re-
construcció d’un discurs que, ho torno a repetir, no ens acosta a les solucions sinó 
que ens n’allunya. Per tant, crec que és molt important.

El senyor Bourekba parlava molt de la idea de..., de la falsa idea d’integració, eh?, 
d’una integració dibuixada sota un clixé, eh?, que només obeeix a un cert punt de 
vista, però que està molt lluny de la veritable pertinença que realment, doncs, és el 
que volem, no? Que la gent se senti part d’aquesta societat i, per tant, que contribu-
eixi, no a fer-li mal, sinó a fer-li bé, no? Crec que aquesta idea, el director Amorós 
també hi va aprofundir, en la seva intervenció, i crec que aquesta coincidència és 
molt interessant. Crec que és una pregunta que se’ns deixa i és una pregunta crítica 
cap a la nostra societat, eh? Com se sentien, aquests nois, no? Com els veiem nosal-
tres i com els mitjans de comunicació han repetit, mil vegades, estupefactes, de com 
era possible, que aquests nois haguessin fet això? Perquè crec que està mirant no-
més des d’un punt de vista i no des del punt de vista d’aquests nois? (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I acabo, ja ràpidament... 
Crec evidentment, que..., una cosa que vostè deia, senyora Vidal, és molt important: 
hem d’invertir a llarg termini.

O sigui, la democràcia, eh?, les polítiques de prevenció són costoses, són com-
plexes, són difícils, les..., i les solucions policials són immediates, però, a vegades, 
ni tan sols amb això les podem detenir. Crec que aquí està la mare dels ous, eh? La 
mare dels ous és veure com invertim a llarg termini, eh?, i com, en part, evitem part 
d’aquests fenòmens.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. És el torn de la CUP - Crida Constituent, senyora Sànchez?

Natàlia Sànchez Dipp

Bé, bona tarda. Moltes gràcies per venir. És un plaer poder-vos sentir i poder 
aprendre amb la intervenció i la compareixença que heu fet tots dos. Perquè, certa-
ment, com ja s’ha dit en..., o des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva de 
la CUP - Crida Constituent, han plantejat algunes qüestions que no és tan habitual 
sentir-les entre les quatre parets del Parlament, algunes veritats que poden semblar a 
vegades incòmodes, perquè entenem que ens interpel·len de forma molt directa com 
a europeus, occidentals, nascuts blancs, nascuts en un país de l’Occident, del nord 
occidental, no?

I, per tant, aquesta interpel·lació que, a vegades, ens pot incomodar..., i us agra-
eixo el plantejament que feu, que en moltes parts, va molt en el sentit d’alguns dels 
objectius que ens hem plantejat com a grup parlamentari i subgrup parlamentari 
en aquesta compareixença. Els faig una pregunta que abans ja he fet al Síndic de 
Greuges, sobre la qüestió dels conceptes, que és una de les principals qüestions o 
aprenentatges que m’enduc avui: els conceptes que feu servir, i, per tant, si podeu 
aprofundir una mica més sobre quina opinió teniu sobre l’adjectivació que es fa de, 
per exemple, terrorisme gihadista? Quina..., jo ja ho pressuposo, no?, però, si això 
pot tenir conseqüències, també, sobre algunes d’aquestes ruptures que la senyora 
Lourdes Vidal plantejava. I una qüestió, també, lligada amb aquesta mirada del nord 
occidental, no? Entenem nosaltres que cal repensar la relació d’Europa amb l’Islam, 
que ve de lluny i que ha estat farcida de colonialisme, de croades contra moros, 
no?, contra aquest moro que és l’altre, no? I que està carregada de prejudicis. I, per 
tant, des de quina mirada podem fer aquest canvi i quines urgències tenim també? 
O d’aprofundir una mica en la qüestió que han parlat.

Nosaltres compartim, de la intervenció del senyor Moussa, la idea –i ho dèiem 
quan proposàvem la creació d’aquesta comissió– que seria un gran error entendre 
que els atemptats són quelcom..., una calamitat que ve del no-res, que ens baixa del 
cel. I, per tant, si podeu, des de la vostra expertesa, entrar una mica més en profun-
ditat en algunes de les claus sobre la geopolítica, sobre quines són les causes, també 
polítiques, que poden portar tot un sistema..., bé, que ens porten a aquesta situació, 
no? Especialment, també, interessos econòmics que pot haver-hi al darrere, també, 
de tota una organització criminal i violenta com..., que poden acabar portant a uns 
nois de Ripoll a cometre aquestes daixò...

I acabo, perquè precisament de l’informe que vam fer el Cidob, que ens hem lle-
git amb molta atenció i que (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció) planteja tres línies –i ja acabo– que nosaltres prenem com a..., 
una d’elles, especialment, que és la resposta popular, tant institucional com popular, 
als atemptats. I llegeixo una intervenció, per compartir amb la resta de diputats i 
diputades i amb vostès, que fa en el seu article la Blanca Garcés sobre..., que cita en 
Yuval Noah Harari, que parla sobre l’estratègia de la mosca, no?, sobre el que sig-
nifica un atemptat terrorista. Diu: «L’estratègia de la mosca –diu– sabent-se petita 
i fràgil, la mosca entra dins l’orella de l’elefant, perquè aquest acabi provocant els 
efectes que ella no pot produir per si mateixa. Així és com, en molts atemptats ter-
roristes, es passa de les morts al terror, i del terror a la política de la por.»

Per tant, lligat a la pregunta que els feia abans: a qui li interessa la política de la 
por, des del vostre punt de vista?, si és que es pot respondre breument, aquesta pre-
gunta.

El president

Moltes gràcies. Per tant, tornaran a tenir la paraula els compareixents, per un 
temps màxim de quinze minuts... (veus de fons), cada uno, sí.
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Moussa Bourekba

Gracias por todas las preguntas, aunque el reto es imposible (rialles) voy a tratar 
de contestar a cada punto, y si faltan preguntas podemos, después de la tarde..., o 
podemos quedar en contacto y discutir más a fondo algunos aspectos de... (veus de 
fons), sí, de las preguntas que habéis hecho.

El primer punto, tenía que ver con la integración y con las claves, ¿no?, a la hora 
de abordar este concepto. Yo creo que..., en vez de pensar en soluciones milagrosas, 
creo que, como punto de partida, hay que entender que la integración no tiene que 
tener una dinámica unilateral. La integración no quiere decir: «Tu vienes de fuera, 
respetas las reglas y ya estás integrado.» Como sociedad, se tiene que aceptar, tam-
bién explícitamente, la presencia de tal persona, que se acomoda con las normas y 
las reglas: el hablar, el trabajar, el ir a la escuela, etcétera. Y yo creo que..., por ahí 
voy, cuando hablo del sentimiento de pertenencia. Cuando decimos que están in-
tegrados, implícitamente estamos diciendo: han aceptado las reglas del juego y se 
comportan como cualquier persona, en la sociedad. Pero no hubo ninguna reflexión 
de cara a: ¿ellos sienten que la sociedad los acoge como tal?

Entonces, yo creo que es un aspecto clave cuando tratamos de integración. Y de 
ahí, yo creo que el concepto de sentimiento de pertenencia es una pequeña ventana 
o pequeña puerta, que permite explorar y hacer aquellas preguntas que nos incomo-
dan a título, incluso, personal; es decir, de mirarnos ante un espejo y ver si la reali-
dad es tan buena como lo pensamos, ¿no?

¿En lo que se refiere a la pregunta sobre la supuesta autodefensa de la comunidad 
musulmana, en Bélgica, a diferencia de aquí? Como lo subrayaba Lourdes Vidal, 
pero dejaré a Lourdes detallar la respuesta, el imam no estaba reclutando dentro de 
la mezquita y tampoco estaba haciendo una propaganda de índole yihadista, dentro 
de la mezquita. Si las propias comunidades tienen..., están..., ¿cómo decirlo?, si están 
como listas para enfrentarse a este tipo de discursos, yo creo que realmente depende 
de cada contexto, pero de nuevo Lourdes te dejaré responder a esta pregunta, porque 
cuesta hacerlo en tan poco tiempo.

Y..., pero sí que me gustaría reaccionar sobre el tema de los salafistas, ¿no? 
Y aquí yo creo que tenemos que hacer una distinción clara. Dentro de lo que llama-
mos el salafismo, hay dos corrientes, los salafistas son como los amish, son funda-
mentalistas, que quieren volver al tiempo de los profetas. Es la forma de islamismo, 
la más apolítica que podemos encontrar, se quieren comportar como monjes. La ley 
no vale, porque no es la ley de dios, yo no quiero votar, lo que quiero es rezar cinco 
veces al día, es..., practicar como en los tiempos tradicionales, y punto. Esto es una 
corriente, la otra es la que llamamos..., o que mal llamamos el salafismo yihadista, 
y el salafismo yihadista, parte de esta misma aproximación espiritual pero la com-
bina con una dimensión geopolítica. Y esta dimensión consiste en decir que, tal y 
como está el mundo, tal y como está la geopolítica, se ve que estamos..., que hay 
una guerra entre Occidente y el islam, y, por tanto, toca a cualquier miembro de la 
comunidad musulmana transnacional, que yo no sé dónde la encontraron, porque 
yo conozco a individuos musulmanes y no conozco una comunidad musulmana. 
Y el concepto mismo de comunidad musulmana, cada vez más me cuesta, pero es 
esta rama del..., yo creo que hay que hacer la distinción. Y esto es fundamental, ¿por 
qué? Porque, uno, el salafismo, como tal, cuando no es violento no es penalmente 
reprensible y, que yo sepa, la ley no condena a alguien quien piensa que los seres 
humanos blancos son superiores a los negros, o a los árabes o a quién sea. 

Cuando hay apología de tal comportamiento, o que esto lleva a la violencia, ahí 
sí que plantea un problema, con lo cual... Y, el segundo aspecto, el salafismo no vio-
lento no lleva, necesariamente, a una forma violenta de salafismo. Y, además, en los 
tiempos más recientes, con Estado Islámico, es cada vez menos el caso. Es decir, 
bajo Al-Qaida, un individuo tenía que ir..., tenía que tener conocimientos teológicos 
sólidos, tenía que ir a tal mezquita salafista, donde se le procuraba la ideología, y ahí 

Fascicle segon
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podía afiliarse al grupo. Ahora este esquema se ha roto, con los candidatos de Es-
tado Islámico y una gran proporción de individuos radicalizados tienen muy pocos 
conocimientos teológicos. Dicho de otra manera, si tratamos del salafismo no vio-
lento como de un problema de seguridad, bajo el pretexto de que puede conllevar a 
la violencia es como pensar que yo, por ser fumador, si empiezo con los cigarrillos, 
mañana me encuentro con la heroína. Y básicamente, este es el esquema que guía 
algunas perspectivas, desde seguridad. Y yo creo que las tenemos que evitar, porque 
de lo contrario, implementaremos un sistema de vigilancia masiva, como lo hemos 
visto en el Reino Unido, con las consecuencias que esto conlleva, en términos de 
confianza o de desconfianza entre colectivos musulmanes y las propias institucio-
nes, ¿no?, acusadas de espiarlos.

Con lo cual, distinguir salafismo no violento del salafismo violento, el último 
siendo un problema de seguridad, y el primero, tiene más que ver con un problema 
de convivencia. Que no estoy diciendo que es una ideología que no plantea proble-
mas, pero creo que, ante todo, plantea problemas de convivencia. 

Había una pregunta, luego, sobre las cuatro dimensiones que mencioné, ¿cuál es 
la más importante? El proceso de radicalización, ante todo, es un proceso indivi-
dual. Está en la intersección entre un entorno, por eso hablaba de condiciones socio-
económicas, y una trayectoria personal. Y cuando miramos el recorrido biográfico 
de aquellos individuos, puede haber un evento que ha desencadenado el proceso. 
Este evento puede ser la muerte del padre, puede ser un control policial, que acabó 
mal, una experiencia de humillación, o puede ser el haber visto vídeos en Youtube, 
de soldados del ejército sirio torturando a civiles, ¿no? Con lo cual, si se trata de..., 
si hay una que importa más... Yo creo que no se puede generalizar, ni se tiene que 
diseñar, en términos de políticas públicas, poniendo en énfasis sobre una de las di-
mensiones, se tienen que abordar todas.

Luego, ¿de qué manera?, es otro debate. Pero privilegiar una sola dimensión im-
plica considerar que el proceso de radicalización es un proceso causal. No es un 
proceso causal, es una combinación de factores. Con lo cual, si yo noto que el 90 
por ciento de los terroristas en Europa, en estos cinco últimos años, son de origen 
marroquí, no quiere decir que el ser de origen marroquí constituya una causa; como 
mucho, hay una correlación. Y yo tengo, entonces, que investigar, ¿por qué hay esta 
correlación? Es..., además de ser marroquí, proceden de algunas zonas desfavore-
cidas, además de esto tienen conexiones transnacionales, con gente en Marruecos, 
por ejemplo, con lo cual, hay que pensar más en términos de correlaciones y no de 
causas.

Había una pregunta sobre cómo reforzar el sentimiento de pertenencia. Yo creo 
que hay varias maneras de hacerlo. Primero, hay todo el tema de la interculturali-
dad, es decir, una de las experiencias que hemos analizado en el informe que publi-
caremos, seguramente, en septiembre u octubre, ha sido la experiencia de Amster-
dam. En Amsterdam hubo políticas para promocionar el sentimiento de pertenencia, 
y una de las maneras de hacerlo era hacer..., más que hacer hincapié en la identidad 
nacional de holandés, promover la identidad de ser de Amsterdam. I es una identi-
dad más abierta, en la que más gente se puede reconocer. Y esto, junto con varias 
actividades, por ejemplo, había un festival de Ramadán, para decir que, para aque-
llos ciudadanos holandeses, el Ramadán también puede ser considerado como una 
fiesta nacional. Y cada uno puede compartir, y puede conocer al otro, ¿no? Se pue-
den hacer campañas de sensibilización, en las cuales, a través de las cuales llevamos 
a la gente a entender que un Moussa o un Younes Abouyaaquoub es catalán, y no 
sólo moro, o de origen marroquí, o de lo que sea.

Yo creo que esto es fundamental, y, en este sentido, es fundamental tener mode-
los. O sea, tener modelos quiere decir: ¿Cuánta gente, dentro de la policía, dentro del 
Parlamento, o en los medios de comunicación, o en la tele, tiene orígenes del norte 
de África u orígenes latinos, etcétera? Es decir, si no proporcionamos modelos para 
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gente que, físicamente, parece diferente: ¿cómo ellos pueden acabar identificándose 
con los demás en la sociedad? Yo soy de Francia, mi equipo de fútbol me represen-
ta mucho más que mi Parlamento. Entonces: ¿Hasta qué punto el Parlamento va a 
llegar a representarme, también? Que hay algunas caras, pero son pocas. Entonces, 
unos pueden decir que hay demasiados negros y árabes en el equipo de Francia, yo 
diría que no hay suficiente en el Parlamento, porque el Parlamento no se parece al 
autobús que cojo para ir al trabajo, ¿no?

Y yo creo que las políticas, en cuanto a reforzar el sentimiento de pertenencia, 
tendrían que ir por ahí.

Sobre la pregunta que se hizo, del papel de la política exterior, evidentemente, 
lo que llamamos el yihadismo es un fenómeno que conlleva una dimensión política. 
Mucha gente, al oír la palabra yihad y al interpretarla como guerra..., pero dejo todo 
esto para la profesora Dolores Bramon, que seguramente os explicitará los conceptos. 

El yihadismo nació en Afganistán, en los años setenta, ochenta, no es una idea 
que tiene ocho siglos. Y es la articulación entre una..., es una ideología político re-
ligiosa. O más bien, que usa la referencia religiosa con fines políticos, ideológicos y 
sociales. Entonces, con... –y aquí enlazo con la pregunta que se había hecho, ¿cuáles 
son las causas políticas que fomentan el terrorismo? Primero miremos nuestros esta-
dos, ya sea en Europa, ya sea otros estados como Estados Unidos, o algunos aliados 
nuestros en Oriente Medio, como Turquía, Egipto, etcétera, qué políticas estamos 
llevando en Oriente Medio. O sea, qué tipo de intervención tenemos y cómo esto ali-
menta la propia narrativa. Lo que decía antes de la ideología salafista yihadista, esta 
ideología dice: «Occidente ha declarado la guerra al islam.» Y para demostrarlo, lo 
que hacen simplemente es demostrar que hubo una intervención en Libia, en Siria, 
en Iraq, en Afganistán, en Yemen, y no intervención, también..., ya sea con el tema 
de los rohingyá, en Bangladesh, o ya sea en lo que se refiere a Palestina.

Con lo cual, si negamos la dimensión política del yihadismo, yo creo que nos 
olvidamos gran parte de los elementos que nos ayudan a comprender este fenóme-
no. Con lo cual, diría, no sólo es intervencionismo, en términos de causas, sino que 
también el apoyo a regímenes autoritarios, porque lo que nos preocupa desde aquí, 
y lo pueden ver con el tema terrorista, o el tema migratorio, es la estabilidad. ¿Pero, 
con qué precio? La estabilidad es, quizás, pagar o pactar acuerdos con otros esta-
dos que van a reprimir, en nombre de la lucha antiterrorista, a su propia población, 
o va a etiquetar como terrorista a disidentes políticos y esto hace lo que en inglés 
llamamos un boiling pot, ¿no? Hay una situación de presión constante y, a veces, 
como en el 2011, esto explota y nos preguntamos: ¿Pero, que ha pasado? Pues que 
ha pasado..., igual nos faltan indicadores de aquellas señales débiles de lo que está 
pasando en estas sociedades, y efectivamente, hay que plantear la responsabilidad 
colectiva que tenemos.

No sé cuánto tiempo me queda, pero igual...

El president

Dos minutos...

Moussa Bourekba

Vale, entonces abordaré dos preguntas más. El tema de las tres rupturas, y por 
qué una ruptura con la familia. En la línea con lo que decía Lourdes, el salafismo 
yihadista no es una ideología común, adoptada por largos segmentos de la población 
musulmana, la ruptura con la familia tiene que ver con el hecho de que, esta ideo-
logía, que es una corriente rigorista y violenta del islam, postula que no se puede 
interpretar el Corán; no se pueden interpretar los textos sagrados. Y, por tanto, cual-
quier persona que lo hace, la puede excomulgar, ya no forma parte de la comunidad. 
En este proceso, cuando uno está adoctrinado se da cuenta de que lo que practican 
sus padres, al no corresponderse con esta forma de Islam, finalmente es un islam 
laxista y folclórico, y van hasta a condenar a sus propios padres.
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Y por eso, muchos de los propios padres no se han enterado de lo que ha pasado 
con sus propios hijos, ¿no? Y esto, forma parte, incluso, en los procesos de recluta-
miento sectario, forma parte de la manera para reclutar y adoctrinar a alguien. Te 
corto de la sociedad, te corto de tus propios amigos, los que pueden tener una in-
fluencia, y acabo cortando cualquier relación entre ti y tu propia familia, ¿no? Acu-
sándoles de todo lo malo. Finalmente, ¿qué objetivo tienen los terroristas?, que era 
una pregunta, yo creo, interesante, porque igual hay que empezar por ahí. El terro-
rismo no es un fin en sí, es un medio, el terrorismo es el medio que usa una orga-
nización, estatal o no estatal, y yo insisto en que puede ser estatal, si el objetivo es 
provocar el terror... Es un medio para hacer pasar un mensaje a otro actor. Y en este 
caso, hacer pasar un mensaje a un estado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pro-
vocar miedo, provocar una sobrereacción, que se traduzca, a menudo, en violaciones 
de derechos humanos, y aquella sobrereacción desde seguridad, ¿qué es a lo que va 
a llevar? A una lógica de sospecha generalizada, y esto puede acabar radicalizan-
do a aquellas personas que ni siquiera eran vulnerables.

Y si quieren el mejor ejemplo, los atentados del Bataclan, en París. En las tres 
semanas siguientes hubo más de 3.500 redadas de la policía, o sea, llegaron a domi-
cilio y petaron puertas, ¿no? Y esto acabó en cuatro casos por terrorismo, es decir, 
más de 3.400 personas se despertaron una noche y fueron asignadas a residencia por 
no haber hecho absolutamente nada. Y esto es uno de los objetivos del terrorismo. 
En el caso de Daeix, en concreto, se trata de debilitar lo que ellos llaman la zona 
gris. La zona gris es la zona de convivencia entre musulmanes y no musulmanes, en 
países que no son mayoritariamente musulmanes.

¿Por qué? Porque, al hacerlo, pueden validar su narrativa, que consiste en decir 
que uno no puede ser musulmán y occidental a la vez, porque no tenemos los mis-
mos valores, porque nos odian, porque nos discriminan, porque nos quitan el velo y 
porque nos excluyen de la sociedad.

Y estos son más o menos, los principales objetivos del terrorismo, y aquí acabo.
(El president dona la paraula a Lourdes Vidal Bertran.)

Lourdes Vidal Bertran

Gràcies, Moussa, perquè m’has estalviat feina. A veure..., sobre la qüestió de 
la pertinença, jo, mentre anava parlant i el Moussa també parlava..., pensava una 
cosa..., és a dir, què genera més pertinença, és a dir, què genera més arrels? I jo he 
pensat, per exemple, on tens les arrels? Allà on tens els morts. On poden enterrar, 
els musulmans catalans, els seus morts? A Catalunya. Pensem-ho, això; és a dir, jo 
ja..., és una cosa que fa temps que hi dono voltes. És a dir, qüestions tan bàsiques 
com tenir un lloc digne on poder practicar la teva religió, que no sigui un polígon 
industrial apartat i malsà, on no tinguis els veïns de cul, perquè han estat instrumen-
talitzats políticament per un determinat grup perquè facin fora la mesquita, que no 
és ni una mesquita. És a dir que quan hagis d’enterrar els teus, els hagis de repatriar 
al Marroc. És a dir, com generarem pertinença, si al final, els retornem morts cap al 
lloc d’on van vindre un dia? O, fins i tot, cap al lloc d’on no van vindre, no? Per tant, 
jo crec que hi ha coses que hem de mirar.

Evidentment, els acords del 92 i la manca de desenvolupament dels acords amb 
les comunitats, entre l’Estat i les comunitats religioses, l’any 92, la manca de desen-
volupament d’aquests acords, és un pes i és un pes important. Jo crec que ens hem 
acomodat a un model que més o menys funcionava, i no hem anat més enllà, i per 
tant, estem fallant en aquests elements que arrelen, veritablement.

Respecte al salafisme, el salafisme és un repte social. És a dir, jo..., m’agraden 
tant o tan poc com a vostè, segurament, però són un repte social, no són un repte 
«securitari». I una de les coses que crec que tant el Moussa com jo volem traslla-
dar-los és que, si nosaltres estigmatitzem aquest col·lectiu, el posem als marges i 
enfoquem la nostra atenció en aquest grup, el que fem és no veure el que passa a Ri-
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poll, que no és un context salafista, i on sí tenim..., on sí s’està gestant un problema, 
perquè la nostra atenció està fixada en aquell grup. Que, d’altra banda, és un repte 
social que hem de treballar; és a dir, no hem de permetre que hi hagi una societat 
paral·lela en exclusiva. Hem de forçar la interacció, no? I aquest és el nostre repte 
social amb els salafistes, no?

Després, a veure..., el canvi? Sí, evidentment, el canvi, senyora Pallarès, és en 
nosaltres mateixos, és en acceptar que les nostres identitats són evolucionants i són 
híbrides. I que la identitat europea no és exclusivament ni musulmana, ni catòlica, 
ni protestant, sinó que és híbrida, i que la presència musulmana a Europa és molt 
antiga; és tan antiga com a mínim des del 711. Per tant, com a mínim, des de llavors 
hi ha una presència musulmana a Europa, i, per tant, aquesta identitat híbrida l’hem 
de reconèixer, no? De fet, aquest és un problema, que moltes vegades pensem que 
Europa podria donar una resposta molt més vàlida, molt més cohesionada, i no no-
més una resposta singular, però Europa sabem que treballa amb estats, però no tre-
balla amb identitats, no? I, per tant, té una certa dificultat a treballar amb identitats.

És cert, no ens la podem jugar, perquè ens estem..., diguem-ne, això és una qües-
tió molt important, i, per tant, com podem saber? Miri, jo crec que és fàcil; de fet, 
és fàcil saber qui fa temps que treballa en un àmbit, qui té un reconeixement ja, qui 
ha publicat, qui ha investigat..., tenim uns cossos de seguretat i unes forces de se-
guretat que saben molt –saben molt–; saben perfectament qui està treballant, qui fa 
què, què fa, què deixa de fer, qui val la pena, qui no val la pena... Estan molt ben in-
formats i molt ben documentats i saben. Per tant, penso que no ha de ser tan difícil. 
És a dir, el que hem de defugir és..., de l’oportunisme que pugui generar això, no?, 
i d’aquests..., diguem-ne, d’aquests..., sobretot de les solucions fàcils: desconfiem de 
les solucions simples i fàcils i de les explicacions simplistes, perquè aquestes segu-
rament ens porten a l’engany.

Sobre el tema..., exacte, sobre el tema dels atemptats, eh? Estic totalment d’acord, 
i jo mateixa soc la que he insistit molt en aquesta connexió entre la dimensió inter-
na i la dimensió internacional, no? Però també hem de tenir en compte una cosa: 
no buscar una causa-efecte, perquè hi ha un element d’oportunitat; és a dir, hi ha un 
element d’oportunitat. A mi, una de les preguntes que em fan sempre, és: aquesta 
reivindicació que fan els terroristes, de l’al-Àndalus, és o no és? És i no és; és a dir, 
és allà perquè va bé, perquè és una simbologia que funciona, és un factor de mo-
bilització... Jo estic segura que són perfectament conscients que no reconqueriran 
l’al-Àndalus, no?, però és un factor de mobilització.

Llavors, cada vegada que surt una reivindicació, un comunicat on surt l’al- 
Àndalus, ho interpretem com una amenaça directa. L’amenaça hi és, perquè si hi ha 
la finestra d’oportunitat, pot succeir un atemptat, siguem més culpables o en siguem 
menys. És a dir, tinguem més motius, haguem fet més coses o n’haguem fet menys, 
no? Al final, probablement, en aquest cas Barcelona no era un target objectivament 
interessant per la política espanyola o catalana o el que fos. Era un target perquè 
és una ciutat que està posada al mapa globalment, i per això ja és una oportunitat. 
A partir d’aquí, tot s’hi afegeix, i que això no serveixi per desmentir o desvincular 
aquesta forta interacció entre la política i la geopolítica.

Sobre com generar pertinença?, com fer front a la marginació? Jo crec que la 
igualtat d’oportunitats és una cosa molt important, la igualtat d’oportunitats. I jo 
crec que, ara per ara, el nostre sistema educatiu, el nostre mercat laboral, encara no 
dona igualtat d’oportunitats a tothom. Vull dir..., és que el nostre mercat d’habitatge 
no dona igualtat d’oportunitats a tothom.

Tinc un amic català que es diu Omar i mai li volen llogar un pis, quan diu el 
seu nom. És a dir, ha de fer les entrevistes físicament perquè vegin que no és..., no?, 
ètnicament diferent, no?, perquè li lloguin. I això li passava fa trenta anys i li conti-
nua passant ara, no? Per tant, jo crec que lluitar contra l’exclusió i generar igualtat 
d’oportunitats és molt important. 
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Com implicar la comunitat musulmana? Senyora Fornells, té tota la raó del món, 
però el llenguatge és especialment traïdor. I quan vostè estava formulant la pregun-
ta, estava parlant constantment entre ells i nosaltres –ells i nosaltres. Per què? Per-
què al nostre subconscient tenim tan interioritzat aquest «ells i nosaltres», aquesta 
diferència, que jo mateixa faig un exercici constant per treure’m aquest ells i nosal-
tres de damunt, no? I això, si reconeixem que tenim aquesta interiorització d’aquesta 
diferència, ja farem un pas, no?

Després, jo crec que ells han de tenir veu i vot, han de ser part d’aquestes refle-
xions. Han de tenir veu –han de tenir veu– als mitjans de comunicació, més enllà de 
fer de quota de musulmà, que opina com a musulmà. Són ciutadans, són arquitectes, 
són professors, són metges, són..., o ho haurien de ser! El problema és que potser no 
ho són, no en tenim prou, però ho haurien de ser. Són periodistes..., per tant, també 
hauríem d’integrar la seva opinió, no?, com a ciutadans més. És a dir, no els hem de 
demanar que surtin al carrer a desmarcar-se d’uns atemptats, pel fet que són mu-
sulmans. Hem de, no demanar, donar per fet que sortiran al carrer com a ciutadans. 
I aquí està la gran diferència. Fins ara aquest canvi nostre de mentalitat no l’hem fet, 
no? Llavors, jo crec que..., donar-los veu, donar-los opinió, no? Donar-los..., apode-
rar-los, als musulmans, perquè s’estructurin i s’organitzin. 

No intentem fer, com a França, que han oficialitzat un islam, i llavors fem bons 
musulmans, mals musulmans. Bons musulmans són aquells que accepten el que 
nosaltres diem, els nostres valors, que són..., com si fossin exclusius. Us asseguro 
que jo comparteixo el 99 per cent de valors amb molts amics que viuen a Egipte, a 
Síria o a Jordània. Vull dir, els valors són els mateixos, ells volen el mateix que vull 
jo, no?, en general, no? Per tant, intentar, també desprendre’ns d’aquesta exclusivi-
tat dels valors, que són molt més universals, no? I fer-los partícips, també, del seu 
propi futur.

Jo crec que hem fallat..., evidentment, hem fallat, perquè quan passa una cosa 
d’aquestes, fallem, no? I, per tant, crec que aquesta comissió ha de donar una mica 
de llum a quines són les coses que podríem fer perquè això no es torni a repetir.

Quan vostè, senyor Castillo, deia: «No em puc creure que una mare no s’ado-
ni...» Algú té un fill adolescent aquí? Perquè jo, els pares que tenen fills adolescents 
em diuen que no saben el que els passa pel cap, als seus fills adolescents. És que els 
xavals de Ripoll eren adolescents, eren criatures adolescents! Que, a més a més, és 
allò de que..., depèn de com, és allò que dius..., tens un fill adolescent que no surt de 
casa, que està tot el dia amb l’ordinador, que dius: «bé, aquest nen un dia sortirà amb 
la catana i matarà algú, i no m’estranyarà»; però si el nen surt massa, va de marxa, 
fa botellón, tampoc ens agrada.

Per tant, aquí també podem pensar com una mare veu que el seu fill fa un can-
vi, i d’estar una mica esbojarrat es calma, s’aposenta, es torna com més assenyat i 
tal, doncs, com un acte de maduresa, no? També, tenint en compte una mare que 
té molt poques eines al seu abast per desxifrar el món en el que viu el seu fill. Una 
mare que no contacta amb el context social que viu el seu fill, que no és capaç de 
parlar, que no és capaç de comunicar, que no té un contacte, segurament, directe, 
bo i fluid amb els mestres de l’escola. Vull dir..., tot això..., una persona que no sap 
ni llegir ni escriure, quines eines pot tenir, no? Això és una de les coses que hem 
de vetllar. És a dir, quan diem que la integració a les escoles passa perquè..., ai sí, 
la comunitat educativa...; i llavors fem tallers de henna a les escoles. No, això no és 
integrar ningú. Això no és..., fer un taller de henna no és integrar. Vull dir, el que 
és integrar és veritablement que la comunitat, que aquestes persones formin part de 
la comunitat educativa, formin part de les associacions de mares i pares; que siguin 
actors implicats importants a l’escola. I això vol dir, també, passar per atendre les 
seves reivindicacions, menús halal, etcètera. És a dir, tenir-los en compte, no?, i es-
coltar la seva veu.



DSPC-C 52
24 de juliol de 2018

Sessió 4 de la CIAA  35 

Sobre el salafisme intolerant, l’hem de tolerar? Bé. És la qüestió de si criminalit-
zem el pensament o criminalitzem l’acció. I aquí hi ha la clau –i aquí hi ha la clau. 
És a dir, pensar ens pot no agradar, podem ser molt reticents, però al final, vull 
dir..., si són persones que accepten les regles del joc en les quals viuen, ens haurem 
d’aguantar més o menys, no?, ho entenc. Altra cosa és que socialment treballem per-
què aquesta gent surti dels marges i perquè aquesta gent tingui més interacció i 
perquè hi hagi una mica més de..., i, sobretot, perquè treballem perquè, a llarg ter-
mini, les criatures tinguin capacitat per decidir si volen adoptar aquesta teologia o 
no, no? I això és una de les coses importants, no?

Sobre els objectius, jo crec que el Moussa ho ha dit molt, molt bé.
Qui ha de liderar la prevenció? Jo crec que la prevenció ha d’estar en actors so-

cials. És a dir, jo crec que hi ha d’haver uns protocols, no? És a dir..., ara..., i és això, 
no?, la detecció, segurament; la seguretat... Jo no vull que els cossos i les forces de 
seguretat facin una feina diferent a la que han de fer. Ells, jo vull que es malfiïn de 
tothom, perquè es tracta de la meva seguretat; però, en canvi, jo vull que un profes-
sor d’escola no es malfiï dels seus alumnes, vull que confiï en ells; vull que..., si té 
dubtes, aquest professor d’escola, el seu recurs no sigui un agent de policia, siguin 
diferents actors socials, educadors, psicòlegs, treballadors socials, pedagogs, no? 
Que tingui eines per poder treballar aquests temes de manera correcta, no?, i que 
pugui respondre.

Sabem si els nostres pobres professors tenen eines per explicar el que va passar el 
17 d’agost i el 18 d’agost de l’any passat a casa nostra? És que no..., probablement no 
tenen eines per fer-ho. I per explicar tota la dimensió política, sociopolítica, geopolí-
tica; és a dir, per explicar..., com podem pretendre que un professor desfaci l’entrellat 
que s’ha fet, mediàticament, entre terroristes, immigrants, refugiats, musulmans..., 
si hem tingut un bombardeig autèntic!

Llavors, és molt difícil que tinguin les eines per poder traslladar aquests missat-
ges de..., escolta’m no és el mateix, un immigrant no és un terrorista, un refugiat no 
és un terrorista, és molt diferent. Que puguin explicar les coses bé, això és una cosa 
que realment..., vull dir, els hem de donar, amb un temps en què més aviat els hem 
pres coses als equips educatius, el que hem de fer és apoderar-los i donar-los eines 
perquè puguin treballar en aquest sentit.

Sobre l’enemic exterior, senyor Nuet, efectivament, i, a més a més, no és només 
que hem creat l’enemic exterior, és un enemic exterior que s’ha fet un cavall de 
Troia, i que el tenim aquí. I aquesta és la visibilització d’aquest enemic, no? Quan 
és: «Aquests musulmans...» Ja l’any..., cap al 2005, va sortir una obra d’un acadè-
mic que es diu Robert Leiken, que parlava dels angry muslims, sembla allò dels 
Angry Birds? Igual, no? Aquests musulmans empipats, que són potencials terro-
ristes, no? Llavors, aquesta idea del cavall de Troia, de la «quinta columna» que 
tens a dintre, no?

Aquest..., i això és el que ha facilitat, també, aquesta vinculació narrativa, tan 
perversa, entre terrorisme, immigració i fracàs de la multiculturalitat, eh? Perquè, a 
més a més, hi ha tot un oportunisme en aquests discursos populistes xenòfobs, als 
quals va molt bé, no?, dir: «mira, terroristes, són d’aquí, no s’han integrat, això del 
multiculturalisme és un fracàs i la integració no funciona, no?» I això és la dinàmica 
en la que estem ara, i, per tant, desafiar aquesta idea és molt important, no?

A llarg termini crec que sí, que hem d’invertir i això és una inversió que, a més 
a més, moltes vegades no dona rèdits polítics. Vull dir..., vostès, si són responsables, 
han de fer una inversió que els transcendirà a vostès, i crec que, si són responsables 
ho faran, perquè és la seva feina i és la seua obligació, no? Però, a més a més, dic 
que segurament no els donarà gaire rèdits, no donarà gaires medalles. Dona mol-
ta més medalla dir: «He fet un pla de no sé què i això ho aplicarem, no?», i moltes 
vegades... fer caixes buides en les quals no hi ha massa contingut. És molt difícil 
trobar l’equilibri entre seguretat i llibertat, però l’hem de poder trobar, no? En que 
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tinguem seguretat i, alhora, les nostres llibertats i els nostres drets com a ciutadans 
no es vegin minvats, no?

Repensar la relació entre Europa i l’islam? Bé, jo crec que és treballar en aquesta 
identitat híbrida i evolutiva, no?, la qual hem d’accentuar, no? I miri, per dir-li un..., 
per..., jo crec que ja gairebé és per acabar, no? Fa uns pocs anys, es va fer una en-
questa entre joves del món musulmà, no? I llavors, pràcticament un 90 per cent dels 
nois enquestats, nois i noies enquestats, deien que consideraven que..., bé, el discurs 
dels grups terroristes com Daeix, doncs, eren una autèntica perversió del missatge 
religiós i una autèntica perversió de l’Islam. Però, més d’un 70 per cent considerava 
que els arguments polítics que esgrimia aquesta organització eren legítims i hi esta-
ven d’acord. Què vol dir?

Que hi ha tota una base, diguem, d’argumentació basada en aquests elements 
polítics, que dona legitimitat a la causa. És a dir que quan un musulmà de Ripoll 
s’identifica amb els nens de Palestina és perquè s’estableix una empatia concreta 
amb aquells nens, no? I allò és veritat. Vull dir..., a Palestina hi ha un conflicte que 
fa molts anys que..., moltes dècades que està en marxa, que no se soluciona, que els 
palestins són dobles, triples i quàdruples refugiats; que hi ha generacions de pales-
tins nascuts en camps de refugiats, etcètera, no?

Tot això és real. Que hi ha una matança a Bangladesh i ningú mou un dit. Que..., 
bé, doncs, hi ha aquests dobles rasers, que permetem i venem armes a règims que 
després es fan servir, fins i tot, contra la seva pròpia població.

Per tant, totes aquestes coses, són aquests dobles rasers que generen desvincula-
ció i desafecció envers la societat en la qual vius i una identificació amb unes perso-
nes que viuen molt més lluny de tu, no? Llavors, jo crec que en això, sí que hem de 
ser molt conscients, no?, de que tindrem segurament poca capacitat per intervenir, 
però sí com a ciutadans, tenim capacitat per dir el que creiem que és correcte o no, 
en l’àmbit internacional. Crec que la nostra obligació, com a acadèmics, és alertar 
d’això, i, sobretot, pensar que sí, que en el focus... –i jo coincideixo molt amb el 
Moussa–, que el focus local és molt important.

A Vilvoorde, que se m’ha oblidat dir-ho, Vilvoorde té una xifra important de fo-
reign fighters. És a dir, Bèlgica és un dels països europeus on més combatents havien 
marxat cap allà. Per tant, també podem pensar que hi ha un recel, hi ha uns meca-
nismes socials, diguem-ne, més alerta en aquest àmbit.

Jo crec que hem de treballar, hem de donar oportunitats, hem de donar encaix, 
hem de donar acció. És a dir, canalitzar l’energia, sobretot, d’aquests joves en una 
acció productiva, en compromís social segurament, no? Si aquestes ànsies de fer 
alguna cosa, no?, de ser algú, de tenir rellevància, les podem canalitzar cap a un 
compromís social, crec que estarem construint una societat molt més inclusiva i 
molt més forta.

El president

Moltes gràcies. És..., alguna intervenció final d’un minut? No? Per tant, doncs, 
reiterem l’agraïment per comparèixer en aquesta comissió amb una aportació tan 
interessant. I per tant, doncs, els tindrem també informats, de com va evolucionant 
la comissió i les conclusions finals.

Moltíssimes gràcies.
Aixequem, també, si els sembla..., dos minuts per donar la benvinguda als nous 

compareixents i fer el comiat.

La sessió se suspèn a dos quarts de sis de la tarda i cinc minuts i es reprèn a dos quarts 

de sis de la tarda i onze minuts.

El president

Doncs vinga, si els sembla, iniciem aquest tercer bloc de compareixences.
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També tornem a agrair, en aquest cas, també, als experts compareixents, la Do-
lors Bramon, professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Bar-
celona, i el senyor Joan Anton Mellón, catedràtic de ciències polítiques i de l’Ad-
ministració, també de la Universitat de Barcelona, i especialista en radicalització 
terrorista, que ve també, doncs, amb el seu equip. Gràcies per acceptar, doncs, 
aquesta invitació en aquesta comissió i farem, doncs, com ja han vist, doncs, amb 
l’anterior compareixença, un primer bloc de quinze minuts, que us podeu repartir, 
doncs, com desitgeu. Llavors, la intervenció dels grups, i un segon bloc, doncs, tam-
bé de màxim quinze minuts per respondre i tancar la compareixença.

Doncs no sé si voleu seguir l’ordre o voleu..., teniu alguna preferència? (Pausa.)

Compareixença de Dolors Bramon i Planas, doctora en filologia semítica 
i professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de 
Barcelona

357-00009/12

La senyora Bramon té la paraula.

Dolors Bramon i Planas (professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de 
la Universitat de Barcelona)

Doncs bona tarda. Moltes gràcies, i us confesso dues coses: una, que l’infor-
me del Síndic, a mi m’ha preocupat moltíssim, perquè era un bon informe i perquè 
explicava unes mancances que són, francament, massa serioses i, sobretot, les he 
trobat massa endarrerides. No sé si s’entén, no m’hi vull estendre més. hi ha molta 
boira en aquests atemptats, al meu entendre, i no soc politòloga. Això et tocarà a 
tu. (Rialles.)

Segona confessió: jo he vingut, bàsicament, a escoltar, perquè no soc politòloga, 
no entenc..., sí, entenc d’islam i aquests atemptats no formen part de l’islam, vul-
guem o no vulguem, com a experta en islam he de dir que no formen part de l’islam. 
Per tant, he vingut a escoltar. He «disfrutat» molt. El tàndem que hem vist abans ha 
estat francament una meravella. No he parat de prendre apunts i em serviran i em 
serveixen.

Agafo una de les preguntes..., no, una de les afirmacions, que ha fet el senyor 
Bourekba, de quina finalitat tenen, busquen, els terroristes, o què pretenen els au-
tors dels atemptats. Però abans de respondre-la, dic ja el final: què defenso i què de-
fensaré? Que és bàsica l’educació, educació i l’educació, amb una vegada no n’hi ha 
prou. Vull dir que no ofereixo cap solució perquè no la tinc, i, sobretot, no l’ofereixo 
gens a curt termini, perquè per educar es necessita, primer, educar els educadors; 
deseducarlos del mal educats que ens han tingut, sobretot a la gent de la meva edat, 
i després, tornar a educar perquè puguin educar. I això és lent, i no és la cultura pre-
cisament el que més interessa als polítics, diuen, en general. Diuen, eh?, jo no soc 
antipolítica, eh?, no..., només faltaria.

Què deia, doncs, el Bourekba? Jo partiré d’aquí: què pretenen els autors dels 
atemptats? Jo preferiria dir-ho més clarament: creuen que estan en guerra amb els 
que no són pensadors del seu grup de pensament. És a dir, estan en guerra, en una 
guerra, a vegades, del tot, i una guerra embruteix. Per tant, jo, com a tal, m’he pre-
parat aquest parlament, que no serà útil pel que pretén la comissió, que és molt bona 
l’existència d’aquesta comissió..., però, m’he preparat què és això de la guerra entre 
musulmans, perquè vulguem o no vulguem, ells ens diuen, els autors dels atemptats, 
que ho fan en nom de l’islam. És a dir que ja començo, evidentment, criticant per 
doble motiu els autors dels atemptats.

Cal pensar que el fundador de l’islam, a diferència de Jesús, va fundar un estat. 
Per tant, era un home polític i va tenir moments de reflexió, de pensament i d’actitud 
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política, que no es poden comparar, doncs, amb els del cristianisme, que Jesús era 
pacífic o «passota» de la política, si ho volem dir en paraules més curtes.

El que passa és que, en aquesta guerra, si un vol ser musulmà, que és el que pre-
tenen els que fan aquests atemptats, equivocadament al meu entendre, ha de seguir 
les directrius marcades pel seu fundador, o millor dit, pel que ells diuen que cre-
uen que és la paraula que déu els va dictar –adverteixo que jo no hi era, per tant, 
ells ho diuen i, per tant, aquí ho deixo– i he pensat que era bo presentar com ha de 
ser una guerra per ser lícita a ulls de l’islam. Perquè això ho sabem, o se sap poc, 
se sap estudiant l’Alcorà, evidentment, que és el que jo he fet. Per exemple, perquè 
una guerra sigui lícita, s’ha de començar per una primera característica: un musul-
mà no pot matar mai a un altre musulmà, si no és per error. Tan clarament exposat 
com clarament ignorat, eh? Jo explicaré la teoria, després ells i qui sigui, ells i nos-
altres, fem i no vull separar «ells i nosaltres», eh?, ja ha quedat prou clar, però uns 
i altres fan el que vulguin.

Perquè sigui lícit un combat, una guerra ha de respondre..., segons les directrius 
de l’Alcorà, ha de respondre a unes característiques –quatre–: una, es pot fer guer-
ra per respondre a una agressió. Algú ho ha dit abans, no sé si era la Lourdes o en 
Moussa que han dit: «La gihad s’inventa o neix amb l’Afganistan. A l’Afganistan 
es pot parlar que aquells combatents, aquells «mujahidun», que després en vam dir 
«mujahidin», estaven fent una acció de gihad en el pensament, primer; després, es 
van pervertir, com qualsevol guerra he dit que embrutia, perquè estaven responent a 
la invasió soviètica, etcètera. Fins i tot el trio de les Açores també va provocar una 
resposta que es podria qualificar de gihad, no hi entro.

Segona condició: cal fer o és lícita una guerra quan, a través d’ella es defensen 
determinats valors. I hi ha un tros de l’Alcorà que llegiré, o que traduiré, perquè es 
vegi com escriu, aquesta obra, com s’escriu, com diu. I, en aquest cas, diu el següent: 
«Es permet que combatin els que han sigut atacats, perquè han sigut víctimes d’una 
injustícia. També els que han sigut víctimes de l’expulsió de les seves llars, només 
per haver dit “Nostre senyor és déu”.» Segueix: «Si déu no hagués fet fora uns ho-
mes valent-se d’altres, haurien sigut arrasades moltes ermites, esglésies, sinagogues 
i mesquites, on es menciona el nom de déu.» És a dir que aquí hi ha una igualtat de 
credo, explícita, que es veu després en d’altres llocs. També és lícita la guerra si es 
fa per evitar mals majors; per exemple, per què no combateu per déu i pels oprimits, 
homes, dones i nens que diuen: «Senyor, treu-nos d’aquestes desgràcies a què ens 
han sotmès els enemics...», etcètera. Són fragments de l’Alcorà, que potser el més 
dur és el que: «La guerra que ha d’anar –ha d’anar– dirigida contra les persones que 
inciten els musulmans a apostatar de la seva fe.»

Cap religiós, cap dirigent li agrada que la gent plegui, ningú vol perdre clientela 
i, per tant, no m’hi entretinc, s’entén, suposo, perfectament. Amb una diferència, i és 
que l’islam, l’Alcorà, que és paraula de déu per ells, mana protegir, no només tolerar, 
protegir les altres persones que creuen en creences, perdoneu, que tinguin religió 
revelada. Per tant, jueus, cristians, mazdeistes, sabeus, tots aquests tenen dret a la 
protecció, no a la tolerància, cosa que s’ha vist..., per exemple, jo sempre he parlat 
de «pretès Estat Islàmic» o de «mal anomenat Estat Islàmic», perquè no complien la 
doctrina de l’islam, matant aquestes minories religioses que eren en aquests llocs de 
Síria i l’Iraq. És a dir que fins aleshores havien estat respectades, com ho són –ara 
menys– els coptes, a Egipte; els jueus, al Nord d’Àfrica, etcètera. Per tant, aquí hi ha 
hagut un tall en la doctrina de l’islam recent, de fa cent anys, exactament, podríem 
dir, també, des de la creació de l’estat d’Israel.

S’adverteix que, evidentment, el que més..., hi ha contradiccions importants, a 
l’Alcorà, i això s’ha de dir, no ha de fer por. Per exemple, un fragment: «Trobaràs, 
certament, que els més hostils als creients musulmans són els jueus i els politeistes», 
eh?, ara, teòricament, no n’hi ha, teòricament, «...però en canvi, els més amics vos-
tres seran els creients que diuen som cristians; entre ells, hi ha capellans i monges 
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i no són altius.» Això, així és traduït. Per altra banda, contradictori: «Creients, no 
prengueu per amics a jueus i a cristians, són amics els uns dels altres. Qui de vosal-
tres faci amistat amb ells, es fa un d’ells.» I, per tant, «està contra els impius i déu no 
aguanta el poble impiu». Per què dic això? Perquè cal pensar, no que déu canviava 
d’opinió, que el receptor..., l’oient de la paraula de déu, doncs, l’escoltava segons li 
convenia, o segons el moment cronològic en què es deia, perquè parlo..., no diré de 
l’obra d’un home polític, però sí d’una obra que va inspirar les accions d’un home 
polític. Me’n guardaré molt de dir que és la paraula de déu i de dir que ho crec, però 
ells ho creuen i, per tant, endavant, que no passa res.

El que s’ha fet amb l’Alcorà i amb aquests textos, que en podria dir molts més 
i que són contradictoris, com dic..., depèn, també, de l’època, si són de la primera 
època de la revelació o són de la segona en què ja hi ha un estat islàmic amb ene-
mics... Valdria la pena veure les manipulacions que s’han fet, per part dels traduc-
tors i dels lectors del mateix Alcorà. Per exemple, hi ha una paraula, que a mi em 
posa molt nerviosa, munafiqun, que se sol traduir per «hipòcrita». No és això, s’està 
referint a que s’han integrat a l’Estat Islàmic, a l’Estat Islàmic d’aquell moment, una 
sèrie de tribus i semblava que estaven d’acord amb el profeta, i ja havien acceptat 
l’obediència, etcètera, però que després, al tornar al seu territori, van declarar la 
guerra a aquest primer govern o Estat Islàmic. I aleshores, és duríssim, l’Alcorà, 
que diu, doncs: «Mateu-los allà on els trobeu, captureu-los, assetgeu-los, tendiu-los 
emboscades per tots els llocs.» Com es veu, l’ordre és..., primer els han de matar, 
després, capturar, després assetjar i després parar-los emboscades, és a dir que aquí 
ja es veu que déu no estava massa per la labor, si no entenia l’ordre cronològic de...

Jo faig molta broma, eh?, perquè em passo el dia parlant d’això i, per tant, m’he 
de divertir. M’he adonat ara, que no..., bé, que déu no estava per la labor, fa dies 
que..., fa anys que ho sé. Però... (l’oradora riu), això, aquesta paraula, era de les que 
més va utilitzar el senyor Bin Laden en els seus discursos, confonent una gent 
que era traïdora, que havia acceptat l’Estat Islàmic i després l’havia combatut, amb 
els no musulmans, en general, que en principi, he dit que cal respectar-los si tenen 
una religió revelada. I mira, qualsevol ho pot dir... Vaig ràpid, salto coses, perquè val 
la pena..., i el senyor Bourekba m’hi ha convidat, em sembla, i la senyora de la CUP 
també ho ha demanat vàries vegades, parlem clar..., parlem-ne, doncs, vinga, par-
lem de gihad, que és un combat, ho és, especial i específic i que val la pena que ho 
expliqui. Ho explicaré sabent que tinc perduda la batalla, que l’explicació no servirà 
de res, perquè la faig, com a mínim, des de 2005 i tothom fa que sí, però al cap d’un 
minut, tothom torna a dir el que no ha de dir, i no passa res, i hi estic acostumada 
(l’oradora riu) i no passa res...

La paraula «gihad» apareix a l’Alcorà, és a dir que segons els musulmans, l’ha 
utilitzat déu, que és la persona omniscient per excel·lència. Hi apareix trenta-cinc 
vegades; per tant, val la pena analitzar, en les trenta-cinc vegades que apareix, per 
veure, pel context, quin significat tindrà. Doncs, d’aquestes trenta-cinc, en vint-i-
cinc ocasions és clarament un esforç per ser cada dia millor persona, o col·lectiva-
ment millor col·lectivitat de musulmans. Així ho vam entendre a l’Institut d’Estu-
dis Catalans. I a l’edició, que va ser best-seller, per cert, per Sant Jordi, l’any 2007, 
vàrem entrar la paraula «gihad». Jo ja la pronuncio a la catalana, paraula catalana, 
masculina, amb significat d’esforç. Però aleshores, la Secció Filològica, que m’ha-
via consultat, va dir: «L’especialista diu...» –l’especialista era jo– «...l’especialista 
diu –segona accepció– “combat entre...”» No, van canviar-ho per: «guerra portada 
a terme...» Ho vull dir exacte, si em permeteu: «guerra encaminada a l’expansió o a 
la defensa de l’islam.»

Jo no volia la paraula «guerra», després veurem per què; jo volia una paraula 
masculina, perquè, de seguida es pensen coses que no han de ser. Doncs, en deu 
ocasions, gihad apareix, utilitzat per déu, en sentit de combat. I aleshores, a més, es 
fa..., s’elabora una jurisprudència, el gihad és obligació religiosa; tot musulmà ha de 
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fer gihad, ha d’esforçar-se a ser millor persona, evidentment, és obvi; però també a 
defensar la comunitat de musulmans, és una obligació col·lectiva, és individual per 
al cap d’estat. És..., era necessari, al principi, advertir a l’enemic o a qui vas a fer-li, 
a combatre, que l’anaves a combatre i després, es va veure de seguida que més valia 
no advertir-lo, perquè aleshores es preparaven i la lluita tenia un resultat diferent, 
eh? Per tant, això es va oblidar de seguida, perquè quan cal, s’oblida tot. I, a més a 
més, té un caràcter perpetu. No tot el món és musulmà, no tot el món és perfecte, 
per tant, el gihad no acaba mai, no hauria d’acabar mai. Fins i tot, des del punt de 
vista bèl·lic, es va establir que hi podien haver treves, però que les treves no podien 
ser més llargues de deu anys.

L’important, i així jo no..., ai, sí que acabaré, oh, que soc xerraire, Senyor! Per-
dó..., una persona abans que jo, amb molta sort per part meva, es va preguntar com 
distingir una guerra normal, un combat normal..., bé, normal, amb totes les anor-
malitats que comporta, d’una que es pogués qualificar de gihad. I aquest senyor era 
nascut a Còrdova, al segle XII i es deia, en català, Averrois, persona..., una de les 
poques persones del món de l’islam que encara s’estudia a les universitats occiden-
tals. A la Universitat de Barcelona, per exemple, si s’entra per la porta gran, a mà 
dreta es troba una escultura de Ramon Llull i, al seu costat, una d’Averrois. Vull dir, 
que és una persona sense..., fora de dubte, la seva saviesa. I escriu el següent... (sona 
el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –de seguida 
acabaré...–, va escriure el següent: «En una acció de gihad no es poden matar vells, 
ni dones, ni nens; tampoc malalts mentals, malalts crònics o cecs. Cal respectar la 
vida dels eremites, monjos, monges i homes de ciència si no és que inspiren sospi-
tes d’enemistat. No es poden matar pagesos, comerciants; no es poden talar arbres o 
cremar collites; no es poden sacrificar animals si no és per al consum dels comba-
tents. Està prohibit dispersar els ruscs de les abelles. No es poden destruir edificis, 
encara que estiguin deshabitats.»

És clar, si a aquesta gent que està fent actes terroristes els en volem dir gihadis-
tes, no hem entès res. Perquè, evidentment, maten homes, dones, el que vulgueu... 
Podríem també..., parla també de les armes, les armes a usar són únicament les 
del moment. I quan Averrois descriu les fletxes, diu: «Però no les fletxes enverina-
des.» Equivaldrien a les armes químiques que, pretesament... –com que aquí no hi 
ha ningú del PP, ja ho puc dir clar–, el senyor Aznar encara no ha admès que el se-
nyor Saddam –que faig molt malament de dir-li «senyor»– (l’oradora riu). Perdó, jo 
m’embolico sempre, però m’haureu d’acceptar, i si no, no haver-me convidat.

Per tant, entendreu que aquells dubtes que hi ha hagut aquí tota la tarda, tarda 
interessantíssima, que parlaven i es preguntaven si es pot parlar de terrorisme giha-
dista, no hem quedat que per ser gihad no es pot fer tot això? I que el terrorisme és 
una cosa claríssima? Tothom sap què és el terrorisme. Per tant, amb terroristes, n’hi 
ha prou; deixo això. 

Vull fer una petita correcció: no és cert, crec jo, que el gihad, la paraula, sortís 
a l’Afganistan. En realitat, a Europa, apareix a la Primera Guerra Mundial, els oto-
mans fan una crida al gihad, es parla així, es diu: «Faig una crida al gihad dient, 
soldats de l’altre bàndol passeu-vos al bàndol dels musulmans, si sou musulmans.» 
La crida és un fracàs i es deixa de parlar de gihad, fins que, és cert, a l’Afganistan, 
se’n torna a parlar, tornen a fer crides a gihad, a la guerra d’Iran contra Iraq, dos paï-
sos musulmans que teòricament tenen prohibit lluitar, o sigui, l’abús de la paraula. 
Després, a la guerra del Golf, que sí, que hi ha els americans, però tornen a ser Iraq 
contra Kuwait i, per tant, tenim aquí un bon garbuix de mala terminologia.

Bin Laden és el que escampa més la paraula «mujahidun», que vol dir: «Els 
combatents en gihad.» És a dir, aquests que no poden matar vells, ni dones, ni cecs, 
ni cremar collites, etcètera. La torna a utilitzar, ell escriu en àrab clàssic, es dialec-
talitza, amb la paraula «mujahidin»; tots heu recordat, perquè no fa gaire que no 
s’utilitza «mujahidin» i, un dia, una ment preclara occidental, que no conec, doncs, 
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pels volts de l’any 2005 va dir: i per què els hem de dir en àrab? Occidentalitzem 
la paraula, i els diu, neix la paraula «gihadisme», «gihadistes» i «fer gihad», quan, 
ho torno a dir, és un esforç per millorar la condició personal d’una persona o una 
guerra, una lluita que ha de tenir unes característiques especials i, evidentment, molt 
clarament exposades. (Veus de fons.) Sí..., tres minuts més, puc? Sí, gràcies.

Jo soc optimista i deia, bé, com a mínim, utilitzant gihadisme hem oblidat l’ex-
pressió «guerra santa», i és veritat, es va deixar, momentàniament, de parlar de 
guerra santa, que és una expressió absolutament anòmala, que no pertany a l’islam, 
que és una expressió inventada pel papa Urbà II, al Concili de Clarmont, 1095, en 
raó de la Primera Creuada. Per tant, els musulmans mai han parlat de guerra san-
ta, mai l’islam s’ha referit a aquesta expressió. I jo era optimista i estava contenta, 
però em va durar poc, perquè l’octubre de 2014, el Diccionario de la Real Academia 
Española, ja sé que no ens toca, però malauradament ens toca, decideix entrar la 
paraula «yihad».

Primer error, l’entra amb y grega, perquè els castellanoparlants sembla que diuen 
que no saben pronunciar la consonant gi. Saben dir Jimmy, saben dir Jonathan, Jès-
sica, Judith –em falta la a–, Jèssica, ja l’he dit... James, em faltava la a..., quan ve de 
l’àrab no la saben pronunciar, però quan ve de l’anglès, sí, eh? Per tant, bé, y grega, 
primer error. Segon error, f, femení. Jo vaig pensar, ja estan pensant en guerra santa, 
no..., no hi pensen, ho escriuen: «yihad, femenino, guerra santa de los musulmanes». 
I així ens hem quedat.

I ara, tornem a reimportar, via premsa castellana, i tertulians que parlen en cas-
tellà, tornem a importar l’expressió «guerra santa», quan és aliena a l’islam i que 
de «santa», res en té, cap guerra en pot tenir, etcètera. Ho deixo aquí, vull tornar a 
repetir que no es pot parlar de terrorisme islàmic, perquè «religió pacífica» –amb 
coses bones i dolentes com totes– i «terrorisme», no poden anar juntes. Quina era 
l’altra? «Terrorisme gihadista», menys encara, i torno a fer un crit, doncs, a l’edu-
cació, que se n’han de cuidar, les escoles, els «media», els polítics, comissions com 
aquesta crec que aniran molt bé, per tant, els torno a felicitar. Sembla que me n’he 
oblidat al principi, però tenia apuntat que us volia felicitar per haver-lo fet.

Gràcies, i estic pendent de les vostres observacions.
Li passo el..., no som tàndem, perquè ens dediquem a..., endavant.

Compareixença de Joan Anton Mellón, catedràtic de ciències polítiques 
i de l’Administració de la Universitat de Barcelona i especialista en 
radicalització terrorista

357-00011/12

Joan Anton Mellón (catedràtic de ciències polítiques i de l’Administració 
de la Universitat de Barcelona i especialista en radicalització terrorista)

Bé, bona tarda. És per mi un honor participar en aquesta compareixença, en fun-
ció d’un tema que és..., jo crec que molt temps s’ha utilitzat la tècnica de l’estruç i 
crec que és hora que ens dediquem a fons a entendre el que s’ha fet bé i el que no 
s’ha fet bé.

És difícil aportar elements, després de tot el que s’ha dit i de la saviesa de la 
doctora Bramon, però, modestament, intentaré aportar algun element. Primer, ex-
plicitaré per què crec que estic aquí; després faré unes preguntes genèriques, que 
crec que ens poden aportar alguns elements; després, ampliaré aquestes preguntes 
i, finalment, faré una petita proposta, eh?, per veure si pot contribuir a encarar, a 
comprendre i a desenvolupar polítiques públiques, que és el que necessitem, jo crec, 
adequades, per encarar adequadament aquesta qüestió.

Bé. Jo soc catedràtic de ciència política a la Universitat de Barcelona i coordino 
un grup de recerca que, des de fa vuit anys, treballem en aquests temes. Treballem 
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amb temes de violència política, explicitat amb extrema dreta i terrorisme islamista. 
Hem elaborat diferents informes sobre radicalització i índexs de radicalització, a di-
ferents nivells de l’Administració: a nivell estatal, a nivell autonòmic i a nivell local. 
I hem fet seminaris sobre radicalització i índexs de radicalització a diferents cossos i 
forces de seguretat: a la policia basca, a la policia d’Andorra, als Mossos d’Esqua-
dra, a la Guàrdia Civil, al Centre Nacional d’Intel·ligència i a la Policia Local.

I hem publicat dues obres: una, sobre radicalització i contraradicalització, a l’edi-
torial Tirant lo Blanch, i una altra, més de divulgació, sobre terrorisme, dissecció de 
la barbàrie, que és un estat de la qüestió; diguem-ne que és el que sabem, des d’un 
punt de vista que pretén ser rigorós.

Bé, la primera qüestió clau, que crec que ens hauríem de preguntar, és si ens fem 
les preguntes adequades per entendre el problema. També els haig de dir que les in-
tervencions anteriors, jo..., el que faré serà explicitar el que ells han dit, però d’una 
forma diferent. Això vol dir que estic totalment d’acord amb els plantejaments que 
he sentit fins ara. I no ho dic per retòrica, sinó que ho dic perquè així ho penso, eh? 
La primera pregunta és: ens fem les preguntes adequades per entendre el proble-
ma? I la resposta és que no, eh? Fins ara, no ens hem fet les preguntes adequades.

La segona qüestió és: disposem dels mitjans de comprensió adequats per enten-
dre en profunditat el problema? El problema no és un problema menor. El problema 
és radicalment complex. I, per exemple, la qüestió és que no ens enfrontem a una 
religió; ens enfrontem a una ideologia totalitària que vehicula el seu missatge amb 
estructures culturals religioses. Per tant, si no distingim bé aquestes qüestions, ens 
estem equivocant profundament. Si no distingim, com deia la doctora Bramon, entre 
islam, islamisme i terrorisme, que és el que es fa, moltes vegades, a molts mitjans 
periodístics, els estem fent la feina. Estem fent la feina a allò al qual ens oposem.

Després, també s’ha dit, jo crec que molt intel·ligentment –les conclusions del 
Cidob d’aquest estudi són interessantíssimes– que la radicalització és un procés, i 
és un procés que l’hem de dividir en diferents fases. I hem de tenir clar que si a la 
fase 2 actuem com s’ha de fer a la fase 4, estem fent just el contrari del que ens in-
teressa. O sigui, produirem els efectes contraris als que volem. Per tant, és un tema 
molt complex, és un tema que s’ha d’estudiar en profunditat i que no es pot bana-
litzar.

L’enfocament que hem fet fins ara és «securitari» i periodístic, i si continuem 
amb aquest enfocament no ens en sortirem –no ens en sortirem– perquè no arri-
barem a una comprensió profunda del problema. I el problema és un prisma, és un 
prisma que té moltes cares i que hem de donar les voltes a totes les cares i valorar 
cada una de les cares el paper que juga. Si no fem això, no ens en sortirem. Per tant, 
si ho enfoquem des d’un punt de vista periodístic i «securitari», no arribarem a una 
comprensió sistèmica. Si no arribem a una comprensió sistèmica, tindrem una falsa 
comprensió. Si tenim una falsa comprensió, no podrem encarar adequadament les 
solucions que necessitem. Una cosa porta a l’altra. 

Les nostres actuacions són, en general, fora d’excepcions com el Proderai, reac-
tives. Què vol dir això? Que fem coses quan passen coses, no abans. I, per tant, ens 
estem equivocant. O sigui: gran èxit quan aconseguim la detenció d’un comando 
terrorista. No, no..., és un gran fracàs. Vol dir que no hem estat capaços de detectar, 
que no tenim sistemes d’alerta temprana per ser capaços de detectar el problema en 
unes fases inicials. I en unes fases inicials, tu pots fer moltes coses: tu pots fer coses 
a nivell «securitari», a nivell educatiu, a nivell polític, a nivell policial. En la mesura 
en que no fas res –i vol dir..., si no fas res, que no has vist res–, cada vegada el pro-
blema es fa més greu i al final l’únic que pots fer és una actitud reactiva, repressora. 
Vol dir que t’has equivocat profundament, perquè tota una sèrie de coses que podies 
fer abans, no les has fet, eh?

Per tant, el que hem de fer en la meva opinió, modesta opinió, és un canvi... –la 
paraula és molt pedant, però– un canvi de paradigma. Hem de passar d’una actitud 
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reactiva, a una actitud proactiva i preventiva. I això és el gran objectiu. Hem d’ela-
borar intel·ligència estratègica, estem funcionant amb intel·ligència operativa, que és 
absolutament necessària. Jo crec, sincerament, que les forces i cossos de seguretat 
ho estan fent bé. Ho crec sincerament, però estan fent el que ells poden fer, que és 
un comportament amb intel·ligència operativa. Quan aquí el que es necessita, per 
entendre a fons el problema, és una intel·ligència estratègica.

La minimització del problema passa perquè siguem capaços d’elaborar polítiques 
públiques adequades i hem d’aconseguir donar una resposta global del conjunt de 
la societat, liderat per les administracions públiques. Els problemes de les democrà-
cies se solucionen amb més democràcia i no amb menys. I això no és un fet retòric, 
és que si no fem això no ens en sortirem. Com deia la Lourdes: «Si no apoderem la 
comunitat, les mateixes comunitats afectades, no ens en sortirem.» Perquè són ells 
els que tenen més capacitat d’entendre el que està passant. Si no som capaços de ge-
nerar una capacitat de la mateixa societat civil, ho torno a dir, liderada per les admi-
nistracions públiques, per comprendre adequadament què està passant, no podrem 
ser capaços d’elaborar polítiques públiques adequades. Farem quilòmetre zero de la 
Puerta del Sol, o França, que és París..., fa quinze dies, el tercer Pla nacional contra 
la radicalització a França. Per què?, perquè el primer i el segon han fracassat. Per 
què? Doncs perquè és una mentalitat quilòmetre zero, de la Puerta del Sol, i, a més 
a més, el que fan és ampliar la capacitat de la policia de tenir informació. Cosa que 
és molt interessant, però no se’n sortiran només amb això.

Per això ha fracassat el primer pla, ha fracassat el segon i jo, sincerament, tant de 
bo que no, però, crec que també els fracassarà el tercer, eh? Què no està fracassant? 
El model Aarhus. És un senyor que està en un despatx, amb un telèfon, i hi ha uns 
protocols d’actuació i una ciutat que està mentalitzada que el problema és de tots i 
que s’ha de solucionar entre tots. I unes comunitats que estan disposades a col·labo-
rar amb l’ajuntament per detectar els problemes en una fase inicial i uns protocols 
d’actuació que, en funció de cada problema, derivar a la seva solució. Tot el contrari 
del que estan fent els francesos. Això està funcionant, eh?

Què és el que hem d’aconseguir? Quina seria la següent pregunta? Estem preve-
nint adequadament la radicalització? No. I això és la realitat: no ho estem fent bé. 
I no ho estem fent bé, per què? Doncs perquè els municipis, el Govern, actuen aïlla-
dament sense plans conjunts, sense coordinació. I clar, o sigui..., tu, has de saber cap 
on vas, has de tenir un pla d’actuació ordenat.

Estem promovent... –següent pregunta–, estem promovent una cultura adequada 
per a una societat pluricultural? Bé, en part sí i en part no. Hem de tenir clar cap a 
on anem. I cap a on anem? I en això ens posarem tots d’acord, afortunadament, eh? 
Ens separen moltes coses, també ho hem d’admetre; però d’altres no ens separen. 
Cap a on anem? Jo crec que tothom hi estaria d’acord: el que volem és una societat 
democràtica avançada. I què vol dir això? Doncs vol dir una societat que aconse-
gueixi la convivència. I què vol dir? La convivència no és la mera absència de con-
flicte. La convivència és superar la coexistència, que és com estem ara. I això ho puc 
parlar amb profunditat, perquè he fet molts informes a molts municipis d’arreu del 
país: estem vivint amb coexistència. Hem de superar la coexistència i aconseguir la 
convivència. I evitar, òbviament, l’enfrontament. I això té un nom: es diu societat 
democràtica avançada, que vol dir identitats compartides.

Jo em dic Joan, com em diuen les meves filles, però el meu nom me’l va posar 
el meu avi, que era Juan Anton Anton. El meu primer cognom és castellà, el segon 
és gallec. Jo tinc una identitat compartida, evidentment, però si tinc un amic que 
m’explica com es fa el cuscús, que m’encanta, doncs fantàstic! I això vol dir «iden-
titat compartida», eh?

Hem d’anar a l’arrel dels problemes i no quedar-nos amb la mera descripció dels 
efectes, que és el que, sincerament, crec que s’ha fet fins ara. A efectes preventius i 
proactius és més important parlar l’antiradicalisme que d’antiterrorisme. No hem de 
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fer, com diria el Joan Subirats, polítiques de final de la canonada, hem de fer polí-
tiques del principi de la canonada. Per tant, ens hem de centrar en l’antiradicalitza-
ció, més que en l’antiterrorisme. Ho tenim molt difícil, si l’únic que sabem fer són 
polítiques antiterroristes.

Hem de localitzar i solucionar les barreres invisibles que fan creïbles les narra-
tives terroristes. Hem de ser capaços d’elaborar contranarratives. Hem d’entendre a 
fons... –hi ha una persona del meu grup que està fent una tesi molt ben feta, sobre 
narratives–, hem d’entendre a fons com aconsegueixen «vendre la moto», com acon-
segueix, aquesta ideologia..., no és que els musulmans es radicalitzin, són els radi-
cals els que s’estan islamitzant. El Carlos, el famós Carlos, s’ha convertit a l’islam. 
Tenim un altre boig, un pirat del GRAPO, que també s’ha fet musulmà. Vull dir, la 
teoria de l’Olivier Roy és bona, eh? Són els radicals els que s’estan islamitzant, i no 
al revés.

Convé, per tant, fer-se preguntes adequades: tenim sistemes d’alerta temprana 
capaços de visualitzar, analitzar què és el que està passant? No els tenim. Entenem 
quins factors contribueixen? No podem parlar de causa-efecte, no hem de buscar 
causes, hem de buscar factors contribuents. Entenem amb profunditat quins factors 
estan contribuint a la radicalització? Doncs no. Quin tipus de polítiques públiques 
hem d’establir per contrarestar els processos de radicalització que, ara, en aquests 
moments, s’estan produint? No els tenim. Per tant, hem d’anar per aquí.

Quin és el grau de recolzament que té el terrorisme, entre els joves de segona 
i tercera generació? Doncs no ho sabem. L’any 2009 es va fer una tesi, la gent del 
Jordán, estava molt ben feta, a Ceuta, Melilla, un lloc d’Almería, el Raval, a Vic i 
Manlleu. Però, des del 9 al 17, no hem tornat a fer res seriós. Jo, cada vegada que he 
trucat les portes buscant dinerets, doncs, m’han dit que no. I vostès saben el que val 
una hora de vol d’un helicòpter? Vostè segur que ho sap. Una hora, una hora d’heli-
còpter... Qualsevol cosa que dediquem a investigar això, ens ho estalviarem. Chur-
chill deia: «Les polítiques intel·ligents són les que preveuen, no les que curen.» És 
demencial –és demencial– que no hem estudiat una cosa tan important com és això. 
I després resulta que estem dinant, a casa d’uns amics, eh?, i em truca la meva filla, 
que deu minuts havia passat abans pel lloc de les Rambles. I aleshores, vinga, tots a 
córrer, a veure què és el que passa.

Doncs el que passa és que no hem dedicat esforços a això. Això és el que passa. 
No hem dedicat recursos, eh?, recursos que són barats, tot el que podem gastar és 
barat. I l’exemple d’una hora, del cost d’una hora d’helicòpter, doncs, és rellevant.

Hem de saber si els joves de segones i terceres generacions..., que és on es pro-
dueix el problema..., el problema per temes d’identitat, són joves que no se senten 
ni d’aquí ni d’allà, en una fase del seu recorregut vital en la qual busquen la seva 
identitat, i, en aquest moment, és on el discurs terrorista pot calar més profunda-
ment. Doncs no sabem, globalment, el grau de recolzament. I ho podríem saber, no 
costaria gaire. Organitzem una enquesta ben feta i tenim aquesta informació. No la 
tenim, fem hipòtesis, el que ens sembla, però és que això no és seriós treballar amb 
hipòtesis en un tema tan important com és aquest.

Què és el que predomina entre els joves de segona i tercera generació? Són neu-
trals, són simpatitzants, són seguidors, són activistes, són radicals? És que no ho 
sabem! I, si no ho sabem, quin tipus de polítiques podem... Nosaltres el que sabem 
són generalitats. Sabem que la guetització és un desastre –les banlieues franceses–; 
sabem que l’aïllament social és un desastre; sabem que no tenir sistemes d’alerta 
temprana és un altre desastre. Però tenim poca informació empírica, com s’ha dit, i 
jo crec que es té tota la raó del món.

Errors dels quals partim: un, pensar que ens enfrontem a una religió, gran error; 
la idea conservadora del xoc de civilitzacions, nosaltres som els civilitzats..., que no 
ens recordem, dels anys trenta? No diem que ens enfrontem a una ideologia totali-
tària, ens recordem, del que va passar els anys trenta a Europa, la molt civilitzada 



DSPC-C 52
24 de juliol de 2018

Sessió 4 de la CIAA  45 

Europa? Bé, o el que ha passat a la guerra de Iugoslàvia. Per tant, això del xoc de 
civilitzacions, és un desastre.

Pensar que les causes del comportament terrorista està en la doctrina religiosa, 
buscar la sura 40, del versicle tal..., doncs, és una altra «tonteria». Tu trobes a l’Al-
corà allò que busques, igual que ho trobaràs a la Bíblia, trobaràs amor, trobaràs odi, 
trobaràs venjança..., el que busquis ho trobaràs, eh?

Un altre error: aconseguirem solucionar el problema mitjançant actuacions poli-
cials. Més policies, més control, més càmeres..., doncs no –doncs no–; amb aquest 
enfocament «securitari» no ens en sortirem.

Un altre error: les causes del gihadisme s’expliquen per patologies individuals. 
Una altra «tonteria», eh?, el mateix que a finals del XIX, agafaven els anarquistes i els 
mesuraven el nas a veure si era un tema genètic, no? Temes individuals, per evitar 
reflexionar sobre problemes sistèmics. Això és la qüestió, eh? Són pèrdues de temps.

Un altre error –l’explicació aquesta és més sofisticada–: l’explicació del terroris-
me està en la difusió d’ideologies assassines, el problema és la ideologia. No, no..., 
el problema no és la ideologia, el problema és per què hi ha gent que la fa seva, no? 
Aquests xicots, que jugaven a futbol, que parlaven català, que tenien feina... Com és 
possible que escoltessin l’individu que els va aconseguir..., ser capaç d’aconseguir..., 
un individu..., una màquina de matar?

I hi havien elements que ens tenien d’haver preocupat. Vaig veure un reportatge 
de TV3, sortia una senyora dient: «Però si aquest nen jo l’he vist néixer i era super-
carinyós i sempre em saludava. I, a partir d’un determinat dia, em va deixar de salu-
dar.» Com deia Marx: «El tema de les dones és la prova del cotó, no?» Com els ho-
mes tracten les dones és la prova de la civilització d’una societat. Teníem elements 
d’alarma, però no els hem sabut veure. Això és la realitat. I si no els veiem a Ripoll, 
com els veurem, en una gran ciutat, molt més anònima? Si no hem estat capaços 
d’entendre, a Ripoll, el que s’estava preparant?

I, finalment, per acabar, jo faré una proposta, una proposta que vostè, quan ocu-
pava el càrrec d’Interior, ja la hi vaig fer, senyor Espadaler, si ho recorda, després 
d’un sopar, que li vaig dir, i li he repetit al senyor Jané, que d’aquí a unes setmanes 
repetiré al senyor Buch, que..., i he parlat amb els de la Diputació de Barcelona, i 
que estic fart de fer de ganso del capitolio, eh? Jo crec que, avançaríem si fóssim 
capaços de crear un grup consultor d’especialistes, amb capacitat de convertir una 
adequada recopilació de dades en informació, amb intel·ligència i amb anàlisi es-
tratègica. Jo crec sincerament que avançaríem. I ho hem parlat amb la gent de l’IE-
Med, amb la gent del Cidob, i estem d’acord que podríem anar per aquí. Tenim el 
suficient coneixement i capacitat analítica, com per poder..., i a més a cost zero... 
–a cost zero–, això no costaria res, i ho torno a comparar amb el cost d’una hora 
d’un helicòpter policial, eh? Doncs, per tant, la meva proposta seria aquesta, no? 
Crear un grup consultor capaç d’analitzar o intentar analitzar i elaborar informes 
que, després, el Govern de la Generalitat ho converteix en polítiques públiques, no? 
Sincerament, això és el que crec que s’ha de fer.

Després, s’ha d’elaborar polítiques públiques de contraradicalització sistèmiques, 
amb mecanismes periòdics d’avaluació, eh? Hem de fer polítiques públiques adequa-
des i les hem d’avaluar periòdicament. Hem d’aconseguir una plena coordinació de 
totes les forces i cossos de seguretat. Això és importantíssim. Això ja no és un tema 
d’Estat, és que fins i tot ho sobrepassa, és un tema d’humanitat, d’acord? I, per tant, 
la coordinació dels diferents cossos de seguretat és fonamental.

Hem d’apoderar i donar un paper rellevant a les mateixes comunitats afectades 
amb el disseny i implementació de les polítiques que dissenyem. Això serà un fac-
tor decisiu a la resolució del problema. Hem de localitzar i eliminar, en la mesura 
del possible, les barreres invisibles que impedeixen aconseguir un nivell adequat de 
convivència i que fan creïbles les narratives terroristes.
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Hem de construir tallafocs socials per evitar la difusió dels idearis radicals, les 
doctrines d’odi. Hem de vacunar democràticament la nostra societat, eh?, per elabo-
rar, per aconseguir... Hem d’aconseguir que la difusió d’aquests idearis, el seu públic 
de sector ho vegi com a cosa de «pirats». Això és el gran repte, eh?, el gran repte a 
aconseguir. Hem d’aconseguir, per tant, una societat de democràcia avançada, amb 
identitats compartides, en la qual els factors claus siguin: integració, democràcia 
avançada i identitat compartida.

I, finalment, els recordaré una cita de Nietzsche, Nietzsche és molt intel·ligent, és 
per a persones adultes, s’ha de llegir amb cura, però que val la pena. Diu Nietzsche 
a Més enllà del bé i del mal: «Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse, a su 
vez, en monstruo; cuando miras largo tiempo dentro de ti, el abismo también te ve.» 
Per tant, si fem aquest exercici d’analitzar en profunditat, ens veurem a nosaltres 
mateixos i hi ha coses que no ens agradaran, eh?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. És el torn dels grups; el senyor Alonso, del Grup de Ciutadans.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyora Bramon i senyor Mellón, 
per la seva compareixença i..., bé, perquè jo crec que ens han il·lustrat moltíssim en 
una sèrie d’errors quotidians, respecte a la nomenclatura, d’una banda; a la realitat 
del que és el context religiós, que poc o gens té a veure, en realitat, amb el que és el 
terrorisme, que busca com a coartada aquesta suposada religiositat. I bé, doncs, és 
una part important, de poder entendre també aquest problema. Jo, respecte al que ha 
dit el senyor Mellón, em quedo pràcticament amb el final, eh? Jo crec que sí que és 
molt important millorar la coordinació... –no és la primera vegada que l’hi sento 
dir–, la coordinació entre cossos policials és molt important, però és importantís-
sim, i sempre ho hem vist així, també, el concepte d’intel·ligència estratègica. Per 
tant, voler mirar molt més enllà del que està passant cada dia i buscar solucions a 
mitjà i a llarg termini, perquè no ens en sortirem sense aquesta visió global, que ens 
permeti, doncs, entre tots, articular aquestes solucions.

I dir-li que té tot el suport, almenys, del nostre grup parlamentari, respecte a 
aquest concepte de la necessitat de veure aquest problema, també, amb una estruc-
tura multidisciplinària a base d’experts, doncs, amb aquest grup de treball que sigui 
capaç d’aprofundir, que segurament ho farà molt més millor que el que ho pugui fer, 
finalment, aquesta comissió. Estic ben segur però que, en tot cas, moltes de les se-
ves aportacions, doncs, podrien entrar dins d’aquestes conclusions finals que haurem 
d’elaborar, no?

Ens estem centrant ara mateix a mirar d’esbrinar el perquè va passar el que va 
passar, i hi ha una altra part d’aquesta comissió, que vindrà més endavant, que té a 
veure, també, en..., doncs, la successió de fets i per què es van produir en la seqüèn-
cia en què finalment es van produir. Però hem d’anar al fons, i el fons és una realitat, 
una realitat que ens ha colpit a tots, que és que joves que aparentment haurien d’estar 
gaudint d’una societat del benestar, en una població, doncs, que no convida, preci-
sament..., en un termini municipal, en una vil·la que no convida especialment, pre-
cisament, a aquesta conducta de terrorisme, doncs, s’hagin vist abocats a aquesta 
conducta, no?

Bé, doncs, em quedo bàsicament amb això: el fet de seguir treballant amb les 
identitats compartides, buscar que realment aquestes identitats, doncs, estiguin ba-
sades en aquest concepte d’una societat democràticament avançada, i amb la neces-
sitat de veure aquest problema amb una vessant multidisciplinària, però, sobretot, 
amb una visió estratègica.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies. És el torn de la senyora Pallarès, de Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Bé, moltes gràcies. Estic una mica, de veritat, sorpresa, en positiu, eh? He estat 
prenent moltíssimes notes, dels dos, moltíssimes, no he parat. Segurament he fet 
coses embolicades i malament, perquè volia no perdre’m ni una paraula del que es-
tàveu dient, no?

La doctora Dolors Bramon..., déu-n’hi-do, no?, el que ens ha explicat! Jo no l’ha-
via sentida mai, a vostè, en cap explicació; per tant, m’ha sorprès moltíssim, no?

I el que penso? Bé, una de les coses que ja..., suposo que tots podíem intuir, igual 
com a la Bíblia, no?, trobes allò que vols trobar, no? Però, des de sempre, en el tema 
de l’Alcorà ens hem..., tenim com a molt interioritzat que això de la guerra santa..., 
i tot això, o sigui, ho hem tingut..., potser no hem parat prou atenció per reflexio-
nar-hi, sobre això, i ens ho hem cregut una mica, com ha vingut, no?

Llavors, jo faig una pregunta que lligarà una mica després amb el doctor Mellón, 
no?, que és que, realment, hi ha alguna intencionalitat darrere d’això? Hi ha alguna 
intencionalitat dels països europeus, bàsicament per la proximitat, eh? Jo segura-
ment hauria de parlar a nivell internacional, no? Pels motius geopolítics, que ens han 
sortit abans, o pels motius que ara estem veient, en un país o en una Unió Europea, 
que ha de tindre un cert grau d’acolliment de molts països, no? I que això ara..., pot 
formar part d’això? Què creieu, vosaltres, no? Hi ha alguna intencionalitat darrere 
d’aquesta..., d’aquests conceptes tan diferents, que porten a contradiccions, no?

I una mica lligant amb això, és aquesta intencionalitat, si d’alguna forma el doc-
tor Mellón, no?, que això pugui anar lligat, també, amb aquestes qüestions que vostè 
deia, no? Jo estic molt d’acord, amb el tema dels temes identitaris, que hem de tindre 
una actitud proactiva, que passa per la prevenció. Això jo crec que ho tenim clar. 
Vull dir, no podem fer reflexions quan tenim un problema tan greu, no?

Però, realment, en tot això i amb aquesta actitud preventiva, hauríem de fer 
realment una reflexió a nivell del nostre sistema i del model econòmic? Hauríem 
de pensar, realment –suposo que hi coincidiu, no?–, hauríem de pensar, realment, 
com hem utilitzat aquests moviments, realment, en funció d’aquest model econò-
mic que hem volgut construir a partir d’allò altre? Voldria fer una reflexió sobre 
això. Sé que no tinc molt de temps, però, evidentment, recullo la proposta, que crec 
que la compartiu els dos, de que s’ha de crear una comissió d’experts, evidentment, 
gent validada, contrastada, com els que avui tenim i hem tingut abans, no? Perquè 
realment, crec que ho necessitem. Necessitem escoltar aquestes paraules i construir 
unes polítiques sòlides al respecte de tot el que esteu exposant i, per tant, penso que 
la proposta hauria de formar part d’una de les conclusions d’aquesta comissió.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. El Grup Republicà, senyora Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, president. Primer de tot, agrair als dos compareixents que ha-
gin comparegut i les aportacions que ens han fet, perquè han estat, sincerament, 
unes compareixences que ens han aportat coses molt noves, coses que creiem que 
podrem aprofitar molt amb la dinàmica d’aquesta comissió, perquè són conceptes 
que ens han posat sobre la taula totalment contradictoris o, com a mínim, dife-
rents, que no s’han aportat fins ara i, pel meu cas, i com també explicava la compa-
nya Pallarès, molt innovadors.

Pel que fa a la senyora Bramon, vostè sempre ha dit en entrevistes i..., que estem, 
nosaltres, molt mal educats en qüestions de l’islam. Llavors, des del nostre grup ens 
preguntem fins a quin punt parlar de l’Alcorà a la societat, donar-lo a conèixer, per 
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no criminalitzar la societat musulmana, podria ajudar a prevenir la radicalització i 
podria ajudar a apropar-nos nosaltres al col·lectiu musulmà, la societat musulmana, 
eh?; fins a quin punt donar a conèixer l’Alcorà podria ajudar a aquesta relació.

També li voldríem reconèixer l’exercici de contranarrativa brillant que ha fet en 
la seva exposició, perquè..., com he dit abans, és molt innovador el que ens ha por-
tat, perquè són qüestions que no tothom diu respecte a la gihad, respecte als con-
ceptes que vostè ens ha posat sobre la taula; és molt innovador i és molt diferent al 
que solen dir companys seus experts. I creu vostè que la reivindicació acadèmica 
del marc conceptual correcte respecte a l’islam és important en el treball d’aquesta 
contranarrativa?

Pel que fa al senyor Mellón, des del nostre grup li diem que estem preocupats 
sobretot pel que ha dit de que a nosaltres ens sembla molt necessari i imprescindi-
ble poder prendre les decisions polítiques en base al coneixement, en base a la visió 
estratègica i l’anàlisi científic, i ens sorprèn molt que es desaprofiti aquesta reivin-
dicació seva, que no hagi estat atesa fins ara; ens sorprèn molt, i per part del nostre 
grup li podem dir que estudiarem la fórmula perquè aquesta reivindicació que ha fet 
pugui ser una realitat.

També estem totalment d’acord en que les nostres actuacions que s’han fet des 
d’aquí sempre són reactives i que caldria canviar el paradigma per a dur a terme 
accions proactives i preventives.

També li voldríem agrair l’enfocament acadèmic que ha fet sobre la qüestió i tre-
ball empíric, vostè ha dit.

I també ha dit que no prevenim adequadament la radicalització, perquè munici-
pis i govern actuen aïlladament sense coordinació. (Sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Jo..., li voldríem preguntar –acabo, 
president–: què proposaria per a fer front a això?, quines eines caldrien?, què s’hau-
ria d’implementar perquè hi hagués aquesta coordinació entre municipis i govern?, 
quines accions, actuacions, programes de prevenció hi hauria d’haver per a fer front 
a aquesta situació de radicalització en els municipis?

I moltes gràcies de nou a tots dos.

El president

Gràcies, senyora Fornells. El Grup Socialistes i Units per Avançar, senyor Cas-
tillo...

Carles Castillo Rosique

Gràcies, president. Molt ràpidament, moltíssimes gràcies a la Dolors Bramon, al 
senyor Anton Mellón... Com deia abans una persona que m’ha precedit, jo crec que 
ens heu deixat molt «frapats», no?, amb les vostres aportacions, però crec que això 
és positiu.

En primer lloc, la Dolors Bramon, jo crec que amb la seva explicació de l’Alco-
rà, de l’islam..., jo vaig en la línia del que acaba de dir la Montserrat Fornells, no?: 
jo crec que l’odi es provoca quan hi ha un desconeixement; per tant, si potenciem el 
coneixement, segurament estarem també batallant contra aquest odi.

I una reflexió, no? Jo em quedo amb una conclusió que potser és negativa, no?: el 
pitjor enemic que tenim som nosaltres mateixos; jo crec que això és el que ha quedat 
molt palès. I penso que hem de batallar contra aquest fenomen, hem de lluitar contra 
algunes dinàmiques també polítiques, no? La política a vegades exigeix curt termi-
ni, pensar en vots, i segurament això va en contra de tenir un pensament estratègic 
a llarg termini, com vostès apuntaven. I jo crec que hem de ser molt conscients, els 
que estem aquí, d’això, no?, que segurament haurem, en algun moment, d’anar con-
tra aquestes dinàmiques polítiques normals i usuals, que no permeten veure amb 
perspectiva aquest fenomen. I estic pensant, per exemple, també en l’actitud d’alguns 
ajuntaments, no?, que pensen només en el curt termini i, en fi, actuen com actuen, 
doncs, amb la intenció d’obrir mesquites, per exemple, que hauria de ser una cosa 
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absolutament normal. Jo crec que, si no donem suport o recolzament als moderats 
d’alguna manera indirecta, estem recolzant els radicals.

I no dic res més i li passo la paraula al Ramon, perquè remati...

Ramon Espadaler i Parcerisas

No, no es tracta de rematar, ni molt menys (l’orador riu); es tracta simplement de, 
com a mínim, educació i cortesia parlamentària. La veritat és que no volia interve-
nir, però per al·lusions, gairebé –estem en seu parlamentària–..., fer-ho.

Jo crec que només avançarem des de la crítica, i celebro molt les intervencions 
que han fet, i molt particularment aquestes al·lusions, que no les he interpretades en 
una clau, allò, estrictament personal, sinó... Només avançarem si som capaços d’as-
senyalar allò que no ha funcionat prou bé; és l’única manera. I crec que és el sentit 
últim d’aquesta comissió: escolti, què és allò que no ha funcionat en els diferents 
àmbits. I hi han..., els atemptats són un fracàs, els atemptats són un fracàs en ells 
mateixos, no? I, per tant, hi ha moltes coses a revisar.

I en aquest sentit assumir la responsabilitat, doncs, que correspongui respecte a 
aquesta comissió, aquest grup consultor, que ho veig una idea positiva en aquest sen-
tit; manifestar que estarem encantats com a grup parlamentari de, si aquesta és una 
de les conclusions, elevar-la com a conclusió i suggerir-la. Però permeti’m també, 
amb tota la franquesa, doncs, amb què hem anat parlant: difícilment trobarà un con-
seller d’Interior que pugui prescindir de determinats costos i determinats recursos 
materials que han d’estar al servei... I agrair molt –agrair molt–, doncs, aquesta dife-
rència que ha fet entre el que és la intel·ligència estratègica, que n’estem faltats, però 
que requereix també –i ha sortit en aquesta comissió i va planant...–, requereix po-
der canviar informació i requereix estar en cercles molt més amplis que estrictament 
els de la nostra policia i els del nostre Govern, sinó que requereix confiança mútua, 
generositat, visió més global estratègica, saber el que tenim entre mans, i la diferèn-
cia amb la intel·ligència, diguéssim, operativa i el..., de fet, no és la paraula precisa, 
però em surt aquesta lloança que ha fet de que això sí que es fa bé, d’aquesta intel·li-
gència més operativa, que sí que, doncs, s’està exercitant.

En qualsevol cas, agrair aquesta aportació crítica, perquè és l’única manera –re-
conèixer allò que no hem fet prou bé– de permetre’ns avançar.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. El senyor Nuet, Catalunya en Comú Podem...

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, president. Sí, jo també agrair tant a la senyora Bramon com al senyor 
Mellón la seva compareixença. Els he de dir que aquesta tarda d’estiu, eh?..., no es 
fan normalment comissions en aquesta època, ja, però avui l’hem invertit molt bé. 
Ho dic per les seves intervencions i per les anteriors, perquè realment crec que al 
final seran quatre hores molt ben aprofitades que ens ajuden, d’alguna forma, a com-
prendre molt millor el fenomen que estem abordant.

Bé, jo vull agrair a la senyora Bramon, en primer lloc, la clarificació tan clara, 
eh?, del concepte alcorànic de la gihad, perquè jo he assistit a uns quants debats 
d’aquests i vostè tenia la raó: he sentit coses a favor, coses en contra..., però és ve-
ritat que al final sembla que no s’està imposant la utilització correcta. Crec que la 
raó, eh?, en part aquí s’ha explicat, no? O sigui, en l’aproximació que estem fent al 
tema del terrorisme, estem treballant amb massa estereotips i prejudicis, i sobretot 
amb manca de coneixement, eh?, amb manca de coneixement profund, amb apro-
ximacions excessivament, podríem dir, banals al fenomen, que necessiten un nivell 
d’aprofundiment imprescindible per poder-lo entendre, començant per la mateixa 
terminologia a l’hora de definir-lo, que és un bon inici per saber de què estem par-
lant. Perquè si ignorem aquest debat, doncs, després ja es pot imaginar que anem 
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d’ignorància en ignorància, i d’ignorància en ignorància normalment no s’acaba bé, 
eh?, i s’acaben cometent errors més grans. Per tant, li vull agrair aquest tema, i, en 
tot cas, crec que ens servirà a tots. Una vegada ja va sortir en el Ple del Parlament 
aquesta idea –recordo que jo la vaig mencionar–: el tema de fer servir la gihad per 
definir aquest fenomen terrorista no era una bona idea. Crec que avui ens ajuda a 
avançar en aquesta línia.

El senyor Mellón..., evidentment, aquesta mateixa comissió ja és una mica un 
primer pas en anàlisi estratègica, perquè per aquí passaran molts policies, però tam-
bé passarà una part d’acadèmics i d’especialistes en el fenomen que ens ajudaran a 
donar-nos una visió global de què estem parlant; per tant, gent que treballa en di-
versos mons de l’acadèmia, també gestors de les polítiques socials i educatives del 
país. Per tant, és possible que aquí també pugui sortir un cert recolzament a aquesta 
idea, que jo trobo profundament encertada, del grup de consulta d’anàlisi estratègi-
ca, perquè, si no sabem realment bé de què estem parlant, difícilment podem pren-
dre decisions del tot encertades. Segur que també l’encertarem, eh?, i, com molt bé 
deia, la policia fa tot el que pot, però evidentment no n’hi ha prou; no n’hi ha prou 
i, per tant, les mateixes decisions policials possiblement tendiran a l’error, en la me-
sura que no estiguin recolzades per una anàlisi estratègica més profunda, a pesar de 
que, com es deia abans, els nostres policies en saben molt i saben moltes coses, però 
no n’hi ha prou, eh? (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció.)

Per tant, hi estic totalment d’acord –i acabo–, perquè el gran perill és que re-
produïm les monstruositats, les reproduïm, sense voler possiblement, però podem 
reproduir les monstruositats i, per tant, ajudarem a que perduri allò que volem eli-
minar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. La senyora Natàlia Sànchez, de la CUP - Crida Constituent.

Natàlia Sànchez Dipp

Bé. Em sumo als agraïments, i també, com he dit abans, un agraïment també 
particular per poder, això, gaudir d’una tarda amb tanta saviesa i tantes reflexions 
molt oportunes i interessants. Gràcies per la resposta, que..., jo he estat insistint tota 
la tarda, sí que aquest debat l’hem tingut i hem parlat amb diferent gent, no?, si era 
correcte o no. Jo sempre..., la intuïció de que incorporava l’estigmatització i etique-
tar i vincular qüestions que molt bé han desmuntat o han descodificat durant tota la 
tarda els diferents ponents.

Sense allargar-me més, perquè ja hem parlat de moltes coses avui, però sí que, 
lligat amb els monstres que podem generar, he pensat en una de les qüestions que 
també és important per nosaltres en aquesta comissió d’investigació i que volia 
conèixer també la seva opinió, no? I és la reflexió o..., que creiem que és oportú pre-
guntar-nos o nosaltres ens preguntem sobre l’acció policial o les accions policials 
que van comportar de facto una pena de mort a les persones que havien comès uns 
delictes, no?

I, per tant, preguntar-los quina és la opinió sobre l’absència de garantia de drets 
que entenem, més enllà que, evidentment, podem entendre que per una qüestió d’au-
todefensa en una situació d’alta complexitat reaccionem, com molt bé deia, però al-
hora no hem tingut un debat profund sobre aquesta qüestió, no? Apliquem la pena de 
mort sobre uns delinqüents que suposadament han comès un delicte, sense un judici 
previ? Què és el que ens porta cap aquí? I aquí també em fa pensar, no?, en la idea 
de la doctrina del xoc, que Hannah Arendt explica molt bé, amb relació als estats au-
toritaris. I, per tant, m’ha recordat, no?, la frase que ha dit, «aquest monstre pot sor-
gir», en forma d’islamofòbia, com moltes vegades plantejo en aquesta comissió, de 
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racisme... Ara en buscava dades; per exemple, a les comarques gironines, els delictes 
d’odi provocats per racisme són més de la meitat el 2017. Per tant, es generen, no?

Però també podem generar monstres com una acceptació davant la por, no?; vam 
sortir a dir que no teníem por, però poder la por també ens fa acceptar uns marcs 
i unes absències de garantia de drets que, al cap i a la fi, se’ns poden tornar contra 
nosaltres mateixos, contra les nostres llibertats, lligat amb el concepte que compar-
tim des de la CUP també, de que amb més seguretat, amb més càmeres, amb més 
estats d’excepció, tendirem més a un estat autoritari i a un estat mancat de llibertats, 
i no pas a aquest estat de democràcia plena o de llibertat, bàsicament, en el sentit 
més simple i més autèntic de la paraula, no?

Sense més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Els compareixents tenen un torn, doncs, de rèplica o resposta, 
per un màxim també de quinze minuts, flexibles...

Dolors Bramon i Planas

Gràcies, president. Començo jo, no? (Pausa.) Iré per ordre, que és el que he anat 
fent...

El senyor Alonso ha fet referència a que aquest terrorisme es recolza en qües-
tions religioses, en religió; però, clar, és en religió mal entesa. Jo no he de donar 
classes de religió, i menys a societats, com és l’occidental, que cada dia fan menys 
cas de les qüestions religioses, i no ho jutjo. El que passa és que en el terrorisme 
d’arrel islàmica –evidentment, no diré mai «islàmic»–, d’arrel, de persones que han 
fet, format part de l’islam i després es radicalitzen –que no vol dir que tots els sala-
fistes, ja s’ha dit repetidament–, hi ha una doble perversitat: una, que són terroristes, 
és a dir que fan..., són perversos; i la segona, és que utilitza el llenguatge religiós 
–això va inaugurar-ho Bin Laden–, i ara es fa igual, es fa igual o més. És veritat que, 
per història, sabem que s’ha matat més en nom de déu que de ningú, però és un cas 
de barra matar en nom de déu dient-ho en veu alta, eh? Això ja és recochineo. Per 
tant, només vull dir-li això, no, no tinc. Sí, dir-li..., ho ha dit..., ho ha contestat el doc-
tor Mellón: a un text sagrat, tu li pots fer dir el que vulguis; trobaràs el que busquis, 
això i el seu contrari. I en un text sagrat, en llengua àrab, que és el de l’islam, enca-
ra és més greu, perquè la primera cosa... (L’oradora riu.) Per exemple, quan jo vaig 
entrar a la universitat, el doctor Vernet, la primera cosa que deia als alumnes d’àrab 
és, deia: «Mirin, senyors, cada cosa en àrab vol dir la que vol dir i el seu contrari; 
i després, alguna manera de fer l’amor; i després, alguna part d’un camell, o si és 
camell o camella, si té la pota blanca o la...» O sigui que hi ha tanta, tanta termino-
logia que, a l’hora de traduir, doncs, és complicat i a l’hora de traduir-se un sol, que 
no té la cultura que hauria de tenir tothom, perquè no la tenim, doncs, es pot traduir 
com es vol. I això és perillós, m’hi tornaré a referir, però ho he apuntat per un altre...

La senyora Pallarès, mira, va dir que no m’havia sentit mai! Mira que soc xerrai-
re, mira que xerro a tot arreu; estic admirada –estic admirada–, de veritat... (Remor 
de veus.)

El president

L’únic cas, l’únic cas...

Dolors Bramon i Planas

No, mira, estic contenta. Vostè em parlava de que sí que es barreja això de la 
guerra santa i l’Alcorà, i això és greu, perquè a l’Alcorà no hi ha res que porti... Bé, 
jo, ràpidament i resumidament, he analitzat el concepte guerra a l’islam. I podia 
haver-me allargat... A l’Alcorà, vaja, podia haver-me allargat molt més, però m’ha 
cridat l’atenció la seva pregunta de: «Quina intencionalitat tenen?» Perquè clar, estic 
pensant, sobretot, ara, en el darrer terrorisme, que és aquest que ens ha vingut del 
mal anomenat Estat Islàmic. Quan ells creen el califat i diuen que creen un califat, 
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en realitat el que han fet és anar –que ja no se’n parla, eh?, per cert, ha sigut de vida 
efímera, cosa que m’alegra–, és plantejar un model de societat que és mentida que 
funcionés, però que, en l’imaginari d’un musulmà de cultura mitjana o, encara més, 
de menys cultura, el califat era la meravella del segle.

Se’l va carregar la institució, l’Atatürk, però els han explicat que allò era la me-
ravella del segle. I clar, què diuen? Què volien? Què diuen? Què deien els comuni-
cats del mal anomenat Estat Islàmic? Doncs, què diuen: que volien crear un món 
millor, que tots havíem de col·laborar a crear-lo, on no hi hauria diferències socials, 
ni religioses, tots viuríem en pau. Això..., per això deu existir la paraula utopia, eh? 
Perquè això, que jo sàpiga, no ha existit mai, ni en el paradís terrenal, eh? Que ja 
va venir una serp a posar «maranya»... És a dir que, això del..., i, per sort, el cali-
fat ha durat poc, i ja ni en parlen, però sí que cal acusar els musulmans que, havent 
acceptat l’eliminació de la institució, no van protestar quan el senyor al-Baghdadi 
la va tornar a fer dir, eh? I no sabem res... Jo he entès que, a l’informe del Síndic, hi 
havia molta boira en el que havia passat el 17 i el 18 d’agost, molta boira. Doncs, en 
el califat, bé..., ja és la broma anglesa, la pitjor. Perquè se’ns ha dit que havia mort, 
al-Baghdadi, que no havia mort, que s’havia... És a dir, no en sabem res, eh? I un dia, 
potser, sabrem alguna cosa, cosa que em farà feliç. Però sí que vull acabar lloant, 
evidentment, i sumant-me a tots, eh? Perquè vostès..., ah!, és la primera que m’ha 
tornat a dir: «Això d’una comissió està molt bé.» El doctor Mellón ho ha dit: «Hem 
de crear una comissió». Això ja és una comissió, no? Per tant, m’alegro d’haver-hi 
estat, d’haver-hi participat.

A la senyora Fornells, li cridava..., és veritat, jo ho dic sempre, fins i tot per..., 
com es diu, la paraula, no em surt..., per épatait els meus nets: «L’àvia diu que es-
tem mal educats, els grans.» És clar, això els agrada molt, als nens, que l’àvia digui 
que son uns... Hem estat molt mal educats, vostè és jove, però jo vaig ser molt mal 
educada en història hispànica; molt mal educada. Vaig haver de refer el que m’havi-
en explicat i tornar a començar, eh? Per exemple, doncs..., només una tonteria: amb 
l’islam, tots els llibres de la meva joventut parlaven de mahometans. Ara ha desa-
paregut, afortunadament, la paraula... I hi he lluitat molt, eh?, perquè desaparegués, 
perquè es feia un paral·lelisme absurd. Els cristians es diuen així perquè segueixen i 
adoren Crist, que és déu, en la persona del fill, en el ministeri de la Santíssima Tri-
nitat. Tranquil·la, que no l’hi intentaré explicar, eh?, perquè ja sé que no. Però llavors 
el paral·lelisme és: els musulmans es diuen mahometans perquè segueixen i adoren 
Mahoma. Mentida, adoren el mateix déu que adoren els cristians. Ja només en la 
manera de dir-los-ho, ja pervertíem, hem pervertit això i més, i evidentment, l’Es-
glésia hi ha tingut un paper fonamental en aquestes maldats.

Bé, per què? Què més he apuntat jo aquí? Sí, vostè ha fet al·lusió a que era bo, 
segurament, parlar de l’Alcorà, explicar què diu l’Alcorà. El problema és greu. Ep!, 
és bo, la idea és bona, però el problema greu és que hi ha el que jo en dic el «petrois-
lam», no cal que..., en fi, que expliqui més, que estan repartint ja fa anys, Alcorans 
en català, en castellà, en anglès, en swahili, gratuïtament. Tots diuen «edició no ve-
nal», només cal mirar on s’han editat per dir, millor que l’endrecem, aquest llibre, 
perquè estan expressament mal traduïts. És a dir que, allà on diuen que deu va dir 
«musulmans i musulmanes no ensenyeu el sexe», doncs, els musulmans no poden 
ensenyar el sexe i les dones s’han de tapar de dalt a baix. És a dir que hi ha males 
traduccions conscients.

I el problema que jo em trobo, que vaig pel món molt sovint, és que em venen 
musulmans de bona fe: «Ai, ara puc llegir l’Alcorà, porque lo tengo en castellano.» 
Perquè en àrab no en saben, perquè l’àrab de l’Alcorà és l’àrab del segle VII i ara 
estem al segle XXI i no hi ha cap país islàmic que parli l’àrab en què està escrit l’Al-
corà. Per tant, és un problema greu i quan em ve un musulmà i em diu: «Ay, tengo 
el Corán traducido, ¡qué bien!» Com li dius? Escolti, llenci’l, eh?, però li ho has de 
dir..., procuro dir-ho. Em sembla que..., li contesto, vull allargar, però l’avís d’alco-
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rans mal traduïts expressament, això és molt perillós i s’ha de combatre clarament, 
eh? Podria donar-li exemples a manta.

Al senyor Castillo, doncs, moltes gràcies pels elogis..., ah! Sí, pel desconeixe-
ment, jo he posat..., doncs, sí que tenim desconeixement. Els meus cursos o una 
conferència sempre els començo imitant clarament una frase que s’atribueix a Òscar 
Wilde –ves a saber si és veritat o no–, però diuen que ell deia que els anglesos i els 
americans es diferenciaven pel fet de parlar en la mateixa llengua. Doncs, jo dic que 
els jueus, els cristians i els musulmans es diferencien pel fet de creure en un mateix 
déu. Quan entenguessin això els creients, les coses anirien molt millor. Ara, vostè 
ha tocat un tema duríssim, que és el des les mesquites, un tema molt complex. Per-
què, qui la paga? Jo vaig estar en un congrés a Barcelona en què un musulmà, un 
convers es va atrevir..., i jo vaig dir: «Però, estàs com una cabra.» A dir que: «Si la 
burgesia catalana, al segle XIX, havia pagat la reconstrucció de la catedral de Bar-
celona i el barri gòtic, la burgesia catalana hauria de pagar mesquites per als mu-
sulmans.» Vaig dir: «Tu no tens idea de com és la burgesia catalana, com a mínim 
en aquest punt.»

Per tant, jo crec..., i ara potser escandalitzaré, però dic sovint que els musul-
mans catalans tenen molt de seny, perquè no es deixen pagar cap mesquita, perquè 
com, qui paga mana, la pagaria el petroislam i aleshores ens arribarien uns imams i 
unes directrius tremendes, eh? Jo en conec. La Lourdes ha dit: «La Dolors que parli 
d’imams.» Bé, doncs..., els imams educats a Aràbia Saudita fan por, fa por el que 
diuen, eh? Vull dir, fan veritable por, i cada dia són més, perquè qui dona beques és 
qui té diners, i aquí no hi ha prou diners per educar. 

El president Pujol, ja des del primer mandat, em deia: «Farem una escola 
d’imams catalans.» Encara l’espero, eh? I voldria veure els professors, eh?, també, 
també val la pena. Deixo el tema.

Senyor Espadaler, sí, és veritat, sembla que els mitjans policíacs no poden ser 
una solució a curt termini, té tota la raó, per això jo he començat dient: cal educar, 
cal crear comissions d’estudi, comissions d’experts. I que un expert contradigui a 
un altre; això és possible, però així, almenys, parlem i la cosa pot avançar una mica. 

Senyor Nuet, m’ha encantat, vull dir, ha dit que: «Amb aquesta calor i tot això..., 
ha sigut una bona inversió.» Per mi també, jo he après molt, tinc uns apunts que ara 
posaré en net, passaré en net apunts, com fèiem abans.»

Quan jo parlo de gihad, ja sé –i ho he dit, em sembla–, sé que és un fracàs, que 
sí, que m’escoltaran, que sabran que és masculí, però després diran la gihad, al cap 
d’un minut..., a això ja hi estic acostumada, i és el meu gihad, fer l’esforç d’explicar 
que ens equivoquem. Li explicaré una anècdota: una vegada, vaig..., bé, procuraré 
no donar pistes, però una persona entrevistadora de televisió, molt famosa, em va 
entrevistar i jo anava dient que no s’ha de dir guerra santa, que s’ha de dir gihad, i 
deia: «Que no ho veu, que jo no porto..., estic fent gihad, que no ho veu que no porto 
armes ni res, miri, llibres, una cartera, llibres...» I com que moltes persones entre-
vistadores no escolten les respostes de l’entrevistat sinó que preparen quin serà el 
seu pinyó al final, va acabar dient: «Té tota la raó la doctora Bramon, nosaltres, en 
el nostre llibre d’estil, no diem ‘guerra santa’, sinó que diem ‘guerra sagrada’.» Fan-
tàstic, vull dir..., això ha passat, en públic, eh? I tornarà a passar, i cap problema.

Senyora Sànchez, gràcies també pels elogis que m’heu fet o que ens han fet. I sí, 
és veritat, és que hem d’aprendre, hem d’ensenyar què és això de gihad. És un esforç, 
bàsicament, i jo us he de dir que, he tingut..., fa molts anys, ara ja no, estic jubila-
da, però encara faig classes d’islam. I alumnes magribins, sobretot, però també ha 
passat als Estats Units que han dit que: «Quan vaig entrar a la universitat, la meva 
àvia, el meu avi, em van dir, que facis un bon gihad, és a dir que tinguis un esforç, 
que facis un esforç que tingui una bona acabada.» I fins i tot he estat a tesis docto-
rals, a la Facultat d’Història, un noi de musicologia va acabar..., aquella cosa que 
es fa d’agraïments, donant gràcies a déu perquè li havia deixat concloure feliçment 
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aquell gihad intel·lectual. «Gihad» vol dir «esforç». També hi ha l’accepció «lluita», 
eh?, també, però val la pena que ens esforcem a utilitzar-lo en el bon sentit, perquè 
té un bon sentit, perquè evidentment, la guerra no en té mai, per al meu cas. Ho dei-
xo aquí... hi va haver un americà, a Estats Units, que també va fer el discurs final i 
va dir que: «Gràcies a déu que li havia deixat fer un bon gihad.» No se n’ha sentit 
parlar més, he de dir, eh? Jo l’he buscat per Internet i aquesta persona, aquest noi..., 
era un noi, no ha aparegut més. 

Per tant, gràcies per la paciència que han tingut de sentir-me, però gràcies per 
les seves aportacions. Jo he après. Senyor, vostè té la paraula... Ai, no..., perdó, li ha 
de donar vostè. (Rialles.) Perdoni, perdoni..., estic acostumada a manar perquè soc 
gran...

Joan Anton Mellón 

Bé, moltes gràcies per la seva comprensió. Els estic molt agraït. Intentaré contes-
tar alguna qüestió. Per exemple, aquest tema dels conceptes i les qüestions de geoes-
tratègia, home, són fonamentals, és que hem de saber d’on sortim. Jo recomanaria a 
tothom llegir El corazón de las tinieblas, de Conrad, o Viaje al fondo de la noche, de 
Céline. L’assassí més gran de la història de la humanitat era el rei Leopold de Bèlgi-
ca, un autèntic fill de Satanàs, que es va enriquir, perquè El Congo era propietat per-
sonal seva i..., bé, generacions senceres de congolesos duraven..., ho tenien calculat, 
o sigui, duraven com dotze mesos, no? A veure..., sortim d’aquí, o sigui, la guerra 
del Golf, la guerra d’Iraq és pel control del petroli. Vull dir, és evident, no? I què té a 
veure el sistema econòmic? Bé, doncs, a veure, té a veure amb la misèria humana, o 
sigui, amb les ganes d’enriquir-se i amb l’afany de lucre, vull dir, sí, sí, clar, o sigui, 
el sistema capitalista és un sistema profundament corrupte, perquè prima els interes-
sos individuals als col·lectius. Algun dia aconseguirem que el desenvolupament d’un 
sigui, a la vegada, desenvolupament col·lectiu, no? I podrem generar..., dissenyar un 
sistema econòmic amb el qual s’aprofiti la iniciativa individual, que en això té raó 
la dreta, però, a la vegada, que estigui supeditada al bé comú, que això ha de ser el 
criteri, no? Per tant, els factors de geoestratègia són fonamentals, i no tenir-los en 
compte, doncs, és un gran error.

Això vol dir que ens hem de fustigar per l’època imperialista? No, hem de re-
conèixer la nostra història i entendre, doncs, que hi ha una sèrie de ressentiments 
profunds que hem de solucionar. I ho podrem solucionar, doncs, intentant establir 
sistemes econòmics de més justícia i evitar l’explotació, òbviament, no? Perquè l’ex-
plotació es dona a tots els nivells, no? I, a vegades, quan parlem de neoliberalisme, 
de liberalisme..., si ho tenim al «coco», o sigui, el primer que hem de començar és a 
treure’l del nostre «coco», tot el que sigui un tipus de societat que avança perquè uns 
individus estan subdesenvolupats perquè altres estiguin més desenvolupats. Això, 
des del punt de vista democràtic, és inadmissible. D’acord? Per tant, sí, ho hem de 
tenir molt en compte.

El tema de la coordinació entre administracions? Bé, jo..., a veure, jo el que sug-
geriria és que no inventem la sopa d’all, o sigui, analitzem què està funcionant a 
Europa, què està funcionant als Estats Units i al Canadà; veiem què funciona i què 
no i per què, i extrapolem. Veiem com podem adaptar-ho aquí. I, després, també, 
aquí hi han coses que estan molt ben fetes. A l’Hospitalet estan fent coses molt ben 
fetes, a Sant Boi s’estan fent coses molt ben fetes..., hi han experiències molt posi-
tives. Doncs això ho parlava amb la gent de la Diputació, és possible que hi hagin 
una mica de dinerets, perquè, clar, si no hi han dinerets el tema no avança, perquè 
necessites tècnics de recerca, necessites gent que s’hi pugui dedicar..., doncs, analit-
zem aquí què és el que està funcionant i què és el que no està funcionant, i, sobretot, 
elaborem unes polítiques públiques de coordinació a tots els nivells, des del punt 
de vista «securitari», des del punt de vista educatiu, des del punt de vista sanitari.
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I, aleshores, que cada una de les diferents administracions sàpiga el paper que 
li toca i què és el que s’ha de fer, no? Per tant, jo crec que el primer que faria seria 
això. Seria dedicar una mica de recursos a veure què funciona i què no, a fora i aquí. 
I, a partir d’aquí, elaborar models, models abstractes que després ja els concretarem, 
no? I per prova i error, veure el que funciona i el que no. Si és que, a més, tampoc 
és que es tan car, tampoc es necessita tant! El que es necessita és tenir clara la ne-
cessitat, no?

Bé. A veure, el tema de les mesquites. A veure, el que no podem, també, és ser 
innocents. Vull dir, què passa a les mesquites? Que on hi ha una mesquita baixa el 
preu de la propietat. Si la despesa que tu has tingut més important, i l’estalvi que has 
tingut més important de la teva vida ha sigut la compra d’un pis, i resulta que el teu 
pis baixa, perquè al costat et posen una mesquita, la gent no és que sigui xenòfoba, 
és que diu: «Mal negoci!»

Enteneu? Per tant..., o sigui, és un tema que no es pot solucionar des de la Di-
recció General d’Afers Religiosos. No, no..., s’ha de solucionar amb aquests, però 
també amb els d’urbanisme i plantejar un tema global. O sigui, per què a tot arreu... 
–o sigui, jo estic fins al monyo de..., on estic–, a tot arreu, sempre sento una cam-
pana que em desperta, d’una església, i estic fins al monyo d’això, perquè no com-
parteixo, jo, aquestes creences. I entenc i respecto molt les creences dels altres, no? 
Però aquesta gent que tenen altres creences, doncs, també els haurem d’habilitar un 
tipus de polítiques que permetin que puguin desenvolupar les seves creences, no? 
Per tant, és un tema global.

Després, vostè ha plantejat un tema que qualsevol dia s’haurà de plantejar serio-
sament. Jo..., no puc parlar, no he pogut accedir als informes policials, en la nostra 
societat democràtica l’ús de les armes per part dels cossos de seguretat està rigo-
rosament reglamentat. I, per tant, quan hi ha un resultat d’una acció policial, amb re-
sultat de mort, hi ha una anàlisi exhaustiva, si allò està justificat o no. Jo vull creure 
que això s’ha fet així i que no va haver-hi més remei, en aquella situació..., també ens 
hem de posar en el cas, un mosso d’esquadra normal, que fan pràctiques de tir tres o 
quatre vegades l’any, com a màxim, es troba amb un individu amb un ganivet i amb 
una armilla, que no sap si és certa o no, i que saps que va cap a tu, doncs, tampoc..., 
és difícil actuar d’una altra manera. És que les coses són com són, no? Per tant, no 
ho sé..., o sigui, no m’atreveixo a contestar la seva pregunta. El que sí li dic és que 
és convenient analitzar amb profunditat els fets, no?

I, finalment, li diria que jo vull viure..., m’interessa més viure en una societat 
més insegura, però no autoritària. O sigui, a mi no m’interessa viure en una socie-
tat més segura i més autoritària, suposo que per caràcter.

Dolors Bramon i Planas

T’he de dir que les mesquites també criden, eh?, a les tres de la matinada. Vull 
dir que encara empipa més (l’oradora riu).

Joan Anton Mellón

Ho sé, ho sé...

El president

Molt bé. Si hi ha una intervenció de la senyora Sànchez? (Pausa.) És un minut, 
si us plau...

Natàlia Sànchez Dipp

Bé. Atès que parlàvem sobre aquesta qüestió, nosaltres, com a membres d’aques-
ta comissió, precisament, hem sol·licitat poder tenir accés als informes dels atestats 
elaborats, tant per la policia de Cambrils i Subirats com per Mossos d’Esquadra, i 
desitjo, i torno a emplaçar la resta de grups parlamentaris que, majoritàriament, van 
votar-hi en contra, que és imprescindible tenir aquests documents, malgrat els se-
crets de sumari que ens podem trobar.
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I, per tant..., per aquesta intenció de dir..., nosaltres, des de la comprensió absolu-
ta, d’un estat de xoc, d’un estat d’una situació molt complexa, que entenem, creiem 
que és important que, des d’aquesta comissió, puguem accedir a aquesta informació 
que es va vetar.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. I gràcies als compareixents, una vegada més, per accep-
tar, doncs, aquesta invitació.

Si em permeten un minut, a efectes pràctics, fer constar en acta l’absència de la 
senyora Madaula i les substitucions que hi ha hagut, en aquest cas, del Grup d’Es-
querra Republicana, si la senyora...

Montserrat Fornells i Solé

La diputada Eva Baró ha substituït la Najat Driouech.

El president

I, en aquest cas, també, no hi ha hagut cap substitució, però sí hi hagut l’absència, 
com ja he dit abans, del Grup Parlamentari del Partit Popular, eh?

Molt bé. Tenim ja calendari de la propera comissió, ja l’avancem: 18 de setembre, 
tal com havíem acordat amb els portaveus, i tindrem compareixents a les quinze ho-
res, Marta Soler Gallart, directora del CREA Universitat de Barcelona, i la Fátima 
Aatar, antropòloga; a les setze trenta, Xavier Giró Martí, i Antoni Castel Tremosa, 
coordinadors del Màster en comunicació de conflictes armats, pau i moviments de 
la UAB; i la Sònia Andolz, professora de ciències polítiques de la UB i experta en 
temes de seguretat, i en Mario Toboso, doctor en seguretat internacional i professor 
en terrorisme i antiterrorisme de la UB. 

Per tant, 18 de setembre, ens emplacem aquí, i agrair, també, si..., trenta segons, 
els portaveus fem una mini reunió per sotmetre a la seva consideració una consulta 
–trenta segons.

La sessió s’aixeca a les set del vespre i deu minuts.
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