
TAUL A DE CONT INGUT

Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12 5

Proposta de resolució sobre la convivència política pacífica i democràtica
250-00138/12 12

Proposta de resolució sobre el respecte de la neutralitat institucional en les institu-
cions públiques 
250-00204/12 19

Proposta de resolució sobre la promoció de l’esport femení
250-00278/12 27

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i conseller d’Eco-
nomia i Hisenda sobre les accions de la Generalitat en la gestió de la seva imatge 
corporativa i les accions previstes per a impedir-ne la usurpació o la utilització no 
reglamentària
354-00026/12 34

Sol·licituds de sessions informatives acumulades sobre la difusió per megafonia inter-
na de la convocatòria d’una concentració en horari laboral i d’atenció al públic davant 
la Delegació del Govern a Girona
354-00033/12 i 354-00034/12  35

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya per-
què informi sobre el compliment del tractament i la protecció de dades personals 
dels ciutadans i del manteniment del secret estadístic, i del cap del Gabinet Tècnic 
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè informi sobre 
els motius pels quals va rebre de l’Institut d’Estadística de Catalunya una còpia del 
Registre de població de Catalunya, l’ús que se’n va fer i les entitats amb qui va com-
partir aquestes dades
356-00189/12 i 356-00213/12 37

Sol·licitud de compareixença de Joan Maria Piqué Fernández, director del Programa 
internacional de comunicació i relacions públiques Eugeni Xammar perquè informi 
sobre les seves funcions al Departament de la Presidència
356-00190/12 37

Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Publi-
citat Institucional perquè informi sobre l’acompliment de la campanya institucional de 
l’Onze de Setembre
356-00196/12 38

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern a Barcelona perquè in-
formi sobre l’exercici de les seves funcions
356-00200/12 39

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · segon període · sèrie C · número 76

Comissió d’Afers Institucionals

Sessió 4, dimecres 17 d’octubre de 2018

Presidència de l’I. Sr. Jean Castel Sucarrat

editor1
Boton

https://www.parlament.cat/document/altres-publicacions/277999.pdf


Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 76
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CAI  3 

Sessió 4 de la CAI

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

minuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Tarrés i 

Campà, i de la secretària, Gemma Espigares Tribó. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao 

i Martín.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres, Dimas Gragera Velaz, Ignacio 

Martín Blanco, Sonia Sierra Infante i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Josep 

Costa i Rosselló, Aurora Madaula i Giménez, Teresa Pallarès Piqué, Marc Solsona i Aixalà 

i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Anna Caula i Paretas, Jenn Díaz 

Ruiz, Noemí Llauradó Sans, Sergi Sabrià i Benito i Bernat Solé i Barril, pel G.P. Republicà; 

Marta Moreta Rovira i Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lu-

cas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, pel 

S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències (tram. 250-00136/12). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 58, 25; esmenes: BOPC 108, 4).

2. Proposta de resolució sobre la convivència política pacífica i democràtica (tram. 250-

00138/12). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament amb vint-i-nou altres diputats del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 58, 28; esmenes: BOPC 108, 5).

3. Proposta de resolució sobre el respecte de la neutralitat institucional en les institu-

cions públiques (tram. 250-00204/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 89, 16).

4. Proposta de resolució sobre la promoció de l’esport femení (tram. 250-00278/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 118, 99; esmenes: BOPC 156, 7).

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

dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les accions de la Generalitat en la 

gestió de la seva imatge corporativa i les accions previstes per a impedir-ne la usurpació o 

la utilització no reglamentària (tram. 354-00026/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. De-

bat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

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

de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la difusió per megafonia interna de la 

convocatòria d’una concentració en horari laboral i d’atenció al públic davant la Delegació 

del Govern a Girona (tram. 354-00033/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vota-

ció de la sol·licitud de sessió informativa.

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

ller d’Economia i Hisenda sobre la difusió per megafonia interna de la convocatòria d’una 

concentració en horari laboral i d’atenció al públic davant la Delegació del Govern a Girona 

(tram. 354-00034/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

sessió informativa.

8. Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya da-

vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el compliment del tractament 

i la protecció de dades personals dels ciutadans i del manteniment del secret estadístic 

(tram. 356-00189/12). Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciuta-

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

9. Sol·licitud de compareixença de Joan Maria Piqué Fernández, director del Programa 

internacional de comunicació i relacions públiques Eugeni Xammar, davant la Comissió 

d’Afers Institucionals perquè informi sobre les seves funcions al Departament de la Presi-

dència (tram. 356-00190/12). Ignacio Martín Blanco, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora sobre la Publi-

citat Institucional davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’acompli-

ment de la campanya institucional de l’Onze de Setembre (tram. 356-00196/12). Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern de a Barcelona da-

vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre l’exercici de les seves funcions 

(tram. 356-00200/12). Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença del cap del Gabinet Tècnic del Departament de la Vi-

cepresidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè in-

formi sobre els motius pels quals va rebre de l’Institut d’Estadística de Catalunya una còpia 

del Registre de població de Catalunya, l’ús que se’n va fer i les entitats amb qui va com-

partir aquestes dades (tram. 356-00213/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de 

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

El president

Bon dia a tothom. Iniciem la Comissió d’Afers Institucionals en data 17 d’octubre 
de 2018, amb dotze punts a l’ordre del dia. 

Abans de començar, algun grup vol presentar alguna substitució? (Lucas Silvano 
Ferro Solé demana per parlar.)

El president

Sí...

Lucas Silvano Ferro Solé

Lucas Ferro, en substitució de Jéssica Albiach. (Marc Solsona i Aixalà demana 
per parlar.)

El president

Sí, Marc...

Marc Solsona i Aixalà

Diputat Ten i diputada Pallarès en lloc del diputat Costa i diputat Batet.

El president

Molt bé. (Bernat Solé i Barril demana per parlar.) Senyor...

Bernat Solé i Barril

Sí, al Grup Republicà, la Jenn Díaz substitueix en Sergi Sabrià; la Noemí, en Jo-
sep Maria Jové, i jo mateix, Adriana Delgado.

El president

Molt bé. Doncs, passaríem al primer punt... (Carlos Carrizosa Torres demana 
per parlar.) Ah!, perdó, senyor Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, Laura Vílchez substitueix Inés Arrimadas. 
Gràcies.

El president

Gràcies.
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Proposta de resolució sobre un debat públic lliure de violències
250-00136/12

Doncs, passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre un debat públic lliure de violències, presentada pel Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre dipu-
tat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Com ens passarà amb gairebé totes les propostes de resolució 
que debatem a les comissions, algunes d’elles tenen ja una certa antiguitat, pel que 
fa a la seva presentació. Tanmateix, lamentablement, algunes mantenen la seva vi-
gència. I en aquest cas, crec que és una d’aquestes. 

Nosaltres hem viscut, el conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, un 
debat públic molt intens, jo crec que amb especial intensitat un cop desplegats els 
efectes més nocius de la crisi econòmica i social, però també, en el cas específic 
de Catalunya, molt intens i molt polaritzat al voltant de la qüestió de la secessió de 
Catalunya, el qual..., és un tema que, diguem, porta implícites, doncs, qüestions que 
tenen a veure amb les identitats, no només, òbviament, perquè hi ha moltes altres 
aproximacions a la qüestió, però per molta gent té molt a veure amb qüestions rela-
tives a la identitat i, per tant, amb una forta càrrega emocional, que fa que sovint les 
paraules siguin molt abrandades, i es pugi el to dels discursos.

Això, en termes generals no seria un problema, si no fos que, a vegades, aquests 
tons del discurs han..., diguem, contribuït a actituds per part d’alguns actors polí-
tics i d’alguns ciutadans i ciutadanes, que... (veus de fons), bé, que han suposat, de 
fet, una restricció a la llibertat en la possibilitat d’expressar les diferents opinions...

El president

Demanaria una mica de silenci, si us plau.

Ferran Pedret i Santos

...els diferents punts de vista, els diferents interessos i visions que hi ha sobre 
aquesta i altres qüestions.

I en aquest punt, si hem de ser intel·lectualment honestos, jo crec que estaria molt 
malament que d’això en féssim, també, una trinxera en la qual neguéssim als que 
no pensen com nosaltres, haver-se trobat en aquesta situació. El que els socialistes 
i el Grup de Socialistes i Units per Avançar estem dient és que això s’ha produït en 
diverses direccions i amb afectacions a persones que pensen de maneres molt dife-
rents. Ens hem trobat amb greus insults, amenaces i coaccions a persones que defen-
saven postulats independentistes, sigui a través de xarxes socials, o sigui en persona; 
ens hem trobat amb el mateix, en el cas de partits que no defensen la independència, 
o que són manifestament contraris a aquesta opció, per defensar-ne d’altres.

Ens hem trobat també amb actuacions contra les seus de partits polítics, orga-
nitzacions sindicals..., que a vegades consistien simplement en actes de vandalisme, 
per dir-ho així; i en altres casos –pocs, afortunadament–, fins i tot amb alguna in-
tenció incendiària. 

Per tant, el que demanem amb la proposta de resolució, en el fons, és que hi hagi 
un esforç per part dels actors polítics, en aquest cas, al Parlament, un compromís per 
tractar de redreçar aquesta situació i per tal que tothom, siguin o no representants 
de la ciutadania i, per tant, estenent la preocupació al conjunt de la ciutadania de 
Catalunya..., perquè fem un esforç perquè totes les opinions i totes les postures po-
lítiques es puguin expressar amb tota llibertat, sense cap coerció, ni sota amenaça. 

I, per tant, que procurem solucionar a través del diàleg les qüestions que ara ma-
teix ens separen i bastir així, potser, algun consens que ens permeti sortir de l’atzu-
cac en el que ens trobem.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Donaríem pas, doncs, als diferents grups parlamentaris 
que han presentat esmenes. I en aquest cas, té la paraula el Grup Parlamentari de 
Ciutadans i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí; gracias, señor presidente. Nos trae el Grupo Socialista una propuesta de reso-
lución que consta de tres puntos. Al primero de ellos, vamos a votar favorablemen-
te, porque reclama, al fin y al cabo, pues un debate en el cual los catalanes puedan 
ejercer con normalidad unos derechos que cita, que son los de manifestación, los de 
reunión, los de asociación, y que, para nosotros, efectivamente, están consagrados 
en nuestra Constitución, están vigentes en Cataluña. Y, por tanto, pues no sería..., en 
puridad, o sea, en realidad no..., es raro que en un parlamento de un país democrá-
tico haya que reiterar la vigencia de ciertos principios y de derechos fundamenta-
les, que están consagrados en una carta magna, pero en Cataluña, ciertamente, no 
es ocioso. 

Nos hemos encontrado con episodios en los que, al amparo del conseller de In-
terior, se ha permitido que el derecho de reunión y de manifestación sea vulnerado, 
porque ha habido personas que decidieron reventarlo. Los CDR que se instalaron 
en la plaza Sant Jaume evitaron que una manifestación debidamente autorizada; dos 
manifestaciones, porque se hizo por dos ocasiones, llegasen al destino que tenían 
autorizado, que era la propia plaza de Sant Jaume..., esto se evitó por algunos ciu-
dadanos, lo cual es gravísimo. Impedir por parte de unos ciudadanos, a otros, que 
se ejerza un derecho fundamental, como es el de reunión, o la libertad de expresión 
que se tenía que haber ejercido en el escenario de la plaza Sant Jaume, en alguna de 
estas manifestaciones, como estaba previsto. Por lo tanto, no es ocioso, en absoluto, 
reiterar la vigencia de estos derechos en Cataluña, cuando están seriamente compro-
metidos por la actuación, precisamente, de las autoridades catalanas, en este caso, 
del conseller de Interior.

Segundo, hay una condena a la violencia que, efectivamente, como siempre y en 
todos los casos, nuestro partido está muy dispuesto a suscribir, condenamos la vio-
lencia en todos sus términos y venga de donde venga, cosa que..., pues, no es igual 
de clara en el caso de los partidos que dan apoyo al Gobierno, puesto que ellos sí que 
hacen distingos, dependiendo de donde venga la violencia. Una condena clara, ter-
minante, y bien, clara y terminante de la violencia, pues, no tiene por qué tener pe-
ros de ningún grupo parlamentario democrático. Nosotros, por tanto, también con-
denaremos esa violencia, como propone el Partido Socialista en su punto segundo.

Y en cuanto al punto tercero, aquí ya es donde tenemos algún problema. No en-
tendemos muy bien por qué..., o sí que lo entendemos, porqué el Partido Socialista, 
buscando probablemente congraciarse con grupos que están cuestionando la vigen-
cia de..., pues, de la separación de poderes en España, y que están continuamente 
entrometiéndose y, digamos, tratando de condicionar el poder judicial, pues se ha 
mencionado, por parte del Grupo Socialista, que rechaza la acusación en base a fi-
guras del Código penal que no encuentran fundamento en las conductas observadas. 

Esto, si se refiere a los políticos presos que están, por el momento, pues imputa-
dos por delitos muy graves, pues, evidentemente, este juicio es un prejuicio, porque 
no se ha celebrado el juicio y, por tanto, es un prejuicio. Es antes del juicio. Y esto 
es inadmisible y no entendemos cómo socava con este comentario el Partido Socia-
lista la vigencia de una separación de poderes y de una independencia judicial con 
esta intromisión política. 

De la misma forma, se menciona que se rechazan las actuaciones policiales en 
las que se ha producido un uso abusivo y desproporcionado de la fuerza. Evidente-
mente, dicho en genérico, todos rechazamos cualquier actuación policial en la que 
se ha producido un abuso de la fuerza y un uso desproporcionado, pero es que esas 
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conductas están castigadas en nuestro derecho y están perseguidas. Por lo tanto, si 
se han producido, están perseguidas, y si no se han producido..., o, digamos, lo que 
se pretende es entrar en el marco, nuevamente, de los partidos separatistas que de-
nuncian abusos y excesos policiales cuando lo producen las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado, como proponen ellos en la enmienda, y hacen, en cambio, pues 
oídos sordos y no ven nada cuando esos excesos pudieran ser cometidos por parte 
de la policía que está a sus órdenes. 

Cualquier abuso o exceso en la fuerza de cualquier fuerza policial en un sistema 
democrático es rechazada por el propio sistema, es perseguida y es castigada. Por 
lo tanto, tampoco entendemos esta mención en el Grupo Socialista, Y por eso es 
por lo que hemos introducido nosotros una enmienda que deja este punto tercero en 
el recuerdo del carácter absolutamente fundamental del principio de sumisión de 
poderes públicos al imperio de la ley, que en esto sí que todos los demócratas po-
demos estar de acuerdo. No da, no hace concesiones a un separatismo que trata de 
socavar el sistema democrático por medio de la impugnación del sistema judicial y 
haciendo recaer la sospecha de parcialidad, de autoritarismo y de abuso en nuestro 
estado. Y, por lo tanto, no podemos dar apoyo a este punto tercero si no se acepta la 
enmienda que nosotros hemos propuesto.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al segon grup que ha presentat esmenes, que 
és el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I en nom d’aquest grup, té la parau-
la la il·lustre diputada Teresa Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, president. Vagi per endavant que agraeixo aquesta proposta per 
part del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, perquè penso que aques-
ta cambra és un lloc important perquè es duguin a terme debats públics lliures de 
violències. Però el cert és que no m’ha quedat massa clar, senyor Pedret, a quin con-
cepte exactament vostès es referien quan parlen de «el debat públic lliure de violèn-
cies» en el primer punt. Era..., per la qual cosa que havíem entrat una esmena, per-
què no quedava prou clar per a quina mena d’accions ho proposaven, no?

De totes formes, els voldria recordar que venim d’una situació en la que vostès 
han estat còmplices de la imposició de l’article 155, que va anular les funcions i la 
sobirania del Govern i del Parlament de Catalunya. És a dir, d’aquest debat públic 
per la ciutadania de Catalunya. I resulta paradigmàtic que vostès parlin de debat 
públic, quan la mateixa presidenta Forcadell és a presó precisament per permetre 
aquest debat públic obert i lliure en aquesta cambra.

Cal recordar també que membres del Govern, inclòs el nostre president, el presi-
dent Puigdemont, i el vicepresident Junqueras, estan encara avui a presó i exili per 
recollir el mandat del poble de Catalunya i permetre la..., crec que l’expressió mà-
xima d’un debat públic lliure de violències, com havia de ser permetre una votació 
perquè el poble de Catalunya decidís cap on volia anar.

I més encara, molt més delicte encara, amb el tema dels Jordis, que ahir ja va 
fer un any que eren a presó, però de tots aquells ciutadans i ciutadanes, mecànics, 
avis, la Tamara, tanta gent, que han estat, diguem, víctimes d’aquesta repressió tam-
bé a nivell d’aquest marc de debat polític lliure que vostès, en aquest moment, ens 
reclamen.

Però, miri, nosaltres tenim molt clar que hem de treballar perquè s’imposi l’es-
tat de dret i la democràcia al nostre país. Creiem fermament en aquest debat públic 
lliure de violències, només faltaria. I en aquesta línia de diàleg, debat i transparèn-
cia, basem la nostra acció política, i en aquesta línia, evidentment, ens hi trobaran. 

I per això hem fet un esforç per assumir el punt 1 i el punt 2 –en demanarem la 
votació per separat també. Assumirem el punt 1 i el punt 2 perquè, òbviament, tam-
bé reclamem aquest debat i, òbviament, condemnem la violència, sigui quina sigui 
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la seva procedència, sempre ho hem fet. Totes les manifestacions han estat exemple 
de civisme per part dels ciutadans.

Respecte al punt 3, que tampoc no han acceptat la nostra esmena, el rebutjarem, 
per motius diferents del que planteja el Grup de Ciutadans, senyor Carrizosa. Per 
nosaltres, la primera part plantejada..., nosaltres pensem que realment hi ha hagut 
un abús en molts casos i, evidentment, hi ha feta una acusació en base a figures del 
Codi penal que realment no han trobat fonament en les conductes observades, amb 
això hi estaríem d’acord. Però havíem demanat al Grup Socialistes que acceptessin 
que quan parlen respecte a «l’ús abusiu i desproporcionat de les forces i cossos» par-
lin de que aquestes són de l’Estat. Perquè, per nosaltres, van fer una agressió molt 
gran el dia 1 d’octubre, i això no ho podrem perdonar.

Respecte a la darrera part de submissió dels poders públics a la llei, només 
m’agradaria, senyor Pedret, fer una referència a l’actuació del ministre Borrell ahir 
mateix, quant a la retirada de l’estatus diplomàtic al delegat del Govern de Flandes 
a Espanya per les declaracions del seu president. Em sembla que això és un abús 
absolut del poder. Com també la resolució o la suspensió que està valorant el seu 
Govern, de portar a suspensió la resolució d’aquest Parlament en contra o respecte 
a la revocació del rei Felip VI. Per tant, em sembla que, en aquest sentit, estem en 
posicions bastant llunyanes.

Per nosaltres, doncs, demanarem votació per separat del punt 1 i el punt 2, vota-
rem a favor; al tercer, en contra.

I dir-li que, per nosaltres, aquesta situació de normalitat i de desjudicialització 
de la política ens fa veure amb molta dignitat i respecte totes aquelles aportacions 
que tractin dels temes de debats públics, de transparència i, sobretot, de llibertat 
d’expressió.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem al Grup Parlamentari Republicà. I en nom 
d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Noemí Llauradó.

Noemí Llauradó Sans

Moltes gràcies. Bon dia a tothom. En relació a l’exposició de motius, pel que fa al 
fet que el debat públic és cada cop més aspre, opino que el que ha fet que el debat si-
gui més aspre no és en absolut perquè es vinculi a circumstàncies relatives a la iden-
titat, com ha dit el senyor Pedret, sinó més aviat per la violència que vam patir l’1 
d’octubre per voler votar, per l’existència de presos i preses polítics i pel fet de que 
hi hagi també exiliats i centenars de represaliats per les seves idees. Jo crec que és 
això el que ha provocat aquesta «aspror», per utilitzar els mateixos termes que uti-
litzava el senyor Pedret.

Pel que fa a evitar qualsevol discurs que legitimi agressions i a no normalit-
zar assenyalaments ni actes contra seus polítiques, totalment d’acord –totalment 
d’acord. El nostre grup els condemna tots i cada un, a diferència d’altres partits, que 
potser han fet assenyalaments públics, com per exemple als mestres de l’institut de 
Sant Andreu de la Barca.

Quant a garantir un debat públic en que es garanteixin drets fonamentals, com 
la llibertat d’expressió o manifestació..., perdoni que li digui que, precisament, avui, 
l’endemà de l’empresonament dels dos líders de la societat civil, de fa un any, que 
s’han caracteritzat, precisament, per organitzar durant anys manifestacions sense ni 
un sol acte de violència, em resulta, si més no, xocant.

D’altra banda, li pregunto: i el debat parlamentari, també es pot garantir que es 
faci sense coaccions? L’hi dic pel recurs que el Govern de l’Estat del seu partit ha 
posat davant del Tribunal Constitucional per la PR del Grup de Catalunya en Comú 
Podem, en relació amb l’abolició de la monarquia i la reprovació del rei Felip VI.
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Pel que fa a que els resulta preocupant el recurs al populisme punitiu a l’hora 
d’acusar amb tipus penals, que difícilment poden justificar-se, ens n’alegrem, que els 
preocupi. Però la pregunta és: hi pensen fer alguna cosa per evitar-ho?

Quant al fet que el conflicte s’ha de resoldre amb confrontació i mediació d’in-
teressos, totalment d’acord. S’ha de resoldre políticament, amb diàleg, negociació i 
votació, perquè, si no, com l’aplica vostè el principi majoritari al que fa referència si 
no és votant clarament sobre allò que és avui el conflicte polític a Catalunya?

I quan parla de respecte a les minories, totalment d’acord. Perquè, pel número 
d’habitants que Catalunya representa en el conjunt de l’Estat, som una minoria que 
no es respecta en absolut, quan se li exigeix que intenti reformar la Constitució, 
quan sap que les majories que requereixen no estan a l’abast ni hi estaran mai. I, pre-
cisament, per això, s’hi van posar. Perquè una minoria que es vulgui independitzar 
no ho pugui fer per aquest mecanisme. Facilitin mecanismes que respectin aquesta 
minoria que representa Catalunya en el conjunt de l’Estat perquè puguem decidir el 
nostre futur.

Per últim, la submissió dels poders públics a l’imperi de la llei. Segons el meu en-
tendre no és una de les conquestes democràtiques, en tot cas, és una de les conques-
tes de l’estat de dret. I l’estat de dret és el primer estadi de l’evolució dels estats, però 
després es parla d’estats socials, com un pas més, i en la seva constitució fins i tot es 
parla d’un pas més, l’estat democràtic, que, per cert, es caracteritza, entre d’altres, 
pel pluralisme polític, i dins d’aquest pluralisme, que és un dels valors superiors, re-
sulta que hi ha partits polítics, com el nostre, que som partidaris de la república i de 
la independència del nostre país. Aquest pluralisme vostès el supediten a un valor, 
que, segons el seu parer, és superior, i que és la unitat de la nació espanyola. I això, 
senyores i senyors diputats, al nostre entendre, és l’arrel de tot el que està succeint 
en aquests moments al nostre país.

Per això hem presentat unes esmenes mínimes, que crec que no ens han accep-
tat, però, tot i així, els demanem la votació per separat, perquè tenim la voluntat de 
poder votar els punts 1 i 2 a favor, amb aquesta voluntat de diàleg que sempre, crec, 
ens ha caracteritzat, i en contra del 3, per no acabar-ho de veure exactament igual 
que vostès.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, a la resta de grups parlamentaris. 
El següent grup parlamentari és el Grup de Catalunya en Comú Podem, i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. La moció presentada pel Grup Socialistes ens 
convida a tres propostes que, en el fonamental, compartim: el blindatge dels drets 
civils, de reunió i de manifestació i d’expressió i tots aquells que hi són vinculats: el 
rebuig als actes violents de qualsevol de les parts i el rebuig a la criminalització de 
la protesta.

Nosaltres entenem que, més que una declaració de principis, que està bé fer-la, 
ha de ser també la base d’una nova etapa que s’obre tant a Catalunya com a Espanya, 
i, per tant, hauria de sancionar l’actitud de tots els ciutadans i, sobretot, de tots els 
actors polítics que estan aquí presents.

Nosaltres assumim aquesta proposta de resolució, per tant, com una declaració 
de bones intencions que van més enllà del procés i que busca reforçar els espais de-
mocràtics, doncs, de trobada, de discussió i d’exercici de drets.

Apreciem, a més, que no s’intenta convertir excessivament, ni en la exposició de 
motius ni en la proposta de resolució, en una partida de ping-pong, en que un cons-
trueix l’exposició de motius en base als actes violents i en les acusacions que ha patit 
i s’oblida de la resta. I, per tant, això també ho valorem positivament.
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I veiem especialment que hi ha tres espais de treball polític, institucional i social 
que es desprenen d’aquesta moció. La primera, jo crec que fonamental, que és de-
rogar els efectes antidemocràtics de la llei mordassa. I estic ben segur que els grups 
polítics que avui ens trobarem votant aquesta moció ens trobarem al Parlament i a 
la resta d’institucions per anul·lar-los.

El segon espai de treball que veiem és la condemna als atacs a la llibertat d’ex-
pressió. I crec que avui també hauríem de parlar d’aquells que estan vinculats a la 
corona. I aquí m’agradaria fer una petició expressa al PSC. Jo crec que totes les ins-
titucions públiques estan sota escrutini públic i també ho està, òbviament, aquest 
Parlament. Hem vist a molts grups polítics, a Ciutadans, al Partit Popular, a Vox, 
si voleu, inclús, demanar la dissolució de les institucions públiques, l’aplicació d’un 
nou 155, i jo no he vist al president del Govern dir que exerciria responsabilitats le-
gals o iniciaria accions legals contra els partits que ataquen una institució constitu-
cional com el Parlament de Catalunya. M’agradaria que això tampoc passés quan es 
parla de la monarquia i quan es parla de la casa reial. Forma part del debat públic, 
que es pugui reprovar una institució com la casa reial, i espero que el PSC no tingui 
inconvenient a fer front comú pels drets i les llibertats en aquest aspecte tampoc.

Per altra banda, jo crec que hi ha alguns matisos que es podrien fer a aquesta 
moció, i un, que avui crec que és fonamental i està sobre la taula, és sobre la vio-
lència, que ha sortit en algunes esmenes –no recordo ara si del Grup Republicà o de 
Junts per Catalunya. Crec que assumir un marc democràtic, de diàleg i de rebuig de 
la violència passa per assumir avui que és intolerable que Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart portin més d’un any de presó per un delicte de rebel·lió inexistent. I entenc que 
el PSC hauria de veure desproporcionada també aquesta mesura. 

Nosaltres votarem a favor dels dos primers punts i ens abstindrem al tercer. 
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, com que d’aquest tema tindrem ocasió de parlar-ne a bas-
tament, durant aquesta legislatura i segurament després, hi ha alguna qüestió que 
vull plantejar per endavant, i valgui com a pròleg o com a marc a tots els debats que 
tindrem sobre aquesta qüestió. 

En primer lloc, vull afirmar i reivindicar des d’aquí, la naturalesa i el caràcter ra-
dicalment no violent del moviment republicà i del moviment independentista a Cata-
lunya. Aquest és un primer principi que vull afirmar i vull reivindicar. I en concret, 
en aquest context, vull afirmar i reivindicar la vocació i el plantejament de la CUP - 
Crida Constituent, el Grup Parlamentari que aquí represento, en el sentit de també 
reivindicar, afirmar i defensar la desobediència i la resistència civil no violentes com 
a estratègia fonamental en la resolució –en general– de conflictes democràtics de la 
naturalesa com el que a nosaltres ens ocupa.

I d’altra banda, vull denunciar el caràcter estructuralment violent de l’Estat es-
panyol en la seva manera d’afrontar aquest conflicte, de manera absolutament no 
democràtica i repressiva. És una tercera qüestió que em sembla fonamental afirmar, 
a la vegada que, la corresponsabilitat dels partits i actors que donen suport a aquesta 
estratègia de l’Estat, en la violència que l’Estat exerceix contra el moviment repu-
blicà i contra el moviment independentista. I ens sembla que aquesta és la dialèctica 
fonamental, i que aquesta és la contradicció fonamental. L’enorme, la brutal, la des-
proporcionada violència judicial, fiscal, política, repressiva de l’Estat, davant d’un 
capteniment internacionalment reconegut com a no violent. Sembla que els únics 
que el veuen violent, o que el volen veure violent, dintre d’aquesta típica i clàssica 
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estratègia de criminalització de l’adversari, són els actors de l’Estat, i els que els 
donen suport.

Dit això com a pòrtic, perquè crec que val la pena dir-ho per endavant, pel que 
fa a la proposta de resolució i als punts que planteja, nosaltres estaríem plenament 
d’acord, absolutament d’acord amb el que diu el punt 1, si a més, s’afegís que: «Res-
ten exclosos d’aquests drets els racistes, els feixistes, els nazis i els sexistes.» És a 
dir, nosaltres creiem –pot ser un debat– que les expressions «nazis», «feixistes», «ra-
cistes» i «sexistes» no tenen dret a l’expressió en l’espai públic i no tenen dret a la 
llibertat d’expressió. És la nostra posició respecte al que és el debat democràtic sobre 
la llibertat d’expressió. Per tant, davant d’aquest punt, ens abstindrem.

Pel que fa al punt segon, podríem compartir alguns dels plantejaments que s’hi 
expressen, però tanmateix, hi trobem a faltar la denúncia de la violència principal 
en aquesta dialèctica, eh?, de l’aspecte fonamental de la contradicció, que és la vio-
lència de l’Estat i la seva acció repressiva. I encara més, el senyalament de l’extre-
ma dreta com a principal actor de desordre i de violència en l’espai públic. Per tant, 
això ens portarà –també– a l’abstenció, perquè hi trobem a faltar una referència fo-
namental.

En canvi, votarem que no al punt tercer, perquè, òbviament, hi tornem a trobar 
la mancança de la denúncia de la violència de l’Estat i de la violència de l’extrema 
dreta i de la complicitat del monarca en l’exercici d’aquesta violència i, òbviament 
–i amb això acabo, president–, en el conflicte que ens ocupa, en el conflicte de na-
turalesa democràtica que ens ocupa, en què el que es tracta és d’emancipar-nos de 
l’actual marc legal, que és un marc restrictiu en matèria de drets democràtics i el que 
volem és aspirar a un marc legal nou amb major possibilitat de drets socials, civils 
i polítics per a tothom, independentistes i no, creiem que aquí, el que val és l’imperi 
de la democràcia i l’imperi de la voluntat popular, no d’una legalitat caduca, lligada 
a un pacte entre franquistes i suposadament demòcrates, l’any 78, que és absoluta-
ment caduc, i el temps ho afirmarà.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, per posicionar-se sobre les esmenes. I té la paraula, en nom d’a-
quest grup, l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Bé, amb relació a les esmenes, pel que fa a la presentada pel Grup de Ciutadans, 
bé, jo..., la veritat és que em costa d’entendre que una formació política que reclama 
la tradició liberal no pugui estar d’acord amb expressions com les que es contenen 
en el punt tercer, que han estat postulats clàssics de qualsevol formació liberal, o 
que entre les seves arrels ideològiques trobés en algun punt el liberalisme progres-
sista, etcètera, no?

Però en qualsevol cas, jo crec que no és ara l’ocasió de fer un debat de clarifica-
ció de conceptes, que també seria molt útil respecte a algunes crítiques a la proposta 
de resolució, que hem escoltat per part del Grup Parlamentari Republicà o de Junts 
per Catalunya –segurament sigui més necessari un àmbit acadèmic que parlamen-
tari, per a la qüestió de la clarificació de conceptes–, però, en tot cas, nosaltres afir-
mem que el fet que un partit polític expressi per escrit el que és el seu parer, amb la 
intenció de debatre-ho en el Parlament, i de veure si això genera un consens, en cap 
cas es pot considerar –com sistemàticament fa Ciutadans– una concessió a les posi-
cions d’altres, un intent de «congraciarse con otros», etcètera. És, diguem, una po-
bríssima concepció del que és la pluralitat política del país, pretendre que qualsevol 
cosa amb la que un no està d’acord el converteix en còmplice, immediatament, del 
que altres, dels que encara es discrepa més, estan postulant, no? Realment, diguem, 
poc liberal i en el fons, diguem, poc parlamentari, per dir-ho així.
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Però, en qualsevol cas, respecte a les esmenes que ens presentava Junts per Cata-
lunya, junt amb el Grup Republicà, he de dir que la primera la refusàvem perquè no 
enteníem per què s’havia d’excloure el conjunt de la ciutadania de Catalunya d’allò 
que es reclama en aquest punt, que és, diguem, el poder exercir plenament i en con-
dicions d’igualtat els drets a la llibertat d’associació, expressió, reunió i manifesta-
ció. I per què es reservava per als actors polítics i socials, en tant que, diguem-ne, 
organitzacions, no? I entenc que aquests drets són bàsicament de la ciutadania, en-
cara que els puguin exercir també organitzats en qualsevol mena de partit, sindicat, 
associació, etcètera.

En el segon punt, hi havia una substitució de la referència als «actes vandàlics 
o incendiaris» per «actes violents». I com, la veritat, no em resultava clar si el que 
es pretenia era negar que hi hagués hagut actes vandàlics que fossin mereixedors 
de reprovació, o simplement s’elevava la consideració de tot tipus d’acte vandàlic a 
violent, cosa que em semblaria desaforada, doncs, per això no l’hem pogut assumir. 

I respecte a la que es plantejava en el punt tercer, home, no..., no podem assumir 
de cap de les maneres que no es faci referència a això que em sembla absolutament 
fonamental en qualsevol democràcia, que és el principi de la submissió dels poders 
públics a l’imperi de la llei, la qual cosa no exclou en absolut la reforma de la llei. 
Però, que és una conquesta democràtica de primer ordre, i aquí no em puc estar 
d’una mínima clarificació conceptual, eh? No..., diguem, l’estat democràtic, evident-
ment, és un pas més enllà de l’estat de dret, purament. I l’estat social, en tot cas, és 
el tercer estadi, eh? Però en un estat democràtic i de dret, el principi de la submissió 
dels poders públics a l’imperi de la llei és una conquesta democràtica inapel·lable, 
fruit dels moviments revolucionaris liberals del segle XIX, que crec que ha de ser 
fonament de qualsevol teoria política mínimament democràtica, eh? En fi..., estats 
teòricament revolucionaris no van atendre mai aquest principi i per això tenien el 
caràcter totalitzant que tenien, entre altres característiques. 

Però, en fi, com la intenció del nostre grup, en aquesta presentació d’aquesta mo-
ció, és intentar generar un mínim consens i veiem que el punt tercer no genera con-
sens, el que podem fer, ja que estem en seu parlamentària, és convidar-nos a seguir 
parlant del tema, fins que siguem capaços d’assolir un consens al voltant de les qües-
tions que es plantejaven en el punt tercer. I per tant, el meu grup parlamentari reti-
raria el punt tercer de la proposta de resolució, i sotmetria només a votació els punts 
primer i segon, amb l’esperança que puguin fer un consens el més ampli possible.

El president

Entenc que es podria passar de manera conjunta el punt 1 i el punt 2 a votació, si 
els sembla als grups parlamentaris. Sí? (Pausa.)

Doncs passaríem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda aprovada la proposta de resolució per 19 vots a favor i una abstenció.

Proposta de resolució sobre la convivència política pacífica i 
democràtica

250-00138/12

Passaríem, doncs, al punt dos de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre la convivència política pacífica i democràtica, presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Carlos 
Carrizosa.
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Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Presentamos una propuesta de resolución que consta 
de cuatro puntos. El primero es, otra vez, una condena a la violencia, más o menos 
en los mismos términos que acabamos de votar. Ha habido un representante de la 
CUP que, bueno, ha hecho un pequeño..., un parlamento justificativo del por qué no 
se condena la violencia.

Yo creo que este punto primero, en el que nosotros incluimos los señalamientos a 
domicilios de particulares, los escraches, etcétera, y otras modalidades de violencia 
o de acoso, son especialmente pertinentes, porque ha saltado la noticia de que los 
jóvenes de Arran han dado un paso más: ya no solamente acosan a cargos públicos, 
ya no solamente acosan y señalan las sedes de los partidos políticos, sino que aho-
ra ya han pasado a señalar a particulares. Ya cuelgan pasquines, señalando por sus 
nombres y apellidos a personas, particulares, sin cargos públicos, pero bajo la acusa-
ción –según ellos–, de ser feixistes. El señor Carles Riera nos ha explicado aquí, y yo 
he creído oír, si no que él me matice, que la extrema derecha, los sexistas, los no sé 
qué, no tienen derechos. Bueno, pues, claro, cuando estos señores señalan a alguien 
como «fascista», pues, según su doctrina no tienen derechos y, por tanto, como no 
tienen derechos, pues, adelante.

Entonces, claro, que unos señores..., él ha dicho: «Bajo el imperio de la ley o de 
la voluntad popular.» Como se arrogan la voluntad popular, o la interpretación de la 
voluntad popular, señalan a un señor como fascista, le quitan todos sus derechos, y 
a partir de entonces, ese señor ya es acosable, ya es señalable, y ya se puede hacer 
todo contra él. Esto es absolutamente indignante. El mayor de los criminales tie-
ne en un estado de derecho sus derechos. Y tiene derecho a todos los derechos que 
todos tenemos, restringidos solamente de acuerdo con las leyes de un país demo-
crático. Por lo tanto, esto pasa en Cataluña, cuando algunos se arrogan la voluntad 
popular o la interpretación de la voluntad popular, que dicen quién tiene el derecho 
y quién no lo tiene, y nos encontramos con dificultades para que algunos condenen 
cosas, como pues ser señalados, ser acosados o ser objeto de violencia.

Por tanto, primer punto: la condena de la violencia. Segundo, la condena a la 
declaración de personas no gratas, aquí siempre estamos teniendo..., personas no 
gratas sobre todo en municipios y por razones ideológicas. Aquí siempre tenemos el 
problema de que hay grupos que les parece que el acudir a la declaración de persona 
non grata, pues...: «Oye, sí, está muy mal, está muy mal, pero no lo acabo de conde-
nar en el Parlamento porque son mis alcaldes, precisamente, aquellos que señalan y 
declaran personas no gratas a mis adversarios políticos.» Por lo tanto, ustedes, pues, 
siempre ponen pegas. Yo espero que, en esta ocasión, ya haya un consenso muy ma-
yoritario, en este Parlamento, de que eso no se puede hacer.

Tercero, la ejemplaridad de los representantes públicos. Hemos introducido este 
punto en nuestra propuesta de resolución pues, básicamente, porque en Cataluña, te-
nemos políticos o se han elegido representantes, pues, que llaman «bestias taradas» 
a sus conciudadanos, o «bestezuelas que gritan y ponen recursos», o que los consi-
deran colonos lingüísticos –y me refiero al señor Torra, y luego a la señora Borràs–, 
o como la señora De Gispert, pues, invita a aquellos que no han nacido en Cataluña 
a largarse. O a callarse y largarse.

Por lo tanto, primero, ejemplaridad en los cargos públicos. Segundo, también yo 
creo que otro motivo para pedir tener ejemplaridad es aquellos políticos como, por 
ejemplo, el señor Tardà, el señor Puigdemont, y el señor Torra, que se hacen fotos 
con terroristas y asesinos. Si los terroristas y los asesinos son ejemplos para una 
sociedad democrática, pues vamos bien. Entonces, por eso se pide a los políticos 
ejemplaridad y que no hagan estas cosas. Y, por último, el punto cuarto, redactado 
en el mes de abril, pedíamos un gobierno estable, que respetase las normas demo-
cráticas, las resoluciones judiciales, que trabajase para los siete millones y medio de 
catalanes y, hoy por hoy, a las alturas que estamos, creo que este artículo continua 
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en vigor, porque ese anhelo de tener un gobierno con estas características, lamenta-
blemente no pudo cumplirse, por el momento.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, als grups que han presentat esmena. 
I en aquest cas, és el Grup Parlamentari Republicà i, en nom d’aquest grup, té la pa-
raula la il·lustre diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bé, la proposta de resolució basa el seu contingut en una 
diagnosi de la situació que és contrària al que desprèn de les pretensions de la ma-
teixa proposta de resolució. És del tot partidista i fa al·lusió només a actes violentes 
que suposadament han comès grups que defensen determinades posicions, contrà-
ries a les seves. El Govern els condemna tots, els actes violents, siguin del signe que 
siguin. Si volen donar lliçons, condemnin també vostès tots els actes de violència, 
també tots aquells actes violents que representants del seu propi partit exerceixen 
per retirar símbols d’espais públics, que consideren que simbolitzen quelcom dife-
rent del que vostès pensen.

El seu posicionament no defensa els catalans, ni ningú, només defensa un dis-
curs polític, un relat, una ficció i un posicionament irresponsable i, com ja ens tenen 
acostumats, piròman. No és una crida a la defensa dels drets i llibertats, és una cri-
da a dinamitar tota forma de convivència, que és precisament el que demanen als 
debats monogràfics, però que després fan saltar pels aires. La proposta de resolució 
condemna i criminalitza la lliure expressió i oblida aquells qui amb la cara tapada 
agredeixen la lliure expressió de la resta.

Nosaltres tenim una proposta de país per a tothom, la nostra feina no es pot re-
sumir en un titular, no busca convertir la política i el Parlament en un plató de tele-
visió, i el que volem és convèncer i sumar. No volem dividir, no volem com vostès 
vèncer a qualsevol preu. Si així ho necessiten, si això els cal, prohibeixen fins i tot 
colors, idees, paraules i llibertats. Els republicans, com no podia ser d’una altra ma-
nera, vetllarem i protegirem la diversitat, la pluralitat i la llibertat de tothom, que no 
té res a veure amb la intenció d’aquesta proposta de resolució.

I aprofito el moment per parlar, més aviat en nom..., a títol personal, perquè aquí 
es parla de condemnar totes les violències però, senyor Carrizosa, un dia em vaig 
llevar, tenia el cotxe destrossat i encara estic esperant que vostè ho condemni aquí 
al Parlament. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, a la resta de grups parlamentaris 
i començaríem pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I, en nom d’aquest 
grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé; moltes gràcies, senyor president. Bé, fa una setmana vam fer un monogrà-
fic sobre convivència, proposat també pel seu grup parlamentari, el Grup de Ciu-
tadans. Jo..., em sembla que aquells dos dies es va parlar a bastament de tot plegat 
i, per tant, aquestes propostes de resolució, tant la que presenten ara com després, 
podrien quedar, diguem-ne, obsoletes, o subsumides en el debat que es va fer ja fa 
una setmana. Nosaltres continuem amb el mateix posicionament, nosaltres no par-
ticiparem d’una estratègia, de vostès, de dibuixar un relat fals en termes de convi-
vència al nostre país.

Per tant, no contribuirem a que la seva retòrica persistent, que consisteix en as-
senyalar sempre..., ens acusen d’assenyalar, quan vostès no paren d’assenyalar-nos, 
doncs, entenc que no té sentit donar-hi més tombs. Bàsicament perquè tornen a par-
lar de persones no grates, hi ha una PR en l’última comissió que ja es va debatre so-
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bre aquests temes, vostès persisteixen i intenten, doncs, això, en la mesura d’anar-ho 
dient, que pugui quedar alguna cosa; però, en qualsevol cas, tothom, entenc jo, que 
té molt clar quina és la realitat aquí al nostre país. 

I en qualsevol cas, no per parlar més fort, no per dir arguments de vegades més 
provocadors o més agressius, li donem més la raó. Per tant, nosaltres votarem en 
contra d’aquesta proposta de resolució, i com que..., i els direm el mateix que vam 
dir l’altra vegada: no participarem de la seva estratègia de dibuixar un relat fals en 
termes de convivència al nostre país.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Nosaltres constatem amb una certa tristesa que..., podem 
comprendre per què es produeix encara aquesta situació, però constatem amb una 
certa tristesa que seguim, tots plegats, molt atrinxerats en les pròpies posicions. 
És..., jo crec que es desprèn de gairebé totes les intervencions, no? És a dir, la negati-
va a veure, en l’entorn de les pròpies posicions que es defensen, algunes actituds que 
puguin estar contribuint a que el debat es produeixi en situacions molt deteriorades 
crec que no ens ajuda a avançar en absolut.

Nosaltres, crec que és conegut i crec que ens ho recorda prou sovint el mateix 
grup que proposa la moció, no compartim el relat que fa Ciutadans respecte a la 
situació de Catalunya. Ens sembla que té, diguem-ne, també una certa voluntat de 
seguir atiant el conflicte, però això no ens impedeix de veure en el que es diu, en 
la proposta de resolució i en altres, alguns elements que haurien de ser fonamentals 
per poder-nos posar d’acord. Tenim algunes discrepàncies, abans el Grup de la CUP, 
respecte a la proposta de resolució que presentàvem nosaltres, en manifestava algu-
nes que l’han conduït a no votar els punts, molt legítimament. Podríem encetar una 
discussió molt interessant, respecte a algunes qüestions que han plantejat, perquè, 
certament, alguna posició, doncs, a nosaltres ens sembla discutible.

Però, en qualsevol cas, tot i que nosaltres discrepem d’algunes de les manifes-
tacions que es contenen en alguns dels punts, per exemple, quan s’equipara, sense 
més, la qüestió de l’amenaça, les agressions, la violència, amb el fet que en una de-
terminada protesta hi hagi desperfectes en el mobiliari urbà, a nosaltres ens sembla 
que això requeriria més d’un matís. Malgrat això, tenint en compte la situació en 
la que ens trobem, jo crec que és bo poder posar-se d’acord almenys en alguns mí-
nims. En aquest sentit, a nosaltres, tot i que no hem estat autors de cap esmena, ens 
agradaria demanar-li al Grup de Ciutadans que assumís, almenys, l’esmena número 
1 que li fa el Grup Parlamentari Republicà, perquè crec que tot i que, evidentment, 
l’expressió quedaria absolutament concisa, precisament per concisa, crec que podria 
concitar algun suport més o menys majoritari en aquesta comissió.

Però, tanmateix, si no és així, nosaltres hi votarem favorablement igualment, 
com a vegades ho hem fet amb propostes de resolució dels grups majoritaris a la 
cambra encara que no compartim tampoc el seu relat sobre la situació, perquè ens 
sembla que és bo intentar avançar en el camí de posar-se d’acord en qüestions tan 
bàsiques.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya... 
(veus de fons), no? (Pausa.) Sí, de Catalunya en Comú Podem. I, en nom d’aquest 
grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Jo faré una intervenció conjunta de les dues PR 
que presenta a continuació Ciutadans, perquè considero que poden tenir una expo-
sició conjunta i així ja en reflexionem conjuntament. Jo crec que contrasta bastant, 
tant l’exposició de motius com els punts de la moció, amb l’anterior proposta de re-
solució que hem comentat del Partit Socialista. Crec que és moció de part, i que és 
una moció que pretén més profunditzat en el conflicte que aportar un marc demo-
cràtic i civil de convivència. 

Crec que en un moment de conflicte podem assumir una de dos posicions: o bé 
assumim un marc democràtic que expandeixi drets civils, polítics i que garanteixi 
les llibertats de tots, o bé assumim una via de regressió democràtica, de mordassa i 
de repressió. Nosaltres, òbviament, som partidaris de la primera via, perquè consi-
derem, a més, que és la més efectiva per garantir la convivència democràtica i que, 
per tant, no podem votar favorablement una moció que no només és una moció de 
part, sinó que a més, aprofita la porta del darrere per criminalitzar expressions legí-
times de protesta social.

L’Audiència de Madrid assentava jurisprudència quan, l’any 2014, amb referèn-
cia als escraches, deia –i cito textualment–: «Los escraches son un mecanismo ordi-
nario, de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo 
de los ciudadanos. Y no dejan de serlo, por la particularidad de haberse producido 
frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.» 
Afirma l’Audiència Provincial de Madrid respecte als escraches, en aquell moment, 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Jo crec que un grup que dos terceres 
parts de les seves intervencions públiques el darrer mes són sobre assumir la inde-
pendència del poder judicial i és sobre respectar les sentències judicials i acatar-les 
sense protestar, ens agradin o no ens agradin, s’hauria d’aplicar també la mateixa 
diagnosi quan aquestes sentències blinden drets i llibertats públiques.

I en segon lloc, la que té a veure amb la neutralitat de les institucions, i en el meu 
parer, també amb el dret a l’expressió, diuen textualment que: «El presidente debe 
garantizar la neutralidad de la institución» –el president del Parlament– «y el uso 
políticamente neutral, como garantía del pluralismo político.» Jo crec que és mala 
sort, presentar una moció el 25 de maig, sobre l’ús partidista de l’espai públic i la 
simbologia pública, quan la portaveu del vostre grup parlamentari, al Ple de la set-
mana passada, va fer exactament el mateix exhibint, doncs, una bandera espanyola 
quan ja és present al Ple del Parlament.

Nosaltres som partidaris de que ho puguin fer, de que tots els grups polítics, com 
s’ha vist molts cops en democràcia, puguin exigir exhibir pancartes al Parlament, 
de protesta; puguin exhibir simbologia pública; puguin exhibir el cor de Ciutadans 
amb les tres banderes, etcètera. I crec que és responsabilitat del president del Parla-
ment i dels mateixos grups parlamentaris no transformar un parlament en una grada 
d’animació d’un camp de futbol. Crec que està en la seva responsabilitat i no en la 
necessitat de retallar el dret a la llibertat d’expressió en les institucions públiques. 
Per tant, votarem en contra de la moció de Ciutadans. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, jo el poc temps que tinc el vull diferenciar en un posicio-
nament respecte a la proposta de resolució, però també ara, necessàriament, dedi-
cant una part del temps a la intervenció que ha fet, per defensar-la anteriorment, el 
senyor Carrizosa, en nom del grup proposant.
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Bé, a nosaltres no se’ns escapa que una de les variables que en aquests moments 
hi ha en joc en l’estratègia de l’Estat contra el moviment independentista és la il·le-
galització de la CUP, i de certes dissidències. No se’ns escapa, eh? Sabem que és 
un debat real, eh? I, per tant, no se’ns escapa que, en aquest sentit, l’Estat i els seus 
còmplices desenvoluparan estratègies de tota mena per tal de poder criminalitzar i 
justificar una possible il·legalització de la CUP, hi insisteixo, de certes dissidències; 
amb allò de que si no pots guanyar, elimina l’adversari i problema resolt. Per tant, 
ens consta que tant al Parlament ens trobarem amb estratègies d’aquest estil, com 
també en l’espai públic, on trobarem elements dels cossos de seguretat de l’Estat, 
elements de l’extrema dreta, provocadors de tota mena intentant generar conflictes 
de naturalesa violenta i, després, acusar la CUP o l’esquerra independentista de la 
seva autoria.

Des d’aquí, vull deixar claríssim que, com he dit abans, l’estratègia del nostre 
moviment és de resistència i de desobediència civil no violenta. Per tant, qui ens 
vulgui acusar d’actes violents, ja dic des d’ara que s’està autoinculpant, deixem-ho 
clar per endavant i de forma clara. Bé, respecte al debat que abans s’ha suscitat, en la 
proposta del Partit Socialistes i que ha reprès el diputat Carrizosa. Efectivament, el 
nostre concepte de democràcia, i de democràcia en l’espai públic, exclou... –i no he 
generalitzat, no he parlat de «drets», de forma abstracta, etcètera–, exclou la llibertat 
d’expressió o determinades formes de llibertat d’expressió als racistes, als sexistes, 
als nazis i als feixistes.

Són realitats, sortosament, superades en la majoria de la humanitat per la cultura 
democràtica que hem assolit. Malauradament són fenòmens emergents contínua-
ment, però això no vol dir que els haguem d’assumir. Per tant, insisteixo en això. 

Fractura social i violència: tindrem ocasió de parlar-ne, també, en la propera pro-
posta de resolució. Escolti’m, és una antiga estratègia dels estats colonials i impe-
rials no democràtics, generar conflictes interns en les comunitats, doncs, que volen 
exercir el seu dret a l’autodeterminació per tal d’apaivagar el conflicte entre aquell 
país, aquella comunitat nacional, aquell poble i l’estat, per tal de desviar l’atenció 
en un conflicte intern. Això és més vell que l’anar a peu. Els britànics ho van fer a 
l’Índia, ho van fer a Irlanda, i és aquesta frase que sentim sovint a Ciudadanos, que 
l’important és la fractura social, en versió light quan el senyor Pedro Sánchez diu: 
«El problema de los catalanes es entre ellos y no con el Estado español». Això és 
més vell que l’anar a peu, eh? Intentar desviar l’atenció, eh?

Nosaltres no entrarem en això. Nosaltres no caurem en aquesta trampa, en aques-
ta provocació continua d’una referència a una fractura i un conflicte que entenem 
que no és el real. El real és el conflicte amb l’Estat. El real és la fractura social de 
classes que hi ha en el nostre país, aquest és el problema real, i suposo que les forces 
d’esquerra hi deuen estar d’acord. I, òbviament, també el conflicte democràtic amb 
l’Estat a propòsit del nostre dret a l’autodeterminació.

I acabo. Altrament, per acabar d’argumentar el perquè nosaltres votarem en con-
tra d’aquesta proposta de resolució. Finalment és una proposta de resolució que par-
la d’una violència i d’un conflicte inexistent a la nostra societat. Vostès s’inventen 
aquest tipus de conflicte i de violència i de fractura per tal de justificar les seves po-
sicions. Quan el problema que tenim de violència és la que genera l’Estat, a través 
de la repressió, i la que genera l’extrema dreta en l’espai públic. 

Per tant, no podem votar a favor d’una proposta de resolució que parla d’uns fets 
que no corresponen a la realitat. No ens podem posicionar sobre quelcom que no és 
real i, per tant, hi votarem en contra.

Gràcies, president.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, i en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Car-
rizosa. (Veus de fons.) Sí, dos minuts i mig.

Carlos Carrizosa Torres

Gràcies. Gracias, señor presidente. Agradecer al Grupo de Esquerra Republica-
na las enmiendas que ha presentado, aunque obviamente no pueden ser aceptadas, 
puesto que despojan el texto de todo sentido, ya que suprimen toda la verdadera 
problemática de los señalamientos, del acoso, de la violencia a la que se somete a 
alguna parte de la sociedad catalana. 

Por supuesto que condenamos cualquier agresión contra su vehículo, contra us-
ted, o sea, es obvio que mi grupo condena esa violencia como supongo que usted 
condenará el mismo tipo de agresión que sufrió una trabajadora de Ciudadanos en 
Girona o un diputado de Premià de Mar de este hemiciclo, de Ciudadanos, que su-
frió también agresiones en su vehículo; los señalamientos a concejales de Tarrago-
na, de Lleida, de Girona. Supongo que usted condena también pues estos ataques a 
personas, que acabo de denunciar, que sufren en Manresa a manos de personas de 
la CUP, que son señalados particulares, en pasquines, acusados de fascisme, de ser 
fascistas, con nombre y apellidos. En Manresa, por cierto, en la zona de Manresa 
donde existen ya dos sentencias condenatorias contra individuos que agredieron a 
gente de Ciudadanos que estaba en una carpa, a veces a punta de navaja y al grito 
de «feixistes, espanyolistes», no sé qué, no sé cuántos, y fueron agredidos. Una de 
las sentencias ya es firme y la otra está recurrida, pero es condenatoria en primera 
instancia.

En definitiva, condenamos lo suyo; condene usted todo lo que afecta también a 
los demás. Usted parece que es selectiva, también lo es en el feminismo. Usted con-
dena toda manifestación machista, siempre y cuando no se dirija contra Inés Arri-
madas (veus de fons), que entonces usted no la condena, usted padece de feminismo 
selectivo. 

Respecto al diputado de Catalunya en Comú Podem, una diputada de su partido 
retiró las banderas españolas del hemiciclo. Nosotros ni retiramos las catalanas ni 
las españolas y son símbolos oficiales (veus de fons), en cualquier caso.

Y segundo, y, por último, ya para acabar, contestar al compañero de la CUP: no 
hay una estrategia de ilegalización contra la CUP, nosotros les ganamos en las urnas 
sobradamente y, con eso, nos conformamos y estamos muy contentos.

Y, nosotros..., dígame cuántos constitucionalistas les han ido a reventar a ustedes 
manifestaciones. Pues sus CDRs, con el apoyo del Gobierno...

El president

Ha exhaurit el temps, diputat...

Carlos Carrizosa Torres

...sí que ha ido a reventar manifestaciones del constitucionalismo.

El president

Moltes gràcies, diputat. (Veus de fons.) Sobre les esmenes?

Carlos Carrizosa Torres

Rehusamos las enmiendas. Perdón.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, a la votació. Li sembla..., de forma 
conjunta? 

Carlos Carrizosa Torres

Sí.
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El president

Sí? Passaríem, doncs, a la votació. 
Vots a favor de la proposta de resolució?
Vots en contra?
Queda rebutjada la proposta de resolució per 12 vots en contra, 8 a favor i cap 

abstenció.

Proposta de resolució sobre el respecte de la neutralitat institucional en 
les institucions públiques 

250-00204/12

Passaríem, doncs, al punt 3 de l’ordre del dia, que és la proposta de resolució so-
bre el respecte de la neutralitat institucional en les institucions públiques, presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre 
diputat Nacho Martín.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, president. Nosaltres presentem aquesta proposta de resolució per la neu-
tralitat, el respecte i la neutralitat institucional de les institucions públiques, perquè 
el que hem vist en aquests darrers mesos a Catalunya i, concretament, a la institució 
del Parlament de Catalunya, és una patrimonialització per part dels partits separa-
tistes del que són les institucions de tots. 

I això, alguns podrien dir: «No, clar, és que quan tu guanyes unes eleccions, 
tens dret a aplicar una determinada política de part.» I, efectivament, des del Go-
vern tu faràs sempre una política parcial, perquè has guanyat unes eleccions, t’has 
imposat amb una majoria determinada, però això no et dona dret a capitalitzar o a 
patrimonialitzar les institucions que són de tots. És a dir, tu podràs fer, com a Go-
vern, unes determinades polítiques, que no acontentaran a tothom, per descomptat, 
però això té uns límits. I els límits són, precisament, el fet de no excloure una part 
de la ciutadania de les institucions. El que fas tu..., quan, des del Parlament de Ca-
talunya, el senyor Torrent permet el fet de posar un llaç groc a la bancada del Go-
vern, està dient al conjunt dels ciutadans de Catalunya que no se senten identificats 
amb aquest símbol que queden exclosos de la representativitat, de la representació 
en aquest Parlament.

I jo crec que això és una cosa molt greu i que, fins i tot, crec que hauríem de 
demanar una reflexió al conjunt de les forces polítiques, perquè això no va en be-
nefici de les nostres institucions, ni molts menys, tot al contrari. Això el que fa és 
deixar de banda, allunyar una part de la ciutadania de les seves institucions. Els 
ciutadans catalans no separatistes també tenen dret a sentir-se representats pel Par-
lament, pel Govern, tenen dret a sentir-se aixoplugats i defensats per aquestes insti-
tucions i, per tant, no és just, en absolut, que es puguin veure exclosos per aquesta 
pretensió de patrimonialitzar les institucions.

És evident que això va molt en consonància i és molt coherent amb la visió de 
Catalunya que tenen els partits separatistes. Per a ells, les institucions catalanes han 
d’estar representades només per l’opinió dels partits separatistes perquè, per a ells, 
Catalunya és el separatisme, i la resta de Catalunya no existeix. Per tant, és normal 
que considerin que la institució s’ha de poder expressar o manifestar la seva llibertat 
d’expressió com un ciutadà. I això no és així. Els ciutadans tenim llibertat d’expres-
sió perquè tenim una relació amb la llei negativa; podem fer tot allò que la llei no 
ens impedeix, no ens prohibeix. En canvi, les institucions tenen una relació amb la 
llei positiva; poden fer tot allò que la llei els habilita per fer, per les seves competèn-
cies, per les seves funcions, i en les seves funcions, lògicament, no està entre elles el 
fet de fer pedagogia o propaganda d’una determinada opció política. 
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Hi ha diverses sentències, tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en què es parla, precisament, del fet que tant les estelades 
com els llaços grocs són símbols de partit, són símbols de part. (Remor de veus.) Per 
tant, i amb això volia fer esment al que deia...

El president

Els demanaria silenci, si us plau.

Ignacio Martín Blanco

Volia fer esment al que deia el representant de Catalunya en Comú Podem, quan 
comparava el fet de posar llaços grocs amb el fet d’exhibir una bandera espanyola 
constitucional, una bandera que, efectivament, és un símbol de tots, que pot agradar 
més o menys però, en tot cas, és un símbol oficial i no és un símbol de part. Com 
a representants polítics, òbviament que podem fer ostentació de símbols polítics 
que representen el conjunt de la ciutadania, el que no podem fer és intentar imposar 
una determinada manera d’entendre les institucions i intentar patrimonialitzar les 
institucions. 

El que deia jo crec que és un risc que hauria de fer reflexionar el conjunt dels 
partits separatistes, perquè això suposa excloure de les institucions catalanes una 
part important de la ciutadania de Catalunya. I jo crec que això, si més no, hauria 
de fer que aquests partits reflexionessin.

Per tant nosaltres, en la nostra proposta de resolució, el que demanem és precisa-
ment això: respecte a la neutralitat institucional de l’espai públic; impedir que aquest 
sigui patrimonialitzat per qui pretén excloure els qui pensen diferent; respectar la 
neutralitat institucional en les actuacions del Parlament de Catalunya i no permetre 
actes o accions que tinguin com a objecte l’ús partidista de la institució, i sol·licitar 
un informe als serveis jurídics de la cambra, en virtut del previst a l’article 10 dels 
Estatuts del règim i govern interiors del Parlament de Catalunya, perquè emetin la 
seva opinió fundada en dret sobre l’exhibició en l’hemicicle del Parlament de sím-
bols polítics.

De veritat que jo crec que estem en un moment en què cal tornar a prestigiar les 
institucions. El fet de patrimonialitzar les institucions el que fa és desprestigiar les 
institucions de tots i evitar o impedir que hi hagi una convivència pacífica, normal. 
I, en un democràcia civilitzada, el que es demana és precisament això, que els repre-
sentants públics siguin conscients que la seva llibertat d’expressió com a individus 
no es correspon amb una suposada llibertat d’expressió de les institucions, que no 
tenen aquesta llibertat d’expressió. 

Les institucions representen a tothom, no representen l’opinió d’una part, ni 
l’opinió de qui les ostenta en aquell moment, sinó, senzillament, una opinió que pot 
donar cabuda al conjunt de la ciutadania de Catalunya.

El president

Moltes gràcies, diputat. Atès que aquesta proposta de resolució no té esmenes 
presentades, donaríem la paraula a la resta de grups parlamentaris, començant pel 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. I, en nom d’aquest grup... (Veus de fons.) 
Sí, és posicionament –és posicionament. El Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, senyor president. Bé, nosaltres hem manifes-
tat en l’anterior proposta de resolució, doncs... (Anna Caula i Paretas intervé sense 
fer ús del micròfon. Veus de fons.)

El president

No necessàriament, i el Reglament així ho contempla, diputada. També li recor-
do que obrir un torn, ara, de paraula... Si volen intervenir, jo no tinc cap mena de 
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problema, demanen la paraula i poden fer les intervencions pertinents. (Marc Solso-
na i Aixalà demana per parlar.) Senyor Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

No, jo ho he preguntat abans de començar a intervindre, amb el mateix... (Veus 
de fons.) Però, bé, si de cas el que farem serà..., el que podem fer és, lògicament, 
doncs si la Mesa... Ho entén la Mesa així? Tota la Mesa entén que es canvia l’ordre 
i és de major a menor? (Veus de fons.) No és una qüestió de Mesa, és una qüestió de 
president?

El president

És una qüestió de..., en aquest cas, és qüestió del president de la Mesa. (Veus de 
fons.) Els condicionants de la Mesa són elaborar l’ordre del dia de forma conjunta, 
però tot el tràmit, dintre de la mateixa comissió, igual que els temps d’intervenció, 
és d’aquesta presidència. (Anna Caula i Paretas demana per parlar.) Senyora Caula.

Anna Caula i Paretas

Sí, no, a mi m’agradaria..., i està molt bé que ho expliciti d’aquesta manera, tan-
mateix, entenem que la Mesa és representativa d’aquesta cambra, que és representa-
tiva d’aquesta comissió. Per tant, com a grup parlamentari, entenem que el president 
el que fa és reflectir el posicionament de la majoria de la Mesa. Per tant, no com-
partim que el president es pugui manifestar en aquests termes, tot i que sigui la seva 
condició; entendríem que el president ha de parlar en nom de la representació de la 
Mesa i que hauria de ser per consens, igualment hauria d’escoltar el que parlen els 
grups parlamentaris.

Ens sorprèn. Ens sorprèn perquè vostè es manifesta..., no?, defensa un posiciona-
ment, i entenc que està canviant unilateralment la manera de funcionar de les comis-
sions. Per tant, entenc que això també seria per parlar-ne, com es fa habitualment, en 
una reunió amb els portaveus, que afecta al funcionament d’una comissió, i penso 
que seria imprescindible que la veu de tothom hi estigués representada. 

Gràcies.

El president

En aquest sentit, i com a president de la comissió, senyora Caula..., i vostè que 
té experiència de la legislatura passada, d’estar en aquesta mateixa comissió, li diré 
que l’escaleta del funcionament intern que estem portant a terme, els membres de la 
Mesa l’han hagut de rebre igual que aquest president, per part del lletrat i de Gestió 
Parlamentària, amb l’ordre tipificat, tal com estem seguint-lo. 

Dit això, prenem nota de la seva intervenció. Sí... (La secretària demana per par-
lar.) Secretària?

La secretària

En tot cas, eh?, i com a secretària, fer notar que és un canvi que fins ara no ha-
víem vist, i per tant, la disconformitat amb que es canviï l’ordre. Crec que és bo que 
es reculli la proposta i que els portaveus ho aclareixin per a les posteriors comis-
sions.

El president

Molt bé, queda... (La vicepresidenta demana per parlar.)

La vicepresidenta

La vicepresidència també s’adhereix a aquest fet.

El president

Molt bé, quedarà anotada en l’acta de la comissió. Continuaríem amb l’ordre es-
mentat i, en aquest cas, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.
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Marc Solsona i Aixalà

Bé, fet, doncs, el propòsit d’esmena, que és posi en consideració. 
Bé, com hem dit en l’anterior proposta de resolució, nosaltres l’anterior i 

aquesta ja les donaríem com a subsumides en el debat monogràfic de la setmana 
anterior. 

Senyor Martín, els grups polítics hem reflexionat, fa molts dies que reflexionem 
sobre aquestes qüestions. També per aquest... –faig la reflexió–, nosaltres també de-
manem respecte, respecte també a les nostres posicions. I, en qualsevol cas, els polí-
tics fem política, i això també s’hauria d’entendre com a tal. Perquè no som simples 
administradors, som càrrecs electes, elegits per unes voluntats populars, per tant, 
per fer la política que pugui emanar d’aquestes voluntats.

Dit això, nosaltres rebutgem, lògicament, doncs, aquesta proposta de resolució. 
És més del mateix, i no per persistir en la retòrica tindran més raó i, en qualsevol 
cas, nosaltres hi votem en contra.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà, i en 
nom d’aquest grup parlamentari, té la paraula la il·lustre diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Per manifestar-nos, posicionar-nos en la PR que s’escau, no?, 
penso..., i escoltava atentament el company de Ciutadans i realment, a vegades hi ha 
matisos que no compartim, no?, per tant, intentaré evidenciar-los de la manera més 
clara. Quan vostès parlen de que tothom ha de tenir dret a expressar-se, que la lliber-
tat d’expressió és un dret inherent, que hem de ser una societat plural, que respecti 
tots i a tothom; alhora ens volen proposar unes normes que ens portin a unes ins-
titucions asèptiques. El que vostès volen, al final, és ser asèptics, desinfectats i que 
ningú manifesti allò que pensa. Per tant, davant la riquesa del poble català, davant 
de la manera que té de reivindicar el que creu, que sempre és d’una manera pacífica, 
raonada, cívica, no pot ser d’una altra manera que defensar que les nostres institu-
cions, al final, siguin un mirall d’això, de la pluralitat del poble català.

I quan diem pluralitat, jo hi incloc a tothom: els incloc a vostès, ens incloc a nos-
altres, a tota la diversitat que hi pugui haver. Per tant, totes les opcions que normal-
ment posem sobre la taula són per manifestar aquesta diversitat. No com vostès, vos-
tès només volen que es parli d’allò que els agrada. N’hem vist algun clar exemple: o 
sigui, es manifesten si en un escó hi podria haver un llaç groc o no, però un llaç groc 
permet a tothom parlar de tot. Vostès a l’hemicicle, quan es parla d’una cosa que 
no els agrada, s’aixequen i se’n van. Per tant, jo penso que aquí, de vegades, hi ha 
una miqueta el mirall de com respecten uns la pluralitat, o la respecten els altres. Si 
parlem del llaç groc, no és un posicionament polític, el llaç groc és la defensa d’uns 
drets civils, que crec que tard o d’hora, ens atenyen a tots, els drets civils i polítics i 
la paraula «llibertat», en tota la seva màxima expressió.

Un altre punt que també els podríem posar sobre la taula, vostès diuen: «Acatin 
la llei, abaixin el cap i acceptin qualsevol esmena que pugui haver-hi.» Nosaltres 
diem: «Som un poble lliure, que ha de poder defensar tot allò en el que creu, que 
posa sobre la taula un referèndum i aquest referèndum té l’opció de votar sí o votar 
no.» Tornem a tenir una eina sobre la taula que permet manifestar-se a tothom. Ens 
permet votar «sí» o «no», i ens permet fer una campanya per defensar els arguments 
del sí, i els arguments del no. Per tant, tenen sempre l’opció de ser reconeguts, de ser 
escoltats, i d’una manera, ho torno a dir, cívica, pacífica i corporativa. 

Per tant, els convidem, els convidem a sumar-se a aquest àmbit, a aquestes me-
ses on realment es pot parlar de tot, i no només fer bandera d’allò que està prohibit 
parlar-ne.



DSPC-C 76
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CAI  23 

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran 
Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Doncs, malgrat tot, el debat està sent prou interessant, supo-
so que també el fet que les tres propostes de resolució tinguin, diguem, un mateix 
tema, per dir-ho així, permet que d’una a l’altra puguin anar-se fent consideracions. 
No puc estar-me –abans de pronunciar-nos respecte a la proposta de resolució– de 
fer alguna menció als debats que s’han produït en l’anterior. Jo crec que és..., vaja, 
molt difícil de sostenir que hi hagi aquí un tracte colonial respecte a Catalunya, en 
el que s’apliquin les polítiques, diguem, de l’imperi britànic a l’Índia. Això..., vull 
dir, crec que és objectivament molt difícil de sostenir.

Crec recordar haver llegit que als anys setanta el PSAN sostenia que Catalunya 
rebia un tracte colonial per justificar l’accés al dret a l’autodeterminació de Cata-
lunya. Crec que és una tesi que no es va imposar ni internament, ni en l’àmbit in-
ternacional. Crec que és molt..., vaja, molt fora de la realitat pretendre sostenir que 
aquí s’intenta aplicar un tracte colonial i una divisió que, normalment, en els casos 
colonials es basava en qüestions etnoreligioses i que no té res a veure amb la reali-
tat de Catalunya. Qui pretengui negar que al voltant de la qüestió de la secessió de 
Catalunya respecte a la resta d’Espanya hi ha una profunda divisió política i social 
a Catalunya, crec que el que està intentant negar és l’evidència, és com és Catalu-
nya mateixa.

Una altra cosa és si ens podem posar d’acord en com resoldre aquesta discrepàn-
cia bàsica, fonamental, que tenim sobre una qüestió, que no només és absolutament 
transcendent, sinó que, a més, en cas de produir-se és, diguem-ne, definitiva, eh? 
Perquè, pocs casos hi ha en la història –em sembla que només el cas de Labrador–, 
de països que passen a una secessió i immediatament després es reintegren. Per tant, 
ho dic per intentar mantenir els termes del debat, com a mínim, en uns mínims de-
nominadors que ens permetin entendre’ns.

Però, en qualsevol cas, respecte a la proposta de resolució: jo crec que caldria 
introduir algun matís. És veritat que nosaltres no hem presentat esmenes, però al-
menys, ho volem fer de paraula. Nosaltres pensem que l’espai públic no ha de ser 
neutral, l’espai públic ha de ser plural, eh? I, per tant, hi han de tenir cabuda totes les 
expressions, siguin, diguem-ne, polítiques, socials, culturals..., de qualsevol mena, 
vaja..., han de tenir cabuda en l’espai públic. I, evidentment, aquelles que siguin con-
tràries a drets fonamentals, que puguin ser constitutives de delictes d’odi, etcètera, 
jo crec que tenim les eines suficients perquè puguin ser combatudes. I, en qualsevol 
cas, si no, podem discutir sobre quines eines més serien necessàries. Però l’espai 
públic ha de ser plural. 

El que ha de ser neutral és l’Administració, les administracions públiques, per-
què estan, d’una banda, sotmeses a la llei, subjectes a l’ordenament jurídic, comen-
çant per la Constitució i l’Estatut, i per altra banda, han de servir a l’interès general. 
Per tant, jo crec que hi ha hagut una certa confusió, en la nostra tradició política, 
entre Govern i Administració, eh? I..., diguem, entenguin que, des de la nostra pers-
pectiva política, i després de tants anys de l’Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, doncs, pensem que..., especialment en l’època que Convergència gaudia d’una 
clara hegemonia, hi va haver una confusió molt clara entre Govern i Administració. 
Però, en moments tan delicats com els que estem vivint, amb debats que són tan 
sensibles com els que estem vivint, cal tenir una especial cura amb la neutralitat de 
l’Administració.

I també amb la pluralitat de l’espai públic. És a dir, nosaltres no advoquem per-
què hi hagi una retirada de tots els símbols que expressen algun tipus de solidaritat 



DSPC-C 76
17 d’octubre de 2018

Sessió 4 de la CAI  24

amb les persones preses, o una posició política a favor de la independència. Em sem-
blaria que això seria contrari als valors que conté l’Estatut i la Constitució. El que 
demanem és una reflexió col·lectiva sobre els processos a través dels quals es pro-
dueix un domini absolut d’una de les posicions en l’espai públic. Tinguem en compte 
aquells indrets de Catalunya, en els que... –jo crec que hem tingut, molt recentment, 
resultats electorals que poden permetre parlar d’això amb una certa base científica–, 
en què existeix gent que no comparteix la posició independentista, i en canvi, això 
no s’expressa en absolut públicament.

Per què passa això? O sigui, fem la reflexió de per què passa això? Com pot ser 
que hi hagi pobles de l’interior de Catalunya en què el vot de Ciutadans a les elec-
cions del 21 de desembre, doncs, assoleix un número significatiu, el 20, el 21 per 
cent, i en canvi, és absolutament invisible, això, en la realitat de l’espai públic del 
país. Per què? Doncs, perquè l’hegemonització de l’espai públic, la manca de plura-
lisme, en el sentit de que només s’expressa una de les opcions, exerceix una pressió 
social sobre la possibilitat de que altres opcions s’expressin.

Si volem tenir una reflexió sobre això, segurament no podrà ser en seu parlamen-
tària, per les limitacions pròpies dels formats dels debats, però jo crec que seria bo 
que la tinguéssim. Ara, concloure d’aquí que, el que cal és que no hi hagi expres-
sió de..., diguem, de les forces independentistes, del seu moviment social, etcètera, 
em sembla absolutament desaforat. Per tant, nosaltres, la nostra posició política és: 
en l’espai públic, pluralitat –cal tenir una reflexió sobre com es garanteix això en 
aquestes circumstàncies– i en les institucions públiques, sí, efectivament, neutrali-
tat. El que no vol dir que els seus governs respectius no puguin tenir una orientació 
política i no puguin tractar d’orientar el conjunt de les polítiques de l’Administració 
en aquest sentit, òbviament.

Però coincidim molt amb el que expressava el senyor Martín amb relació a la 
diferència de la relació amb la legalitat que tenim els individus i les institucions. 
Jo crec que això també val la pena tenir-ho en ment, perquè no són exactament les 
institucions subjectes de drets com ho són els individus i crec que això..., crec que 
podríem convenir-hi tots. Però nosaltres volíem acabar aquí, demanant simplement 
la votació separada del punt 3, perquè crec que, diguem, això probablement..., no sé, 
eh?, quina és la data del registre d’entrada, però, és fruït d’un incident que hi va ha-
ver en el Ple del Parlament, que crec que tots plegats hem demostrat que som capa-
ços d’haver superat i que no és ara mateix una font de conflicte, i crec que podríem 
convenir en què la solució trobada per conviure és bona.

Una altra cosa és el que s’expressa en el punt 2, que jo crec que també mereixeria 
una reflexió més enllà de la qüestió dels símbols. És a dir, en la legislatura passada 
es van produir esdeveniments certament extraordinaris, entre els quals, diguem, la 
pràctica ocupació de la seu parlamentària per partidaris d’una de les opcions polí-
tiques mentre s’estava celebrant una sessió plenària, en un fenomen que jo crec que 
seria bo tractar d’evitar, eh? Perquè, diguem, certament hi havia el risc que interferís 
en el desenvolupament de la sessió plenària i del ple exercici de les funcions de tots 
i cadascun de nosaltres.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. I, en nom d’aquest grup parlamentari, té la paraula l’il·lustre diputat 
Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. He fixat posició en el punt anterior, sobre els 
dos punts i, per tant, només faré una reflexió molt breu, per algunes coses que s’han 
dit, i algunes al·lusions que se’ns han fet. Nosaltres sempre hem dit que en el debat 
que té a veure amb l’ús dels símbols i en la neutralitat institucional, per nosaltres 
preval la llibertat d’expressió. Això no vol dir que nosaltres assumim com a positiu 
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tot el que passa amb la simbologia i l’ús que fan les diferents institucions; creiem 
que no, però creiem que, qui ha de garantir això són dos mecanismes: un, la capaci-
tat de les institucions, del Parlament de Catalunya, en aquest cas, i de la presidència 
del Parlament de Catalunya, de regular els límits del que permet fer un debat demo-
cràtic de forma viable en una institució com el Parlament, i, l’altra, és la responsa-
bilitat de tots els actors polítics. 

Jo sí que crec que és similar l’exemple dels llaços grocs amb els llaços de la ban-
dera d’Espanya, i amb el debat institucional que hi ha al fons. Quan algú diu: «No hi 
ha dret a patrimonialitzar les institucions, que són de tots, per fer les institucions de 
part.» Bé, i els símbols que són de tots? Tampoc els hauríem d’estar patrimonialit-
zant en les institucions públiques. I crec que quan algú agafa un símbol i comença a 
dir: «Aquest símbol és de tots», el que està caient és en una contradicció en termes, 
el que està dient és: «Jo us l’exhibeixo a la cara, perquè precisament no és de tots, i 
ho sé, i me’l vull apropiar políticament.»

Jo he vist el Grup de Ciutadans fer això, he vist el Grup del Partit Popular penjar 
banderes als seus escons, he vist la portaveu del Grup de Ciutadans exhibir el cor 
amb les tres banderes, que després va ser logotip electoral de la seva pròpia forma-
ció, en seu parlamentària, i a mi tot això em sembla molt bé. És a dir, jo crec que 
aquí, el límit és la responsabilitat política de cada qual, de no transformar les insti-
tucions públiques en grades d’animació i en permetre la viabilitat del debat polític. 
A mi m’agrada –i em sembla una bona notícia democràtica– que en els diferents par-
laments hi pugui haver diputats que exhibeixen pancartes per visibilitzar qüestions 
polítiques que volen posar en relleu i pugui haver simbologia política, crec que entra 
dins de la llibertat d’expressió.

I a partir d’aquí, comparteixo allò exposat pel diputat Pedret, del Grup Socia-
lista. Veiem escenes, en l’ocupació de l’espai públic, que jo crec que no estan bé, i 
crec que són criticables i crec que ho podem fer. Però crec que el millor que podem 
fer des de les institucions no és intentar limitar el dret a la llibertat d’expressió, sinó 
intentar fer una crítica que té a veure amb el sentit de responsabilitat de la ciutada-
nia. Jo crec que la major part de la ciutadania catalana, hagi votat el que hagi votat 
el 21 de desembre, i votés el que votés en un hipotètic referèndum, sap que portar 
Catalunya a espais molt reduïts de lluita simbòlica identitària empetiteix Catalunya 
i, probablement, fa un favor a aquells que no volen un bon futur per a Catalunya, 
sigui quin sigui.

Però jo crec que aquí qui ha de marcar la pauta és la responsabilitat de la ciuta-
dania i la responsabilitat dels seus representants públics. És per això que hi votarem 
en contra.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, la paraula al Grup Parlamentari de 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la pa-
raula l’il·lustre diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, sense voler-me apartar de la referència a la proposta de 
resolució que ara hem de votar, volia fer una referència al debat que tenim obert 
amb el senyor Pedret, perquè em sembla pertinent, precisament, pel debat que des-
prés abordaré sobre la proposta de resolució. Efectivament, jo no he fet referència 
a la naturalesa colonial de l’Estat espanyol a Catalunya –que és un altre debat en el 
qual no hi he entrat o no hi he fet referència–, al que sí que he fet referència, i sos-
tinc, és que en conflictes d’alliberament nacional, de processos d’autodeterminació, 
és clàssica l’estratègia de l’Estat i dels seus aliats d’intentar generar la centralitat del 
conflicte intern, per tal de desviar l’atenció del conflicte a propòsit del tema de l’au-
todeterminació.
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I he sostingut, i sostinc, que l’afirmació contundent de Ciutadans de que aquí el 
problema central és la fractura és perfectament sincrònica i funcional de l’afirma-
ció més elegant que el senyor Pedro Sánchez fa quan diu: «El conflicto no es entre 
Cataluña y el Estado, sino entre catalanes.» Forma part d’un mateix marc mental, 
que intenta desplaçar el conflicte real, que és el conflicte d’autodeterminació. (Veus 
de fons.) Bé, no, no..., no tinc la pretensió que vostès ho comparteixin, però sí que 
volia matisar aquesta discussió, perquè em sembla rellevant. Efectivament, nosaltres 
pensem que en aquest país hi ha fractura de classe social i que aquest és un conflicte 
fonamental; que, efectivament, hi ha diversitat política, i això està bé, i que, efecti-
vament, hi ha diversitat d’identitats, que està molt bé, evidentment, no?

Ara, el que també hi ha és un intent d’imposar per raons polítiques, una determi-
nada fractura social de naturalesa identitària o de naturalesa d’identitats polítiques, 
no? I nosaltres pensem que la solució és clara, a això, la solució és eixamplar drets: 
eixamplar drets civils, socials i polítics, inclòs el dret a l’autodeterminació, que és el 
que dona la llibertat d’expressió a tothom per igual i és la forma civilitzada i demo-
cràtica de resoldre aquests tipus de conflictes polítics.

I amb relació a això, president, i per acabar la meva intervenció amb relació a 
la PR, que és el que ara ens ocupa, quant a posicionament: mirin, nosaltres pensem 
que l’espai públic ni és neutral ni pot ser neutral. Qui el vol convertir en neutral, sens 
dubte, són les posicions polítiques despòtiques i autoritàries, evidentment. Des del 
nostre punt de vista, l’espai públic és sempre un espai de disputa democràtica, de 
debat democràtic, de dialèctica democràtica, perquè precisament quan això es regu-
la democràticament, aquesta llibertat d’expressió i aquesta diversitat d’expressió en 
l’espai públic, és quan la democràcia pot assolir nivells de major qualitat i de major 
maduresa.

I és efectivament en les lluites democràtiques en l’espai públic quan precisament 
es guanyen, històricament, els drets socials, civils i polítics. Per tant, la pretesa 
neutralitat no és altra cosa que la pretensió de neutralitzar l’espai públic per tal que 
aquest espai públic no pugui estar al servei d’aquesta disputa democràtica, que es a 
través de la qual es guanyen drets. Per tant, nosaltres pensem que vostès no volen 
un espai públic neutral, sinó que el que volen és neutralitzar l’espai públic –i acabo, 
president– perquè saben perfectament que la neutralització de l’espai públic, pròpia 
de tradicions despòtiques i autoritàries, és la que permet que l’espai públic no sigui 
neutral, sinó que sigui hegemonitzat per qui té el monopoli del poder econòmic, per 
qui té el monopoli de la força a través de l’Estat i, per tant, qui gaudeix de major 
capacitat coercitiva i, per tant, d’incidència mediàtica, etcètera. En definitiva, de les 
classes dominants o de les institucions que tenen el monopoli de la força. 

Per tant, nosaltres, per tots aquests motius i en defensa de la llibertat d’expressió, 
votarem que no a aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, diputat.
No hi ha esmenes presentades, passaríem doncs a la votació.
Vots a favor de la proposta de reso... (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) 

Digui’m, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Recordar-li que li he demanat votació separada del punt tercer..., sí?

El president

Té raó.
Votem l’1 i 2 de forma conjunta, els sembla? (Pausa.)
Passaríem, doncs, a votar el punt 1 i punt 2 de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
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Abstencions?
Queda rebutjada per 12 vots en contra, 8 a favor i cap abstenció.
Passaríem, doncs, al punt 3, de la proposta de resolució.
Vots a favor d’aquest punt?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada, amb 12 vots en contra, 6 a favor i 2 abstencions, la proposta 

de resolució.

Proposta de resolució sobre la promoció de l’esport femení
250-00278/12

Passaríem, doncs, al punt 4 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so-
bre la promoció de l’esport femení, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president; bon dia a tothom. Si em permet primer una 
prèvia, m’agradaria dir-li a la senyora Caula que estaria molt bé que parlés amb els 
seus companys del Congrés, perquè es veu que no els interessa gaire el que es par-
la allà, perquè marxen molt sovint. I de fet, a les comissions, ni tan sols apareixen 
gaire. I també, vostè, que sempre es vanta de que ho fan tot de forma tan pacífica...

El president

Li agrairia, diputada...

Sonia Sierra Infante

...li recordo que cap diputat de Ciutadans se n’ha anat mai a bloquejar cap mani-
festació. I companys que comparteixen amb vostè escons es dediquen a impedir el 
dret de manifestació.

El president

Diputada, si em permet...

Sonia Sierra Infante

Sí...

El president

Entenem que està en defensa d’una proposta de resolució, i li agrairia la recon-
ducció, en base a l’article 88. Gràcies. Continuï.

Sonia Sierra Infante

Sí, a la proposta d’avui volíem parlar de la igualtat efectiva entre homes i dones 
que, sens dubte, és un dels grans reptes que tenim. I un dels camps on es fa més pa-
lès és l’esport femení. Hi ha dades que esgarrifen, per exemple, el 80 per cent de les 
nenes no fan l’activitat mínima recomanada per l’OMS. I no complir amb aquesta 
recomanació vol dir que aquestes nenes tenen molt més risc de patir problemes de 
salut al llarg de la seva vida.

I si les nenes no accedeixen a l’esport de base, més difícil encara és per les dones 
poder dedicar-se professionalment a l’esport. I també és molt difícil poder arribar a 
ocupar llocs de gestió i organització. Diguem que en el camp de l’esport el sostre de 
vidre és encara més baix que en altres professions. 

Un altre dels aspectes molt preocupants, pel que fa a la dona i l’esport, és el trac-
tament que fan els mitjans de comunicació, pel que fa a les dones en aquest àmbit. 
Un estudi de la Universitat de Cambridge demostra, amb 160 milions de paraules, 
el tracte denigrant de les dones als darrers Jocs Olímpics. Això, sense comptar que, 
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evidentment, a qualsevol telenotícies, a qualsevol diari, es dedica moltíssim més 
temps als homes esportistes que no pas a les dones.

Per això, nosaltres presentem avui aquesta proposta de resolució, en la que de-
manem fomentar el paper de les dones a l’esport, tant professional com amateur, 
promoure la igualtat de gènere als centres educatius, potenciar la incorporació de 
dones àrbitres i jutges i col·laborar amb els mitjans d’informació, perquè li donin un 
altre tractament a l’esport femení.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. S’han presentat esmenes per part de dos grups, i en 
nom del primer grup, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la 
il·lustre diputada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Agrair a Ciutadans la presentació d’aquesta PR, perquè real-
ment respon a una gran necessitat per corregir els desequilibris existents entre dones 
i homes en l’àmbit de l’esport. 

Abans d’entrar en matèria, però, m’agradaria posar sobre la taula dos fets impor-
tants. El primer és que la Secretaria General de l’Esport, des del 2015, està duent 
a terme les accions amb relació al compliment de l’establert a la Llei 17/2015, del 
21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, mitjançant el desenvolupament 
dels diferents plans de treball del Consell Català de l’Esport. I, més específicament, 
mitjançant el programa «Dones i esport». Aquest programa..., l’objectiu d’aquest 
programa és el d’impulsar actuacions adreçades a corregir, a tots els nivells, els de-
sequilibris existents entre dones i homes en l’àmbit de l’esport i fomentar els meca-
nismes d’intercanvi de coneixements i experiències que facin possible avançar cap 
a la igualtat efectiva. 

El segon punt és exposar-vos i posar en el vostre coneixement que s’està elabo-
rant una proposta de projecte de la nova llei de l’esport i l’activitat física per part de 
la Secretaria General de l’Esport, que denomina el títol segon com: «L’esport i acti-
vitat física en igualtat.» Aquest principi estableix com a dret inherent a tota persona, 
sense cap tipus de distinció, la pràctica de l’esport i l’activitat física. En aquest sen-
tit és i serà responsabilitat directa de totes les entitats i agrupacions esportives, així 
com de les administracions públiques, estimular i recolzar la promoció de les dones 
a l’esport i en el desenvolupament de l’activitat física a tots els nivells i en totes les 
estructures, amb la finalitat de portar a la pràctica el principi d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes.

Entrant en matèria de la mateixa PR, pel que fa al punt 1, cal esmentar que el Pla 
estadístic del Consell Català de l’Esport contempla actuacions que faciliten infor-
mació de la situació de l’esport des del punt de vista de gènere. Dos, que cada qua-
tre anys es realitza un estudi d’hàbits esportius i que, anualment, també es realitza 
el recull estadístic d’aquestes dades. És per tot plegat que es considera innecessari 
afegir una actuació nova amb la mateixa finalitat. Per aquesta raó, s’ha fet esmena 
de modificació, que ha quedat acceptada pel grup de Ciutadans.

Pel que fa al punt 2, el de: «Fomentar el paper de la dona a l’esport professio-
nal i no professional, garantint la seva inclusió en els llocs de gestió, organització, 
responsabilitat esportiva i lideratge de projectes», hi estem totalment d’acord. Us 
avanço també que en el text de la nova llei de l’esport i l’activitat física, l’article 22: 
«Obliga les entitats privades amb competències públiques delegades, és a dir, a les 
federacions esportives, especialment, a fer un pas endavant per la paritat en els òr-
gans directius. I han d’estar constituïdes d’acord amb els principis de representació 
democràtica. És per aquest motiu que, les juntes directives de les federacions hauran 
de garantir una presència de dones i homes, segons la qual cap sexe no superi el 60 
per cent del conjunt de persones, ni sigui inferior al 40 per cent.»
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Al punt 3 es parla de desenvolupar programes de formació en els centres edu-
catius per promoure la igualtat de gènere a través de l’activitat física i l’esport. Cal 
dir que ja es duen a terme diversos programes, entre altres, per exemple, els tallers 
de coeducació organitzats entre la Secretaria General de l’Esport i l’associació Let’s 
Women, tallers que estan adreçats a nens i nenes de primària i secundària dels cen-
tres del Pla català d’esport a l’escola i els consells esportius de Catalunya. O, per 
exemple, els tallers d’habilitats per a la vida en equitat, sota l’assessorament de 
l’Àrea d’Esport Escolar i el Gabinet de Gènere del Consell Català de l’Esport i que 
es duen a terme mitjançant l’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar 
de Catalunya.

Pel que fa al punt 4, s’ha presentat una esmena de modificació en els següents 
termes: «Els ajuts no han de ser només en l’àmbit de l’esport federat, sinó que han 
de ser també a l’esport escolar i universitari.» La convocatòria anual de subvencions 
als consells esportius estableix com a criteri de valoració la participació femenina 
en les competicions esportives escolars. I, de fet, totes les convocatòries de subven-
cions i ajuts del Consell Català de l’Esport incorporen paràmetres específics de va-
loració, amb especial atenció a l’esport femení i la igualtat d’oportunitats, i contenen 
clàusules d’acció positiva enfront de l’esport femení. Per la temporada 2016-2017 es 
van valorar seixanta-dos sol·licituds i se n’han subvencionat quaranta-una, amb un 
total de, per exemple, 243.750 euros. Pel que fa a la temporada 2018, ja s’han resolt 
les subvencions a les federacions amb dos subprogrames que tenen perspectiva de 
gènere.

Cal esmentar l’article 61 de la nova llei de l’esport i l’activitat física, que con-
templa programes i ajudes per a l’alt rendiment i tecnificació de la Generalitat de 
Catalunya, en el marc de les pròpies competències, que vetllarà per tal que la dona 
esportista d’alt nivell, un cop hagi donat a llum, pugui reprendre la carrera esporti-
va, així com que disposi d’un sistema de protecció laboral específic en igualtat de 
condicions respecte als esportistes masculins.

Pel que fa al punt número 5, hi estem totalment d’acord, que s’ha de potenciar la 
incorporació de dones àrbitres i jutgesses en l’àmbit de la competició tant professio-
nal com no professional. De fet, la formació de jutges és competència directa de les 
federacions esportives, i des del Govern, però amb la col·laboració d’aquestes enti-
tats, es fomentarà l’accés de la dona a través de diferents formacions.

Pel que fa al punt 6, s’ha presentat i s’accepta que queda..., s’accepta una esme-
na de modificació que ha quedat de la següent manera: «Promoure campanyes o 
acords de col·laboració amb mitjans de comunicació, amb l’objectiu que es difon-
guin els èxits dels equips femenins i dones esportistes, que constitueixen una font 
de motivació per a nens i nenes en edat escolar.» En aquest sentit, a banda de poder 
establir acords de col·laboració amb els mitjans de comunicació, la Secretaria Gene-
ral de l’Esport ja ha endegat diverses campanyes. Per exemple, s’ha revisat la utilit-
zació del llenguatge no sexista, plural i respectuós en les comunicacions internes i 
externes, o s’han fet actes institucionals de reconeixement d’esportistes en totes les 
representacions territorials de l’esport a les comarques.

Pel que fa a l’autocrítica –que hem de fer– dels mitjans de comunicació, haig de 
comentar que a la jornada Les Dones Periodistes en la Comunicació Esportiva, que 
es va dur a terme el 19 del III del 2018, es van presentar algunes dades importants 
i alarmants que, com a dona i com a esportista, m’agradaria fer palès avui aquí, per 
deixar clar que encara hi ha molta feina a fer. El volum de temps de l’esport femení 
en els teleinformatius a TV3 va ser d’un 3,9 per cent, i a l’Esport 3, d’un 5,3 per cent, 
mentre que el masculí estava al 91,5 i al 89,9, respectivament. Aquesta xifra no es 
correspon amb la proporció de les dones federades a Catalunya, que en aquest mo-
ment és d’un 23,7 per cent. Pel que fa a les retransmissions esportives, l’esport feme-
ní representa un 4,7 per cent del temps, contra 95,3 de l’esport masculí. Pel que fa a 
la presència de les dones com a professionals de la comunicació a TV3..., el 35,7 per 
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cent han estat efectuades per una dona, contra el 64,3, que són dels homes. Fora del 
plató les dades són encara més escandaloses, i és d’un 6,1 per cent, enfront del 93,9. 

Per tant, aquesta és una assignatura pendent, i seguirem avançant per arribar a 
aconseguir una organització més justa, més paritària, i ajudar a normalitzar la in-
corporació de la dona en totes les estructures que tinguin a veure amb l’esport.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Republicà i, en 
nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Afegir-me al que comentava la diputada Tarrés: agraïm que 
sigui un tema que es posi sobre la taula. Penso que totes dues el sentim de molt a 
prop, hi estem molt implicades i probablement ha sigut una de les àrees on hem llui-
tat més en aquesta vida. 

Tanmateix, sí que defugir, a vegades, l’ús només com a eina política. Està molt 
bé que de tant en tant aportem una PR que parli de l’esport femení i n’esmentem, 
doncs, a vegades, fins i tot, aquells punts que tots compartim. Tanmateix, demanar 
a tots els grups parlamentaris que més enllà de la proposta de sumar-nos tots a la 
promoció de l’esport, i sobretot, a l’esport femení, sigui quelcom més que un eslògan 
polític, i que realment ens ho creguem, com una eina molt, molt potent, de cohesió 
social, de transversalitat, de canvi de rols, i fem una aposta definitiva per això.

Subscriuria moltes de les paraules que ha dit, votarem que sí a aquesta propos-
ta de resolució, crec que hem pogut millorar o matisar algun aspecte i agraïm que 
s’hagin acceptat les nostres esmenes. També perquè moltes de les coses que aquesta 
PR posa sobre la taula ja s’estan fent o, com a mínim, tenim molt present que són 
importants i s’han de seguir potenciant.

En referència als mitjans de comunicació, feia una exposició del tant per cent 
d’esport femení que veiem. Tanmateix, jo també penso que hem d’obrir una mica la 
perspectiva i parlar d’altres àmbits; no només, en els mitjans de comunicació, hi ha 
en precari el tant per cent d’esport femení, sinó que també hi ha en precari el tant 
per cent d’esports diferents al futbol. Hi ha en precari les notícies diferents, que no 
estiguin centrades, moltes vegades, en el futbol –en el Barça i en l’Espanyol. Per 
tant, penso que ha de ser una lluita compartida, no només de l’esport femení, sinó 
de la pluralitat de l’esport al nostre país. Per tant, afegir aquí que aquesta perspecti-
va, una miqueta, l’ampliem.

Tanmateix, amb Ciutadans, a vegades, tindríem una mica de diferència en l’en-
foc de com treballem i com volem potenciar la dona. I ho posaré en context amb 
una proposta de resolució que vam votar aquí. El seu mirall de com la dona s’ha 
d’integrar a l’arbitratge i al futbol femení, en una proposta de resolució, era que les 
dones facin cursets d’arbitratge de dones amb dones, i que el seu objectiu és que la 
Lliga femenina de futbol sigui xiulada íntegrament..., i el cent per cent siguin do-
nes. Jo ho sento molt, però el meu mirall d’integració, de bagatge de l’esport femení 
no és aquest. El meu mirall de l’esport femení és la igualtat entre dones i homes, 
però efectiva. Jo, si faig un curs d’arbitratge, voldré aspirar a xiular al màxim nivell 
possible, i si això és xiular un Madrid-Espanyol de la Lliga de futbol masculina, és 
aquell, el meu referent. I aquí sí que no ens hi trobaran, si el que pensen és que la 
màxima il·lusió d’una dona àrbitre és xiular el partit de referència de futbol femení 
d’aquell cap de setmana de la lliga. 

Per tant, aquí discrepem, discrepem en la manera que vostès tenen d’enfocar la 
igualtat d’home i dona. Ha de ser plural; igual que veiem amb normalitat que hi hagi 
homes a les banquetes dels equips femenins, hem de veure amb normalitat que hi 
hagi dones a les banquetes dels equips masculins. Igual que veiem amb normalitat 
que àrbitres xiulin partits masculins, hem de veure amb normalitat que dones xiulin 
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partits masculins. Aquí ens hi trobaran, perquè realment aquesta és l’aposta d’igual-
tat que nosaltres veiem.

També discrepem en un altre aspecte, i és en l’ús que fan vostès, a vegades, de 
l’esport federat, que té potser una connotació negativa. Jo penso que tornem a ser 
plurals, hi ha esport federat –hi ha esport per a tothom–, hi ha esport escolar, hi ha 
esport universitari... Per tant, moltes vegades, els termes negatius són cap a l’esport 
federat, el tema d’igualtat el plantegen cap a l’esport federat. Ampliem-ho: l’esport 
i la igualtat és en tots els àmbits i entenc que tots aquests àmbits que he esmentat 
són complementaris. Cadascú dona solucions a una realitat i unes necessitats. Per 
tant, apostem perquè aquesta igualtat sigui transversal i realment hi sigui en tots els 
àmbits.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, i en nom de... (Veus de fons.) No, perdó, el Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre dipu-
tada Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Gràcies, president. Bé, només dir que coincidim plenament amb la proposta de 
resolució que es presenta avui aquí. És evident que la promoció de l’esport ha d’es-
devenir una igualtat de gènere en totes les disciplines esportives. Aquí també se n’ha 
parlat, hem parlat de l’esport base, l’esport universitari, l’esport federat..., és evident 
que també hem de diferenciar entre aquests termes, perquè jo sí que posaria sobre 
la taula que l’esport base –i crec que molts diputats i diputades d’aquesta sala coin-
cidiran amb mi– la paritat es compleix bastant, a l’esport base, eh?; sobretot perquè 
molts nens i nenes en edat escolar practiquen tot tipus de disciplines esportives i, per 
tant, la diferenciació no existeix gaire.

Aquí comença la diferenciació quan ja parlem d’esport federat. I és cert –és 
cert– que hi ha una discriminació bestial en temes de disciplines esportives, ja, de 
l’àmbit federat, no? Voldria posar-los un exemple, molt rellevant, i que aquests dies 
ha estat notícia. L’equip femení de la Selecció Espanyola d’Hoquei Patins ha estat a 
Portugal fent el campionat d’Europa. I no han quedat campiones d’Europa, perquè 
falta un minut i mig per acabar el campionat, però es va suspendre perquè l’huracà 
Leslie va arrencar un tros de teulada i van haver de suspendre el partit. Curiós que, 
TV3 va treure una notícia, precisament, perquè va passar l’huracà Leslie, no per dir 
que l’equip femení podia haver acabat campiona d’Europa perquè estava guanyant 
en aquell moment.

Per tant, és veritat que els mitjans de comunicació només ens ensenyen el que vo-
len, en el moment que volen. I que aquí hem de posar sobre la taula també un tema 
molt important, que és tot el tema econòmic; el poder econòmic que envolta tot el 
món de l’esport. Sobretot, en món de l’esport, el món del futbol. En aquest país sem-
bla que només es jugui a futbol..., hi han molts d’altres esports. 

I també m’agradaria destacar que és veritat, malgrat que la dona no està repre-
sentada en tots els esports, sí que tenim exemples molt curiosos, com és per exem-
ple, la natació sincronitzada, que està gairebé al cent per cent amb dones; hi ha molt 
poca representació masculina, i en canvi, l’esport..., com el futbol, o el bàsquet, ens 
ensenyen molt més que hi ha la participació del món masculí. 

Per tant, hauríem d’intentar, de totes maneres, que totes les disciplines esporti-
ves poguessin estar de forma paritària representades per homes i per dones i, per 
tant, no voldria afegir gaire res més, només que donarem suport a tots els punts de 
la moció presentada.
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I m’alegro que la majoria d’intervencions s’hagin fet, de moment, donant recol-
zament a aquesta proposta de resolució, perquè potser fins i tot ho podrem aprovar 
de forma unànime. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Nosaltres votarem favorablement a la moció, 
creiem que generarà un ampli consens, però creiem que també és l’oportunitat per 
parlar de dos elements fonamentals. Un, jo crec que arrosseguem, diguem, com a 
dèficit democràtic, institucional, probablement en tota la nostra història democràti-
ca, que és la manca de voluntat d’avaluar l’impacte de gènere de la mateixa feina 
institucional. O sigui, quin impacte de gènere tenen les nostres institucions, quin im-
pacte de gènere tenen les iniciatives polítiques i administratives que contínuament 
es produeixen al país.

Crec que en el cas de l’esport és àmpliament visible, perquè la desigualtat és tan 
abismal, que tota incidència administrativa és clarament insuficient i genera, di-
guem, clarament, les disfuncions en matèria de gènere que té la intervenció pública 
en matèria d’esports. Però crec que no és una excepció, i crec que cada cop més, les 
administracions públiques haurien d’escoltar més el que passa al país. Jo crec que 
el 8 de març de l’any passat va ser una clara manifestació, molt massiva, de molts 
homes i dones –especialment dones–, que el que deien és: «Volem que la igualtat de 
gènere i que el feminisme sigui la llei que regeixi les societats en el futur.» I jo crec 
que en això, en matèria d’esport, hauríem d’anar avançant. 

Crec que també l’esport ens permet, diguem, visualitzar com les desigualtats 
econòmiques fomenten i amplifiquen altres desigualtats. Quan parlem de la des-
igualtat entre l’esport masculí i femení, o entre el futbol i la resta d’esports, no po-
dem deixar de comentar que és un cercle viciós. És a dir, que la predominança del 
futbol, per exemple, en els mitjans de comunicació no està donada, sinó que genera 
i amplifica la seva predominança, i que, per tant, és un peix que es mossega la cua. 
I crec que això és un comentari que podem extrapolar a altres sectors econòmics i 
a altres sectors on es produeix una desigualtat de gènere. I crec que allò fonamen-
tal de les institucions és que no poden fer política sobre les desigualtats observades, 
sinó precisament que hem de fer política per resoldre aquestes desigualtats i treba-
llar per fer-ho.

Jo crec que aquí, tant en l’àmbit material, com en l’àmbit de promoció de l’es-
port, com en l’àmbit de generació de referents mediàtics, i de donar a l’esport femení 
un pes mediàtic, a l’altura de l’esport masculí, tenim un deute pendent. I, per tant, 
nosaltres votarem a favor de la moció.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem al Grup Parlamentari de Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat 
Carles Riera. Subgrup...

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, nosaltres considerem aquesta PR insuficient, o en part, 
desaprofitada, i vull assenyalar quins aspectes hi trobem a faltar, o no prou conside-
rats, o no prou aprofundits. 

En primer lloc, podria ser una PR –no ho és, i per tant, n’haurà de venir una 
altra, no?– que també fes referència a la necessitat d’abordar la igualtat i la no dis-
criminació en l’esport de les persones LGTBI. Creiem que aquest és un tema opac, 
absolutament, en aquests moments, en la nostra societat. I en absolut tractat ni re-
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conegut adequadament, i òbviament, això genera les condicions idònies per tota 
mena de discriminacions i de desigualtats. Per tant, aquest és un tema que caldria 
abordar. No ho fa aquesta proposta de resolució i, per tant, és una qüestió que volem 
assenyalar.

D’altra banda, és una proposta de resolució que parla del foment de l’esport de les 
dones, o del foment de l’esport femení. Nosaltres pensem que això no és exactament 
el mateix que el que hauríem d’aspirar i albirar, que és a una transformació femi-
nista de l’esport. Una transformació de l’esport en clau feminista i amb perspectiva 
de gènere. Per tant, diguéssim, que aquesta proposta de resolució aborda només una 
part de la qüestió, perquè ens sembla que no és exactament el mateix parlar de fo-
ment de l’esport de les dones, o de l’esport femení, que parlar d’una transformació 
de la cultura de l’esport en clau i en perspectiva feminista i de gènere. 

I, d’altra banda, també hi trobem a faltar un esment més contundent i més clar i 
més explícit a tota la gran problemàtica de les actituds sexistes, masclistes i LGTBI-
fòbiques en l’esport, tant en l’àmbit, diguéssim, privat, de les relacions que es donen 
internament, en els equips i en les entitats esportives, i en les competicions esporti-
ves, com també en expressions públiques de naturalesa sexista, masclista o LGTBI-
fòbica, que es donen, malauradament, sovint, en l’esport i en la seva expressió en 
els mitjans de comunicació. Per tant, trobem a faltar aquests aspectes. Creiem que 
hauríem d’entrar en aquests debats i que això fos motiu de futures propostes de re-
solució.

Tanmateix, no podem estar en contra de les propostes concretes que aquesta pro-
posta de resolució fa, tot i considerar-les insuficients i parcials, i, per tant, també hi 
votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre 
diputada Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair la presentació d’esmenes 
que sens dubte han enriquit i han matisat la proposta inicial. I m’ha sorprès una mica 
sentir al senyor Riera, totes les esmenes fantàstiques que podrien haver presentat, i 
que no ho han fet. Tenim un procediment per millorar les propostes de resolució d’al-
tres grups, que és presentar esmenes. Em sorprèn molt que ho digui ara, in voce, però 
no les hagi registrat per escrit. En tot cas, el convido a que vostè presenti una pro-
posta de resolució que, sens dubte, serà fantàstica i ens la mirarem amb molt de gust.

Després, també volia comentar que m’ha sorprès el que ha dit la senyora Caula, 
perquè el punt 5 d’aquesta proposta de resolució d’aquesta legislatura, que és el que 
estem tractant avui, no diu res del que ha dit ella. Ho llegeixo, diu: «Potenciar la in-
corporación de mujeres árbitros o juezas en el ámbito de la competición profesional 
y no profesional, fomentando el acceso de la mujer a cursos de formación para árbi-
tros y jueces.» Punt, no diu res del que ha explicat ella. 

En tot cas, hi torno a insistir, agraïm la presentació d’esmenes. Aquesta proposta 
de resolució demostra que quan parlem d’allò que ens uneix podem arribar a acords. 
I agrair també el vot afirmatiu, el vot positiu de la resta de formacions.

Gràcies.

El president

Entenc, diputada, que queden acceptades...(Veus de fons.) Moltes gràcies, diputada.
Passaríem, doncs, a la votació d’aquesta proposta de resolució. (Veus de fons.) 

Vots a favor amb les esmenes incorporades s’entén. 
S’aprova la proposta de resolució per unanimitat.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre les accions de la Generalitat en 
la gestió de la seva imatge corporativa i les accions previstes per a 
impedir-ne la usurpació o la utilització no reglamentària

354-00026/12

Passaríem al punt 5 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de sessió informati-
va, davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre les accions de la Generalitat en la gestió de 
la imatge corporativa i les accions previstes per impedir-ne la usurpació o la utilit-
zació no reglamentària. Presenta aquesta sol·licitud el Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Vol...? (Veus de fons.) Té la paraula l’il·lustre diputat Carlos Carrizosa, per un 
temps màxim de cinc minuts, en el cas de les sol·licituds de compareixença i sessió 
informativa.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, iré muy rápido, señor presidente. Solamente es para justificar la necesidad 
de que comparezca el vicepresidente de la Generalitat, precisamente, como dice el 
texto de nuestra propuesta, para explicarnos qué acciones ha emprendido la Genera-
litat en la gestión de su imagen corporativa, y las que piensa hacer para impedir la 
usurpación de la utilización no reglamentaria de los emblemas, escudos y nombres 
de la Generalitat de Catalunya, por personas ajenas, en la actualidad, a la Genera-
litat de Catalunya.

Y esto viene, como todo el mundo sabe, por el uso que le daba el expresidente 
de la Generalitat, señor Puigdemont, hoy huido de la justicia, a los emblemas de la 
Generalitat. Y vale más una imagen que mil palabras. El escudo de la Generalitat 
de Catalunya, poniendo «Govern legítim», y otros, en su página web de Govern de 
la República, que eran utilizados por el señor Puigdemont. Óbviamente, esta utili-
zación no es lícita, no es legal, debe ser perseguida por parte de la Generalitat y, si 
no lo es, pues, deberán responder de por qué se consiente el uso de los símbolos y 
emblemas de la Generalitat por parte de personas que no tienen derecho a utilizarlos 
ni a arrogarse la representación que el uso de estos símbolos representa.

Por eso, como es importante esta cuestión para que..., pues, que los símbolos de 
la Generalitat, una vez más, representen a la propia Generalitat, que la Generalitat 
nos representa a todos, a todos los catalanes y no solo a unos pocos, es por lo que 
pedimos que comparezca el vicepresidente del Govern y que nos explique también: 
¿Qué acciones ha emprendido en su caso? ¿Qué expedientes administrativos tiene 
incoados o interpuestos en su departamento, puesto que él es el responsable legal –y 
así está establecido en nuestros reglamentos– del uso de estos símbolos?

El president

Gràcies, diputat. Algun altre grup demana la paraula? (Ferran Pedret i Santos 
demana per parlar.) Senyor Pedret...

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, president. Hem convingut, crec, fa un moment, que els assenyalaments 
no estan bé, però aquí algú ha llegit les preguntes parlamentàries d’algú. En tot cas, 
està molt bé que s’hagi presentat aquesta sol·licitud de sessió informativa. Creiem 
que hi ha una realitat, que és que, des de diversos àmbits s’està fent un ús de deno-
minacions, de logotips, de tipografies, de webs amb l’aparença de les webs institu-
cionals de la Generalitat de Catalunya que..., vaja, que contravé les normes internes 
que té la Generalitat de Catalunya respecte als usos dels seus propis logotips, tipo-
grafies, imatge corporativa, etcètera, i que, en canvi, no veiem que hagi suscitat cap 
acció en defensa d’aquests per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, com 
creiem que s’hauria produït, sens dubte, si una empresa privada sense cap justifica-
ció, hagués fet un ús d’aquests logotips, etcètera, no?
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Per tant, ens sembla convenient que el responsable, en aquest cas el conseller 
d’Economia i Hisenda, vingui i pugui donar explicacions respecte a tot això. I crec 
que faríem malament de convertir això una altra vegada en una qüestió de fronts. Jo 
crec que els símbols institucionals, no poden estar a disposició de qualsevol que en 
vulgui fer un ús, diguem, contrari al que marquen les pròpies normes internes de la 
Generalitat i el que és raonable, tenint en compte que no representen cap institució 
en aquest moment.

El president

Moltes gràcies, diputat. (Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.) Havia pre-
guntat si algun grup parlamentari..., no hi ha cap mena de problema, aquesta Mesa 
i aquest president li donaran la paraula, però, fixi’s, de vegades les casualitats quan 
les xoquem..., com amb el que ha passat abans. Vull dir, a vegades, la reflexió és 
bona i el Reglament és molt útil. Té la paraula el senyor Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, nosaltres, si de cas..., intervindrem en funció de la sol·licitud que hi hagi, 
però dir i anunciar que, de la número 5, la 8, la 10, la 11 i la 12, que competeixen al 
Departament d’Economia, les votarem en contra, en aquest mateix paquet, si vostè 
ho vol fer agrupar. Però en aquest sentit –i no és per entrar en debat–, al senyor Pe-
dret, dir-li que vostès han presentat ja una proposta de resolució en aquests termes 
que vostè explicava ara, i que, per tant, ja es podrà debatre en comissió en aquests 
termes que vostè diu ara i que, per tant, posa de manifest que, doncs, ja té un camí 
parlamentari, més enllà de la compareixença.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud de sessió informativa?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.

Sol·licituds de sessions informatives acumulades sobre la difusió per 
megafonia interna de la convocatòria d’una concentració en horari 
laboral i d’atenció al públic davant la Delegació del Govern a Girona

354-00033/12 i 354-00034/12 

Passaríem, doncs, a la sol·licitud de sessió informativa, davant la Comissió d’Afers 
Institucionals, del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública per la di-
fusió per megafonia interna de la convocatòria d’una concentració en horari laboral 
i d’atenció al públic davant de la Delegació de Govern de Girona. El grup parlamen-
tari que ha presentat és el Grup Parlamentari de Ciutadans. Vol intervenir? (Veus de 
fons.) Té la paraula, en nom d’aquest grup, l’il·lustre diputat Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias, presidente. Servirá esta intervención también para introducir la presen-
tación, también, de la solicitud de comparecencia del punto 7, puesto que se refie-
ren..., solicitamos comparecencias de personas diferentes, pero se refieren a un mis-
mo hecho. Hoy los partidos separatistas han hecho aquí un ejercicio de coherencia 
cuando han rechazado votar a favor de nuestra propuesta para, precisamente, con-
denar el uso partidista que se hace del espacio público y, en el caso que compete, de 
los centros de trabajo.

Y lo han hecho vistiéndolo de excusas y de subterfugios, cuando la realidad es 
que ellos quieren utilizar las instituciones, quieren utilizar los recursos públicos y 
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quieren utilizar el espacio público sin escrúpulos y como les venga en gana, como 
verán ahora mismo en el desarrollo de la explicación del hecho concreto que compe-
te a la Delegació del Govern de Girona. Se les ha puesto a ustedes de moda, ahora, 
difundir la palabra del procesismo mediante megafonía y altavoces, como vimos..., 
y, además, utilizando esta megafonía de edificios públicos, como pudimos ver en 
varias noticias: lo que ha sucedido en el ayuntamiento de Vic y lo que ha sucedido 
también en la Delegació del Govern de Girona.

Ustedes cada viernes a las doce de la mañana celebran concentraciones para 
pedir la libertad de los presos y el retorno de los fugados. Y ustedes, en lugar de 
convocarlo por otras vías, ustedes utilizan la megafonía institucional para convocar. 
Y, bueno, diversos testimonios y diversas informaciones hacen que nosotros tenga-
mos que reaccionar y tengamos que pedir aquí las comparecencias de los máximos 
responsables. Por un lado, el señor Puigneró, máximo responsable de la Función 
Pública. Y, al ser un hecho que consideramos especialmente grave, también pedi-
mos la comparecencia del vicepresidente de este Gobierno, del señor Pere Aragonès. 

Nosotros consideramos que esto es inaceptable, por lo cual, creemos que uste-
des, que dicen que permiten todos los debates..., tendríamos muchas cosas que decir 
sobre esto. Pero lo que les pedimos es que tengan valentía; si tienen valentía de ha-
cer esto, que vengan aquí y que depuren responsabilidades y que den la cara estas 
personas que, al final, son los máximos responsables del hecho en cuestión.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol demanar la paraula? (Pau-
sa.) Algun altre grup? No? (Marc Solsona i Aixalà demana per parlar.) En nom del 
Grup de Junts per Catalunya, té la paraula l’il·lustre diputat Marc Solsona.

Marc Solsona i Aixalà

Bé, simplement anunciar que a la 6, i a la 7 també, hi votarem en contra, perquè 
entenem que més que una sol·licitud de compareixença..., que això són preguntes 
orals, que es poden tramitar amb un altre procediment parlamentari. Per tant, en 
aquest cas, no..., també ho rebutgem.

El president

Moltes gràcies, diputat. Entenem que la votació la faríem de forma conjunta, del 
punt 6 i 7, pel que he entès? O ho faríem de forma diferencial?

Dimas Gragera Velaz

Nosaltres votarem el mateix, està clar, llavors...

El president

Bé, doncs, portarem a terme dues votacions, entenent que la seva intervenció val, 
també, per al punt 7, i els altres grups... (Veus de fons.)

Bé, portaríem la sol·licitud a votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.
Passaríem, doncs, al punt 7, a la votació del punt 7, que és la sol·licitud de sessió 

informativa també.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.
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Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya perquè informi sobre el compliment del tractament i la 
protecció de dades personals dels ciutadans i del manteniment del 
secret estadístic, i del cap del Gabinet Tècnic del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els motius 
pels quals va rebre de l’Institut d’Estadística de Catalunya una còpia del 
Registre de població de Catalunya, l’ús que se’n va fer i les entitats amb 
qui va compartir aquestes dades

356-00189/12 i 356-00213/12

Se m’ha demanat..., els faig una proposta del grup proposant, que és ajuntar els 
punts 8 i 12, en un mateix; substanciar-les conjuntament. Si no hi tenen cap incon-
venient... (Pausa.) Doncs, és la sol·licitud de compareixença del director de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, davant de la Comissió d’Afers Institucionals, perquè in-
formi sobre el compliment del tractament i de la protecció de dades personals dels 
ciutadans i del manteniment del secret estadístic. Sol·licitud presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada 
Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. El tractament de les nostres dades personals és 
fonamental i se n’ha de fer un bon ús. No sabem, per exemple, què passa amb els 5,5 
milions de DNIs que estan vagant pel ciberespai, de servidor en servidor i de país 
en país, des que la Generalitat els va cedir, va cedir les nostres dades personals, per 
fer un referèndum il·legal. Això és molt perillós i és molt preocupant. 

Considerem que des que el referèndum es va declara il·legal, ja no hi ha una co-
bertura legal per la cessió d’aquestes dades personals, perquè la llei diu que només 
es poden cedir per una finalitat legítima. I ja sabem que, en democràcia, legalitat i 
legitimitat són dues cares de la mateixa moneda. Per això, demanem la comparei-
xença del director d’Estadística de Catalunya i del cap de Gabinet de Vicepresidèn-
cia, perquè vinguin aquí i ens puguin explicar..., puguin tranquil·litzar els catalans, 
assegurant que les seves dades personals estan segures i, com he afirmat jo, no estan 
vagant per l’espai. 

Suposo que ells seran els primers encantats a venir a donar explicacions i a tran-
quil·litzar tots els catalans i les catalanes que les nostres dades estan segures i pro-
tegides. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Hi ha intervenció d’algun grup parlamentari? (Pausa.)
Passaríem, doncs, a la votació.
Recordem que són el punt 8 i el punt 12.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.

Sol·licitud de compareixença de Joan Maria Piqué Fernández, director 
del Programa internacional de comunicació i relacions públiques Eugeni 
Xammar perquè informi sobre les seves funcions al Departament de la 
Presidència

356-00190/12

Passaríem, doncs, al punt 9 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compa-
reixença de Joan Maria Piqué Fernández, director del Programa internacional de 
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comunicació i relacions públiques Eugeni Xammar, davant de la Comissió d’Afers 
Institucionals, perquè informi sobre les seves funcions al Departament de la Pre-
sidència. Presenta aquesta sol·licitud el Grup Parlamentari de Ciutadans i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Nacho Martín.

Ignacio Martín Blanco

Sí; gràcies, president. Molt breument..., senzillament, per demanar, en la mesura 
en què estem davant d’organismes públics, la compareixença del senyor Joan Maria 
Piqué per explicar, precisament, aquest Programa internacional de comunicació i 
relacions públiques Eugeni Xammar que, en la mesura en que té com a objectiu es-
tablir llaços i connexions del Govern de la Generalitat amb premsa estrangera, amb 
mitjans de comunicació estrangers i d’alguna manera representar els interessos del 
conjunt de la ciutadania de Catalunya a l’exterior, crec que és prou necessari, per la 
bona salut democràtica d’aquesta comunitat, doncs, el fet de conèixer quines són les 
propostes i quin és l’enfocament que vol donar el senyor Piqué a aquest organisme.

El president

Gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol fer alguna intervenció? (Pausa.)
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.

Sol·licitud de compareixença del president de la Comissió Assessora 
sobre la Publicitat Institucional perquè informi sobre l’acompliment de la 
campanya institucional de l’Onze de Setembre

356-00196/12

Passaríem, doncs, al punt 10 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença del president de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional, da-
vant de la Comissió d’Afers Institucionals, perquè informi sobre l’acompliment de la 
campanya institucional de l’Onze de Setembre. Presenta aquesta sol·licitud, el Grup 
Parlamentari de Ciutadans i, en nom d’aquest grup, té la paraula la il·lustre diputada 
Laura Vilchez. (Veus de fons.) Sonia Sie..., ah!

Ferran Pedret i Santos

És la inèrcia, però...

El president

Ah!, perdoneu, perdoneu. Presenta el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar i, en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Ferran Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Que una cosa és llegir les preguntes i presentar iniciatives i l’altra ja és (El dipu-
tat riu.) això..., però... (Veus de fons.) Sí, sí. Però, a veure, deu haver-hi algun error 
en la formulació de l’enunciat, perquè la idea és que vingui a explicar l’acompli-
ment de la campanya institucional amb els principis que han de regir la publicitat 
institucional, i d’aquí que demanem la compareixença del president de la Comissió 
Assessora sobre la Publicitat Institucional, perquè el cert és que, com és normal, les 
campanyes de publicitat institucional, tenen una sèrie de limitacions, en alguns ca-
sos hi ha regulació..., vaja, hi ha disposicions legals al respecte. En altres, doncs, no 
és encara així. Però, en qualsevol cas, sí que han de complir una sèrie de criteris i 
principis, que tenen a veure amb allò que havíem debatut en altres punts d’aquesta 
mateixa comissió, al voltant de la neutralitat institucional, el servei a l’interès gene-
ral, etcètera, no? 
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I és el parer del nostre grup –i no només del nostre grup– que la campanya al 
voltant..., la campanya institucional al voltant de l’Onze de Setembre d’enguany, no 
els acabava d’acomplir i tenim interès a conèixer el parer del president de la Comis-
sió Assessora sobre la Publicitat Institucional. I, tot i que, evidentment, és ben le-
gítim que es faci per part dels grups majoritaris, no puc deixar d’observar que, fins 
ara, totes les sol·licituds de compareixença s’han refusat sistemàticament i crec que, 
com dic, malgrat que sigui perfectament legítim fer-ho, hauríem també de permetre 
que aquest Parlament –i aquesta comissió en concret– pugui exercir les funcions de 
control al Govern que li estan encomanades.

En aquest cas, diguem, com és obvi, més encapçalades pels partits de l’oposició 
que pels partits del Govern, però si neguem sistemàticament totes les compareixen-
ces que es demanen, respecte a temes que, objectivament, haurien de poder ser ob-
jecte d’un debat parlamentari, crec que estem impedint la funció de control al Go-
vern, que aquest Parlament ha de poder exercir.

El president

Moltes gràcies, diputat. Algun grup parlamentari vol fer alguna intervenció? 
(Veus de fons.) Sí? Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il-
lustre diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Si; gracias, presidente. Solo para decir que apoyaremos esta iniciativa, porque 
se supone que esta Comisión Asesora de la Publicidad Institucional, es el órgano 
que controla el gasto de dinero público en publicidad institucional, y como enten-
derán, en las campañas que hemos visto últimamente, vamos a tener que controlar 
especialmente lo que hace el Govern con este organismo. Y que, por lo visto, oculta 
campañas de propaganda separatista, o como mínimo, no funciona con las funcio-
nes que tiene asignadas, ¿no?

Por lo tanto, nos parece muy pertinente que venga su presidente a dar explicacio-
nes en aras de la transparencia y en favor de nuestra labor como oposición. Y, por 
tanto, a esta iniciativa votaremos a favor.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada.
Si no hi ha cap més intervenció, passaríem a la votació del punt 10.
Vots a favor?
Vots en contra?
Queda rebutjada per 11 vots en contra i 9 a favor. Cap abstenció.

Sol·licitud de compareixença del delegat territorial del Govern a 
Barcelona perquè informi sobre l’exercici de les seves funcions

356-00200/12

Passaríem al punt 11 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
del delegat territorial del Govern de Barcelona, davant de la Comissió d’Afers Ins-
titucionals, perquè informi sobre l’exercici de les seves funcions. Presenta aquesta 
proposta de compareixença el Grup Parlamentari de Ciutadans i, en nom d’aquest 
grup, té la paraula la il·lustre diputada Laura Vílchez. (Ferran Pedret i Santos dema-
na per parlar.)

Ferran Pedret i Santos

Disculpi, president –perdoni, eh? No..., no és que afecti el resultat de les vota-
cions, però diria que ara mateix, són deu, els vots de la majoria, no? (Remor de veus.)
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El president

N’hem comptat onze, sí..., gràcies per l’observació. Repeteixo, té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre diputada Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gracias, presidente. Solo para justificar nuestra solicitud de comparecencia. He-
mos registrado esta solicitud de comparecencia del señor Juli Fernández Olivares, 
como delegado del Gobierno en Barcelona –del Govern en Barcelona–, básicamente 
para dar cumplimiento a sus deseos, que ha expresado por varias vías, de venir al 
Parlament a explicar cuáles son sus funciones y poder aclarar, por lo tanto, cómo 
va a llevar a cabo estas funciones, teniendo en cuenta que como miembro del Gobi-
erno se debe también a las sesiones de control que pueda realizarle la oposición en 
esta cámara.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun grup parlamentari demana la paraula?
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la sol·licitud?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abstenció.
Sense cap més punt de l’ordre del dia, només una... (Veus de fons.) No, el 12 

l’hem fet de forma conjunta amb el 8. En el curs de la comissió hem rebut el que al 
començament no s’havia fet palès, que era la substitució del senyor Jordi Sànchez 
per la diputada Aurora Macaula. Dit això, s’aixeca la sessió.

La secretària

Perdó, Madaula.

El president

Madaula, Madaula –disculpi. 
Dit això, aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i cinc minuts.
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